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A könyv, az Ismerd meg, hogy értsd, című könyvsorozatnak, az Aspektus csoportjába tartozó
4. Könyve.. Előzmények: ASPEKTUS, A Sík és a Tér, A változás és rendezettség,
Az Aspektus sorozat további könyvei: A Kint és bent, Az Időutazás lehetősége,
ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A nagy rendszer, Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),

ASPEKTUS 4
Az időbuborék,

A gravitáció és az idő törvényei
A részecskeáramlás hatása az időjárásra
Tisztelt Olvasó!
A könyv nagyon sok, a korábbi ismeretektől lényegesen eltérő megközelítést
tartalmaz, amely a teret, az időt, az anyag és életszerveződést más
aspektusból szemlélt új összefüggésrendszerben tárja fel. Kérjük, hogy
készüljön fel a tudományos szentségek megsértésére, de helyette új és
valósághűbb törvényszerűségek kerülnek megerősítésre.
A súlyos igazságokat, komoly törvényszerűségeket feltáró nehéz könyv
megértésének a segítésére javaslom elolvasni a hivatkozott könyveket, a sorozat
előbb készült köteteit és az Atlasz Csillagászat 2000-ben megjelent vagy
későbbi kiadását.
Az életterünket, a létünket és a környezetváltozást meghatározó események
összefüggéseit új aspektusokból bemutató könyv sok körülírást, látszólag
hasonló, de csak analóg ismétléseket tartalmaz, amely mindig új részlettel is
kiegészítésre kerül. A kiegészítés más aspektusokból is bemutatja a
térváltozásnak a szövegörvényléshez hasonló következményeit.
A megértés alapja a tudás, az új információknak a régihez kapcsolása, de
sokan e témáról kevés, vagy csak eltérő ismeretanyaggal rendelkezünk. A
korábbi ismeretektől eltérő összefüggések kerülnek bemutatása e könyvben,
amelyhez sokunknak nincs kellő alapunk, ezért nehéz azoknak az anyagot
megérteni, akiknek az új ismereteket nincs mihez kötni. Az író az
ismeretanyagot ilyen alapokkal még nem rendelkező olvasóknak is szánja,
amely miatt sokszor látszólag ugyanazt a hatásváltozás, következményt és
összefüggést, más aspektusokból is igyekszik bemutatni, hogy a téma
megértésiéhez szükséges alap mindenkiben felépüljön. A szerző célja az
eltérő aspektusból szemlélt, csak látszólag azonos dolgok relatív
lehetőségének a bemutatása, hogy a tér és energiaszerveződés észlelt
hatásait mi, és hogyan befolyásolja.
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A tér és anyagszerveződésnek nincs eleje és nincs vége, a jelenünk az, ami
megfogható, de ez is relatív, megközelítés, észlelés és értelmezés kérdése.
A könyv eltér a hagyományos szerkezeti felépítéstől, hogy halad egy
kezdőponttól valami kifejlet felé. A téma haladása a térszerveződéshez
hasonló örvénylő körforgás áramlásával analóg. A kiindulópont
meghatározása nehéz, ezért megtartva az áramló részecskeanyag
spirálszerű körforgását, a könyvbe szerveződő információ is hasonlóan épül
fel. Az író, vissza-visszatér a már elkezdett témákhoz, nem bontja ki mindig
teljesen, hanem az újabb periódusokban mindig több és több részletet
igyekszik bemutatni. A téma körüljárásakor, mindig hozzácsatol egy kis új
anyagot a részletekkel már bemutatott előzményekhez, és így igyekszik
feltárni, megismertetni a tér valódi szerkezetét, és szervezési mélységeit.
A könyv éppen a sok új információ miatt nehéz olvasmány, amelynek az
egyedenként eltérő ismeret miatt, egyből meg nem érthető részletei is
lehetnek. Az a kérés az egyes részleteket nem értő olvasóhoz, hogy ugorja
át a nem értett részt, és olvassa tovább. Ha a későbbi más oldalról is
bemutatott részletek valamelyik aspektusát megérti, lapozzon vissza és
olvassa újra a kihagyott részletettől tovább.
Az író megtarthatta volna az életszerveződés felépítési analógiát, a
szokványos időrendet, azonban ez esetben a téma befejezése téves, komor
eredményre vezetne. Az örökös halál és újjászületés, mint a körforgási
ciklus két állomása megtéveszthetné az olvasót, amelynek nincs eleje és
nincs vége.
A tér és a tér szerveződése, a változás csak látszólag bonyolult, valójában
sokféle térméretben és energiaszinten állandó körfolyamatot fenntartó
áramlási rendszerek térben és időben történő változása, bonyolódása,
felbomlása és újjászerveződése az, amit életként megélünk. A mennyország
létezik, a halálkor a felszabadulás alagútja oda vezet, ahol a végtelen
szabadságban fénylények élik örömteli életüket. Az élet azonban nem teher,
csak Isten, bonyolódást növelő játéka, amit mi emberek állandó változásból
kifejlődő evolúcióként és törzsfejlődésként ismerünk.
A könyvet azoknak a természettudományt kedvelő gondolkodóknak
ajánlom, akiket érdekelnek a megválaszolatlan kérdések, akiket érdekel,
hogy mi, az anyag, mi a gravitáció és hogyan alakult ki az élet, és hogyan
alakul a Föld sorsa, az emberiségre milyen jövőlehetőségek várnak.
A könyv a természettudomány, nem kielégítően vagy/és tévesen
meghatározott fizikai, biológiai, csillagászati és meteorológiai ismereteit
kívánja helyretenni, a létünk és a tágabb környezetünk összefüggéseit új
aspektusokból bemutatni.
A könyvet ajánlom azon kutató elméknek, tudósoknak is, akik nem
elégednek meg a pontatlanul, vagy hiányosan megfogalmazott válaszokkal,
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és a félreértéseket, félremagyarázásokat tisztázni szeretik. E könyv
csemege, amely javítható, pontosítható témák széles palettáját tárja a
részletekkel igényesebben foglalkozó szakértők és tudományos igényűek
részére. A könyv csak nyersanyag és kihívás a szakterületek művelőinek, mert a
laikus által feltárt új összefüggésrendszer, számos új kutatási irány nyit meg. A
több tudományos területet összefogó és bemutató kép csak térszerveződési
vázlat, amely az érintett részletek tisztázását, a hibák kiszűrését, helyreigazítását
is igényli.
A könyv ajánlott olvasmány az egyszerű embereknek is. Az anyag és
életszerveződési folyamat és a környezetünk működésének az újszerű
bemutatása számos érdekes tényt vet fel, sok eddig nem értett fejlemény és
naponta átélt következmény válik megérthetővé.

Moetrius

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

Moetrius
A könyvsorozat hibáinak a kiszűrésére, az anyag pontosítására szakértőket, más
nyelvekre fordítására segítőket, együttműködő partnereket, fordítókat, kiadókat
és könyvterjesztőket keresünk.
Globusbau Kft. 7630, Pécs Zsolnay u 25. T. 72/516 830, fax: 72 - 516 832
Email: Info@ pecsiglas.hu
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A fizikai alapfogalmak átgondolása, amelyek téves értelmezése az anyag, az
élet és a tér szerkezetének megértését nehezítette.
A legfontosabb térfizikai fogalmak egy része nem eléggé tisztázott, amely miatt
ezek újragondolása, az újraértelmezése és a pontosítása szükségszerű.
Mi a változás, és mit okoz a környezetben?
Mi az impulzus és a szétsugárzódás összefüggése?
Mi az elektromágneses sugárzás?
Mit jelent az impulzus sűrűség és mi köze az időhöz?
Hogyan értelmezhető az energia áramlása?
Mit jelent az energia terjedése, és ez hogyan mehet végbe?
Mi az anyag, hogyan és miből keletkezik?
Mi a gravitáció, és mitől keletkezik?
Mi az anyag hagyományos sűrűségének az értelmezése?
Mi a különbség a rezgés a kaotikus és a rendezett áramlás között?
Mikortól tekinthető a rendezett áramlási mező élőnek?
Mi okozza a felületi feszültséget?
Hogyan működik a részecske áramlás az Ionos gravitációs mezők körül és a
csillagtérben? Az anyag útja és a csillagtéri körforgása.
Mit okoz az anyagáramlási változás a Naprendszerben, és milyen
hatáskövetkezményei vannak az élővilágra?
A térben történő események előrejelzése és a jövő lehetőségei:
A leírt és még sok nem eléggé tisztázott kérdés megválaszolására született e
könyv, az Aspektus című sorozat 4. könyveként. A könyvekben Moetrius olyan
kérdéseket feszeget, amelyre a jelenlegi elfogadott hivatalos tudomány
állásfoglalását nem tartja kielégítőnek. Ha az olvasó türelemmel elolvassa a
néha nehéz anyagot, a könyv végére a kérdések és a válaszok fontosságát is
megérti. A témához tartozó kérdések és válaszok jelentős része nem fér e
kötetbe, ezért a szerző aspektusából (nézőpontjából) megfigyelt és feltárt, új
elméleti rendszernek is tekinthető eredmények jelentős része a könyvsorozat
más könyveiből ismerhető meg. A könyvek egy összefüggő térfizikai rendszert
mutatnak be, amelyet az emberiség, anyag, energia, fizikai és kémiai ismeretek,
gravitáció, csillagászat és meteorológia valamint élet és egészség fogalmakként
ismer. Az új rendszerben nem különálló terület a zene, a matematika és a
felsorolt tudományos ágazatok, hanem a körülöttünk, bennünk is működő
Univerzum egymáshoz kapcsolódó közös tulajdonságai.
A tudományos fejlődés nagyon sok olyan konkrét megállapítás mellett elsiklott,
amelyek megválaszolása az elfogadott tudományelméletek alapjainak egy részét
megkérdőjelezi. Az Univerzum, egy részecske szerveződésre alapuló analóg
periódusos piramisrendszer, amely a homokóra tézis szerint működik. A tér
állandó változása forgatja e homokórát, amelyben a változásból keletkező
energia és anyagáramlás tér és időbeli összegződése hol erre, hol arra épít
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rendezett áramlású térszerkezeteket. Az anyag és az élet az állandó változásban
álló, részecskékből szerveződő áramlási szerkezetek mezőinek a felbomlása és
adott áramlási minta szerinti újrarendeződése. Ez eseményláncot alkot, amely
egy életfolyamatnak is tekinthető változási sorozat alatt, a környezeti kaotikus
áramlásnál magasabb, majd csökkenő rendezettségbe szerveződik.
A könyv megértéséhez szükséges egyes részletek az Aspektus sorozat korábbi
könyveiben rejtőznek. (Aspektus, A sík és a tér, A változás és rendezettség)

Néhány fizikai alapfogalom újragondolása értelmezése:
A gravitáció új aspektusa:
A gravitációt vonzó hatásként ismeri az ember, amely Newton híres
almatézisére épült. E tézis kritika nélküli axiómaként történt elfogadása, mára
hatalmas fogalomzavart eredményezett. Kiderült, hogy az élet az energia, a
változóképesség és az állandó változás rendezettebben áramló formája. Ez attól
más, mint az élettelenebb, a kevésbé változó anyag vagy az anyagtalan tér, hogy
benne a változás egy rendezettségi folyamatot, analóg eseménysort kiváltó
recept szerint zajlik.
Az energia meghatározása a fizikai fogalomgyűjtemény szerint, a változtató
képesség. Az anyagnak az ismert energiatartalma azt jelenti, hogy ismert
változtató képességgel rendelkezik, amelyet a benne lévő energia
felszabadulása, vagy a környezettől elvonása okoz. Az energia, a felszabadulása
során szétsugárzódik, tehát eltávozik az addigi lekötöttségből, a matériába,
térszerkezetbe rögzülésből, amelynek a változással arányos intenzitású impulzus
sorozat a következménye. Az impulzus tehát az addig az adott pontban,
mezőben összegyűlt, összegződött energia, az anyag, lendületváltozással és
kisebb egységekre bontódással járó térirányú szétszóródását jelenti. Az
impulzusban bármely méretű és tömegű, vagy lendületű anyag részt vehet,
osztódhat, amelyre a négyzetes törvény érvényes. Ez azt is jelenti, hogy a
maradék is feleződhet, annak a maradéka is osztódhat, azaz az impulzusban
egyre kisebb adagokra osztódó energiának (anyagnak) nincs megismerhető
legkisebb értéke. A maradék sohasem lehet nulla, és ez miatt végtelen kicsi
értékre, végtelen kicsi változtató képességre bontható, és bomlik is a térben lévő
gravitációs mezők anyagot részecskékké őrlő malmaiban. Az emberiség által
anyagként megismert energia, azaz változtató képesség, nem ér véget az emberi
szemmel, vagy annak a megtoldásaként a megnövelt felbontású eszközeinkkel,
mikroszkópokkal, mérőeszközökkel megfigyelhető határoknál. Nemcsak
Newton tévedett a gravitáció meghatározásánál, hanem a Planck is, amikor a
legkisebb energiaadagokra a híres tételét megalkotta. A tétele csak a mérhető
tartományra igaz, amely azonban relatív, mert a mérési lehetőségünk határozza
meg. Mindkét felismerés helyes egy bizonyos relatív energia tartományban, de
abszolút értékben nem alkalmazható. A fizika és a tudományok által bevezetett
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állandók, szabályok csak idealizált állapotokra alkalmazhatók, de a térben az
idealizált állapotok és ennek a változásai csak statisztikailag egyezőek, csak
analóg eredmény-azonosággal rendelkeznek. A térben körülöttünk lévő változó
rendszer abszolút relatív, tehát még azonos nézőpontból is a szemlélőtől függő
analóg fraktálrendszerként azonosítható.
A változás a legismertebb hatás, amely minden anyagot, energiát tartalmazó
térben folyamatos, állandó. Ez azt eredményezi, hogy az energia, a változtató
képesség is állandóan helyet cserél, vándorol a térben helyről helyre, mezőből
mezőbe. Az energiaváltozás tehát az anyag, a tér (energia)állapotának, a
változtató képességnek az átalakulása, amely impulzusokkal, szétszóródással és
torlódásban összegződő, kölcsönható gravitációs átrendeződésekkel jár.
Ha csak az impulzusnak lenne szerepe az energia átrendeződése során, akkor a
térben lévő anyag folyamatosan szétosztódna, egy idő után már csak gáznemű
állapotban, általunk láthatatlan mikrorészecskékké alakulva létezhetne.
Ismerjük, hogy a körülöttünk lévő tér nem ilyen, az energia látható anyagba
tömörülve is jelen van a környezetünkben. Kell tehát lennie, egy összeépítő
erőnek, amelyet a gravitációban Newton helyesen fedezett fel. Csak annyiban
tévedett, hogy ezt az összeépítő erőt vonzásnak tulajdonította, amelyre minden
alapja akkoriban megvolt. A látszat valóban azt mutatja, hogy az anyag
részecskéi kölcsönösen vonzzák egymást, de azóta megismertük, hogy nincs
minden esetben így. Az anyag többféle mikrorészecskében is jelen van a
környezetünkben, amelyből némelyek vonzzák, némelyek taszítják egymást, (a
töltésüktől is függően) és vannak semleges képességű anyagszemcsék,
részecskék, amelyeknél a vonzó és taszító hatás eltérően működik. A térben
valamely mezőben összegyűlt és a részecskelendület konzerválódásaként
eredményül kapott anyagot többféle erőhatás tartja egyben, és bontja szét.
Elismerjük, hogy az anyagok (az energia anyagban rögzült állapota) egy része
között egymás felé kényszerítő erők működnek, amelyek felületes
megfigyeléssel vonzó hatásnak is tekinthetők, de tagadjuk, hogy ez a nem
kellően indokolt tömegvonzásból fakad. A tömegvonzás, mint a tézis csak akkor
dönthető meg, ha kellően igazoljuk az alternatív lehetőséget.
E könyv írója ismertetni és igazolni igyekszik a vonzó és taszító hatások, a
síkban és térben egymásra ható forgásállapotok, a töltések okát és eredetét, és
bemutatja a leírt mozgásállapotok hatáskövetkezményit. Moetrius egy új
térfizikai elméletrendszert állít fel, amely az anyag, a változtató-képességgel
rendelkező energia keletkezését, átalakulását és áramlását, valamint a
hatáskövetkezményeket másképpen magyarázza, mint a jelenleg hivatalosan
elfogadott tudomány. Az új állításokkal olyan részletekről lebbenti le a fátylat,
amelyben a változtató képesség áramlása, a rendezett folyamat szerinti
átalakulása során a gravitációként ismert hatás sokkal nagyobb szerepet játszik
az anyag körforgásában és az életszerveződésekben.
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Tény, hogy a gravitáció, az ismert és az anyagba koncentrálódott nagy változtató
képességű energiára olyan egymás felé kényszerítő hatásként van jelen a
környezetben, amelyről a felületes megfigyelő vonzó jellegű megállapítása
helyénvalónak látszik. Ez a hatás azonban csak a már nagyobb tömegbe
zsúfolódott részecskéknél figyelhető meg, amelyek az egyesüléssel elvesztették
a korábbi lendületes sebességüket, amelyekben már kialakult egy tömeggel
együtt járó árnyékoló és elnyelő képesség. Ahhoz, hogy a gravitáció hatása
észlelhető, megfigyelhető legyen, az emberiség fegyvertárában lévő eszközökkel
észlelhetőnek és mérhetőnek kell lennie. A tudományos elismerés feltétele a
bizonyíthatóság, amely azonban közvetett és logikai úton is megvalósítható. A
hivatalos tudomány a mérésekkel, ellenőrzésekkel nem bizonyítható teóriákat
hibásan tudománytalannak tekinti. Azt azonban egy tudós sem gondolhatja
komolyan, hogy amit nem mérhetünk az valójában nincs is. Ahhoz, hogy a nem
mérhető folyamatokat is bizonyítani és elfogadtatni tudjuk, nem a mérhető
tartományt kell a felbontás növelésével tovább osztani, hanem az
anyagszerveződési és bomlási törvényszerűségeket, folyamatot kell mélyebben
megismerni. A bizonyítás a gondolat erejével és logikai rendszerbe szervezett
információval is lehetséges, amelynek egyes részleteit és az eredményeit is
ismerjük. Az elmúlt időszakban azonban a Tudományos kutatás sem volt tétlen,
és nagyon sok dolgot helyesen tárt fel a tér szerveződéséből. Az anyaghoz
kötöttebb fizikai tudománynál nagyobb elméleti szabadságot élvező csillagászat
messzebb jutott az anyag és térszerveződés a térszerkezetek megértése felé.
A térben lévő anyag változását két főhatás okozza, amely egymással szimmetriát
képez. Az anyag impulzusban szétsugárzódásával az anyag gravitációs
összegződése egymást kiegészítő szimmetriapárt képez. Egy másik a gravitációs
eredőt szintén befolyásoló hatáspár, a legnagyobb meghatározó az
anyagszerveződésben. Az anyag szerveződését vagy bomlását legerősebben
befolyásoló erő az azonosság, a dimenziós értékek tulajdonságok szimmetriája,
és aszimmetriája, az eltérés. A dimenziós jellemzők, az azonossági (analóg)
értékek növekedése esetén az anyag sűrűsödik, az energiaérték növekedni fog,
míg az áramlási dimenziók eltérése esetén az anyag osztódik, az energia térbeli
sűrűsége csökken. A sűrűség, a változás növekedése esetén a rendszeridő
ritmusa exponencionálisan növekszik, hasonlóan csökken a kevésbé változó tér
felé. A magas impulzus sűrűségű, nagyobb nyomású térben az egyensúly
megtartása nagy feszültségen gyorsan változó rendszeridőt eredményez, míg a
csillagoktól távoli térben kisebb térnyomás, alacsonyabb részecskesűrűsége
mellett nagyon lassan percen az idő.
A bomlási törvény és a szétsugárzódás egyaránt a négyzetes tv. szerint
működik, amely miatt a már meghatározott bomlási és négyzetes törvény stabil
axiómának tekintendő!

Ki kell mondani, hogy az anyag és energia osztódásának az alsó és
az összegződésének a felső értékhatára nem állapítható meg!
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Az összetett gravitációs következmény kiváltó okait, külön kell bemutatni.
Az anyagi mezők arányaiban súlyos törvényszerűségek, analógiák rejlenek,
amelyek magasabb szintre emelhetik a megfigyelés eredményét. Nem vonható
kétségbe, hogy ez az arányosság és analógia, olyan közös és univerzális
szabályokat rejt, amelyre az egész Univerzum változása épül. A nem mérhető
energiatartalmú részecskéknél nagyságrendekkel kisebb energiatartalmú
részecskeösszegződések is léteznek, amelyek között analóg erőhatások és
törvényszerűségek működnek. Ilyen erőhatások működnek a legkisebb
részecskék, az anyag a Bolygók és Nap, a csillagok, a galaxisok és a még
nagyobb térszerkezetek között. A tömegvonzásként ismert gravitáció, többféle
kölcsönhatási esemény azonos hatáseredőre vezető, a térsűrűséget növelő
hatásváltozás következménye. Ezek egyike, a gáz állapotsűrűségű részecskék
áramlásának akadályoztatásából fakadó lendületszimmetria hiánya, az izotróp
térerő árnyékolás és elnyelődés miatti megbomlása.
A nagy lendülettel, gázszerű állapotban száguldozó részecskéknél, az
energiaszélnél a gravitációs kapcsolat egymás között nem mérhető, és csak egy
nagyobb tömeghez viszonyítva becsülhető. Az egymás felé irányító a
rendezettséget növelő hatás, minden méretű és energiatartalmú részecske között
feltételezhető, mintha csak rokonai lennének egymásnak, amelyek között
kötődés áll fenn. (Ezt a megállapítást később megerősítjük, de most-még ez
fogalomzavart eredményez ezért még mellőzük.) A rokonságot a hatásjellemzők,
az áramlási tulajdonságok, a dimenziós jellemzők azonosságában, azaz az
információ azonosságban kell keresnünk, amely hatásazonosságban jelenik meg.
Hatásazonosságot eredményez minden olyan energiaváltozás, amely analóg
térerő-változás következménye. Az állapotváltozás dominanciája azonban
jelentősen eltérhet, amely igen eltérő hatáskövetkezményekhez vezethet. Az
általunk megismert Univerzum ettől bonyolult, de éppen az analógia lehetősége
miatt megismerhető, amely sokféle fraktálszinten kínálja a változási törvények
megismerési lehetőségét. Moetrius felkínálja a még feltáratlan, de
nagyjelentőségű összefüggések egy részének a megismerési lehetőségeit!
Az anyagi mezők többféle hatás miatt bomolhatnak fel, amelynek az analógiája
az osztódás, az energiacsökkenés, és a szétsugárzódás, a szétszóródás. Ez
bármely tömegméretű, energiaszintű mezőnél történhet drasztikus ütközésekben,
amelykor az áramlási pályája a térben és időben azonos helyen metsződik.
Mindegy hogy mekkora térméretűek és energiatartalmúak az ütköző mezők, az
esemény következménye azonos. Csak az energiaváltozás nagyságrendje tér el a
magas analógiájú, az elektron szint alatti, az atomi szint felett a meteor és az
aszteroida, vagy akár a bolygótömeg-méretű energiaszinteken is. Ezt az
osztódást okozó főhatás, a lendületdimenzió irányazonosságának a hiányában,
pontosabban az iránydimenzió ellentétében, az impulzusban kell keresnünk.
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A részecske mezőkké kapcsolódott anyagot többféle kötőerő tartja egyben. E
kötőerők közül kiemelkedő a forgásban lévő mezők körül a velük együttforgó
kisebb méretű részecskékből álló, gáz halmazállapotú, de közös lokális rendszert
képező mezőkben keringő részecskéknek a lokális térben az áramlási
azonossága vagy eltérése. A térszerkezetekben az erőátadások többsége e
gázszerű közegen át történik, ez tehát az ütköző és kölcsönhatást közvetítő
közeg. E részecskéket tartalmazó gázt, Quintesszenciaként ismerjük.
A bármely méretű áramló részecskékből álló lokális mezők kölcsönhatására
jellemző az egymást érintő határfelületen kialakult áramlási irány és a tömeg
kölcsönös árnyékoló hatása. Az összekapcsolódott mezők közötti egyik fő
kötőerőt az áramlásból és a részecskelendület elnyelődéséből fakadó térerő
különbözet okozza, amely a bármilyen méretű részecskemezőket tartósan
összetartja. E kötőerőre nagy befolyással van a lokális rendszereknek tekinthető
mezők részecskéinek a tulajdonság, azaz a dimenziós jellemzők azonossága. Az
azonosság, elsősorban az áramlási jellemzőkben, az áramlási irány, a lendület, a
tömeg, a perdület, és a térdimenzióknál jelenik meg, amely az idődimenzióban,
az azonos időben indulást, a pályán egymás melletti áramlást (sodródást)
feltételez. Ha a környezet kölcsönhatása és az ebből fakadó változás valamely
dimenziós jellemző értékét megváltoztatja, a változása miatt az azonossági
kötőerő csökken. A kötőerőt lényegében az egymás felé a nagyobb azonosság
miatt nem érvényesülő lendületnyomás hiánya okozza, amely mindig kisebb
eltávolítani akaró térerőt jelent, mint a nagyobb dimenziós jellemzőbeli
eltérésből fakadó idegenebb mezőkben folyó változás. Közös jellemzője a
térerőknek, hogy az iránydimenziók nagy azonossága a lendületdimenzió nagy
azonossága esetén a gravitációs összeépülést, az eltérő iránydimenzió az
impulzuseseményekkel a szétválasztást segíti. Az áramlási szerkezetekben a
lendületösszegződés összeépülést, gyorsulást eredményez, az időegységre jutóan
tartós gyorsulás pedig a sebességnövekedéssel arányos nyomás csökkenése miatt
a szétválasztást segíti. Ez anyagbomláshoz, energia felszabadulásához vezet, ha
a térerő differencia – mint az összetartó erőt biztosító nyomásdifferencia
megszűnik. Ha a mezők sebessége az áramlásuk gyorsulása miatt folyamatosan
nő, ez nyomáscsökkenéssel jár együtt, amely miatt, ha az összetartó erőként
működő térerő (nyomásdifferencia) lecsökken, a kötési energia felszabadulása
közben a mező egyre kisebb egységekre bomlik. A kötési energia felszabadulása
tehát bármikor elérhető, ha az összetett anyagot kellő sebességűre gyorsítjuk.
Hasonló energianyerési lehetőség, ha az anyagba épül részecskeszerkezeteket,
mint élőmezőket gyors térirányú forgásra kényszerítjük. (Feltételezhetően, a
pörgés miatt eltérően megváltozó dimenziós jellemzők miatt nő a feszültség a
mezőkben, amelytől időzavarba kerülnek, az áramlás kaotikussá válik, és mint
áramló szerkezet rendezetlenség miatt felbomlik. Ez is a kötési energia
felszabadulásával jár.
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Két eset lehetséges ahhoz, hogy a szétszórva lévő tehetetlen (tehát már
lendületet vesztett) anyagi részecskéket összeterelje egy közös pontba. Vagy egy
vonzó jellegű gravitáció, azaz a részecskék között valami energia, azaz
változtató-képesség hiány, nyomás, lendület Pl. vákuum van, amely miatt a
részecskék egymáshoz közelednek, vagy /és a külső környezetben van olyan
többlet, erő, lendület, nyomás, energia, amely egyre közelebb kényszeríti őket
egymáshoz. Az elfogadott hivatalos tudomány szerint a Newton szerint
meghatározott vonzó gravitáció biztosítja az összetartásra kényszerítő erőt.
Hogy létezik a kényszerítő erő ez kétségtelen, különben az energia nem gyűlne
össze anyagba, nem koncentrálódna atomokba, bolygókba, csillagokba. Az is
bizonyított, hogy a már összeterelődött részecskéket az egymáshoz kerülés után
összetartja valamilyen kötőerő, amely azonban nem végtelen időre szóló
kapcsolat. Moetrius alternatív lehetőséget állít fel az anyagszerveződésre,
amellyel az egységes térelmélet teljessé válik.
Sokáig nehéz volt megérteni, hogy a gravitáció milyen hatások eredménye,
hiszen a hatáskövetkezménye sok mindenben megegyezik a Newton által
megfigyelt almaesettel. Az indoklás viszonylag körülményes, az eszközeinkkel
nem mérhető, de bizonyítható hatások eredménye, ezért azt kérem az olvasóktól,
hogy előlegezzenek meg egy kis bizalmat, egyelőre csak feltételezve, hogy az
anyagba épülés az összetartást eredményező lendületerő hatásdifferenciájának a
következménye is lehet. A legnagyobb egyszerűsítéssel a gravitáció az
impulzuskor történő esemény negatív megfelelője, a szimmetria-párja, azaz a
lokális pont, (mező) energiájának a szétsugárzódása helyett annak egy adott
mezőben történő összegződése. Ez a későbbi fejezetekben ábrával is
szemléltetésre kerül.
A szétsugárzódás az anyagban nyugvó energia olyan térbeli szétosztódásának
tekinthető, amelykor a részecskeszám növekedése mellett az egységnyi
tömegméret csökkenése következik be. Az eseménykor a rendezettség és a
tömegenergia csökkenése mellett a mozgási energia kiszabadul a kölcsönhatás
kötelékéből. A szétsugárzódás mindig anyagösszegződést időben követő
esemény, amelyet jó indulattal a gravitációs változás időben szimmetrikus
eseményeként is megfogalmazhatunk. A térben azonban olyan nagy
változásszimmetria alakult ki, hogy az anyagösszegződést egyidejű
szétsugárzódás is követi, amely a relatív eltérő nézőponttól függően a múlt vagy
a jövő eseményét is jelentheti.
Az anyagba épülés olyan összegződésnek tekinthető, amelykor az addig
nagyobb szabadságfokú, de azonos tér, mező irányába tartó, lendülettel bíró
kicsi energiaadagok egy célterület helyszínen, azaz lokális mezőben
folyamatosan, és egyre rendezettebben összegződnek. Ez rendszerint közös Pont
(mező) irányába tartó olyan lendületösszegződést eredményez, amelyben nem
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egyező, dimenziós jellemzőkkel rendelkező két ellentétes forgású (töltésű)
részecskemező-pár talál egymásra. A párkeltésként ismert eseménykor a mezők
energiájának a nagyobb része összegződik, de ez nem okoz végleges,
visszafordíthatatlan tömegnövelést. A gravitáció, egy lokális területen, mezőben
azonos irányba áramlás közben, a megfelelő részecskék párkeltését lehetővé
tevő részecskeenergia összegződés következménye, amely folyamatos
lendületerőt közvetít a haladási irányba eső mezők időben és térben
kölcsönhatásba kerülő részecskéinek. Ez a kölcsönhatás a ható és a hatott
mezőben is változásokat, impulzusokat eredményez, mégpedig időben annak a
többszörösét amennyi energiaadag, részecske az adott mezőben összegződik. A
többszörös változást az okozza, hogy a részecsketömeget képező mezőbe találó
részecskék a kötési kapcsolattal egymáshoz tapadó részecskék kötési kapcsolatát
megbolygatják, azokat széttöredezik, amely kapcsolatokból kiszabadult kisebb
részecskék további részecskéket találnak el befolyásolva (kölcsönhatva) egymás
állapotát. Ha a mezőbe becsapódó részecske lendületenergiája a mezőben
maradva elnyelődik, a mező energiaszintje nő, de ha a beérkezett érték
mennyiségével egyező egyidejűleg kiszabadul, kisugárzódik, a mező csak a
dimenziós értékeiben, azaz a tulajdonságaiban, az információs jellemzőiben
változik, átalakul. Az átalakulás hatására, ha a tömeg nő a környezet
energiaszegényebb lesz, és kicsit lehűl, de a mező energiája és a belső változása,
ezzel a hőmérséklete is kicsit növekszik. (A kicsit nagyon relatív jelző, az
arányoktól függ). Ha a becsapódás hatására több részecske lendületenergia
szabadul fel, mint a beérkezett, akkor a mező energiája fogy, a környezetbe
energia továbbítódik. Ez egy egyszerű fizikai osztódást okoz, amelyet
impulzusként ismerünk. Az impulzusban azonban nem teljesen tehetetlen és
élettelen részecskék szabadulnak fel, hanem dinamikusak is, amelyeknek az
addigi kötési energia által fékezett belső áramlása is felszabadul. A kötési
energia megszűnése esetén a részecskék az impulzusban kapott lendülettel
eltávozhatnak a mezőből. Az impulzus egy feszültség növekedéssel járó,
mezőösszegződési folyamat, amely nem engedi az összegződő energiát minden
határon túl összegződni. Ilyenkor a kialakult feszültségtől és a tér hőmérséklettől
is függő merev vagy rugalmas ütközés alakul ki. Ilyenkor a mező és az ütközési
energia arányától függő változás, és abból szétsugárzódás is történik, amely
azonban a helyszínt adó lokális mezőben érvényesülő áramlási minta által is
befolyásolt, és időben elhúzódó folyamattá válik. A lokális mező energiájának a
változását, a két hatás, aránypárt képző időfüggvénye határozza meg, amely az
adott időegység alatti összegződési többletkor energiaérték növekedés, azaz
tömeg, a változtató-képesség növekedése tapasztalható. Ha egy adott
időegységre jutó esemény, eseménylánc alatt a szétsugárzódás a több, akkor a
lokális mező energiaértéke csökken, a mező egy kicsit öregszik, lebomlik.
Ez axiómának tekinthető, amely a teljes Univerzumban érvényes tétel.

15
Az idő forgása, a sűrűsödő energiaértékben növekedő mezőben előre, a
szerveződési életszakasz felé hat, de ugyanez az energiában vagy/és
rendezettségében csökkenő mezőknél a csökkenő jövő, az elmúlás felé hat. Az
idő nyila tehát körszimmetrikus, az mindig két irányba hat, egyidejűleg okoz
összegződést és bomlást is, mert a térben zárt körfolyamatban önmagába mutat.
A térben lévő gravitációt, tehát a környezetben (akár nagyon távol) lévő nagy
gravitációs értékkel rendelkező mezőkből rendkívül magas, szökési sebességet
meghaladó lendületértékkel kirepülő részecskék adott mezőben, azonos időben
történő és a mezőnek lendület átadó erőösszegződése okozza.
Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért koncentrálódik mezőkbe, miért nem
egyenletesen oszlik meg a térben, és mi okozza azt, hogy ez az összegződés az
adott pontban (mezőben) megkezdődik, fennmarad, és egy re nagyobb térre
terjed ki. Ha a szétsugárzódás négyzetesen osztódó törvényt követ, akkor
feltételezhető, hogy az összegződés is hasonló szabály szerint történik.
Tételezzük fel, hogy a térben a környezeti változásban kiszabaduló
részecskemezők adott pontban történő összegződése kezdetben véletlenszerű, de
az összegződő részecskék még nem vesztik el a mozgási energiájukat, ezért ha
ezek egy közös tér, mező irányába hatnak, akár véletlenszerűen is további
sűrűsödés következhet be. Számos eltérő lehetőség mellett a tér nagy részében
állandó összegződés és időegységre jutóan állandó impulzusérték alakul ki,
amely bármilyen energiaértéken megtörténhet. Ha az adott mezőbe beérkező
összegződő energia és a lokális impulzussal eltávozó energia relatív időtartam
alatt legalább statisztikailag egyenlő, akkor a térben az energiaérték nem
növekszik, és nem csökken. Ez olyan állandó változást, anyagcserét folytató
mezőket eredményez, amelyekben a stabilitás, a mezőben megszületett
téregyensúly fennállási ideje alatt a változás ellenére megmarad.
Ez nem jelent abszolút változatlanságot, de nem eredményezi nagyobb energiájú
mezők, anyagi tér felépülését sem. Ha az időegységre jutó egyenlő arány
tartósan fennáll, ez kétféle hatáskövetkezményt vonhat maga után.
Ha a beérkező energia rendezetlen, tehát a tér minden irányából érkezik, és
ugyanarra visszaverődik, a lokális mező rendezettsége változhat, de tartós
folyamat, egymásra halmozódó valamely dimenzióban erősödő eseménysor,
életfolyamat nem alakul ki. Ilyenkor a mező energia értéke, a változtató
képessége viszonylag állandó marad. Ha a beérkező részecske lendületből
átadódó energia, egy rendező elv, egy áramlási minta által befolyásoltan azonos
irányba tart, amelytől egyre rendezettebb, akkor az áramlási lendület (és
dimenzióösszegződés is törvényszerűen kialakul, amelyből tartós, folyamatos
áramlás alakulhat ki. Ez folyamattá válhat, amely a hatóerők egyezősége,
egyensúlya helyett dimenziós tulajdonságokban, elsősorban a hatóerőkben
eltéréseket alakít ki, amelynek valamely dimenziós értékek megerősödése a
következménye.

16
Ha nem rendezett és tartós áramlás, hanem egyszeri pillanat eredménye az
összegződés, akkor az áramlás sem válhat tartóssá, tehát rendezett változási
folyamat nem alakulhat ki. Más a helyzet akkor, ha az adott mezőben
összegződés folyamatos, időben tartós eseménysor következménye. Ez esetben
lehetőség van egy történési sor (rend) azaz rendeződés kialakulására. Ha az adott
mezőn átáramló energiahatás nem a részecskék egymás lendületét lerontó
kaotikus változása, hanem rendezetten azonos irányba tartó, egymást erősítve
segítő hatás, akkor az időnek tekinthető állapotváltozási sorozat, az
eseményekben rendet, tartós folyamatot eredményez.
A térben sok tartós folyamatban változó mező alakult ki, amelyeknek történési
eseménysorozata, változási sorozatot, a tartósan és evolúcióra alkalmas változási
sorozat, változási eseményláncot, életfolyamatot eredményez. Egyelőre ne
ragadjunk le az eddig élő rendszerek sajátosságának tekintett életfolyamat
szónál, hiszen ismert élettelennek tekintett dolgoknak, anyagoknak is van
emberi fogalommal megérthető életfolyamatuk. Az anyagnak, az atomnak, a
szikláknak, a hegyeknek, a bolygóknak és a csillagokban lévő változási folyamat
is olyan folyamatnak tekinthető, amelynek van kezdete, folyamata és vége. Ilyen
a szél, a felhő, a vihar képződése, a patakból a folyó kialakulása, és sok más
eseménysor, amelynek van kezdete és vége, Pl. a zene, mégsem tekintjük ezt
életfolyamatnak a relatív tartósság hiánya miatt. (A zene elhangzása végén a
zene elhal szót, mégis gyakran alkalmazzuk.) Az emberi fogalom csak a tartós,
az élettel összevethető ideig vagy azt meghaladó változási sorozat tekinti
életfolyamatnak, főleg a fehérjeszerű szerves anyagból kialakult molekuláris
kovalens kötésű energia változását. Ennek ellenére a nem kovalens kötésű, tehát
ionos energiaösszegződésként kialakult és eddig élettelennek tekintett anyag is
olyan folyamatban változik, amely folyamatnak, a lokális elkülönülésnek, az új
áramlási minta, genetikai rend szerint változó áramlásnak a kezdete és a vége
hozzávetőleges pontossággal meghatározható. Mindkét anyagszerveződési
rendszerben gond az, hogy csak bizonyos rendezettséget tekintünk kezdetnek és
végnek. A két fogalmat az ember alkotta meg, az nem köthető éles határokhoz.
Az energia összegződése és bomlása során nem állapítható meg a legnagyobb és
legkisebb energiaméret, ezért nem állapítható meg teljes pontossággal a lokális
folyamatok kezdete és vége sem.
A szerveződés adott energiaszintben és bonyolultságban történő kifejlődése egy
változási folyamathoz kötött, amely két már létező változó mező tér és
erőegyensúlyba kerülésével, vagy párkeltéssel egy új áramlási minta alakul ki.
Ilyenkor a tér egy pontján (mezőjében) két vagy több mező áramlását
meghatározó rendezési minta, részecskeáramlás keveredik, amely a mintát adó
mezőkben jellemző áramlási rend keveredését is eredményezi. A biológiai
mezőknél ezt DNS-ként ismerjük. A DNS-en belül, molekulák, atomok és
kisebb részecskékből álló áramlási mezők új lokális áramlási rendszere alakul
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ki, amely egy újabb, most-már a kevert tulajdonsággal, (A lokális mezőben
maradó részecskék áramlási rendszerével) rendelkező áramlási rend szerint
lefolyó változási sorozat eredményez. A szerves élet nagyobb bonyolultságú
formájánál még meghatározható az élő rendszerként is azonosítható két
genetikai anyag összegződésével, az újravariálódó, újrakezdődő, eddig új
folyamatnak tekintett kezdete, de már ismert az is, hogy e folyamat is korábbi,
az ősi, elődi folyamatokra épül, amelyeknek nem határozható meg a kezdete. Ez
a megállapítás a folyamat végére is érvényes, csak egy adott szerveződési szint
csökkenéséről, vagy növekedéséről beszélhetünk, amelykor a rendezettségből
fakadó bonyolultság növekszik vagy csökken. A változó mezők kifejlődése
olyan rendezett energia, (részecske) áramlás állapotnövekedéseként határozható
meg, amelyben egy új változási folyamatminta alapján az időegységre jutó
energiaérték, az egyre rendezettebb változóképesség növekedése,
felhalmozódást, energia tartalékot képez, amely a folyamat időbeli tartósságát
lehetővé teszi. Ez tömeg, azaz energianövekedéssel jár, de ez pontatlan
megállapítás. Valójában a lokális kiterjedésű mező energiaszintje, a térbeli és
időbeli rendezettsége növekszik, amely során egyre nagyobb energiaérték
(tömeg) kerül rendezett körfolyamatra alkalmas állapotba. Ez a rendezettséget, a
rendezett áramlási folyamatot egyre nagyobb térre terjeszti ki.
Az energia összegződése természetesen nemcsak a nagy lendülettel egymást
segítő részecskék energiájának az összegződése során (fúzióval) alakulhat ki,
hanem többféle más módon is. A gravitáció egy összetett hatáskövetkezmény
eredménye, amelyet már ismert fizikai hatások segítenek. Ez azért olyan fontos
az anyag és az életszerveződés szempontjából, mert ez az anyagösszegződés
alfája az élet alapja. Gravitáció nélkül nem lenne anyag, élet és összetett energia.
Az Univerzumról már ismerjük, hogy a csillagközi tér sem üres, rengeteg
részecskét tartalmaz, amelyek részben áramlanak, összegződnek és
impulzusokban széttöredeznek. A lényeges különbség a térben lévő azonos
dimenziós tulajdonságokkal rendelkező részecskékben van, amelyeknek
határozottabb áramlási iránya, lendülete és forgása (töltése) van. A látszólag
légüres tér olyan részecskében ritka térnek tekinthető, amelyek között a még
kisebb részecskék áramlásához elegendő tér van ahhoz, hogy a nagyobb
sebességű kisebb részecskék statisztikai jelentőségű mennyisége viszonylag
akadálytalanul, hosszú idő alatt nagy távolságokra is eljusson. A lassúbb és
nagyobb részecskék, anyagok, mezők, áramlása már akadályozottabb, amely az
apróbb részecskék lendületenergiájának a rendszeres átadódásával fékeződik. A
térben kialakult anyagszerveződési fraktálrendszerben, mégis az arányok tartása
a legnagyobb állandó.
Minél lassabban áramlik a térben egy mező, annál biztosabb, hogy a nagyobb
sebességű részecskék állandó energiazáporának van kitéve, amelyet a térben
lévő lokális spirálok, nyakatekert összefüggő rendszerét alkotó részecskefolyam
és a gravitációs eredő határoz meg. Általában a tömegméretben kisebb de nagy
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lendületű mező hat a lassúbb nagyobbakra, (de ez kölcsönös), amelyet eddig úgy
ismertünk, hogy a nagy mező vonzza a kicsi anyagot köztük a részecskéket. A
kisebb mezők lendületes áramlása, ha a csillagközi térben torlódik, mindig a
kisebb térerő nyomású mezők felé kanyarodik. A mezőkben kialakuló kisebb
nyomást a mezők rendezett belső áramlása miatt, azokból a quintesszenciaként
ismert részecskegáz nagy sebességgel történő kiáramlása okozza. Az áramlás
sebességének a növekedése a nyomás csökkenését, és ezzel a részecskék
egymástól való távolságának a növekedését okozza. Az olyan mezőkben,
amelyekben rendezett, felgyorsuló áramlás alakul ki, a környezeti térerő
nyomásnál kisebb nyomású, de nagyobb áramlási sebességű zóna (füzérköteg
pálya) alakul ki. Ha a környezeti nyomás a kialakult értéknél nagyobb, tehát
valahol nyomáskülönbözet alakul ki, akkor az áramlás a nagyobb nyomású
környezetből azonnal megindul a kisebb nyomású tér felé.
Ismert, hogy a részecskéket tartalmazó közegben a párhuzamosan áramló anyag,
azaz a részecskékből álló gázáramlás előtt torlódás keletkezik, de közöttük az
irány (dimenzió) azonossága miatt a nyomás csökken. A részecskék (mezők)
közötti nyomáscsökkenés eltávolító-erőhiányt, egymás felé kényszerítő erőt
keletkeztet, amely csak a külső nagyobb nyomású környezet esetén működik. A
környezeti áramlási s nyomásegyensúly megbomlása esetén, ha az egymással
szemben ható lendület torlódik és összegződik, nyomásnövekedés, és a kisebb
nyomású tér felé történő elvezetődés, tehát eltérülő áramlás alakul ki. Ez a
Casimir hatás alapja. A párhuzamos irányú áramlásban, az anyagi részecskék
között kevesebb szétválasztó irányú részecskelendület adódik át, mint a szabad
tér minden irányból érvényesülő összenyomás irányba ható erő, ezért a
szétválasztó erők helyett az egymás felé kényszerítő erő eredője dominánsabban
érvényesül. A Casimir hatásnál is érvényesülő dimenzió azonosság miatt a külső
nagyobb (részecske lendület kölcsönhatásából származó) nyomás egymás felé
kényszeríti a más irányba eláramlani tudó anyagi szemcséket, mezőket. Ez is a
részecskék közeledését, okozó hatás, amely jelen van a térben, de ez mellett más
hatások is növelik a tömegbe épülést.
Ahhoz, hogy az egyéb anyagot építő erőket megértsük, tisztázni szükséges
néhány eddig nem kielégítően feltárt fizikai alapfogalmat.
Ismert, hogy az anyagra, a részecskékre ható forgató erők elektromos vagy
mágneses hatásokat, töltést okoznak. Az azonos síkban forgó mezők kötött
elektromos töltésazonosság, vagy differencia alakul ki, amely a forgási
irányazonosságtól függően vonzza vagy taszítja őket egymástól. Ha eltérő
forgási tengelyirányba kerül két áramló mező, amelyek forgási, (áramlási)
hatóiránya, pl. 90 fokot zár be egymással, nemcsak elektromos, hanem
mágneses töltés (hatás) is keletkezik. A közbenső szögek alatt kereszteződő
elektromos áramlási terekben mindkét hatás statisztikailag meghatározható
aránya érvényesül. Ezeket már összevonta az egyesített elmélet, amelyeket
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elektromágneses hatásként ismerünk. Maxwell ezeket a hatásokat éles elmével
megfejtette és az egyenleteiben remekül meghatározta. Később tárgyalásra
kerülnek az eltérő síkokban és térben kialakuló szimmetria más
hatáskövetkezményi lehetőségei, amelyek a kémiai Ph, az affinitást vagy/és
hormonális és hatóanyag egyensúlyt befolyásolják.
Az elektromos töltöttség állapotban az eltérő töltésű részecskéket egy erőhatás
egyre közelebb kényszeríti egymáshoz, amely tartós összekapcsolódást, anyagba
épülést eredményez. Ez újszerű aspektusból a forgásirány azonosság (forgási
dimenzió) felől megközelítve később részletesen magyarázásra kerül.
Kétségtelen, hogy az egymáshoz képest elvileg nem változó távolságra lévő
anyagi mezőket, (beleértve a legkisebb részecskéket is) valami hatás kényszeríti
egymáshoz közeledni, amely a következmény egy részében megfelel a Newtoni
gravitációs felismerésnek. A gond a Newtoni axiómával az, hogy nem ad választ
számos kérdésre, és nem magyarázza meg a tér és az anyag nagy stabilitását.
Egy nyomó jellegű, az áramlási rendezettségben megnyilvánuló dimenziós
jellemzők egyezőségén és hatásdifferencián alapuló gravitáció több helyen más
eredményre vezet, és sokkal több kérdésre ad megfelelő választ, ez mellett
egyértelműen stabil térszerveződést tesz lehetővé.
Az anyagi mezőként ismert energiatömörülések olyan rendezett be és
kiáramlással, anyagcserével, körforgással rendelkező mezők, amelyekben a
mezőből kibocsátott de erőkapcsolatban maradt részecskék által kialakult
buborékszerű határfelületeken az idegenebb, keresztező irányba tartó
részecskék, (kisebb mezők) kevésbé és csak akadályozva tudnak átjárni. Az
átjárás akadályoztatását nem csak a részecskék közötti hézagok és a
részecskeméretek közötti arány, a szűrőfelület és a szűrt anyag arányának a
megváltozása okozza, hanem egy időben és a térhelyzetben, tehát 4 dimenzióban
is állandóan változó ritmus. Bármilyen ritkán helyezkednek el, áramlanak a
térben a pontszerű részecskemezők energiahéjakat, védőbuborékokat
eredményező felületi feszültséggel összekapcsolódott tagjai, ha másik ilyen
buborékon keresztező pályán áramló részecskékkel találkoznak, torlódnak,
akkor a találkozáskor kialakulható ütközési kölcsönhatás a ritmus és térsűrűség
egyezősége esetén a legnagyobb. Ez jellemzően az azonos lendületsűrűségű,
azaz azonos vagy nagyon közeli frekvencián jelenik meg, ezért a mezők
kölcsönhatásba kerülése és ez elleni védelme a körülöttük áramló saját
részecskék egymást követő csoportjainak a térsűrűsége által meghatározott
frekvenciájában a legnagyobb. Ezt a frekvenciát, a mezők jellemző változási
frekvenciájaként, a saját rendszeridőt meghatározó, a mező összetételére
jellemző legfontosabb alapként ismerjük. Az azonos frekvencia, olyan a belső
változásokból azonos ütemben rendszeresen kibocsátott részecskékből álló, a
mező körül sűrű védelmi hálót képez, amely az kibocsátási ütemnek megfelelő
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ütemben (azonos ritmusban) érkező kültéri részecskék behatolási energiáját
közömbösíti, tompítja, és megszűri, és csökkentve a befogott részecske (hatás)
változtató képességét a visszatérő áramlásban magával viszi az őt kibocsátó
mezőbe. A kibocsátott részecskék áramlását keresztező irányú lendületet, a
mező körüli fő áramlási irány eltéríti, amelyet besodor a mezőbe. Ez azt is
eredményezi, hogy az azonos ritmusban e mezőt keresztező részecskéknek a
lendületenergiája a mező részecskéivel kölcsönhatásba keveredik és magas %ban elnyelődik. Ha a beáramló ritmus kicsit eltérő, akkor a védőhatás kevésbé
működik, amelyből az időegységre növekvő kölcsönhatás befolyásolhatja,
ronthatja a mező saját ritmusát. Ez, a (védett) hatott mezőben időegységre jutóan
több kölcsönhatás közlésével, ebből fakadó feszültség növekedéssel nagyobb
impulzus sűrűséget és belső változást eredményez, amely a mező saját ritmusát
rontva ritmuszavarhoz, díszharmóniához, végső soron elhangolódáshoz
vezethet. Ha a mezőn áthaladó részecskék lendülete a szűrő-védő részecskék
eredményes működése miatt fékeződve megváltozik, a mezőbe kanyarodva
elnyelődik, akkor a mező körüli védőövezeteken belül, a szabálytalan
áramlásban csökkent, védett és ezzel rendezettebb áramlású lokális tér, a
környezeti változás ellen védetten változó mező keletkezik. Ez a mező,
bármilyen tömegméretű és bármilyen ritmusban változik lokálisan, elkülönül a
nagy egésztől, anyagcserét folytat, védekezik és alkalmazkodik a környezeti
változáshoz. A mezők működésének a tartós fennmaradását a mezőbe beáramló
részecskeanyag magával hozott (és a mezőben kiszabaduló) lendületi és kötési
energia időleges felhalmozódása biztosítja.
A szabad térben relatív, de mindenképpen nagyobb szabadságfokú,
mindenfelől nagyjából egyenletes, izotróp, tehát minden felé ható, a
hatóerőket, a lendületeket kölcsönösen közömbösítő energiaáramlás az
árnyékoló képességű mezők körül megbomlik, és a mezőkbe sűrűsödő
rendezett áramlású energiaként felhalmozódik. Ez a folyamat a mezők
körül (között) kevésbé rendezett, kaotikusabban változó és a mezőkben
nagyobb rendezettségű áramlású részre osztja a teret.
Ez is egy axióma, amely bármely méretű és energiatartalmú mezőre érvényes,
akár műon, elektron, neutron, atom, molekula, aszteroida, bolygó vagy
csillagméretű a mező.
Az árnyékolóhatás nem a térfogattal, hanem a tömegértékkel arányos, amelynek
jelentős köze van a gravitációhoz. A rendezett áramlással rendelkező mezők
által kiváltott átjárható képesség csökkenés, az árnyékoló hatás tehető felelőssé
azért, hogy az áthaladó lendületerő-komponenst elnyelő és ezzel anizotroppá,
egyensúlytalanná vált gravitációs tér kialakul. Ha a környezeti lendületnyomás
nagyobb, akkor a mező körül az azonos ütemben kibocsátott részecskehéjon
kölcsönhatásba került, lendületet vesztett idegen részecskék a védőhéjat képező
rétegben áramló és a mezőbe visszatérő részecskék sodrásába kerül, és egy idő
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múlva rendezett áramlásban bekerül a mezőbe, csillapítva egy kicsit annak az
éhségét. A mezőkben elnyelődő és felszabaduló részecskék maradék Pl. kötési
energiája, mint hatástöbblet a gravitációs mező változtatási képességét,
energiáját, a tömegét gyarapítja. Mivel a mező körüli térben, a mezőhöz
közeledve egyre nagyobb az elnyelődés miatti árnyékolás, egyre nagyobb a
mező felöl érkező ellenhatás hiánya, ezért e környezetben lévő, az ide sodródó,
áramló energia elveszti az izotróp stabilitását. Ez azzal a következménnyel jár,
hogy a szabad tér felöl érvényesülő nagyobb lendületnyomás jobban érvényesül,
amely a mező felé kanyarítja az áramlást. Az áramlás a mezőhöz közeledve
folyamatosan gyorsul, amelyet a növekvő árnyékolás miatt növekvő gravitációs
térerő differencia és a folyamatos energiaösszegződés okoz. Ez valójában egy
olyan hatóirány dimenzió azonosság miatti lendületösszegződést is segít,
amelyben a mező tömegközpontja irányába ható lendület folyamatosan
összegződik.
A gravitációt két erő együttes hatása eredményezi: Az egyik az árnyékolásból
fakadó csökkenő ellenhatás miatt a mező felé növekedő térerő differencia
folyamatos növekedése, a másik a tömegközpont felé kanyarodó azonos
hatásirány, a dimenzió azonosság miatti folyamatos lendületösszegződés. A
nehézségi erőnek a tömegfelszínhez közeledve mérhető növekedését e két
főhatás egymást erősítő következménye okozza. Ez az áramlási differenciálódás
osztja meg a teret rendezettebb, általunk észlelhető méretben is megjelenő
áramlási folyamatban változó energiamezőkre, és rendezettség nélküli de
hasonlóan energiadús, pulzálva változó kaotikusabb mezőkre.
Az emberi észlelés, az érzékszerveink nagyobb része olyan ritmusban érkező
változások megfigyelésére fejlődött ki, amelyek befolyásolhatják az
életszerveződésünk alakulását, a saját változási frekvenciánk rendezett
ritmustartományát. A kisebb egységekben vagy/és folyamatosan egyenletesen
érkező energia változtatási képessége nem éri el azt a mértéket, amelyet a
nagyobb értékre szakosodott érzékszervek képesek érzékelni. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ilyen energia nem érkezik, és nem halmozódhat fel olyan
mértékben, amely már észlelhető hatást válthat ki a tartós folyamatban
növekedett változtató képességgel. A túl gyenge, a túl gyors és a túl lassú
változást a szem általában nem észleli. Ilyen változás folyik a kölcsönható
képességgel rendelkező anyagi mezők körüli térben, és az ionos kötésű
anyagokban is.
A bolygónkra nagyon sok olyan meteor, aszteroida, nagy sebességű részecske
vagy/és gáztömeg érkezik, amelyet a nagy sebessége miatt nem észlelünk, csak
akkor, ha az áthaladás akkora változásnövekedést eredményez, hogy a
lendületes mező előtt a levegő ionizálódva felizzik. A repülést megzavaró
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légörvények jelentős részét ilyen gyorsuló áramlások által kiváltott légritkulások
okozzák, amelyek pótlására egy le és befelé irányuló légörvény kialakul.
(Ha a matematikusok, vagy/és a csillagászok kiszámolnák a Földet naponta
sokszor elérő, de nem észlelt átlagos aszteroidák kinetikai energiáját,
feltételezhetően olyan nagy energiaértékeket kapnának, amelyek a tömeg és
lendületösszegződés eredőjeként a Föld felé gyorsulva, elgázosodás közben
elegendően nagy lendület átadást, kölcsönhatást fejtenek ki, hogy kiváltói
lehetnek a gravitációs hatásnak és a láthatatlan légörvényeknek.)
A hatáshalmozás a tér változásának a természetes része, amely a környezetből
folyamatosan érkező energiának a térben vagy az adott mezőben összegződése
vált ki. Ez főleg olyankor érvényesül, amelykor az összegződés rendezetten
segíti, és nem rontja az egymás hatását, irányát. Ez lehet a fájdalom, az
örömérzés kiváltója, amikor eléri azt a hatásszintet, kölcsönható és változtató
képességet, amely már átlépi az észlelési, érzékelési küszöböt. Természetesen a
megérzés is hasonló összegződés, amely egyedenként nagyon eltérő
érzékenységben fejlődött ki. Míg egyesek már néhány molekulából megérzik és
megértik a hatás várható (számukra már ismerős) eredőjét, addig olyan egyedek
is lehetnek, akik már nyakig ülnek a maszatban, és mégsem észlelik annak a
változtató képességét, (vagy ismeret, azonos hatásélmény hiánya miatt nem
tudják beazonosítani). A magas azonosságú információval rendelkező,
genetikailag közeli rokon, Pl. az ikerszerveződések már több ezer km.
távolságból képesek beazonosítani a társat ért változás, hatás jó vagy rossz
irányát, a fájdalmat vagy az örömérzést okozó hatások által kiváltott
impulzusokból eltávozó részecskék által közvetített üzenetet. Nekik néhány a
sajátos üzenetet hordozó mikrorészecske befogása és beazonosítása, a kevés
térirányú változás is elég, hogy az azonos, analóg (valószínűen genetikailag a
nagy azonosságú áramlási mintába elraktározott) emlékképet, a hatást vevőben
az általa megérthető engrammot kiváltsa. Ezt az érdekes, majdnem minden
embert érdeklő kölcsönhatási összefüggést nem tudjuk most tovább boncolni,
nagyon elviszi a figyelmet a főtémáról. Az érdeklődő kíváncsiak megtalálják e
részleteket, az Aspektus könyvekben, és Az ismerd meg, hogy értsd az
EMBERT, című sorozatban.
A térszerveződés legnagyobb ellentmondása, a térsűrűség gravitációs mezők
közelében történő megbomlása. Ha az általános csillag és bolygóközi tereket
változatlanul energia-dús, túlnyomásos térként képzeljük el, akkor el kell
ismernünk, hogy a gravitációs mezők bármely tömegméretű szerveződése körül a
térsűrűség és a nyomásegyensúly megbomlik: Ez úgy is értelmezhető, hogy a
mezők közelében a homogén energiasűrűség nemcsak megbomlik, hanem egy
központba, mezőben bolygóba sűrűsödő energiasűrűbb gáz, folyékony vagy
szilárd anyagra és a körülötte kialakuló anyaghiányra bomlik. De ez a szó, hogy
anyaghiány már nem értelmezhető. A tér csak elvileg üres, gyakorlatilag
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rendezett energiában ritka és sűrűbb áramló részecskéket tartalmaz. A tér
áramlása maga a részecske áramlás, tehát a tér adott de nem áramlik. Az
áramlás a benne lévő, és éppen az áramlásával is energiát, lendületet
reprezentáló közegre értendő. A tér áramlása, a részecskék áramlását jelenti,
tehát e részecskék sokféle tömeg és energiaméretű egységei, (mezői) képezik a
közeget, amelynek az áramlása, keveredése, örvénylése befolyásolja a sodrásba
került részecskék addigi áramlását, keveredését. A részecskeanyag pedig
kialakult csatornákban, füzérekben áramlik a térben, amelyek időbeni
anyagforgalma a mezők felé egyre részecskesűrűbb, egyre nagyobb. Ezeken az
áramlási pályákon áramló térbeli részecskefolyók, határfelületek között
határolóhéjak képeznek semleges áramlásszegény elválasztó felületet. Ha egy
gravitációs mezőbe tartó áramlás csigavonalszerű folyamát el tudjuk képzelni,
akkor megérthető, hogy a folyamokat határoló héjak két oldalán eltérő
sebességű áramlás történik. Ez az áramlási differencia forgatja a mezőket,
éspedig annak megfelelően, hogy a két szomszédos határréteg között mekkora
forgatási nyomatékot képez az eltérő sebességű áramlás. Ha a mezők, pl. a
bolygók valamelyik szimmetriasíkja, éppen két áramlási réteg közötti határolóhéj középvonalára esik, akkor a forgatási nyomaték és a forgási eltérés nagyobb
lesz. Ha viszont valamely mező olyan áramlási rétegbe kerül, amelyben az
átmérőjének megfelelő széles sávban az áramlási differencia csekély, ez esetben
a forgási kényszer gyengül. Mivel ismerjük, hogy a nagyobb mezők a nagy
tömegből is fakadó tehetetlenség miatt eléggé egyenletesen forognak, ezért fel
kell tételeznünk azt is, hogy a téráramlási differencia a határrétegek között
nagyjából állandó.

Az Einsteni ekvivalencia értelmezés kiterjesztése és korlátai:
Az Eötvös Társulat 1998-as Gödöllői vándorgyűlésén elhangzott előadáson
Hraskó Péter úr előadásában hangzott el, hogy a lokális és a globális
vonatkoztatási rendszerek között ellentmondás feszül, amely miatt korlátozni
kell az Einsteini ekvivalencia egyenlet kiterjesztését.
Az előadás sarkalatos része a gravitáció és a tehetetlenség nagypontosságú
arányossága, amely értelmében csak akkor valószínű az általunk megismert
gravitáció, ha a Föld, a vonatkoztatási rendszer g gyorsulással tehetetlenséggel
halad a tér minden iránya felé. Ez esetben várható, hogy a mozdulatlan anyagi
testek, G gyorsulással, azaz tehetetlenséggel essenek a Föld középpontja felé.
A megállapítás jogos, de a vonatkoztatási rendszer figyelmetlenségébe esik.
Ha feltételezzük, hogy az előadó gondolatmenete reális, és a valóságot jól
közelíti meg, akkor csak annyi ellentmondás marad, hogy a Föld csak akkor
tudna G gyorsulással tágulni, ha hatalmas mértékben folyamatosan felfúvódna.
Erről tudjuk, hogy nem így történik, a megállapítás valamely része helytelen, de
a logikai gondolat helyes, és nem jelenti az elmélet teljes ellehetetlenülését.
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Ha a Föld felé eső tárgyak gyorsulását a környezethez viszonyítjuk, és a lokális
inerciarendszert kibővítjük a globális térre, akkor igaz maradhat az állítás az
esetben, ha a Földön kívüli környezetben lévő részecskeanyag, a körülvevő
közeg, az intersztelláris gáz gyorsul a Föld középpontja felé G gyorsulással.
Nem a tér áramlik az impulzuskor kifelé és a gravitációs mezőkbe befelé, hanem
a térben lévő energiát szállító részecskegáz-mezők. Moetrius tanulmányában
leírásra került egy logikai megközelítésű térelmélet, amely a gravitáció felismert
és meghatározható működésével Hraskó Péter úr elméletének valós lehetőségét
megtámogatja. Az elmélet és a gravitáció lényeges része, a Világegyetem olyan
láthatatlan részecskékkel is telített, amelyből állandó részecskeáradat folyik a tér
minden irányába. Minden anyagi szerveződés, időben és a térben is változó
anyagi mező, a bolygók és a csillagok is buborék jellegű térszerveződések,
amelyeknek a legnagyobb közös vonása a mezőben kialakult rendezett áramlás
időbeni felhalmozódása, a rendezett energiatöbblet átmeneti tartósodása. Az
anyagi mezőkben fordított impulzus történik. Az impulzuskor a változás (és a
részecskék) kiterjedési iránya egy pontszerű lokális pozícióból történő
szétterülés, térirányú szétsugárzódás. A kiváltó energiaátalakuláskor a
megváltozó lokális érték különbözetet szó szerint szétterül térben és időben.
Az anyagi mezők olyan terek, amelyekben a környezeti térben történő
átalakulások energiahullámai összegződnek, és egyre rendezettebben,
egymást erősítve a tömegközéppont irányába erősödnek.
A tömegfelszín (sűrűségi határ) elérésekor minden vonatkoztatási rendszerben
akkora G, gyorsulás észlelhető, amekkora a vonatkoztatási rendszer árnyékoló
hatása, elnyelő-képessége az anyagára jellemző kölcsönhatási frekvenciákon.
Az impulzus, a szétsugárzódás, a lokális változtató képességi érték csökkenése.
Az impulzus és a gravitáció egy ellentétes következményre vezető hatáspárnak,
egymás szimmetria-párjának is tekinthető

Anyag,
energia
mező

1. ábra: Az impulzus és a garvitáció szimmetriája:
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Az impulzuskor, a változás helyétől távolodva az egyégnyi térkeresztmetszetre,
gömbfelületre ható lendületerő folyamatosan csökken, az anyagmezők felé
folyamatosan erősödik. Az impulzus, az egyesülő lendület kifelé mutató
rugalmassági erőinek a szétsugárzódása antigravitációs jellegű hatás, éppen
ellentéte a hatások összegződését, a nagyobb lendületnyomást, és ezzel nagyobb
energiasűrűséget eredményező félreértett gravitációnak!

A gravitáció nem vonzás, hanem a gravitációs mező körüli térerő
különbözet időbeli változást okozó oka és következménye.
A környezetből az azonos irányba tartó és g értékre gyorsuló lendületenergia az
összegződés során a mezőkben tömegbe épül.
A lendületösszegződés ábrája, amely a lendület szétosztódás szimmetriája.
A szimmetrikus lendületosztódási hatás, a fák ágainál, a növények elágazásainál
kiválóan megfigyelhető.
A töltésáramlás füzércsatornákon áramlik. A már kialakult füzérpályán, a kitolakodott
nagyobb energiájú részecskék által megnyitott úton könnyebb a kiáramlás, ezért e
részecskéket az utánuk nyomakodó társaik nagy sűrűségben követik. Ha a térben lévő
ellenáramú, ellenirányú részecskék megszakítják vagy eltérítik az áramlást, a lendület
feltorlódása az akadálynál a térnyomást megnöveli. Ha a nyomásnövekedés eléri a
környezeti értéket, azonnal elterelődik az áramlás és a megnyíló oldalágakon áramlik
tovább, az oldalhajtást főhajtássá erősítve.

2. ábra: A lendület összegződés
és elosztódás

A szegfű virága szép példáját adja a lendület térbeli szétosztódásnak.
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Ez a szimmetrikus hatásmechanizmusban is hasonlóan működik. Az utat tört áramlás,
ha kis szögben keresztező, az áramlást segítő, támogató csatornával kereszteződik,
azonnal közös mederbe terelődik. Az egységnyi keresztmetszetre és az áramlási
kerületre jutó ellenállás csökken, amely miatt az áramlás nagyobb lendületre
gyorsulhat. Az áramlási csatorna átmérőjének a növekedése lehetővé teszi az áramlási
szelekciót a keresztmetszeten belül, amelykor a középső rétegekben a kerületi
rétegeknél is kisebb ellenállás miatt gyorsabbá válik az áramlás. A tér részecskéi által
lefékezett hatásterjedés így gyorsulhat fel egyre nagyobb ritmusra. Az 2.ábrán
bemutatott áramlás a fáknál és a növényeknél, de valószínűen minden
életszerveződésnél fordított irányban történik.

A folyamatosan azonos mezőben összegződő részecske lendület energiasűrűség
növekedést eredményez, amely növekvő tömegértékben jelenik meg.
A folyamatosan azonos irányban összegződő részecske lendület tartós áramlást
eredményez, az áramlás tartós lendületösszegződése gyorsulásaként érvényesül.
Ha az energiaérték állandó, a tömeg és sebességfüggvény fordítottan arányos. Ez
ugyanazt a hármas függvényt eredményezi, amelyet Einstein az energiára a
fénysebességet beemelve felállított. E= mc a négyzeten. Moetrius értelmezése
szerint a fénysebesség véletlenszerű kiragadása csak az általunk ismert terjedési
tartományban szerencsés, az csak, mint a még mérhető legnagyobb sebesség is
csak az atomi tömegméretek esetén használható elég pontossággal.
Pontosabb lenne a C. (fénysebesség) helyett a V, amely nem igényel kozmológiai
állandót. Az új összefüggés értelmében az E = m x V a négyzeten. Csakhogy a
V értéke is relatív, és főleg nem határozható meg elég pontossággal. Az egyenlet
értelmében a V, azt a legnagyobb sebességet jelenti, amellyel bármely változás
esetén a lehető legkisebb tömegű neutrális, tehát nem forgó részecske, a változás
helyéről a legrövidebb (sugár) irányban el tud távozni.
Mivel a négyzetes törvény értelmében a legkisebb részecske tömege nem
ismerhető meg, ezért a legnagyobb sebesség és a legkisebb energia sem, de
ismert tömegű részecskékre az arány az Einsteini egyenlet tűrési pontosságával
felhasználható. Nagyobb szinteken a Newtoni számítások is megfelelnek, de a
neutroni és elektroni méretek és a kvantumszintek alatti energiáknál és
tömegeknél, a négyzetes törvénynek megfelelő tömegcsökkenésével arányos a
sebességnövekedés. Kisebb tömegeknél és energiákon végtelen sebességek is
mérhetők lennének, ha az anyagra ható kölcsönható képesség nem csökkenne le
olyan drasztikusan, hogy azt a mérőeszközeink finomodása ellenére sem
vagyunk képesek észlelni. Az emberi észlelési lehetőség, miként a nagyobb
energiaszintekkel rendelkező mezőké is behatárolt. A mezők körforgási
egyensúlybeli állapotára számottevő befolyással nem bíró energiájú változásokat
közvetítő részecskék egységnyi hatásait a mezők nem képesek észlelni, csak a
jelentősen összegződött eredőjüket. Ez vonatkozik az emberi mezőkre is. Ez is
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egy arányossági axiómát jelent, amely valószínűen a térszerveződések
valamennyi szintjén alkalmazható!
Az összefüggés szerint a tömeg és sebesség arányának a változása azonos
energián tetszőleges arányú lehet, azaz a gravitációs tömeg kétszeres
növekedése statisztikailag legalább felére csökkent áramlási sebességet
eredményezhet. Ez azt jelenti, hogy a sebesség duplázódása esetén vagy az
energiaérték, a tömeg duplázódhat. Az impulzus, tömeg és energiabontó
esemény, amelynek a támadáspontja térirányú, amelynek a hatásiránya az
ütközés előtti haladási irányok eredője felé dominánsabb. Az új hatóirányt a
tömegsebességek, és irányok aránya határozza meg, amely egyszerű vektorokkal
kiszámítható. A tömegbe építő lendület közös támadáspontja a mező
tömegközéppontjában, található. A tartósan és rendezetten változó anyagi
mezőkre ható külső erők eredő támadáspontja a tömegközéppont felé
kanyarodó, amelyet nehézségi erőként, súlyerőként és gravitációként észlelünk.
A tömegvonzás ennél összetettebb hatás, amelyet részben már kifejtettünk.
3. ábra: Az árnyékoló hatás bemutatása:

A gyorsabban és
egyenesebben kis
perdülettel, nagyobb
frekvencián érkező,
gyorsabb részecskeenergia
terjedés csak nyújtott ívben
tudja megkerülni a mezőket,
hosszabb árnyékolt teret
eredményez.

A szaggatott vonalon belüli rész
többszörösen árnyékolt terület,
amelynek az árnyékoltsága
folyamatosan nő a tömeg felé. Az
ilyen területen a külső tér felől
érkező lendület energia a gyengébb
ellenerő miatt nem kerül izotróp
egyensúlyba, sőt az egyre csökkenő
ellenállás miatt folyamatosan
gyorsulhat a mező felé

A nagyobb perdülettel, (spinnel) rendelkező és
ezért radiális irányban lassabban terjedő
energia az íves pálya miatt kevésbé
elnyújtottan kerüli ki a mezőket. A
rádióhullámok felé a csökkenő frekvenciákon,
a kisebb terjedési energiánál pedig a
körkörösen követni képes a mezők felületét.
Ezeknél a részecskemezőknél a haladási irány
helyett a perdületre is megoszlik az
impulzuskor kapott lendületenergia
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Az anyagi mezők olyan lokális sűrűsödési központtal, magokkal rendelkező,
áramlási mintának tekinthető erőterek, amelyek a mag, vagy/és az áramlási
központ köré, annak az árnyékolóhatását kihasználva képesek lendületenergiát
gyűjteni.
A 3. Ábrán a vastag körön belüli mezőrész az energiasűrűbb, a (esetleg) szilárd
állapotot elérő anyag tartománya, amelyben az összegződött részecskelendület
az erőjátékot átadó részecskéket tartós térkapcsolatba rögzítette. Ennek a
mezőrésznek az árnyékoló hatása, az elnyelő-képessége értelemszerűen
magasabb, mint a részecskében ritkább mezőterületeké. Ha az ilyen mezőkben a
tömegközpont irányába kialakuló rendezett áramlás hatóiránya az
iránydimenzióban nagy azonosságú, azaz kis szögben metszi egymást, ez
folyamatos összegződést, lendületenergia és kölcsönható-képesség növekedést
eredményez. Bármely kicsi a kezdeti tömeg, a mező felé áramlása során a közös
irányba tartó még kisebb részecskék által szállított lendületerő, mint áramlás
folyamatosan összegződhet, amely lendületnövekedés az áramlási
sebességnövekedés miatt a részecskék között a távolság növekedését, a nyomás
és kötőerő csökkenését, végső soron a részecskéket egymáshoz kapcsoló
kötőenergia felszabadulását eredményezi.
Az impulzuskor lokális nyomás és feszültségnövekedést okoz az azonos
pozícióban egyesülő lendület. Ez a támadáspontban, alacsony hőmérséklet és
merev erőátadódás, azaz rugalmatlanság esetén deformációt, sűrűsödést, vagy
rugalmas részecskéket tartalmazó mezők esetén a nyomás és lendület
elvezetődésével szétterjedést, szétsugározódást okoz. A térben lévő mezők, a
sűrűségüktől, a részecske összeépülés erőjátékától, a hőmérséklettől is függő
változásképességtől és az őket ért hatásoktól és hatásirányoktól függően részben
rugalmas, részben merev testeknek tekinthetők.
A mezőkbe áramló kölcsönható-képes frekvenciájú energia az áramlása során az
útjába kerülő azonos frekvencián változó, (és ezért statisztikailag kölcsönhatásképesebb) elnyelő-képes anyagnak a lendületerőből származó energiát ad át,
amelynek a hatóiránya a mező tömegközpontja. A kölcsönható képesség
kialakul akkor, ha a részecske részecskével ütközik, ha a töltött, forgó erőterű
részecske erőterébe töltött, azonosan vagy másirányba forgó részecske kerül,
vagy azon áthalad. A közvetlen ütközés, az impulzus nem szükségszerű, illetve
nem a korpuszkuláris részecskeméret feletti tömegértékeknél.
A Csillagközi gáz, az Intersztelláris anyag olyan az atomi és az elektroni
méreteknél is akár sok nagyságrenddel kisebb méretű, a közös tömegközéppont
körül kialakult rendezett áramlású, egyszerűsítve analóg szerkezetű, de
fraktálrendszert képező részecskéket tartalmazó híg gáznak tekinthető, amelynek
bármilyen kicsi az egységnyi részecske sűrűsége és tömege, a kölcsönható
képessége, ez az áramlás közbeni összegződés során folyamatosan növekedhet.
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A csillagközi térben áramló intersztelláris anyag, a Quintesszencia egy bolygó,
vagy csillag hatóterébe kerülve, sokszor nem egyenes, hanem hosszú spirál
pályán közelíti meg a mezőt, amelynek a végén a mezőre jellemző ,,G,, értékre
gyorsulva az áramlása a mező tömegközéppontja felé fordul. A gravitációs
lendületösszegződés és a térerő differencia ettől folyamatosan erősödik. Az
egyre gyorsuló, növekvő áramlással jelentős kinetikai lendületerőt adhatnak át
az útjukba kerülő részecskéknek, anyagi testeknek, mezőknek, amelyeket a
sűrűbb határrétegeket képező tömegfelszín felé kényszerítenek, az árnyékolás és
a gyorsulás eredőjeként kialakult és elnyelődött lendület kölcsönható-képes
részével. Természetesen nem adódik át teljesen ez a lendület az útba kerülő első
akadálynak, abban csak egy része nyelődik el, a maradvány lendület a
tömegközéppont felé hatva sűríti tovább a mezőben kompenzálódó, tartós
pihenőre kerülő anyagot. Az áthaladás során impulzusok keltődnek, de a
tömegközpont felé kialakult lendületirányt ez nem lehetetleníti el. A gravitációt
ez a fő erőhatás okozza, de hogy tartós legyen, és nagy tömegméret alakulhasson
ki ahhoz sok egyéb feltétel sikeres és tartós fennállása is szükséges.
A legfontosabb feltétel az, hogy a hatóirányt koncentráló mezőben rendezett
átáramlás, kiáramlás tartósan fennálljon, különben úgy jár, mint a trópusi vihar.
Utánpótlás hiányában hamar eloszlik.
A mezőkbe viszonylag lassú beáramlással érkező nagy változtató képességű,
nagyobb tömegméretű vagy/és energiatartalmú anyagnak a felbomlása során
leadott energia egy része elnyelődik, míg a maradék kisugárzódása a
beérkezéstől eltérő frekvencián, sokkal nagyobb sebességgel történhet. A
szétsugárzódás frekvenciája valószínűen egy aránypár következménye, amelyet
az energia lendület és tömegértékének az arányváltozása határoz meg. Az már
ismert, hogy az energia megmaradás miatt az arány miképpen változik.
Ez a lehetőség az impulzusokkor megvalósul. Ha a szétsugárzódás frekvenciája
nagyságrendekkel magasabb, a két egymással akár szemben ható, de nem
azonos ütemben érkező részecskék áramlása lényegesen nem zavarja egymást,
azok a térben, az idődimenzióban statisztikailag nagy eséllyel elkerülik egymást.
Ahhoz hogy a frekvenciafüggő kölcsönhatásokat megértsük, szükség lehet egy
kis kiegészítő információra.
Képzeljük el, hogy ,,A ,, pontban minden percben egy robbanás miatt impulzus
történik, amelyből kavicsok repülnek szerteszéjjel. A nem messze lévő ,,B,,
pontban szintén azonos ritmusban percenkénti impulzus történik, de ennek az
eseménynek a robbanási pillanata időben eltér fél perccel, ezért az ,,A,, pontból
kiinduló kavicsok térbeli helyzete időben mindig megelőzi a térben, azonos
pillanatban még fél perc időhátrányban lévő kavicsokat. A kavicsok többsége a
térben és időben elkerüli egymást, a két pont között látszólag nem alakul ki erős
kölcsönhatás, mert ennek a feltétele az azonos ritmusból származó kavicsok
(részecskék) rendszeres téridős találkozása. Ha a ritmust gyorsítjuk, azaz egyre
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kisebb időközökben indítjuk a robbantásokat, de az időeltolást szigorúan
betartjuk, akkor egészen nagy frekvenciákon is elkerülik egymást a kavicsok, a
tér azonos pontjain áthaladó kavicsok (idő és méret, valamint haladási
sebességarány betartása esetén) találkozása az eltérő idő miatt nem következik
be. Akár végtelen frekvencián is folyhat a kavics (részecske) kibocsátása, ha az
eltérő ritmussal történik, az ütközések száma statisztikailag elenyésző. A két
pont közötti térben azonban mégis nagy kölcsönhatás alakulhat ki akkor, ha az
,,A,, és a ,,B,, pont közötti változási ritmusban több mint fél percre (az
impulzuskeltődés idősűrűsége) van szükség ahhoz, hogy az egyik pontból
kiindult részecskék elérjék a másik pont körzetét. Ez esetben mindig lesz a
térnek egy olyan felülete, amelyen a kavicsok egy része egyszerre ér oda,
amelyen nagyobb eséllyel és nagyobb sűrűségben találkoznak. Ha ezeknél a
találkozásoknál az egyenlő tömegű kavicsok egyenlő lendülettel ütköznek, egy
neutrális felület, szimmetriasík alakul ki. A szimmetriafelületet az ütköző
kavicsok térbeli csillagpontjai, az un. kristályháló, kristályrács
kereszteződéspontjai jelölik ki. Tehát ez nem egy abszolút lezárt átjárhatatlan
felületet jelent, hanem csak egy impulzusdúsabb hálót, amelynek a síkban és a
térben is vannak kereszteződési, ütközési pontjai. E pontok között elegendően
nagy tér (hely) van ahhoz, hogy a más ritmusban szétröpülő részecskék időben
ne egyszerre kerüljenek az adott térkoordinátákra, hanem eltérő időben, hogy
elkerülhessék a találkozást. Ha nem időben eltolva, hanem azonos pillanatban
keletkeznének a kavicsokat azonos sebességgel eltávolító impulzusok, akkor a
statisztikailag azonos méretű és tömegű, egymás felé haladó kavicsok nagy
többsége a két pont között a távolság felén lévő neutrális vonalon, az ún.
neutrális síkon ütközne, amely újabb impulzus sorozatot eredményez. Ha a
kibocsátási ritmus azonos, de az impulzusidő egy kicsit eltérő akkor a
statisztikai ütközési vonal a kavicsait későbben indító mező felé a térben
eltolódik. Természetesen minél nagyobb a ritmusazonosság (most még a
frekvencia jelentőségét ne tárgyaljuk) a változási dimenzióazonosság, annál
nagyobb az esély az egyenlő távolságon lévő neutrális síkon történő
kölcsönhatásra, a kavicsok felezősíkon, csomósíkon történő ütközésére. Ha
megváltoztatjuk az egyik pontban keletkező robbanások, (impulzusok) ritmusát,
lényegesen lecsökkenhet a kavicsok térben és időben történő ütközése, az
egymásra gyakorolt kölcsönhatása. Ha a ,,B,, pontban lévő ritmust másfél percre
növeljük, akkor csak a közös többszöröst jelentő pillanatokban növekszik a
kölcsönhatás, tehát minden harmadik ,,A,, pontú esemény kerül statisztikailag
jelentősebb kölcsönhatásba a minden második ,,B,, pontú eseménnyel. Ez a
keletkező kölcsönhatási ritmust harmadolja, azaz az ,,A,, pontból kiinduló
részecskék a 3, a 6, a 9, 12 stb. impulzusokkor, a ,,B,, pontúak 2, 4, 6, 8 stb.
impulzusaival kerülhet csak jelentősebb kölcsönhatásba.
Ha lassítva mutatjuk be a folyamatot, megfigyelhető, hogy a tér (rács) xyp
pontját jelentő térhelyzeten áthaladó ,,A,, pontból kiinduló részecskékből csak
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minden harmadik kerül kölcsönhatásba. Ez akkor is így működik, ha az
események időbeli számát tetszőlegesen növeljük.
Ha a ritmuseltérést megnöveljük, a kölcsönhatás lehetősége drasztikusan
csökken, de megmarad a közös többszörös harmonikus lehetősége. Ha a változás
a térben eltérő ritmus szerint történik, a kölcsönhatás lényegesen lecsökkenhet,
gyakorlatilag a sokadik közös többszörös n.-dik hatványán történik csak ritmusazonos kölcsönhatás. Ez esetben a változásból származó de különböző
frekvenciájú részecskeszóródások, mint hatáshullámok gyakorlatilag
akadálytalanul áthaladhatnak egymáson. Ez esetben az ekvipotenciális
gömbhullámokon szétszóró részecskék gyakorlatilag a tér nagyobb részében
nem azonos időpillanatban kerülnek azonos 3 dimenzió által meghatározott
térpontokra, amely miatt az időben elkerülik egymást. A lassú és gyorsabb
ritmusú változások ütemét növelve a rádió és hang, valamint a hő és a fény
frekvenciáján is ugyanaz a kölcsönhatási arány működik. Érdekessége e
rendszernek, hogy a kicsit eltérő frekvenciák kevésbé zavarják egymást, mint az
al vagy felharmonikusok, amelyben a kölcsönhatási esély megnövekszik, de a
hatásközeli, a majdnem azonos változások diszharmonikus hatása erősebb.
A nem közös többszörös szerint történő impulzusesemények diszharmonikussá
válnak és lényeges kölcsönhatás nem keletkezik. E szabály térbeli érvényesülése
miatt válik lehetővé az eltérő frekvencián, ritmuson az üzenetek továbbítása, ez
biztosítja a térbeli részecskeenergia nagy távolságra kölcsönhatásba keveredés
nélkül történő eljutását. Az egymással harmonikus, azonos impulzusok csengő,
azonos ütemű, harmonikus rezgést váltanak ki, az eltérőek elhúzódó, disszonáns,
fals, diszharmonikust. Ezért szeretjük a csengő hangú éneket és a zenét.
A hullámhosszt az adott pillanatban egymást követő két impulzusból kibocsátott,
több részecskét szállító energiasűrűbb gömbhullámok terjedési irányban
egymást követő távolsága határozza meg. A hatásterjedés sebessége
meghatározza, hogy az adott hullámhosszra (távolságra) egymást követő
részecskeraj mennyi idő alatt ér a távolságot jelentő ,,A,, pontból a ,,B,, pontba.
Értelemszerűen minél nagyobb a terjedési sebesség, annál gyorsabban érnek az
adott pontba a változásból keletkező részecskehullámok.
Pontosítsuk egy kicsit a frekvencia fogalmát:
A frekvencia azoknak a részecskéket továbbító elvileg ekvipotenciális
gömbhullámoknak az időbeli keletkezési sűrűségét jelenti, amelyek valamely
rendszeresen változó helyről, pontból (mezőből) kibocsátásra kerülnek. Ez tehát
az időegységre jutó események, változások, impulzusok vagy robbanások
száma. Minél nagyobb az eseménysűrűség, az időegységre jutó változás, annál
nagyobb keletkezési frekvenciáról beszélünk. Ez azonban az előbbiekben leírtak
miatt, nem azonos az észlelési és a kölcsönhatási frekvenciákkal. A
kölcsönhatást – mint a neve is jelzi, - két mezőből keletkező impulzusokból
kibocsátott részecskék egymással történő erőjátékba kerülése, egymásra kifejtett
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változtató képesség, az energia átadása, a módosító hatás, azaz az információ
továbbadása jelenti. Ez mindig a közös felharmonikus megfelelő közös
többszörösén történik, amely statisztikailag kizárja az erős kölcsönhatás
keletkezését a nagyon eltérő ritmusban változó mezők között. Minden tartósan
és rendszeresen változó, anyag vagy élőmezőnek van egy saját frekvenciája,
amely a mezőt alkotó lényeges almezők felharmonikusának tekinthető. Ez
mellett természetesen egész sor más frekvencián kapcsolódhat egymáshoz a
mezőben lévő almezők rendszere, amelyekben a változás és a részecske
kibocsátás üteme valamely közös frekvencián harmonizál. Ha a hatókörzeten
belül olyan változási sorozat keletkezik, amelyiknek a frekvenciája megegyezik,
vagy felharmonikus az élőmező valamely szervének, sejtjének a
sajátfrekvenciájával, abban erősebb változást, energiaátadást okoz. Ha ez az
energia vagy hatásátadás a kölcsönhatással érintett mező egészségét,
egyensúlyát, stabilitását, azaz a harmóniáját, a szerveződési szintek
legmagasabb egyensúlyát segíti, akkor ezt a mező, a saját aspektusából
jóként, a rendezettségét és az időbeli fennmaradását támogató
energiakapásként éli meg. Ha az adott mezőnek az adott frekvencián érkező
jelből, hatásból éppen túl sok volt, azaz az egyensúlyát ez nem segítette, hanem
túlfeszítette, ennek a mezőknek ez diszharmóniát, elhangolódást, végső soron
ritmuszavart és ezzel a változási folyamat negatív irányú megváltozását
okozhatja. Ezeket a hatásokat a harmónia és egészségrontó következményeikből
ismerjük. Tehát az adás, a kibocsátás szubjektivitása társul a vevő, a
kölcsönhatott szubjektivitásával, azaz az adott hatást, jelet közvetítő információs
energiát a vevő elsősorban a saját (észlelt és megértett) relativitásából éli meg.
A kölcsönhatás kialakulását egy harmadik hatás, egy újabb dimenzió is
jelentősen befolyásolja, amely az impulzus eseményekkor bekövetkezett
feszültség felszabadulási energiája határoz meg. A változási ritmus mellett, a
terjedési sebesség is döntő a kölcsönhatás kialakulásában, amelyet rövid távon
és kezdetben a feszültség felszabadulásakor keletkező részecskelendület, azaz az
impulzus helyszínéről történő eltávozás sebessége határoz meg. Ezt a
hatásdimenziót a változás kezdeti terjedési sebességeként ismerjük, amely nem
azonos az impulzus sűrűséggel. Az elektromágneses hullámokként ismert, a
változás helyszínéről (elvileg ekvipotenciális) gömbhullámokon eltávozó nagy
részecskesűrűségű hatáshullámok terjedési sebessége nem függ a kibocsátási
ritmustól, de befolyásolja a kölcsönhatási hely téridőbeli távolságát. A kezdeti
terjedési sebességre meghatározó az iránydimenzióban megjelenő lendület,
amely nem független a felszabaduló feszültségtől és az impulzusban
széttöredező nagyobb mezőből keletkező részecsketömeg méretétől, a tömeg és
sebesség arányától. Ha az impulzusban nagyon kicsi méretre töredezik a korábbi
mező, a kisebb méretű részecskék tehetetlensége is kisebb, amely miatt azonos
lendületet átadó gyorsító erő lényegesen nagyobb sebességre gyorsíthatja fel. A
terjedési sebesség viszont hosszabb távon nem állandó, ez az időben és a térben
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megtett út alatt a közegellenállás és a lendületátadás, tehát a pozitív vagy
negatív kölcsönhatási miatt állandóan változhat. Ráadásul a gyorsítási lehetőség
a közel azonos irányba haladás (iránydimenzió analógia) esetén is érvényesül.
Ez a gyorsulási lehetőség lecsökkentheti a nagy távolságra ható kölcsönhatásba
kerülés idejét, azaz a gyorsabban haladó részecskék azonos távolságot
feltételezve időben előbb fejthetik ki a hatásukat, adhatják át a
lendületenergiájukat a hatott részecskéknek. A haladási sebességet a
kibocsátáskor, a feszültség felszabadulásakor (vissza) kapott lendület határozza
meg, és befolyásolja a környezet kölcsönhatása. A (hatás) változás haladási
(terjedési) sebességét a kezdeti lendület és a pálya során keletkező, érvényesülő
kölcsönhatás haladást is csökkentő fékező, vagy /és segítő eredője határozza
meg.
Tehát a terjedési sebesség a kölcsönhatási lehetőség miatt nem állandó, a
részecskék statisztikai csoportjára vonatkoztatva folyamatosan csökken,
esetenként a dimenzióazonosság miatt növekszik.
Az azonos változásból eltávozó részecskék száma és a változtató képesség az
energiaátalakulástól függő behatárolt, bár azok a pálya során bekövetkező
ütközésekben osztódhatnak, ez azonban a kinetikai hatóerő osztódását is jelenti.
Ha a környezet nem azonos ritmusban változik, akkor kölcsönható kinetikai
lendület a fékezés hiánya miatt nagyon nagy távolságra is eljuthat, de ez sem
jelenti a végtelen távolságra történő hatásátadódás (változatlan) lehetőségét.
Mivel a változásban keletkező részecskeszám és a lendületerő is behatárolt,
ezért nagy téridős távolságban a statisztikailag kicsi (helyértékű) kölcsönhatás is
képes felemészteni az impulzuskor keletkezett szétterjedés energiáját, amely a
négyzetes törvény szerint osztódik. Ez miatt a végtelen tér tetszőleges
frekvenciákon nem látható át, a nagyon távol keletkezett impulzusok
részecskéinek a sűrűsége a távolsággal hatványozottan csökken. Bár ilyen nagy
távolságból is kapunk részecskéket, azoknak a száma és a kölcsönhatási
energiája igen elenyésző, nem lépi át az érzékelési küszöböt. Ezt könnyen meg
lehet érteni egy távoli galaxis, vagy város messziről észlelt fényének a
szemügyre vételekor. Nagyobb távolságról is kapunk kölcsönhatást átadó
részecskéket, azonban ezek felületi hatássűrűsége nem ad annyi energiát,
változtató képességet, hogy az a nagyobb energiaszintű jelek, engrammok
vételére szakosodott érzékszerveink a kiértékelő tudat felé feladják. A vétel
megtörténik, de ha az nem jelez elég veszélyt vagy módosító, azaz változtató
képességet, az mélyen a tudat szintje alatt marad, és mint az egyensúlyt nem
befolyásoló jelentéktelen információ közvetlenül elraktározódik. A kicsit
erősebb hatásváltoztató képességű jeleket már feladja az érzékelő rendszerünk a
tudat felé, és észlelés után tudatosul, hogy gyenge távoli fényforrást észleltünk.
A szervezet készenlétbe áll, felfigyel a gyenge fényre. Ekkor még egy fényfoltot
látunk, amely nem egy fény forráshely által kibocsátott részecskék észlelését
jelenti, hanem valamennyi közel azonos távolságra lévőből összeadódó
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mennyiségű és energiájú egységnyi felületre jutó részecskéket. Az
érzékszerveink egységnyi felületére jutó részecskeenergia összessége okozza az
észlelést, és csak sokára, sokkal nagyobb térsűrűség esetén tudjuk szétválogatni
a részecske forrásokat. Ez azonban csak a fény frekvenciájának megfelelő
ritmusú beérkezések vételét jelenti. A részecskeenergia fényként történő
észlelése előtt kisebb felületi sűrűségű de gyorsabban terjedő hatásvételt nem
fényként, hanem a fénynél gyorsabban terjedő sugárzásként észlelnénk, ha
kifejlődött volna erre az érzékelési rendszerünk. A tudatos embertől eltérően
egyes sejtjeink, az állatok és rovarok rendelkeznek ezzel a képességgel, de ha ez
nem okoz az egyensúlyra fenyegetettséget, ha csak kevés változtató képességű
energiát, (hatást) továbbít, annak a tudat alatti reakciószinteken történik a
beazonosítása. Ha megnövekszik a jelrendszer, az időegység alatt érkező
részecske sűrűsége, vagy lendület nyomatéka, azaz az időegységre jutó
változtató képessége, akkor a kölcsönhatásban résztvevő atomjaink, sejtjeink
jobban veszik az adást, amelynek kölcsönhatási impulzusait felküldik az agyba,
a jelzéssel rezonáló, azonos frekvencia vételét érzékelő tudat szintjére.
A szervezetben kölcsönhatásba került részecskék egymást követő rendszeres
rajainak az időegységre vonatkoztatott beérkezési sűrűségét fény, hő, hang stb.
elektromágneses rezgésként észlelnénk, ha elég az energiasűrűsége és változtató
képessége az érzékelési küszöb átlépéséhez. Tehát hogy miként észleljük a
hatásterjedést azt elsősorban a ritmus, a frekvencia, a részecskerajok időbeli
sűrűsége dönti el, de hogy mennyire, azt az átadott változtató képességet
hordozó részecskeszám és lendületérték szorzata a kinetikai energia adja. Hogy
mit jelent a hatás, azt a részecskék kombinációja, tér és energiabeli variációja,
áramlási variációi, vagy az átadott hatás időben és térben, erősségben eltérő
térerő változásai határozzák meg. Tehát ha a jeleket hordozó részecskék
hullámai időben nagyon sűrűn követik egymást, nagy frekvencián érkező jeleket
veszünk, amelyet a fénytől lefelé már a szervezetünk is képes beazonosítani. Az
ennél lassabban érkező csoportokat, hőként, a még lassúbbakat, hangként stb.
észleljük. A tudatos észlelési szint alatti ritmusú beérkezéseket is észleljük, de
ha ezek változtató képessége túl kicsi, azok sem lépik át az érzékelési küszöböt.
Az észlelt frekvencia az időegység alatt az észlelőben kölcsönhatást kiváltó
energiahullámok számát jelenti, amelyet az érkezési ritmus szerint más
érzékszervünkkel érzékelünk. A nagyon lassú változásból időegységre jutóan
csak igen ritkán érkező hatáshullámok, (ha azok átadódó lendületenergiája kicsi)
általában nem tudatosulnak, bár a szervezetünk sok sejtje, atomja érzékeli. Ha a
kölcsönhatási erőátadás a lendület, a nyomaték (hatás), vagy az időbeli sűrűség
növekedése miatt megnövekszik, a hatás megerősödése már átlépheti az
észlelési küszöböt, megjelenhet az érzékelés. Minél gyorsabban követik időben
egymást, a vevőt érő és kölcsönhatást kiváltó energiahullámok, azaz
időegységre jutóan minél több energia (hatás) adódik át, a változtató képesség
érvényesülése, az energiaátadás nyomatéka, hangsúlya is megnövekszik. Az
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alacsonyabb frekvenciasűrűségű hullámokat, ha az egységnyi energiatovábbítás
nem számottevő általában tudatosan nem észleljük a szervezet sejtjei atomjai a
tudat alatt dolgozzák fel az eseményeket. Az időben vagy átadott hatáserőben
sűrűsödő, nagyobb frekvencián érkező hatások már elérhetik az inger és az
észlelési küszöböt, amely miatt a fülünkkel a frekvenciának megfelelő rezgést,
hangot, zajt hallunk. Ha a frekvenciát, azaz az időbeli hatássűrűséget tovább
növeljük, akkor a fő érzékelést a fény frekvenciájára szakosodott szem veszi át,
amely fölött az emberi evolúciónak nem volt elég ideje és kényszere, a
gyorsabban terjedő energiahullámok érzékelésének a kifejlesztésére, vagy ezek
csak lekerültek a tudat alatti érzékelés szintjére. A fénynél nagyobb ritmusban
érkező hatáshullámok sorozatát, amelyeket röntgen gamma vagy és kozmikus
sugarakként ismerünk már az érzékszerveinkkel sem észleljük, de a sejtjeink és
atomjaink veszik az adást, amelynek tartósan kitett élő szerveződés változási
állapota a díszharmónia felé csökkenhet. Az ismert legmagasabb frekvenciák
azonban nem jelentik azt, hogy a mérési lehetőségünk felett nincs gyorsabb
ütemben érkező hatásterjedés az Univerzumban. Ezek azonban az
életszerveződésekre nem ható, annyira eltérő frekvenciákon terjednek, hogy a
kölcsönható képesség az anyagi frekvenciákra érzékeny élőmezőkre
gyakorlatilag elenyésző.
A hatásváltozást továbbító részecskecsoport terjedési sebességét, kezdetben az
elinduláskor megszerzett lendület határozza meg. Ez a feszültség
felszabadulásától, a hőmérsékleti körülményektől és a kötőerő nagyságától is
függ. A kötőerőből szabaduló részecskék nagy lendülettel rugaszkodhatnak el,
amelyet megnövelhet az impulzust megelőző sebesség és az ütközési szög által
is meghatározott terjedési irány. Fogadjuk el, hogy egészen lassú ütközés is
történhet, és a fény sebességénél gyorsabban haladó részecskék is ütközhetnek.
Az ütközések hatásai irányt és terjedést megsemmisítő, lenullázó lendület és
erőszimmetriát, és másik szélsőségként lendületösszegződést eredményezhet. Ha
a fény sebességével és azonos ritmusban haladó részecskék nagyon kicsi
szögben azonos irányba egyesülnek, ennek a következménye a sebesség
összegződése, majdnem megduplázódása. Az ütközés előtti haladási irány
meghatározza az elvileg ekvipotenciális gömbhullám torzulását, amely kis
szögben történő kereszteződés esetén egészen eltorzult nyíl alakzatot is felvehet.
Ha az impulzusban résztvevő részecskék ütközése kis irányszög (kb. 60 fok)
alatt történik, akkor a részecskék terjedési irányú lendületenergiájának a
változása nem számottevő. Ha ennél nagyobb szögben történik az ütközés, akkor
kölcsönös fékezés történik, amely azonban nem zárja ki azt sem, hogy egyes
felszabaduló részecskék sokkal nagyobb sebességre gyorsuljanak. Ezt a
csoportbomlás teszi lehetővé, amelykor a 90 foknál nagyobb szögben ütköző
részecskecsoportból álló mezők néhány elszabaduló részecskéi kisebb szög alatt,
vagy nagy rugalmassággal ütközhetnek, amely a terjedési gyorsulást
megalapozza. Ha az ütközési szög lényegesen kisebb, mint 60 fok, akkor a
részecskelendület jelentősebb része összegződhet, amely a korábbi terjedési
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sebességet megnövelheti. Természetesen minél kisebb ez a szög, azaz minél
nagyobb az iránydimenzió azonosság, annál nagyobb a gyorsítóerő eredője, a
lendületösszegződés lehetősége. Ez egy stafétahatást eredményez, amelyet a Sík
és a tér című könyvben már részletesen ismertettünk. Az energia szinte végtelen
távolságra terjedését ez a stafétahatás teszi lehetővé, amely során a térben
száguldó részecskék lendületét az azonos irányba haladók támogatják. A nagy
távolságra eljutó részecskék lankadó lendületét mindig friss energiával
rendelkező, közel –azonos irányba tartó más részecskék segítik. Ez a támogatás
azonban mindig változtat valamit a támogatott részecskeenergia (csoport)
összetételén és információs hatásán, amely miatt a nagy távolságra eljutó
részecskemezők összetétele, információs azonossága jelentősen eltérhet a
mezőkből kiinduló dimenziós jellemzőktől, információs tulajdonságoktól. A
váltott lovakkal, futárokkal segített haladástól a kezdeti információ mindig
megváltozik, és a változás annál nagyobb, minél nagyobb az információs
energia térben és időben megtett útja. Ez az összetétel változás, a hatott
mezőkben gyakran dezinformációhoz és ezzel diszharmóniához vezet, azaz
olyan ritmusú és összetételű kölcsönhatáshoz, amely nem segíti, hanem gátolja a
hatott mezők saját változási ritmusát, rontja a mező stabilitását jelentő
térszimmetriát. A hatásterjedés gyorsasága tehát a távolság dimenziótól is függő
változó értéket jelent, és csak azt jelzi, hogy az adott térpozícióban bekövetkező
változás hatása mennyi idő alatt, (és hány áttétellel) jut el a kölcsönhatott
területre. Nagyobb téridős távolság esetén a haladás során a sebesség és az
összetétel is jelentősen módosulhat, lassulhat, gyorsulhat, amelynek az átlaga a
kiszámítható vagy mérhető kölcsönható idő. Ez az átlag azonban eltérő
sebességek statisztikai átlagát jelenti, amelytől esetenként gyorsabban, máskor
lassabban terjed a hatás.
Természetesen nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló idő alatt, a részecskék
milyen pályán és milyen kerülővel érnek a címzett, a kölcsönhatás helyszínére.
Mindig van olyan részecskecsoport, amelyek járhatóbb úton hamarabb
közvetítik a hatásváltozást, mint a kerülő utakat járó, a tér áramlásaitól feltartott,
a terjedésében gátoltabb áramlás. A térben állandó ellenállás fékezés hat, az
áramlásokban terjedő részecskékre, amely miatt azoknak a terjedési sebessége, a
helyenkénti összegződés ellenére statisztikailag mindig csökken. A
távolságarányosan statisztikailag csökkenő lendületenergia egy része
háttérsugárzást erősítő hővé alakul. Ez a terjedési sebességcsökkenés, a
kiindulási helyhez (relatív) közel még kevésbé érzékelhető, de nagy
távolságoknál már jelentős vörös eltolódást eredményezhet. Egy csillagból
kiinduló, a fény frekvenciáján haladó kezdeti áramlás, az egy Cse. Távolságra
lévő megfigyelőnél 300 ezer km/sec. Ahhoz, hogy ez ilyen sebességgel érjen a
megfigyelőhöz, ennél nagyobb sebességgel kell elindulnia, mert le kell győznie,
az 1 Cse. Távolság közegellenállását. Igaz, hogy közben az összegződésekből
erősödhet, de a statisztikailag gyengülő eredő miatt törvényszerűen
gyorsabbként, magasabb frekvencián, esetleg kozmikus sugárzásként kellett
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elindulnia. Ha ez az energiaterjedés a látható fény 760 nm.-es hullámhosszán ért
a megfigyelőhöz, ez a hullámhossz azt jelenti, hogy az azonos időben elindult
részecskerajon belüli eltérés, szóródás az eltérő út és ellenállás miatt 760 nm.
Tehát ilyen gömbhullámok közötti távolságban követik a megfigyelőhöz érkező
hatáshullámok, amelyen belül a részecskék előőrse, a középhada és az utóvédje,
tehát egy változásból a megfigyelő felé kirajzott részecskék teljes
energiahulláma ekkora távolságon oszlik el. A távolabbi megfigyelő felé már
nagyobb szóródással érkezik ugyanez a hatás, és nemcsak az összetétele változik
meg, nemcsak az egységnyi felületre ható energiaértéke csökken, hanem
szélesebb, nagyobb hullámot alkotva, időben jobban elnyúlva. A nagyobb
hullám miatt, és mert közben értelemszerűen csökken a haladási sebesség, az
észlelt frekvencia, a látható fény is az eredeti frekvenciájáról a vörös színkép
hosszabb hullámhosszai felé tolódik el. A kevesebb kölcsönhatásba került
részecskék ez esetben is időben előbb érnek a megfigyelőhöz, de gyengébb
jelzést közvetítenek, és a derékhad valamint az utóvéd a nagyobb távolságon
többet késik. Az energiaterjedés hullámhossza tehát a téridővel arányosan
növekszik, a frekvencia, a hullámok időbeli sűrűsége csökken. Ez miatt a távoli
galaxisokból érkező részecskehad a kiindulásnál sokkal kisebb frekvencián
terjed, a vörös, azaz az alacsonyabb frekvenciák felé eltolódva. Mivel a nagy
távolságon a megfigyelőhöz érkező jelek már nagyon megváltozott, többszörös
áttétellel, segítéssel érkező stafétajelek, amelyeknél az eltolódás többszörösen
összeadódik, a gyorsulások ellenére a statisztikai lassulási eredő az uralkodó
terjedésváltozás nagyon eltolódhat. Alapos okunk van annak a feltételezésére,
hogy a távoli galaxisokból érkező energia (részecske) hullámok nem
síkfelületeken, hanem íves, ekvipotenciális gömbfelületeken, az Einstein által
meghatározott görbülő téren és időn terjednek, amely miatt eleve hosszabb utat
járnak be, időben az egyenesebben terjedő neutrálisabb és ezért kevesebb
kerülőútra kényszeríttet részecskék. A mezők körül a görbült teret bejáró
kacskaringó töltöttebb részecskék (az elvárhatónál) egyre későbben érnek a
megfigyelőhöz. A tér nem szükségszerűen az ősrobbanás miatt tágul, annak a
bekövetkezése nem törvényszerűen szükséges. Bár a tágulás a messzi múltban
keletkezett változásból elindult és még jelentősebb kölcsönhatásban el nem
nyelődött részecskék között valóban fenn áll, az a végtelenségig folyhat a tér és
idő kacskaringós pályáin, Ariadné fonalán, amely sohasem ér véget. A térirányú
zavartalan tágulás csak behatárolt térben lehetséges, a térben lévő részecskék, a
belőlük álló közeg kölcsönhatása miatt az energiaterjedés a térben behatárolt, de
az időben szabad a lehetőség. Ez meghatározza azt is, hogy milyen távolságra
látunk el a térben, és az Olbers paradoxont is feloldja.
A távoli megfigyelőkhöz még nagyon sűrűn, gyors ritmusban, nagy frekvencián
elindult változási sorozat egyre lassabban ér oda. A fényből hő-rezgés lesz, a
hőből mikrohullámok, azokból rövid, közép és hosszúhullámokon érkező
kozmikus zaj. Ez az oka annak, hogy a Napból még nagyon sűrű ritmusban,
magas frekvencián, nagy sebességgel kiinduló kitörések, proturbalenciák
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hatáshulláma a kezdeti nagy sebesség folyamatos csökkenése közben, sokkal
kisebb frekvencián éri el a Föld területét. Ez az 1 Cse. Azonban a csillagtérben
rendkívül kicsi téridős távolságnak felel meg, ahol az időeltolódás csak hét perc
a fény frekvenciáján, a frekvencia eltolódás e kis távolságon nem határozható
meg. Több ezer, és több millió cse.-ről érkező részecskehullámok más
csillagokból kiegészülő keveréke már éveket is késhet, és csak sokára
tudósítanak a távolban történt lényeges (erősebb) energiaváltozásokról. Az
előbbiek során még azonosnak tekintettük a részecskéket, amelyek közel azonos
tulajdonsággal és eséllyel indulnak a távoli csillagok felé. Ez azonban nincs így.
A részecskék azonos energiája ellenére, eltérő haladási lehetőséget kapnak a
változáskor keletkezett impulzustól. Ha feltételezzük, hogy azonos lendületre
tettek szert, de ezt többféleképpen vihetik magukkal. A pontosan a szembejövő
ellenpárral (és magas hőmérsékleti állapotban) ütköző részecskék, nagy
rugalmasság következtében szinte sugár irányban is elindulhatnak, amely
hatalmas kezdeti sebességet adhat e forgás nélküli neutrális csoportnak. Más
részecskék nem pont a felező síkon, és nem pontosan szembe ütköztek, gellert
kaptak, és bár a lendületenergiájuk közel azonos is lehet a neutrálissokkal, ez a
lendületenergia megoszlik sugár (terjedési) főirányú és forgásirányú (spinbe,
saját perdületbe tartalékolt) lendületkomponensek között. Ez nemcsak az
úthosszt, hanem az útidőt is meghatározza, azaz a perdületbe energiát raktározó
részecskéknek a terjedési irányú lendületkomponense természetesen sokkal
gyengébb, lassabb, azaz időben későbben ható következményekkel jár.
A változás helyéről a legrövidebb térirányú pályán, sugárirányban eltávozó
részecskék érhetnek el időegységre vonatkoztatva a legnagyobb haladási
(terjedési) sebességet, de ez a lehetőség csak kevés részecskének adatik meg. A
pont sugárirányba eltávozó (töltetlen) forgás nélküli részecskék lehetősége a
legrövidebb pályadimenzió, amelyen haladva időben megelőzhetik a töltés miatt
forgással (gellerrel) rendelkező részecskéknek a pergés miatt eleve hosszabb
távra kényszerített és később érkező csoportjait. A természetben az ilyen
neutrális részecskék kölcsönhatása csekély, azok sokdimenziós így a forgási
egyensúlya miatt az élőmezőkre történő befolyása statisztikailag nem
számottevő. Ezek a gravitációs tényező árnyékolást, tömegsűrűséget és ütközést
okozó erőjátékában vesznek részt.
Más a helyzet a töltött részecskékből álló forogva áramló energiamezőknél,
amelyekből jellemzően az anyagi mezők is felépülnek. A forgás a mező
méretétől függően jelentősebb kölcsönhatást gyakorol a hasonlóan vagy eltérően
töltött, forgó mezőkre, amely könnyen megérthető, a kölcsönhatási erőkapcsolat,
a tömegbe épülés és megtartás egyik alapja. A töltöttséget és a mezők forgása
miatti erősebb kölcsönhatást és erőkapcsolatot fenntartó, örvénylő áramlást is
eredményező fraktálrendszer, egy térbeli áramlási spirálpálya-rendszert
fejlesztett ki.
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Az áramló részecskékből változási időfolyamatban kifejlődött örvénylő mezők
folyamatosan áramolnak az őket korábban kibocsátó keletkeztető mezőkbe. A
kibocsátó mezők az őket szülő mezők határfelületein áramolnak annak a nyelője
felé, amely áramlás egy szűkülő spirálisban, (gyorsítópályán) végződik. Ez a
részecskemezők végtelen piramisrendszerének is tekinthető térszerkezeti
fraktálrendszerbe szerveződött.
A mezők áramlása közbeni forgáshoz kapcsolódó töltöttségi
összefüggésrendszert a könyv későbbi részében ismertetjük. A jelenséget most
megérteni kívánók lapozzanak néhány fejezettel hátrább, ez segítheti a még nem
teljesen rendezett információs anyag megértését, de a későbbi tárgyalásakor az
előzményekhez kapcsolva új aspektusból kerül bemutatásra.
A kisebb részecskecsoportként is meghatározható részecskék terjedési sebessége
úgy tűnik, hogy nem befolyásolja lényegesen a kölcsönhatás átadódását, de
lényegesen megváltoztathatja az események sorrendjét, így jelentős befolyása
van az élőmezők változási folyamatának az alakulására.
Itt ismét egy kis kitérőt kell tennünk, a későbbiekben a csillagtér és az időjárás
fejezet, naptevékenység változást tárgyaló részében is részletesen tárgyalt
terjedési sebességeltérés hatáskövetkezmény lehetőségeiről.
Ismert, hogy a hosszú téridős folyamatokban aszteroidává vagy kisbolygóvá
növekedett (fejlődött) részecskemezők egy része a nagyobb gravitációs mezők
pályamódosító és árapály hatására széttöredezik, és spirál pályán a térség
fősugárzójába, annak a csillagjába (Napjába) tart. A kölcsönhatási és
impulzusfolyamatban a nagyobb méretű ionos kötésű anyagból sziklák,
meteoritek, mikro-meteoritek, és egyre kisebbre töredező csillagtérbeli por válik
le. A térben lévő gravitációsan tömegbe szerveződő anyag egy részéből egyre
nagyobb mezőkbe tömörül, míg a jelentősebb része a pályán történő folyamatos
gyorsulás, lassulás (az árapályerők) következtében egyre kisebb tömegméretű
egységekre, az alkotóira bomlik. A bomlás közben a mező anyagának a
többsége osztályozódik, amelyből a kisebb részek olyan részecskegázzá válnak,
amely könnyen felgyorsul a kis tömegtehetetlenség következtében. A térségben
lévő nagyobb gravitációs mezők és sugárzók felé nem csak ez a bomló anyag
áramlik, hanem gyakorlatilag az a közvetlen részecske környezetet alkotó folyó
is, amely az azonos határréteg spiráljában a térség Napjába tart. Az
osztályozódás során a nagyobb tömegben maradt részek lassabban áramolnak.
Az egyre kisebb méretű részecskék nagyobb gyorsulásra tehetnek szert, a téridős
spirált jelentő anyagút, a térség fősugárzója felé tartó határréteg ekliptikát
képező anyagszállító szalagján. A pálya jellemző koordinátája erősen
meghatározott, de a beérkezési, a kölcsönhatási sebesség, és ezzel a hatóidő az
eltérő sebességű áramlás miatt jelentősen széthúzza a hatásátadást. A bármilyen
(de elég nagy) téridős távolságra a leggyorsabban haladó legkisebb részecskék
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előőrse továbbítja először a közölt hatásváltozást, amely a változás eredetének a
távolságától is függő, széles időtartamhoz, akár évszázadokhoz vagy
évezredekhez, távoli változások esetén évmilliókhoz is köthető. Az előőrs
jelzése általában gyenge, de ez folyamatosan abban az ütemben növekszik,
ahogyan a főcsoport és az egyre nagyobb részecsketömeg kölcsönhatása
erősödik. A távoli térben és időben keletkezett változás hatása tehát mindig
tompítva, előre jelezve és elhúzódva adódik át, amely lehetőséget adhat az
észlelés után a felkészülésre és a főesemény, a nagyobb kár elkerülésére. A
változási ritmus szerint keletkezet hatásátadás nagyobb távolságokban már nem
szinkronhatás, hanem harmonikaszerűen sűrűsödő és ritkuló.
Az impulzus helyén a mezőben felgyorsuló hatáshullámból a füzérpályákon
kiáramló részecskék először a tér, a környezet nyomásában lefékeződnek,
közöttük a távolság csökken és ezzel a hatás-keresztmetszeti ritmus, sűrűsödik.
A kibocsátó mező körüli áramlási pályán a viszonylag egyenletes sebesség is
állandóan változik, hol segítik egymást az áramlás résztvevői, hol a környezet
kölcsönhatása lefékezi, megritkítja őket. A mezője nyelőjéhez közeledő
részecske folyamatos gyorsulásba kezd, amelytől a pályán (és időben) előrébb
járók között a térbeli távolság egyre nő, a hatásátadás ritmusa csökken. Ez
azonban kicsit bonyolultabb dolog, mert a gyorsuló részecskék folyamatosan
egyre kisebb mezőkre bomlanak, amely megnöveli az időegységre jutó
hatássűrűségüket, de csökkenti az egységnyi méretű részecske által átadható
lendületenergiát.
Az alábbi 4. ábra bemutatja a perdülettel terjedő lendületenergia terjedését:
Haladási ,
lendületirány

Nagy sebességű
kicsi spinű
terjedés

mező

Relatív izotróp tér,
amelyet az árnyékolás
még nem zavar
Alacsonyabb lendületű,
nagyobb perdületű
energia, azaz töltöttebb
részecsketerjedés.

Az árnyékolt terekben a mező felőli
ellenhatás, ellenlendület (nyomás)
csökken, anizotrópia alakul ki, amelyben a
mező felé ható erő győzedelmeskedik.

Újra izotróp tér
amelyben
örvényesebb, de
izotróp egyensúly
alakul ki.

41
A térirányban lassabban haladó intersztelláris gázt, részecskéket, pl. a hosszabb
hullámhosszú rádiófrekvencián kibocsátott hatáshullámokat a környezetből a
mező felé áramló lendületerő összegződés folyamatosan a mező felé szorítja,
(vissza) kényszeríti. Ha a rádióadás kibocsátott energiaértéke túl kicsi, nem
tudja átlépni a határolóhéjak átlépéséhez szükséges szökési sebességet, az adás
a mező körül áramlik. Ezt segíti a töltöttségi állapot, amely az áramlásban részt
vevő részecskéknek spint adhat, amely perdület a közegellenállás forgási irányra
szembeni nagyobb értéke miatt önmagában is íves pályán áramlást eredményez.
A mezőbe beérkező elgázosodó anyag szinte folyamatos hatásátadást
eredményez, gondoskodik az állandó és viszonylag egyenletes változásról. A
lendületösszegződésekben képződő anyag összeépülése nem egyenletes, és ezzel
az anyag sűrűsége és az ionok, atomok és molekulák kapcsolódása nem
homogén. A beérkező anyag törmelékben nagyon szilárd energiakötésű anyag is
található, amely sokszor nem gázosodik el teljesen. Az egyben vagy
folyadékként becsapódó anyagoktól a napbeli folyékony plazma kifröccsen,
amely flereket, a nagy napirányú lendületnyomás azonnal visszakényszeríti a
csillagmezőbe. Ez látható a napflert ábrázoló fényképeken. Természetesen a
hideg csillagtérben nem teljesen elgázosodott és még a koronához és a
plazmához képest hideg gáz beérkezése erősen lehűti a becsapódás környezetét,
amely miatt néha több hétig is megmaradó lehűlt, változáscsökkent területeket,
napfoltokat észlelhetünk.

A részecske és hatás terjedési sebességének a lassulása:
A változást továbbító hatáshullámokon szétrepülő részecskék hatáskeresztmetszeti sűrűsége a négyzetes törvény szerint csökken. Ez miatt az
azonos információs hatást továbbító jelsorozat jelsűrűsége, hatóereje is csökken,
amely nem törvényszerűen lineáris. A továbbítódó hatásinformáció, jel, azaz
részecskekombinációkból áll. A távoli megfigyelőt a köztes térben
kölcsönhatásba keveredő, más irányba tartó, elkallódó részecskék nem érik el,
ezért a csökkent részecskeszám miatt a továbbítódott információ jel, azaz
karakterhiányossá válik, amely miatt a jelentése és a tartalma mindig
megváltozik egy kicsit. Ez miatt a kapott információs, (hatás) sohasem teljesen
azonos az elindultakkal, ráadásul az idegen környezetből hozzáadódó
dezinformációs részecskéktől jelentősebben megváltozhat. Az egységnyi
keresztmetszeten áthaladó részecskehatás a ritkulás és idegentartalmú
kiegészülés miatt egyre falsabb információt szállít a távolabbi térbe, ráadásul a
kölcsönhatásokban történő események részecskeosztó hatása miatt az
információ ereje, lendülete és energianyomatéka is folyamatosan csökken. Ez
miatt a hatástovábbítódás a távoli térbe relatív, analóg változási híreket szállít,
amelyek a terjedés közben is pletykaszerűen változhatnak. A kerülő utakon is
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eljutó információs hatás tartalma jelentősen eltérhet a más utakon eljutott
változatoktól, amelyek megerősítik Einstein felismert relativitását. Nemcsak a
megfigyelő szemszögéből változhat az információ, hanem a hírközlési lánc
sérülésétől, a jeleket szállító részecskék kölcsönhatásba kerülésétől. A
jeltovábbítódás terjedési sebessége is relatív változásokon megy át, amellett,
hogy lecsökken a hatósűrűsége és hatóerő átadása, az információ dominanciája
is folyamatosan csökken. Egy meg nem határozható téridős távolságra a
hatásokat átadó részecske energia és sűrűség annyira lecsökkenhet, hogy a jel a
tudatos, majd a tudat alatti érzékelés szintje alá csökkenhet. Ráadásul az
érzékelés és a megértés is relatív, mert az információt és a híreket már ismerő
kevés és gyenge előrejelzésből is megértheti az üzenetet, míg a hatással még
nem találkozó, tájékozatlan hatott mező esetleg csak a hatás már lezajlott
következményeit érti meg.
A hatásátadás távolságarányos csökkenésének más következménye is van,
amely figyelemre méltó helyreigazítást okozhat a tudományosan elfogadott
táguló világegyetemi elmélet alaptételén.
A változásokból származó hatástovábbítódás energiaszintje nem állandó, az nem
csak a magára hagyott tehetetlen tömeg szabályait követi. A nagyobb
távolságoknál már figyelembe kell venni a hosszú úton az információs
részecskéket érő segítő és gátló hatásokat, amelyek feltárhatatlan de
statisztikailag megbecsülhető ismereteket vezetnek be a szabályokba. (A hosszú
út a részecskék életútját, életszakaszát, az élettörténet egy részét jelenti). A
hatástovábbítódás hosszabb távon a távolsággal arányosan a négyzetes szabály
szerint gyengül. A terjedés közbeni kölcsönhatások és eltérítések, kacskaringók
miatt a kezdeti lendület is folyamatosan gyengül, a hatás terjedése a csillagtéri
közegben szakaszosan fékeződik. Nem kell törvényszerűen a részecskéknek
ütköznie e lassuláshoz, elég, ha csak az erőkapcsolatban álló mező egy részét,
apróbb gázszerű részecskéit, molekuláit, atomjait vagy elektronjait éri a
kölcsönhatás, ez fékezőként visszahat a nagyobb energiaszintű (bonyolultabb
szerveződésű mezőként is értelmezhető) részecske áramlására.
A sebességében is gyengülő változásterjedés az észlelő aspektusából egyre
gyengülő és eltérő kölcsönható és változtató képességet takar, amely a vevőt
elérő kölcsönható részecskék időegységre jutó hatósűrűségét, (számát), és ezzel
az érkezési ritmust, a vevőfrekvenciát csökkenti. Az x távolságra lévő
megfigyelőt már csak minden második (részecske) jel éri el, az x hatványának
megfelelő távolságra lévőt csak a töredékei. Ez a távolról jövő kölcsönhatást
érzékelőnél, az egységnyi időre jutó kevesebb hatáshullám észlelése miatt az
alacsonyabb frekvenciák felé eltolódó hatásészlelést jelent, amely ez mellett
folyamatosan gyengül. A sípoló hangot okozó magasabb frekvencián
keletkezett rezgést az elég messze lévő megfigyelő már mélyebb hangként
észleli. A frekvenciacsökkenés a látható színkép tartományában a magasabb
frekvenciáktól a vörös, azaz az alacsonyabb frekvenciák felé eltolódást jelenti.
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Ez az a félreértés, amelyre az ősrobbanásból táguló világegyetem elméletét
alapozták. Bár minden mező, részecske távolodik az őt kibocsátó füzérköteg
szétnyíló rózsájától, és távolodik a vele közel azonos időben kikerült
részecskéktől is, ez azonban csak a pálya vagy életút kezdeti részére igaz. A
részecskék fejlődési és áramlási rendje meghatározza a statisztikai eredőt,
amelyben az egymástól távolodás, a térben a kibocsátási helytől történő
kiterjedés a részecskék többségének egy körforgási cikluson belül véges. Míg az
azonos időben kikerülők egymástól távolodnak, addig a korábban, tehát eltérő
időben de azonos irányba áramlók (sodródók)-hoz, a haladási, áramlási sebesség
és az energiaösszegződés (lendületnövekedés, (vagyongyűjtés) változásának
megfelelően hol közelebb, hol távolabb kerülnek.
A részecskék áramlás közbeni összeépülésével a belőlük szerveződő, fejlődő
mezők a körforgás (életpálya, életút) alatt egy ideig távolodnak egymástól, de
közben egyre tisztázatlanabb helyzet alakul ki. A korábban egyértelmű tágulást,
távolodást a középső életkorra jellemző keveredés váltja fel. Ennek során a
mezők anyagának egy része állandóan kölcsönhatásba keveredik más mezőkkel,
a viszonyuk a közeledés és a távolodás idő és térbeli keveredését eredményezi.
Ez az együttélési időszak a közeli térben és a fejlődési környezetben történő
együtt-haladás időszaka. Az életút (életpálya) vége felé az áramlásban
szerveződő mezők statisztikai többsége a kibocsátó mezőbe közel azonos időben
tér vissza, amely a közöttük lévő tér folyamatos csökkenésének tekinthető. A
körforgási (fejlődési) ciklus második felében a fordított térbeli terjedési
folyamat történik. Az azonos időben azonos irányba áramló visszafejlődő,
öregedő, felbomlás felé haladó mezők jellemző áramlási dimenzióazonosságai
ismét közelednek egymáshoz, míg az időben előttük vagy utánuk indultakhoz
képest a térbeli távolság (a nyelői gyorsulás során) nő.
Tehát az ősrobbanásként megismert teória, az életfolyamattal analóg térváltozási
folyamat eleje minden szerveződési szinten lejátszódik, de azt az előbbiekben
leírt többi eseménysor, folyamatrész követi. Az Ősrobbanásnak tekinthető
lokalitás elkülönülés, az önálló minta szerinti szerveződés, a kezdet minden
mezővel és annak ősével megtörtént, miként a folyamat többi része is. A térben
és időben nagyobb ciklust (teret és időt) bejáró, hosszabb életidő alatt változó,
fejlődő mezők, a sokkal hosszabb ideig tartó fejlődési folyamatuk korábbi
szakaszainál járnak. Egyesek csillagmezők már elöregedtek, mások csak most
fejlődnek ki. Némely Galaxis éppen csak fejlődésnek indult, mások már
haladnak a megöregedett galaxissá vált testvéreikkel a szülői nyelő felé. A
térszerveződési folyamatnak nemcsak alsó határa, nevesíthető és mérhető
legkisebb értéke nincs, hanem a lehetőség a térben és időben is végtelennek
tekinthető. Lehetségesek magasabb energia és fraktálszinten olyan
térszerveződések, Világegyetemek, amelyek csak most teljesednek ki, de ezek
között is lehetnek öregedő világegyetemek. Nagyobb, öregebb fraktálszintű
mezők is elképzelhetők, amelyeken mi kívül esők vagyunk. Hogy a Mi
világegyetemünk öregszik e vagy középkorú, az számunkra mindegy. Az ilyen
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szerveződés részére a vég nem pillanatszerű, hanem évmilliárdok alatt zajlik le.
Egyértelmű, hogy a Világegyetem méretű és energiaszintű szerveződésnek is
van életfolyamata, változási eseménysorként értékelhető élettörténete, tehát a
szerveződésnek az időben és a térben valamikor valahol volt kezdete, és
lehetséges, sőt szükségszerű hogy a körfolyamatnak egyszer vége legyen. Az
ilyen nagy méretű szerveződés is elöregedhet, az anyaga - beáramolva az anyaga
többségét kibocsátó még ősibb világegyetem nyelőjébe - felbomolhat. Ez
azonban az adott szerveződésbe tömörült, majd kiszabadult részecskék számára
nem a változás végét jelenti, csak a szerveződés meghatározható szintre történő
visszabomlását és újjászerveződését. Ezekből új mezők szerveződhetnek,
azokból pedig egyre nagyobb energiaszintű új térenergia szerveződések, akár új
Világegyetemek. A tér és a benne lévő változás öröknek tekinthető, amelyben az
energia körforgási ciklus sokféle méretben, sokféle eltérő időfolyamat alatt
mehet végbe. Ez nem egy egyedülálló legfelsőbb energiaszintű folyamat, hanem
egymás mellett egyidejűleg és sokféle fejlődési szinten (korban) lévő,
egyidejűleg egymás mellett és egymásban (azonos térben és időben) is
folytatódható áramlási, térhelyzet változási lehetőség sokmillió féle rózsát termő
evolúciós kivirágzása és elmúlása.
A távoli térben lévő anyagmezők jelentős része valóban távolodik egymástól, de
ezek között egymás felé közeledők is akadnak. Olyan lehetőség is szép számmal
kialakulhat, amelyben a távolodó hatás összeadódhat, és a távolodó galaxishalmaz nyelőjéhez közeledő galaxisai több színképsorozattal eltolódnak a
frekvenciacsökkenés felé. Ez a térhelyzet változás nemcsak egyszerű vörös
eltolódást okoz, hanem csalókán a tértágulás időbeli növekedését hitette el. Ez
azonban nagy valószínűséggel nem az egész Univerzumra igaz, csak annak az
éppen kiterjedt felbontási képességű Hubble tükör által észlelt galaxiscsoportjára. A térben körfolyamatban áramló részecskék, mezők térbeli
sebessége nem állandó, az hol lassul, hol jelentősen felgyorsulhat. A változás
iránya a környezeti azonosságoktól is függ, pontosabban az azonosan vagy
eltérően áramló környezet hatásától. A lassabban áramló környezet lefékezi a
leggyorsabb haladót is, míg az egyre gyorsabban áramló környezet magával
ragadja a térben odasodródott állómezőket. Ilyen gyorsulások történnek a
forradalmak idején, a magával ragadó lendület, a lelkesedés
következményeként, és ilyenek a mezőkből kiáramló füzérekbe került
részecskepályákon, valamint a szülői mezők nyelőihez, ekliptikájához közeledő
térszakaszokon, amikor a környezeti áramlás magával ragadó hatására a bekerült
mező is folyamatosan gyorsul. Ez már az élet és a halál közötti lét mezsgyéje.
Az ilyen pályákra kerülő részecskeanyag vagy/és mezők nemcsak gyorsulnak az
áramlásuk közben, hanem folyamatosan felbomlanak, az életűk a korábbi
térszerveződésben a végéhez közeledik. Ez az élő mezőknél is hasonlóan
történik.
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Az alkalmazkodásképes idejét lejáró öregedő mezők folyamatosan lemaradnak a
gyorsuló környezet eseményeiről, miközben egyre gyorsul a korábbi
szerveződést eredményező felbomlásuk. Az ember az öregedés közben sokféle
eltérő folyamatban vehet részt, de valamennyi a szervezeti részek fokozott
lebomlásával jár. Csökken az agy kapacitása, egyre rosszabbul működnek a
szervezet korábban alkalmas funkciói, a memória romlik, a szerveződés a
szétesés felé halad. Ha egy régen elindult öregedő csoportot figyelünk meg,
amely a saját felbomlása felé halad, az lehet a benyomásunk, hogy az entrópia
csökken a világ öregszik, a szerveződések felbomlása egyre gyorsuló folyamat.
Ez az analógia az Univerzumra is ráhúzható, de nem az egész tágul gyorsulva,
hanem a szerveződési idejük végéhez közeledő mezők gyorsulnak folyamatosan
az ősi szülői nyelő felé. A gyorsulás közbeni lebomlás hatására ezt az idő
lassulását a tér, a lehetőségek tágulásaként élik meg.

A szerveződési periódus vége, a mennyek országa:
A fekete lyukak olyan szülői nyelőknek tekinthetők, amelyekbe beáramló anyag
folyamatos gyorsulása nemcsak eléri a fény sebességét, hanem annál
nagyságrendekkel is gyorsabbá válhat. Ha ilyen közegbe bekerülnek a fény vagy
annál kisebb sebességgel haladó részecskék, azokból a megfigyelő felé nem
érkezhet vissza fény vagy a beáramlás sebességénél kisebb sebességgel érkező
jelzés. A fekete lyukak azonban nem szükségszerűen nagy sűrűségű, és ezért
nagy gravitációs árnyékoló képességű önálló mezők, hanem ilyen nagyon régóta
szerveződő mezők anyag és részecske-beáramlási tölcsérének, övezetének
tekinthetők. Ha jó Moetrius almaszerű térszerkezeti áramlási ábrája, akkor a
mezők egyenlítőjénél egy orsószerű gyorsítópályát, betüremkedést alakít ki az
egyenlítői spirál, amelyen az anyag egyre gyorsulva a befelé áramlás közben
felbomlik. Ez a felbomlás azonban csak részleges, az a beszippantó mezők
tömegméretétől és gyorsító képességétől függ. A gerinces mezők többsége a
fehérje és a molekula szintig bomlik le, a további lebontást más mezők végzik.
Az Ionos szerveződésű mezők az atomos szerkezet alá bomlanak, és a galaxisnál
nagyobb tömegméretű, ősibb áramlási szerkezetekben lévő fekete lyukakban az
elektron és a foton energiaszintje alá bomolhatnak. A felbomlással azonban nem
szűnnek meg a részecskék, mint kisméretű áramlási mezők, hanem az őket
elnyelő nagy és öreg mező tömegközéppontja felé haladva folyamatosan
gyorsulnak. A mezőben az eltárolt hatások a szerveződés történetét őrző,
emlékképeket alkotó variációkba szerveződnek, míg a többségük a mező
tömegközéppontjában lévő legsűrűbb mezőmagról eltérülve egy ideig a mező
belső áramlásában felaprózódik. Az egyre kisebbre váló egységnyi tömegméretű
és energiaértékű részecskegáz addig kevereg, áramlik a mezőben, amíg az egyes
részecskéi párképződés közben összeadott energiatöbblettel elindulnak a mező
forgástengelyét is képező pólusai, a globális tér felé. Ezzel a körfolyamat újra
kezdődhet, a pólusoknál a füzérkötegeken kirepülő részecskék új szerveződési
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bonyolódási lehetőséget kapnak, és új variációkban felépítik a párkeltéskor
összegződött, módosult áramlási minták által genetikailag meghatározott téridő
szerkezeteket képező mezőket. A részecskéknek, amelyek ilyen
szerveződéskor fénylényeknek is tekinthetők, lehetőségük van a nagy
mezőben, a FÉNYBEN tartósabb maradásra, akár évezredekig is a belső
áramlásban maradhatnak. Ez a lehetőség, az anyagi mezőknek a felesleges,
a szabad lelket (és az áramlást) fékező részecskéktől való megszabadulást, a
testnélküliség visszanyerését jelentheti. Ez az emberi képzeletben
mennyországként ismert fénylények otthona és szerveződési állapota. Ez a
szeretetáradás, a meleg fény, az Isten birodalma.
Moetrius hálát ad az Isteneknek, hogy a megértését segítették, így eljutott annak
a felismeréséig, hogy a halál végi fényes alagút miképpen alakulhat ki. Ez nem
más, mint a szülői mező nyelőjében történő részecskeszabadulás és gyorsulás,
amelyben az egymásnak környezetet jelentő befelé haladó részecskék egyre
nagyobb, majd a fény, esetleg a mezőtől függően ettől nagyobb sebességgel
haladnak a tömegpont felé. Az anyag bomlása közben a tömegbe épülés
kötelékei sorra megszakadnak, a részecskék szabadságfoka egyre nő, haladnak a
szinte végtelen szabadság felé. A folyamatos gyorsulásban egymástól egyre
messzebb kerülnek, a közöttük lévő tér folyamatosan tágul, szétnyílik. A velük
együtt áramló (egyre nagyobb dimenzióazonosságú) környezet miatt, ellenállás,
konfliktus, impulzus és kényszer nélkül haladnak az egyre nagyobb szabadság
felé. Az alagút végén a fény átölel, támogat, magához vesz, eggyé válik a
felszabadult részecskékkel. Ez az a tér és energiahelyzet, amelykor nagyon nagy
az időbeli esemény és az energiasűrűség, de a szinte végtelen sebességgel
haladó, már az elektronnál is kisebb nyugalmi tömegű részecskék nélkül
szabadon száguldó részecskéknek a végtelen sűrűsége ellenére, az egységnyi
mérethez képest hatalmas térség nyílik meg. Csak a lendület és az iránydimenzió
jelenti a kötöttséget, amely állapot a részecskék lelkének a mennyek országát
idézi. Az emberi képzelet ezt a halál és újjászületés közötti élményt ruházta fel
az átélt mennyországgal. A mezőre jellemző legkisebb tömegméretet elérő
áramlási mezők eredeti áramlási mintái, mint az anyagtól, sallangoktól
lecsupaszított lelkek, élvezik a kötöttség megszűnését, a végtelen szabadságot, a
számukra végtelen térben és időben keringhetnek, cseveghetnek, mint
felszabadult ártatlan angyalok. Ez évezredes pihenést, belső áramlást
eredményezhet abban a mezőben, amelyben az anyag terhétől megszabadított
lelkek megszabadultak a kötelékeiktől. Ha a pihenő idejük lejár, a sors kereke
fordul, a szülői mező áramlási mintája, mint a mező Istene új feladatot adhat a
szabadságot kiélvezett részecskéknek. Eljött az idő a párkeltésre, új közös
pályára kell lépni, egy új szerveződést a közös áramlási minta keveredéseként
létrehozni. Ez a pólusok irányába beálló füzérpályára kerülést jelenti, amelyen a
téridős játék kereke új fordulatra perdül. A kiáramlás akadálytalan füzérein a
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térbe kikerüléssel az akadálypálya, a téridős szerveződés, a változási ciklus újra
kezdődik.
Az anyagi testtel rendelkező életszakasz, csak a változási sorozat egyik felét
jelenti. A szerveződési ciklus ugyan az élet idejére korlátozódik, de ez nem
jelenti az eredeti áramlási minták, a lélek halálát. A léleknek a ciklus nemcsak a
fogamzással kezdődik és a halállal nem ér véget. A lélek, az áramlási mezők
magját képező ősi információk egy része valóban hallhatatlan, az a genetikai
keveredéssel változik, de a részben átalakuló áramlási rendet meghatározó új
mintába szerveződve az anyagi mezőknél hosszabb és több ciklust élhet át. Az
új ciklusban kikerül a fényből, az energiaveszteség nélküli belső védettségből, és
elkezdődik a részecskék gyűjtése, az új mezők fraktálrendszerbe szerveződése.
A tér egyre kisebbé és sűrűbbé válik, a kirepülő részecskék a térben lévő és
korábban kikerült idősebb mezők részecskéibe ütköznek. A lassulás
konfliktussal, a tömegbe épülés, alkalmazkodási kényszerrel jár. A párkeltéssel a
fogamzás megtörtént, az új mező fejlődésnek indult.

Visszafordulás a tetszhalálból:
A mezők egy része elkerülheti az élet végét jelentő legnagyobb áramlást, ha a
szervei többségének még nem jött el a felbomlási ideje. A mezőben keletkező
felbomlás is változást kelt, amelyet a még többségben lévő működőképes sejtek
a rendezettség újraépítésével egy ,,huszárvágással,, kiragadhatják a szerveződést
az idő örvényéből. Ez a tetszhalálból, a halál-közeli állapotból visszatérést
jelentheti. Az emlékezet, az eredeti áramlási mintába beépülő részecskék
változási eseményeit megőrzi, amely a felbomlás kezdetét és eseményeit is
rögzítheti. A tetszhalálból felépült emberi élőmezők egy része egyformán meséli
el az emlékezetből előcsalt halál-közeli élményeit. A kép az örvénylő alagúton
száguldással a meleg, békés fény felé kezdődik, amely a fekete lyukban
gyorsuló és felbomlás felé haladó mezőben egyre nagyobb szabadságérzést kelt.
Az eseményt átélt emberek többsége megváltozik, megértik az együttérzés és a
szeretet fontosságát, a tér és az idő mezőkre ható részleteit. Ilyenkor a mező
kikerülhet a felbomlás felé rohanó sodrásból, és a változást folytatva anyaghoz
kötötten éli tovább az életét. Ez azonban már megváltozott világképet, önzetlen
szeretetteljes, adni tudó és békét hirdető lényként élő mezőket eredményez.

A genom öregedése:
Az idősödő emberek többsége is egyre jobban elmarad az áramlás sodrásából,
egyre nehezebben tart lépést a felgyorsuló környezet ritmusával. Az emberek
(de az állatok többsége is) ilyenkor elvonul az időben kevésbé változó térrészek
felé, vissza vagy csak kivonul a változás fősodrásából. A térben és a változási
ritmusban történő elkülönülés csökkenti a mezők saját idejének a rohanását, az
események sűrűségét, ezzel javítva az információ feldolgozó-képesség arányát.
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Az időzavar így kerülhető ki, az időegységre jutó túlzott eseménysűrűség
csökkentésével, a gyors ritmusban változó környezetből békésebb nyugodt
térrészbe meneküléssel. Az élet, a változás rohanó örvénylő sodrása nem kell,
hogy mindent elragadjon. Az ilyen gyorsuló áramlás csak a tér kis részében
uralkodik, amely a térben kikerülhető, csökkenthető, és bár az időben
elkerülhetetlen, nem szükségszerű hogy végtelen ritmusra felpörögve minden
öregedő mezőt túl korán az időzavarba kergessen. Ez a szervekre és a sejtekre is
kiterjeszthető, amelyek ha túl korán öregszenek, kifáradnak, túl korán
időzavarba kerülnek, azokat pihentetni kell, kivonni a fő forgalomból, a
terhelésüket, az időegységre jutó változás csökkentésével mérsékelni kell. Ezzel
a szervezet harmóniája is javul, és egyenlőbben, arányosabban öregszik. A
tapasztaltabb idős orvosok bölcs nemzedéke a környezetváltozást és pihenést ez
okból javasolja.
Az öregedő mezők természetes igénye, a nagyobb nyugalom, a kevesebb
rohanás, amely miatt az emberiség elleni bűntettnek tekinthető, az időzavarba
kényszerítés, a nyugdíjkorhatár állami önkényű felfelé mozgatása. A mezőknek,
az embereknek is pihenési, regenerálódási időt kell biztosítani, az életre
kényszerített időzavart, az életből ki kell rekeszteni. Minden államrendszer
eredetileg az emberi mezők együttélési védelmére szerveződött, a nagyobb
harmónia biztosítására, de ez az emberiségnél a visszájára fordult. Az
államrendszer túlszabályozottá vált, uralkodni kezdett az egyéneken, és az
egyénekből álló tömegeken. Ma a földön lévő élőmezők, az embert is beleértve, a
társadalmi szerveződés rabszolgái, a túlnépesedett bolygónk saját népével
elnyomott, időzavarba kergetett alanyai. Az ember feletti társadalmi
szerveződések rendszere uralja a bolygót, és uralja az embert, elnyomja a
bolygót és megnyomorítja az élővilágot és az embert.
Térjünk vissza a tértágulás fizikailag racionálisabb megközelítésére.
Vizsgáljuk meg más aspektusból is, hogy a megfigyelő miért észlelhet
frekvencia eltolódást az alacsonyabb frekvenciatartomány felé:
Kétségtelen, hogy az idő múlásával az azonos időben elindult, szerveződött
mezőknek kezdetben a tér tágul, az idő szűkül. Az egyre nagyobbá váló
részecskemezők információ tartalma és térmérete az életfolyamat alatt
növekszik. A részecskék információs tömeggyűjtése nagyobb kötöttséghez és
többdimenziós térbeli kiteljesedéshez vezet, amelyben a kezdeti lehetőség a
végtelen, de az életfolyamatnak tekinthető változási sorozatban a lehetőségek
beszűkülnek. A fiatalabb részecskék kiteljesedése, energia és tömeggyűjtése a
régiek rovására történhet. Ennek a terjeszkedésnek azonban határt szab a
környezet és az idő. Ez nemcsak a kiteljesedési szakasz végét jelenti, hanem egy
térstabilizálódás, a középkorban elkezdődő összehúzódás kezdetét is, amelyben
a feldolgozó képessége határáig leterhelt mező egyre csökkenő eseményszámot
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képes feldolgozni. Miközben a képességek és a lehetőségek még részben
kiterjednek, más lehetőségek csökkenése, beszűkülése is megkezdődik, a
felépülés a növekvő arányú leépülésben folyamatosan arányt változtat. A
leépülésben megnövekedett arányú, az események ritmusát már követni nem
képes mezőnek a tér beszűkül, az általa még megérthető eseményekre és az
egyre nagyobb arányú (a rendelkezésre álló idő alatt) feldolgozhatatlan
eseményekre.
A frekvencia folyamatos eltolódására azonban két másik aspektusból szemlélt,
és már megemlített magyarázat talán sikeresebben világít rá a folyamatra.
Ismert, hogy a térben lévő nagyobb mezők, a térerő lendület árnyékolása miatt
rendszerint gömbalakzatba szerveződnek, amelyek körüli határrétegek és
felületek szintén a gömb köré fonódnak. Az is ismert, hogy a térben lévő mezők
fraktálrendszert képeznek, azaz minden mező egy nála sokkal nagyobb,
többnyire a benne lévő részecskék zömét kibocsátó szülői határrétegen fejlődik,
növekszik, áramlik a szülői nyelő felé. A szülő a nagyszülő, az még tovább a
csillagtéri felmenők irányába, amelyek mind gömbszerű (tojás) alakzatot
képeznek. Közös szabályt képez az, hogy a perdület nélküli neutrális részecskék
e mezőkön általában kevés kölcsönhatással a lehető legrövidebb úton és idő alatt
áthatolhatnak, amely többnyire az egyeneshez legközelebbi terjedést tételez fel.
A perdülettel rendelkező részecskék többsége nemcsak nagyobb kölcsönhatásra,
hanem sokkal hosszabb út megtételére számíthat, mert vagy elakadnak az első
azonos ritmusban változó mezőben, vagy annak valamely határrétegén
megkerülik azt. Képzeljük el, hogy a hozzánk a távoli (ősi) galaxisokról
elérkező színképi frekvenciák valamely távoli őscsillag, sokadik elődben történő
változásokkor bocsátódtak ki, amelyek akár 10 milliárd éve utaznak a térben. A
hatásváltozáskor keletkezett hullámok neutron részecskéi már rég áthaladtak az
ősi Föld még össze sem sűrűsödött ritka gázmezőjén, de az ennél lassúbb, de
csak kis perdületű fény csak most ért ide. Mivel a fénynek, a fotonnak is van
saját perdülete, spinje, ezért a fény már keringve forogva hosszabb utat megtéve
ért hozzánk kölcsönhatni. Ha feltételezzük, hogy az eredeti impulzusban
felszabadult részecskék lendülete közel azonos értékkel indult, (ez sajnos nem
ilyen egyszerű), akkor elképzelhető, hogy egységnyi idő alatt közel azonos utat
tesznek meg. Az egyenesen haladó részecskék által megtett radiális irányú 1 km
út ideje alatt, a spinnel rendelkező részecskék is 1 km utat tesznek meg, azonban
míg az előbbiek az egyenes haladás miatt 1 km-re eltávolodnak a változás
helyszínéről, addig a keringve spinnel távozók 1 km útja a perdületi kerületen
játszódik le. A forgási eltérés miatt maximum csak a perdület/Pi értékkel
távolodhatnak el az impulzus helyétől. Még ez az arány is romlik amiatt, hogy a
keringéskor a keringési kerületen megtett út átmérői nem adódnak össze, ezért a
térbeli eltávolodás valódi távolsága csak töredéke az egyenesen haladók térbeli
eltávolodásának. Tehát a spinnel rendelkező töltött részecskék lényegesen
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lassabban jutnak el radiális irányban nagy távolságra, amely miatt időben sokkal
későbben hatnak a távoli megfigyelők érzékszerveire.
A részecskék térirányú terjedési sebességére a terjedési energia, a lendület és a
perdület együtt jellemző, amely egyben kijelöli azt a határréteget, amely
felületen (energiaszinten) a részecskék a mezőket megkerülheti. Ráadásul az
impulzuskor vagy a kölcsönhatás során megszerzett (akár többszörös) perdület
miatt a számára elérhető, járható energiájú pályán is az akár többféle tengely
körüli perdület miatt sokkal több felesleges keringéssel halad, amely az útját az
időben is meghosszabbítja. A térben és időben távoli hatásváltozás, esemény
által kiváltott impulzusból eredő különböző lendülettel haladó részecskék
nemcsak a saját perdületükkel hosszabbítják meg az utat, hanem meg kell
kerülniük az ellenük részecskéket küldő, sugárnyomással védekező mezőket.
Minél kisebb a távol keletkezett változás sugárirányú terjedési sebessége, és
minél nagyobb az útba eső elektromágneses mezőből azonos ütemben
(frekvencián) kiáramló lendületsűrűsége, annál nagyobb kitérőkre kényszerítheti
a kiáramló elektromágneses (Pl.fény) nyomás (a keresztirányú részecske
lendületnyomása) a határrétegben áramló töltött részecskéket. A felsorolt
erőhatások és következmények miatt, a távoli hatásváltozás információs
energiáját szállító energiahullámok rendszerint sokszoros kerülővel és késve érik
el a hatott közeget, amely kerülők sok esetben az Ionos szerveződésű ősöknek
számító mezők határfelületén történő bolyongást eredményez.
Ha a gondolatsort a köztes térben lévő kisebb mezőkre is érvényesnek tekintjük,
akkor minden távol azonos ritmusban helyet változtató részecske a térben és
időben történő kiterjedése során rengeteg kanyargó, kerülő (térgörbült) úton jut
el a távoli megfigyelőig, és ezeknek csak a töredéke összegződik ismét a
fénynek megfelelő nagyobb áramlási sebességre, időritmusra. Itt szükséges egy
kis ismétlésbe bocsátkoznunk, a rezgés vagy a hatás terjedését más aspektusból
átgondolni.
A rezgésszám, a frekvencia, az időegység alatt a megfigyelő által érzékelhető
(tehát kölcsönható-képes) hatáshullám áthaladását jelenti. A mértékegysége a
Hertz, 1/sec. A hagyományos fizikai megközelítésnél ez olyan térerő változást
jelent, amelyben egy teljes (érzékelt) rezgés, erő vagy lendülethullám áthalad a
megfigyelési ponton. Az egységnyi idő Pl. 1 sec. alatt átmenő (érzékelt)
hullámok számát az adott energiaterjedés frekvenciájaként ismerjük. Ez
valójában térerő változási értéket, időegység alatt egymást közel azonos
távolságra (hullámhosszra) követő és ezért ismétlődő energiahullámok
számértékét jelenti. Ismerjük a tér szuperpozíciós lehetőségét, ezért fel kell
tételeznünk azt is, hogy az észlelt frekvenciák mellett sokféle magasabb és
alacsonyabb frekvencián is áthaladhatnak egyidejűleg a megfigyelői ponton
lényegesen eltérő frekvencián haladó hatáshullámok, és ezek részecskéi.
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Az áthaladó energiahullámok alatt a térerő változásban, az impulzusokban
keletkező elvileg ekvipotenciális gömbhullámokon szétrepülő részecskerajok
megfigyelői és észlelési keresztmetszeten áthaladó ismétlődő sűrűségváltozásait
értjük. Az impulzus, a kölcsönhatás lokális változásban keletkezik, és egy
feszültség növekedés, majd energiaváltozás a következménye. Az
energiaváltozás a lokális térkoordinátán időben és térben összeütköző,
kölcsönható részecskék (vagy részecske mezők) egymásnak feszülése, a
feszültség (nyomás) növekedése, majd egy rugalmas lepattanás vagy/és merev
széttöredezés (rendszerint hőmérsékletfüggő és a kettő keveréke) következik be.
A kölcsönhatás végén a lendület irány és erődimenziói, valamint a mezők méret
és tömegdimenziói megváltoznak. Ez többnyire az ütközésben résztvevő mezők
(részecskék) apróbbra darabolódását, és elsősorban a lendületirányoknak és a
kinetikai erők arányának megfelelő irányba szétterjedő részecskerajokra bomlást
(szétsugárzódást) eredményezi. Az elvileg ekvipotenciális gömbfelületen
térirányba, valójában a kezdeti irányok és tömeg, valamint a környezeti térerők
és a térsűrűség, (nyomás) által is meghatározott irányokba vezetődik le a
szétterjedés statisztikai többsége. Az ilyenkor elrepülő, feltöredezett
részecskerajok tagjai azonban nem azonos tulajdonságokkal, értékekkel
rendelkeznek. Egyes darabok nagyobbak maradnak, mások kisebbekre
töredezhetnek, egyesek nagyobb lendületre tehetnek szert, és gyorsabban
eltávozhatnak az impulzus helyéről. Az ütközésnek más következményei is
lehetnek, konkrétan egyes részecskék gellert kapva megperdülhetnek egymáson,
míg mások majdnem sugárirányban hagyhatják el az impulzus helyszínét. A
korábban már meghatározott forgási, perdületi (spin) eltérések miatt nem azonos
az ütközési helyszínről történő eltávozás még egy impulzusban keletkező azonos
irányba tartó részecskéi között sem. Egyesek egészen nagy sugárirányú
komponenssel igen gyorsan terjednek, mások több pörgés kacskaringó miatt
csak lassabban haladhatnak. Ez a haladási differencia széthúzza a részecskeraj
mezőnyét elől és gyorsabban haladó előőrsre, közepes sebességgel eltávozó
főcsoportra és a megfigyelési helyre csak jóval későbben érkező utódcsoportra.
A mezőny széthúzódása miatt a részecskék hatást továbbító lendülete nem
egyszerre éri el a megfigyelőt, hanem a megfigyelési távolságtól és a
hatáshullám átlagos haladásától is függően időben széthúzódva. Az előőrs által a
megfigyelési koordinátán lévő érzékelőnek átadott lendület egy energia, azaz
változás sűrűsödést indít el, amely a főcsoport megérkezéséig folyamatosan
növekszik, míg a főcsoport elhaladása után lassan lecseng. Ha az
energiaváltozás időbeli lefolyását egy koordináta rendszerben ábrázoljuk, akkor
az energiaváltozásból egy hullámfüggvényt kapunk. Ha a lokális változás nem
egyedi impulzusból ered, hanem olyan mezőből, amelyben sok visszaverő
rácspont, részecske található, akkor minden elinduló részecskehullám minden
közvetlen környezeti rácspontról, (azonos ütemben egymást metsző térerő
sűrűsödésről) részecskéről visszaverődik, amely a lokális mező térbeli
helyzetéről, rácspontjairól újabb hullámokat indít el. Tehát egy változásból
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keletkező rezgésszám megadhatja a lokálisan változó térpont közvetlen
környezetének az összetételét és azonos szerveződéshez tartozó rácsponti
számát. Ez a (mező)lokálisan történő pontszerű térerő változás (kölcsönhatás)
esetén akkor is egymást követő több energiahullámot indít el, ha eredetileg csak
egy rácspontot ért egy részecske találat. Ez miatt minden kölcsönhatás nem
egyedi lökéshullámot, hanem egymást követő, közel azonos ütemben ismétlődő,
a lokális mező azonos frekvenciára érzékeny rácspontjainak a térerő változásait
eredményezi, amelyeket a megfigyelők elektromágneses tulajdonságú,
periodikus energiasűrűség-változás áthaladásaként észlelnek. Ezeknek a térerő
változásoknak a kétdimenziós koordinátarendszerben ábrázolása szinuszos
hullámfüggvénnyel is lehetséges, de valójában egymást követő részecskesűrűbb
és kevésbé sűrűbb gömbhullámok hatásfelületeinek az áthaladásának tekinthető.
Ez miatt egy térsűrűség változásként bemutatva szerencsésebb lenne az
ábrázolása. Ez papíron és írásban már nehezen lehetséges, de a
számítástechnikai animációval remekül bemutatható. Mivel az azonos
változásból származó részecskék is eltérő időutat járnak be, amelyek között a
távolság és a hatóidő is egyre jobban széthúzódik, ezért a térben növekvő sugarú
(elvileg ekvipotenciális) gömbhullámok szóródása a térbeli kiterjedési rádiusz
távolságával és időtartamával arányosan növekszik. Ahogyan nő a gömb sugara
a változási térkoordinátáról, a részecske sűrűség és az időbeli áthaladás
négyzetes szabály szerint csökken. Mivel az impulzushely közelében még kicsi
a szóródás, ezért az előőrs és az utóvéd közötti távolság, a hullámhossz is kicsi,
de az időegység alatt keltődő változásszám az azonos. Ez miatt a közeli
megfigyelő ugyanarról a térváltozást okozó eseményről kicsi hullámhosszú
nagyfrekvenciás jeleken értesül, míg a térben távoli megfigyelő már nagyon
széthúzódott raj, hosszú hullámként elnyújtottabb időfolyamat alatt érkező
energiaváltozást észlel. Elvileg ugyanarról az eseményről szétszóródó jelzés a
távoli térbe nemcsak időkéséssel érkezik, hanem egyre tompítottabb, egyre
elnyújtottabb, lassúbb, kevésbé dinamikus térerő változást okoz. Ez azonban
nem ilyen egyszerű, mert túl sok a figyelembe veendő változó, amely miatt a
statisztikai hatás a mérvadó. Az időben széthúzódást csökkenti az
impulzushelyről eltávozó részecskékre a térellenállás miatt ható fékezőerő,
amely miatt a részecskerajra a téridős utazása során statisztikailag közel azonos
térerő fékezés hat. Ez miatt az időbeli szóródás nem növekszik meg lényegesen,
azaz az átlaga statisztikailag nem sokkal nagyobb, mint a kibocsátó mezőben
keletkezett reakcióidő eltérés. A térbeli szóródást azonban csak a gravitáció
csökkenti. Mivel a középhadak részecskéi közötti távolság nem folyamatosan
nő, az egységnyi térfelületre ható lendület és a hatóerő (a kölcsönható képesség)
a közegellenállásban fokozatosan felemésztődik, ez együtt csökkenő lendület
miatt a változási arányok statisztikailag állandók, de ennek ellenére a térben
megtett út eltérő iránydimenziója (kerülői) miatt a hatásváltozás lendületátadása
az időben mégis egyre jobban elnyúlik. Ez az idő és térbeli széthúzódás a
kezdeti magas frekvenciákat a hatóhely és a hatott hely közötti távolsággal
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arányosan csökkenti, a hatóhullámok hosszának a növekedését okozza. Az a
jelsorozat, amely a közeli megfigyelőnek időben gyorsan egymást követő sűrű
löketekből rövid hullámok nagyfrekvenciás jeleiként észlelhető, egy távoli
megfigyelőnek folyamatosan és egyre kisebb amplitúdóval, térerő változással
(differenciával) érkező, kevésbé karakteres, lassabban és egyenletesebben
változó, kis frekvenciával hosszú hullámokon érkező hatás észlelését jelenti. A
kezdetben a fény frekvenciáján induló jelsorozat, részecskehad egy távoli
megfigyelőhöz már mikrohullámú frekvencián folyamatosan érkező
hőhullámként, vagy még távolabbi térből (és időből) kozmikus zajként érkezik.
A szülői mezőkön keresztüláramló részecskék száma behatárolt, valószínűen
környezet és tömegfüggő Univerzális állandó, amely a szülői mezőben lévő
részecskék sűrűségétől is függ. E gömbhéjakon, mint határfelületeken kívül
keletkezett változás nagy része ezért nem jut el a megfigyelőig, mert a felmenő
fraktálrendszer egymást körülvevő sokszoros buborék szűrőjén nem jut át, vagy
a részecskeként kibocsátott lemenők kivédik. A folyamatot a több lámpával
megvilágított élőmező, az emberi test analógiájával is szemléltethetjük, amely
fotonokból származó kölcsönhatást a bőrben és a szervek, sejtek körül lévő
rétegek kölcsönhatás-elnyelő lehetősége miatt, a belsőbb sejtek már csak lassú,
hő és anyagáramlásként észlelik.
A csillagászok által megfigyelt távoli fények, sokszor nem egy csillagból
származnak, hanem egy csillagcsoport vagy galaxis sugárzóiból felénk tartó
részecskék lendületenergiájának a megerősödéséből. Az ilyen távoli csillagok
fényének a fényre jellemző frekvenciáján haladó részecskehad már annyira
megritkul, lecsökken, hogy ilyen ritmusban nem észleljük, bár a megritkult
részecskék kisebb intenzitású beérkezését még lassúbb elektromágneses
sugárzásként észleljük. Ha több ilyen csillag, galaxis mezőből felénk irányuló
részecskék lendülete a kis irányszög eltérés miatt összeadódik, a hatásterjedési
sebessége is ismét növekszik, a hatott keresztmetszeti érzékelőre jutó lendület és
részecske időbeli sűrűsége is nő. Ha a részecskehullámok időbeli száma a fény
frekvenciájára nő, a fényfolt ismét megjelenhet a megfigyelő eszközén. A tér
távoli részéből érkező hatásösszegződés azonban egyre kevesebbszer éri el a
magasabb a fényre jellemző frekvenciákat, a közegellenállás és a kölcsönhatásba
kerülés miatt a távolabbi sugárzók láthatósága egyre kisebb. Az összegződés és
az elnyelődés aránya a távolsággal romlik, az elnyelődés aránya megnövekszik.
Ez hozzájárul a már felvetett Olbers paradoxon feloldásához, amely a csillagos
éjszakai égbolt sötétsége miatt merült fel. Az égbolt fényességét a fekete test
sugárzásának megfelelő frekvencián, a háttérsugárzásként ismert hőrezgésen
valóban észleljük, ez pedig azt jelenti, hogy a megfigyelőkhöz időegység alatt
eljutó összes részecske energia frekvenciája nem éri el a látható fény
frekvenciáját. Ez meghatározhatja a megfigyelhető Univerzum átmérőjét vagy
korát, azaz annak a megfigyelési gömbnek az átmérőjét, amelyből a
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részecskeösszegződés még fény frekvencián érhet el bennünket. A gömbhéjon
kívülről indult részecskék azonos ritmusú sűrűsödése a térbeli veszteségek miatt
már nem érheti el látható fényhez szükséges frekvenciaösszegződést.
A tér átláthatósága, a múlt felé tekintés az alacsonyabb rezgésszámú, távolabbról
és régebben indult frekvenciák felé növekszik. Ez azonban nem jelenti azt sem,
hogy a körülöttünk lévő teljes tér valamely alsóbb frekvencián teljesen
átláthatóvá válik. Miközben egyre távolabbról érkező részecskék egyre kisebb
frekvenciájú energiahullámokban egyesülnek, ezek sűrűsége a négyzetes
energiacsökkenés miatt nem lép túl egy határt, amelyet a fekete testre jellemző
energiasugárzásként, kozmikus háttérsugárzásként ismerünk. E kozmikus zaj
alatti frekvencián, az ennél távolabbi múltból és térből származó részecskék
annyira megritkulnak, hogy nem összefüggő ritmusként, hanem csak az
összeütközésükkel keltett zajt, pontosabban e változás hőtermelését észleljük.
Az ősi határrétegeken kívülről indult részecskéknek meg kell kerülnie az ősi
mezőket, elakadnak azok határrétegein, elvesznek azok nyelőin. Az, az energia
működteti az anyagi rendszert, építi össze a részecskéket közös
hatásösszegződésekbe, amely az Olbers paradoxon szerint fel kellene, hogy
hevítse kb. 5000 fokra az egész Univerzumot. Az anyagi rendszert képező
mezők, ezt az energiát fogyasztják, alakítják át, a rendezettség fenntartására
fordítják. Ez az energia biztosítja a részecskék, atomok kötésekhez szükséges
többletet, amely kötési energia felbomlása lehetővé teszi a gravitációs Ion és a
molekuláris kovalens kötésű, szerveződésű élőmezők folyamatos
energiaellátását. Az anyag az átalakulásban folyamatosan keletkezik, és bomlik.
A részecske egyesüléssel, a kötésnél keletkező hőmérséklettöbblet a gravitációs
mezők nyelői felé felgyorsuló bomló anyagnál lehűl. A kötési
hőmérséklettöbblet megjelenik az anyagot építő (részecskeütköző)
héjfelületeken, az ionoszférákon, amely megmagyarázva az egyes szférák
magasabb hőmérsékletét. A torlódásos, hőemelkedést elérő szférák között az
áramlásösszegződési szférákban a bolygó felé ható lendületáramot fékező
ellenállás lecsökken, a lendület a héjak között megerősödik, amely sebesség
növekedés a csökkenő nyomás miatt lehűti e rétegeket. Ez a folyamat jól
megfigyelhető a Föld körüli határrétegek, szférák hőmérsékleti differenciájából,
amely megerősíti a határrétegek lendületelnyelő és átengedő
részecskesűrűségének a teóriáját.
Az Olbers paradoxonnál elvárt hőmérséklet többlet azért nem alakul ki,
mert az Univerzum globális egyensúlyban van, a gravitációs élőmezők
energiatáplálása éppen annyi energiát von el, mint amennyit az egyidejűleg
keletkező anyagba épülés termel. Ez csak akkor lehetséges, ha a térben lévő
épülő és bomló anyag aránya globálisan közel azonos. Az Alpher és Herman
által kiszámított, a Penzias és Wilson által fellelt kozmikus háttérsugárzás,
feltételezhetően azt a fekete testre jellemző sugárzási frekvenciát jelenti, amely a
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körülöttünk lévő Univerzum saját frekvenciájának felel meg. Ez a frekvencia
talán az anyagba épülés és bomlás középértékét határozhatja meg.
A kozmikus háttérsugárzás, a régmúltban keletkezett térváltozásból lelassult
hősugárzás, azonban nem egy ősrobbanás, hanem sokmilliárd, évmilliárdokkal
korábban élt csillagmezőnek a távoli múltban minden irányból és irányába
elindult részecskéinek a visszaverődő és hozzánk érkező, a háromdimenziós
anyagra ható rezgési maradványa.

A térben lévő részecskék áramlása, és a határrétegekkel
elkülönülő lokalizáció következménye:
Az Univerzumban a gravitációs mezők közötti térben magas energianyomás
van, amely nem egyenletes eloszlású. A gyorsan változó mezőkben az anyag a
befelé haladás során bekövetkező tartós gyorsulás és az impulzusok miatt
részben felbomlik, és a mező tömegfüggő gyorsító képességének megfelelő kis
méretre bontódva arányos lendülettöbblettel, sebességgel kilövődik a mezőkből.
Ez nem mindig sikerül, mert a nagyobb változássűrűségű mezőkben kaotikus
áramlás is van, amely miatt sokszor a keresztbe áramló részecskéknek ütközik.
Ez a belső ütközés azonban energiavesztés nélkülinek tekinthető (csillapítatlan
rezgés) a mező részéről, mert amennyi energiát veszít a mező egy része, éppen
annyit nyer a többi. Az élőmezőkben, az életfolyamatként meghatározható ideig
statisztikailag csillapítatlannak tekinthető rezgés, rendezett energiaáramlás
folyik. A csillapítatlanságot, az az időhöz köthető téregyensúly eredményezi,
amelynél a beáramló hatás és a kiáramló hatás (energia) statisztikailag tartós
egyensúlyban marad. Ezt anyagcsereként ismerjük. Tehát amíg az anyagcsere
rendben folyik, a térben lévő mezők változása tartós csillapítatlan rezgésnek
tekinthető. Ez azonban sokkal több, mint periodikus rezgés, amely többletet a
rendezettség eredményezi. Az energiát hordozó hatások, részecskék
áramlásának az időben és eseményrendezettségben sorba (füzérekbe)
szerveződése képes a rezgést tartósan (csillapítatlanul) fenntartani, amely
állandóság egy (a későbbi anyagban ábrával is bemutatott) kristályrácsot rajzolt
a térbe. Ennek a kristályrácsnak a csomópontjai az ekvipotenciálisnak tekintett
gömbhullámok tér és időbeli kereszteződéseiként az energiaterjedést jelezve
energiával feltöltődnek, és mint kis lámpák a terjedési irányba felvillannak. A
felvillanásokat a csomópontokban, térben és időben egymással találkozó és
kölcsönható részecskék lendülete látja el energiával, amely a tér egészére
tekintve csillapítatlan rezgésnek tekinthető. Tehát egy olyan tér alakult ki
körülöttünk, amelyben bármely változás történik, annak az energiavesztesége a
tér más részén nyereségként realizálódik. Az anyag, a térrácsot alkotó, mezők
éppen rendezett energianyereséges időszakában szerveződik, és időfolyamatot
jelentő fennmaradása a térben és az időben is véges. Az adott mezőből történő
kiáramlás azonban miközben energiavesztést jelent a bomló mezőnek,
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nyereséget jelent a távozás irányába. Tehát az anyagot alkotó hatások, modulok,
építőkövek örök életűnek tekinthetők, amelyek összetétele, információtartalma
és energiaszintje mindig változik, és e változás során sokféle, eltérő
bonyolultságú rendszert alkothat. Egy lokális rezgőrendszert jelentő mező
időben és térben történő elkülönülése egy áramlási rendszert képez, amely
téregyensúlyban álló, veszteség nélküli, a térben a mező körüli határrétegekkel
elkülönülő rezgőrendszernek tekinthető, amely határrétegeken, rendezett
áramlás történik. Ez azonban nem független a környezettől és annak
változásától, mert a környezet szerves része. A megfigyelő és a megfigyelt, a
hatott és a hatómezők együtt képezik az Univerzumot, a lokális rendszerek
egybe szerveződött globalitását.
A határrétegek az energiájuknak megfelelően felkerült és áramló részecskék
fékezik, impulzussűrűbb rétegekben ütköztetik, összeépítik az anyagot, más
rétegekben hagyják gyorsulni, lehűlni és felbomlani. Egy-egy mező körül sok
ilyen védő határréteg, aura, szféra található, amely az eredeti áramlási mintát
védi, sok réteggel körülveszi. Ilyen rétegeket alkotnak a bőr és a sejtek rétegei a
kovalens kötésű biológiai lényeknél, és ilyen rétegben keletkezik az ózon, az
alsóbb légköri gázok többsége, az ionos élőszerveződéseknél. A később
bemutatott kristálymező hatáshullámai az azonos ritmusú változás által
megvilágított, (energiával ellátott) nagyobb de a térben vándorló térszimmetriájú
határfelületeket is jelenti. E határfelületek között változóan eltérő
szimmetriahiány, kisebb vagy nagyobb aszimmetriái érvényesülnek. A
határrétegek kereszteződései a bezárt szögtől és a lendülettől is függően, az
impulzusütközési és a lendületösszegződési, párkeltési helyeket jelképezi.
Ezek a szférák alkotják az impulzusban lényegesen sűrűbb külső (ütköztető,
anyagot építő) határfelületek, határrétegeit, az itt keletkező impulzusok fűtik a
bolygók körüli termoszféra meleg övezetét. A bolygónk alsóbb, energiasűrűbb
határrétegein úsznak a felhők, és vándorolnak a költöző madarak, amely
határrétegeknek nem törvényszerűen gömbhéj a térbeli alakja. A bolygónk felé
haladó töltött részecskék lendületösszegződése íves pályákon is megtörténhet,
amely váltakozva gomolyszerű, energiában dúsabb és hiányosabb rétegeket
alakít ki. Az íves rétegeket alkotó felhők által pompás látványban kirajzolódó
karakterisztikus határfelületek energiaszint eltérései okozzák a felhők megismert
alakzatait, a bárány és a gomolyfelhőket is. A felhőket is tartalmazó alsóbb
légrétegekben a Föld felé haladó perdülettel rendelkező töltött részecskék
megtartják a többszörös perdületüket, amely miatt örvénylő, íves pályákon és
gömbfelületeken gomolygó, részecskemezőket tartalmazó rövid életű (és
időnként viharfelhőket is alkotó) térszerkezetek alakulnak ki. Ezekre a felhőkre
is váltakozó sokféle erő eredőjeként kialakuló téregyensúly hat. A bolygónkból
kifelé szorító részecskék lendületének a vízgőzre ható frekvencián érkező
részecske összetevői egyensúlyba kerülnek a bolygók tömegközéppontja felé
haladó (összegződő) lendületenergiájú részecskékkel. A kialakuló de rövid életű
egyensúly miatt erőszimmetria-közeli állapotba kerülve valamely határrétegen
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áramlanak a felszínnel sokszor párhuzamosan, néha az alsó hatások
megerősödésekor felfelé, (a bolygóból kifelé) kényszerülve, mint gomolygó de
esőt nem hozó felhőmezők. A vízpára, amelyben az ionos kötésű töltött
részecskéknek tekinthető jelentős perdületű anyag jól oldódik, csak átveszi a
kölcsönhatásba került töltött részecskék örvénylő mozgásirányát (lendületét). Ez
a folyamat képezi a felhőket és azok megfigyelhető, a páramentes tiszta
égbolttól élesen elváló határfelületét.
Ha a Föld körüli légkör hőmérsékleti rétegződést megfigyeljük, Moetrius által
új aspektusból bemutatott védőövezetek, határolóhéjak áramlást lassító, gyorsító
anyagépítő és bontó hatáskövetkezményeit is megérthetjük.
A védőrétegek természetesen nem érnek véget a mezők szilárd felületénél, az
alatt is tovább folytatódnak. A bolygók és a csillagok magasabb belső
hőmérsékletét a tömegközpont felé sűrűsödő lendületösszegződés eredményezi.
A szilárd anyaggal is rendelkező mezők, bolygók központja felé sűrűsödő
lendületösszegződések a mindig elérik azt az energiasűrűséget, amelykor a
lendület és a nyomás összegződéseként keletkező energiaérték elegendővé válik
az atomok ionos kapcsolatba épüléséhez. Ez miatt alakultak ki a megismert
anyagmezők, amelyekben az anyag összeépülése (és bomlása is) állandó
folyamatot képez. Az ionos kötéshez szükséges energiaérték képezi a szilárd
felszín határát, amelyet már más felszíni erők is formálnak. A kovalens
molekulakötésekhez általában kisebb energia szükséges, amely miatt az ilyen
szerveződési variációk az ionos anyagfelszín feletti részre szorultak, és a
bioszféraként ismert határrétegen talált otthonra az ebből kifejlődő molekuláris
élővilág. A szerves anyag egymáshoz kapcsolódásához, piramis rendszerű
élővilággá szerveződéséhez, a tartósabb ideig egymáshoz kapcsolódó kovalens
kötéséhez eltérő áramlási szerkezetű, (elektron kapcsolódású) kötési energia
szükséges. A kémia és az anyagszerveződés lágyabb arcát az elektronmegosztás
hasznát felismerő molekulák teremtették meg. Ahol a szükséges többlet a
hasonló (generáló) frekvenciákon állandóan vagy évmilliárdokon át tartósan
rendelkezésre áll, ott az evolúció felvirágoztathatta a szénvariációkból
kifejlődött fehérjealapú életláncot. Az életlánc, mint a kicsit eltérő ritmusú
mezők nagyobb bonyolultság felé továbbfejlődése önálló útra lépett, amely a
fajra, fajtára jellemző ritmus sikeres rezonanciájaként az áramlási minták
élőmezőket eredményező generációs keveredését újra és újra lehetővé teszi.
A dinoszauruszok egykori hegemóniája, terrorizálta az akkori élővilágot, nem
ismerték fel, hogy egy végtelen rendszer, függésben lévő részei. Isten, talán azért
törölte el a világukat, mert nem tudtak beilleszkedni. A faj környezetet
terrorizáló túlszaporodását az evolúciós fejlődés deformációjának tekintette.
Ma szembe kell néznünk azzal, hogy az ember körüli világot mi deformáljuk, az
emberi faj, hegemónia, elnyomás és terror alatt tartja az élővilágot. MOETRIUS
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A környezet áramlása és a ,,nagyobb,, mezők keletkezése:
A csillagközi térben a rendezetlen áramlásban az egymás lendületét
kompenzáló részecskék a térbeli (hő) rezgésben összegződhetnek, amelykor
veszítenek a mozgási jellemzőikből. Ennél nagyobb eséllyel alakul ki az áramlás
a rendezetten változó, azonos irányba áramló részecskéket tartalmazó
mezőkben, pontosabban az azonos irányba tartó részecskék lendületének az
összegződése tartós áramlást eredményez. Az ilyen áramlások a hasonló
áramlásmintákkal rendelkező mezők közelében nagyobb eséllyel képződhetnek,
amelyekből új rendezett áramlási mezők alakulhatnak ki. (Tehát a csillagközi
életben, a térben sűrűbben elhelyezkedő azonos-közeli frekvencián magasabb
populációs szám, az élővilághoz hasonlóan kedvez a szaporodásnak).
A mezőkön belüli változás részben összevissza pattogó, keringő részecskék
mellett olyan nagy rugalmassággal elrugaszkodó részecskéket is termel,
amelyeknek sikerül a kifelé haladás közben elkerülni a keresztirányú
ütközéseket. Az ilyen részecskék egy része a szökési sebességre gyorsulva
elhagyhatja a mezőket, amely a mezőkben anyag, azaz energiavesztés miatt, a
változtató képesség csökkenését eredményezi. Az anyagvesztés a változómezők
nyomását csökkenti, amely pótlására a mező körüli árnyékolt, (unizotróp) térből
folyamatosan anyag áramlik e mezők felé, kielégítve a mezők változáshoz
szükséges étvágyát.
A mezőkből nagy sebességgel kiáramló (rendkívül finomra darált) mikro-anyag
lendülete túlnyomással tölti fel a környező és a távoli csillagközi teret, amely
nyomáskülönbséget eredményez a rendezett áramlású mező és a környezete
között. A mezőkben nagyobb áramlási sebességre gyorsuló részecskék lendülete
a környezetbe kikerülve a nagyobb térnyomás ellenállásán kompenzálódik,
amely az energiaértéket tekintve jelentős eltávolodási és energiaszint
különbséget eredményezhet. A kompenzációt, a mező felé tartó hatóirányú
részecskékkel történő lendületösszegződés eredményezi, amely a többnyire
eltérő, általában ellentétes iránydimenzió miatt kölcsönös lendületcsökkenést
eredményez. A mezőkből kiáramló anyag a lendületének és a kompenzáló
képességének megfelelő értékű határrétegbe kerülhet, (de ezt befolyásolja a
kifelé haladás közbeni kölcsönható partnerek tömeg és kinetikai energiája),
amelyen a mező körüli áramlásba terelődik és a többségben a mező
részecskéiből álló védőréteget segíti. A környezetben lévő anyag, a neutronok és
töltött részecskék a gravitációs térerő, a lendület és nyomásdifferencia miatt
folyamatosan áramlanak a változó mezőkbe, amelyek jelentős részének a mező
felé tartó lendületirányát, a védőréteget képező határoló-rétegekben áramló
részecskék semlegesítik, Dugonics Tituszként magukkal sodorva az ütközésük
közben elfogott, irányvesztett részecskéket az általuk védett szülői mező
nyelőjébe.
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Térjünk vissza néhány mondat erejéig a gravitáció értelmezési lehetőségeihez:
Az Univerzumban csak akkor alakul ki áramlás, ha az izotrópnak tekinthető
nyomás és lendület egyensúly valamely irányból megbomlik, Pl. csillagrobbanás
miatt, amikor a lokális tér nyomása a környezeti nyomásnál nagyobb értékre
növekszik. Mivel az ilyen változások mindennaposak, ezért a tér állandóan
változik, az egyensúlytalanság helyről helyre és időről időre kialakul. Az
egymással szemben ható tartós áramlásösszegződések egy részében azonban
állandó lendületkompenzáció, azaz torlódás és újra térerő egyensúly alakulhat
ki. A torlódás nyomásnövekedéshez vezet, amelynek a levezetődéseként a
torlódásirányra merőleges síkok felé terelődik az áramlás és keresztirányú
elfordulással mágneses mezőt eredményező gyors töltésáramlás alakul ki a
mezők kiáramlással meghatározott pólusai felé. Ha csak vonzó jellegű
gravitációs Univerzumban élnénk, a csillagrobbanásokkor bekövetkező
téreseményekkor, a rendszer egyensúlyának fel kellene bomolnia és végtelen
fluktációk kezdődnének a térben. A nyomás lendületté alakulás időszaka után az
anyag a mezőből kikerül, de a nagyobb nyomású térben lévő részecskék által
körforgásra kényszerítve a statisztikai többség visszakényszerül, visszaáramlik a
mezőkbe. Ezt a visszaáramlást korábban a gravitációs mezők vonzásának
tulajdonították. A gravitációt nyugodtan a megismert erőhatásnak tekinthetjük,
amely a tömegközpont felé kényszeríti az anyagot és a töltött
(kölcsönhatásképes) részecskéket. Ezt azonban nem a tömeg vonzása, hanem a
már tárgyalt tömeg miatt elnyelt ellenerőt képező lendületerő erőegyensúlyt
megbontó hiánya is okozza. A szabadtérben ez az erőegyensúly érvényesül, de a
kölcsönhatásképes anyagban elnyelődő erőkomponens hiánya miatt, a mezők
elnyelőképesebb, sűrűbb felülete felé jelentős és növekvő térerő differencia
alakul ki. A térerő differenciában a nagyobb lendületértékkel rendelkező erők
ellenerő hiánya miatt érvényesülhetnek, amely folyamatos áramlást, sodródást
alakít ki a mezők felé.
A térben lévő részecskék azért tudnak a Föld felé áramlásuk, esésük közben G.
értékre felgyorsulni, mert a bolygó felé haladás közben a bolygó (mező)
árnyékoló hatása miatt az izotróp nyomásegyensúly megbomlik. A
tömegfelszínhez közeledve, a tömeg árnyékoló hatásának a növekedése miatt
egyre kisebb ellenerő fékezi a lendületüket, és csak a tömegközpontban kerül
ismét erőszimmetriába a lendület. Az említett összegződés ezt a hatást segíti.
A csillagközi térben sok milliárd csillagból és nagyobb gravitációs mezőből
kikerülő impulzus maradványok, neutrális és töltött részecskéi ütköznek és
keverednek, létrehozva egy Univerzális egyensúlyt, amely állandóan változik. A
változást szállító (idealizáltan) ekvipotenciális gömbhullámok buborékjai a
tágulási hullámok metszéspontjaiban (kristálymező) téregyensúlyt
eredményezve állandóan változó nyomással feszülnek egymásnak. A folyamatos
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környezeti változás miatt a túlnyomásos tér lokális egyensúlya állandóan
változik. E változásból a távoli térben lecsendesedő és háttérsugárzásként észlelt
rezgés, - az egymásnak feszülő buborékok felszínén lévő lendületet vesztett
részecskék tolongása, egymáson történő elmozdulása - keletkezik.
A tér egy nehezen meghatározható része az állandó változás ellenére relatív
egyensúlyban áll, amely a lokális energiaforgalom relatív egyensúlyában
nyilvánul meg. Az egyensúly esetén a változás, a mezőben keletkező és az
eltávozó, azaz az átalakuló energia egymással közel azonos arányban áll,
lényeges és tartós többlet vagy hiány nem alakul ki. Ez tartósan fennmaradó
statisztikailag csillapítatlan rezgést tesz lehetővé. Ez az egyensúly azonban csak
statisztikai egyensúlyt jelent, amely időről időre azonban állandóan változik.
Ha egy lokális mezőben a be és kiáramlás egyensúlya átmenetileg megváltozik,
Pl. csillagrobbanás, vagy összeomlás következik be, a tér sűrűsége átmenetileg
megváltozik. Az energiaforgalom egyensúlyának a megbomlása különbözet
kialakulását eredményezi, amely az átmenetileg a térrezgésbe fagyott nyomásból
a változást felszabadítja. Ha egy mezőben a beáramló energia aránya a
kiáramlóhoz képest átmenetileg megnövekszik, ez a mezőben folyó változás
növekedését, az impulzus sűrűség növekedését eredményezi. Az impulzus
sűrűség növekedése nemcsak a változás, hanem a mezőben folyó áramlás
növekedését is eredményezi. A változásnövekedés a mezőben lévő
eseménysűrűséget megváltoztatja, a hőmérsékletet és a nyomást is növeli. A
megnövekedő belső nyomás levezetődéseként a rendezett irányú kiáramlás
megnövekszik, amely helyreállítja a környezettel az egyensúlyt.
Az impulzuskor az egységnyi energiaadag mérete, értéke darabolódik, csökken,
amely a kisebb méretbe és a nagyobb sűrűségbe tömörödést is lehetővé teszi. A
bejutó energiatöbblet miatt szűkebbé váló térben az időegységre jutóan növekvő
mennyiségű változás lényegesen nagyobb változási sűrűséget okoz. A változási
sűrűség növekedése miatt a mező belsejében a kölcsönhatás időbeli sűrűsége a
megnövekedett frekvenciákon is növekszik, amely a közeg elnyelőképességét
növelve a gravitációként ismert sűrűsödési folyamatot felerősíti.
Newton szerint a tömegvonzás, Moetrius szerint a lendületegyensúly változása
miatt megbomló térerő differencia ugyanazzal a gravitációs következménnyel
jár, amely a lokális mezők folyamatos tömörödéséhez, részecske energiával
felteléshez, és túltelítődéséhez vezethet.
Moetrius elméletében a nem élettelen anyag az, amelynek a tömegértéke
gyarapszik, hanem a rendezett dinamikus változásban élő mezők időfolyamat
alatt változó térerőegyensúly és forgalom átrendeződés, azaz anyagcseréje.
Elvileg mindegy, hogy a részecskevonzalom, vagy egy külső nagyobb erő
nyomása okozza a tér sűrűsödését, a hatáskövetkezmény minkét esetben a
részecskéket egymáshoz közelítő tömörítő jellegű erő. A részletek és a
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hosszabbtávú következmények miatt, azonban nem mindegy hogy a külső
többlet vagy a belső hiány okozza a térben lévő anyag tömörödését és a mezők
változásának a növekedését. A hagyományos értelmezés szerinti vonzó
gravitáció esetén a lokalitás, az elkülönülés és függetlenség sokkal erősebb. A
térerődifferencia mellett kardoskodó elmélet az Univerzumot alkotó de lokálisan
elkülönülő mezőket egy összefüggő globális rendszerbe kapcsolja.
A vonzó jellegű gravitáció, esetén a lokális tér anyagtömegének a növekedése
nem fogadható el, vagy ha ez mégis megtörténik, annak a növekvő vonzása
miatt az állandó térbeli növekedésre van szükség, amelyet az ilyen gravitáció
nem tud megmagyarázni. A túlnyomásos térben az árnyékolásból és a
tehetetlenségi gyorsulás összegződéséből fakadó gravitáció, azaz a
meghatározható frekvenciatartományban észlelhető térerő differencia
következménye érthető és egyértelműen megnöveli a rendezetten kiáramló
energiaáramlást. Ez a mindenkori lokális változásnak megfelelően egyre
messzebb tolja egymástól a változó mezőket, helyet biztosítva a nyomás
levezetődésének és növekedésnek. E folyamat a távolság növelésével
ellensúlyozza a tömegnövekedéssel járó árnyékolási, és a tömegközpont felé
összegződő gravitációs (tehetetlenségi) erő növekedését.
Az egyre sűrűbbé és nagyobbá váló élettelenül feltöltődő mezők, megerősítik a
végtelen tömegbe sűrűsödő tér lehetőségét, amely törvényszerűen
ősrobbanáshoz vezethet, de számos részletre nem ad megfelelő magyarázatot.
Egy magába sűrűsödő végtelen nyomású térnek, ha a gravitációs irány nem
változik meg nincs oka felrobbanni, kivéve, ha a belső változás megerősödése
felerősödése a gravitációs vonzásnál nagyobb, a tágulás irányába ható
nyomássá, hatóerővé növekedik. Az ilyen gravitációt nem sikerült kellően
feltárni és megindokolni. Ebből csak akkor lehet ősrobbanás, ha a gravitációs
erőt egy új erő Pl. változásnövekedésből eredő erők, a hőmérséklet és a nyomás
növekedése, vagy valamely növekvő erő Pl. az antigravitáció legyőzi. Ha a
gravitáció vonzás, akkor az antigravitációnak taszító erőként kell működnie,
amilyen a nyomás és ennek a levezetődése a lendületté alakuló kiterjedés. A
meg nem értett gravitáció miatt az antigravitációs keresése egy olyan új
ismeretlent vezetett be a térelméletekbe, amely a tér megismerési igényét
megzavarta, az átlátást ellehetetlenítette. Az antianyag, az antigravitáció és új
ismeretlenek bevezetése értelmetlen és fölösleges, az átlátást megzavaró téves
gondolat, amely a fejlődéssel együtt járó, de szükségszerűen kikerülhetetlen
zsákutcák egyike. Az antigravitációs hatás az impulzuskor bekövetkező
részecskékre bomlás, amelykor a nagyobb sebességre gyorsult részecskeanyag
megszabadulhat a térerő differencia és a kötési energiabéklyó fogságából. Ez
nem szakaszosan működik, hanem a térszerveződés állandóan jelenlévő szerves
része. A mezőkben folyó állandó változás egyidejűleg eredményez
impulzusokat, szétsugárzódást és összeépülést, tehát folyamatos anyagcserét.
Ma a téregyenletek folyamatos összevonás alatt állnak, a tudományos
gondolkodás egyre jobban felismeri az egyszerűbb, kevesebb ismeretlent
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tartalmazó elmélet szükségességét. A mágneses és az elektromos hatásoknak
Maxwelli értelmezése lehetőséget adott a szűkítésre, a térbeli erők dimenzióinak
a redukálására. Moetrius gravitációs hatásdifferenciája, egyszerű és könnyen
megérthető, amely helyére teszi a térszerveződés még nem értett láncszemeit. A
térerő differencia a szabad tér nagyobb nyomásával és az árnyékolási lehetőség
a tehetetlenségi erő összegződésével egy-egyszerűbb, és érthetőbb gravitációs
hatást vezet be, amely lendületerőre, forgási és irányvektorokra szűkíti le a
térbeli erőket. Az ilyen jellegű misztifikáció nélküli gravitáció elfogadása esetén
az egyesített elmélet teljessé válik, amelyben már néhány hatás, a tömeg méret,
a lendület, a nyomás és a hőmérséklet átalakulása, az ütközések és a forgási
állapotok környezeti kölcsönhatása választ ad a térbeli események valamennyi
lefolyására. A megfigyelt gravitációs hatás ez esetben is változatlanul a
négyzetes tv. szerint működik, de a hosszabb távú folyamatban eltérő
eredményhez vezet.
Az eredeti Newton féle gravitációs törvény szerint a téregyensúlyt a gravitációs
vonzás és a keringési egyensúly anomáliája okozza, amely az állandó
szögsebességű tömeg keringése során a távolságarányos gravitációs erő
változásával a lendületváltozás, a centrifugális erő képez erőegyensúlyt. A
felállított négyzetes törvény és Kepler megfigyeléseinek az érvényessége
kétségtelen, de egy árnyékoló hatás miatt változó térerő differencia stabilabb
gravitációs tényezőt eredményez.
Az árnyékolási jelenség esetén a Newton és Kepler egymásból levezethető
négyzetes gravitációs törvénye rövidtávon nem változik, de időre kivetítve a tér
szerkezetében lényeges eltérést eredményez.
Tekintsük át még egyszer a hagyományos gravitáció hibáit, és csak akkor vessük
el az elméletet, ha biztosan és bizonyíthatóan jobbat találtunk.

A vonzó jellegű gravitáció alapvető hibái:
Elevenítsük fel egy kicsit a sugárzásról megismerteket.
A sugárzást a hivatalos tudományelmélet valami térátugró energiatovábbító
hatásként állította be, amely közvetítő közeg nélkül hat a befolyásolási helyen.
Ez így nem helytálló. A sugárzást, amelyet ma már elektromágneses
hatásterjedésként ismerünk ugyanazok a részecskeenergia különböző ritmusú,
frekvenciájú áramlása okozza, amely a kölcsönhatott helyen fény, hő vagy hang
stb. sugárzásként érvényesül, és térszerkezetekbe kombinált energiát, azaz
információs hatást szállít. A keletkező helyről a kölcsönhatási helyre történő
továbbítás során ugyanolyan részecskerajokból keletkező lendülethullámok
szállítják az energiát, csak a közbenső térben lévő anyaggal az eltérő frekvencia
miatt nem (vagy csak statisztikailag lényegtelenül) kerülnek kölcsönhatásba.
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Ismert, hogy a csillagok, és így a Nap is jelentős sugárnyomást létesít, amely
(lendület) nyomás a négyzetes tv. szabályai szerint, a naprendszeren belül
tartózkodó részecskékből álló anyagi testeknek, mezőknek erőhatást ad át.
Elvileg ez és a vele azonos irányba tartó háttéri részecskelendület tart egyensúlyt
a nagy tömegbe épült mezők felé, az ellentétes irányból ható, nyomó jellegű
térerő-differenciából származó gravitációs erővel, de számos egyéb hatás is
befolyásolja a téregyensúlyt. Ha a csillagtevékenység, Pl. a Naptevékenység
növekszik, a növekvő sugárnyomás messzebbre tolja a bolygókat, amely esetben
az erőegyensúlyt képező határfelületeken kialakult pályáknak kifelé kell
változniuk. A kifelé tolódó bolygópályák esetén, csökken a gravitációs erő,
amely vonzó jellegű gravitáció esetén a bolygók pályáról eltávolodását okozná.
Ha a bolygó kifelé tolódik a pályán, ez további gravitációs erő csökkenést
eredményez, amely hatások összegződése labilis térszerkezethez vezet. Ez csak
akkor nem következhet be, ha a bolygó az adott pillanatban fékezni képes a
haladási sebességét, és a centrifugális erő csökkentésével ellensúlyozná a
sugárnyomás pályatágító hatását. Ez ellene mond az eddig elfogadott
tehetetlenségi törvénynek, ilyen lassító erőhatást nem ismerünk, már csak azért
sem, mert a Naptevékenység növekedése nem csak a perihéliumban, azaz a Föld
Napközeli holtpont felé közeledés során következik be, hanem azzal nem
hozható (mindig) közvetlen összefüggésbe. Ha a napközeli holtpont elhagyása
után felgyorsuló Földet egy Naptevékenység növekedése miatti ráható
frekvencián, részecske erőhatás és a sugárnyomás tovább gyorsítaná, az egyre
távolabbi pályára kerülve egy idő múlva elhagyhatná a Naprendszert. A vonzó
jellegű gravitáció tömeget a pályán tartó ereje a távolodással csökken, amely
további távolodást eredményez. Ha nincs olyan megnyugtathatóan bizonyítható
(vonzó) ellenerő, amely növekszik a Naptól való távolodás során, a távolodó
bolygót semmi sem állítaná meg, az apró lépésekkel egyre magasabb
energiaszintű pályákra kerülne. Jelenleg elfogadott és elismert tudományos
álláspontok szerint nincs olyan erő, amely a tömeggel rendelkező mezőket
csökkenő gravitáció esetén is azonos energiaszinten tartaná, a centripetális erő
növekedése nem kellően indokolt. A folyamatosan növekvő tömegű
bolygóelmélet esetén, ha a Nap és a bolygó közötti tér nem növekszik, a csak
vonzó gravitáció a bolygókat a tömegvonzás növekedése miatt bekényszerítené
a Napba. Hogy bolygószökés, vagy napba-esés ne következzék be, a Napnak
kellene a tevékenységét és a sugárnyomását változtatni, amely viszont
bolygónként eltérő, jobban megváltozó labilisabb pálya kialakulásához vezet.
A tér elrendeződése stabil, annak az állandóságáról csak stabil erők
gondoskodhatnak.
Egy ilyen stabil csillagközi tér megértési lehetőségét a gravitációs hatás
átértelmezése teljessé teheti. A tudomány ma már elfogadja és bevezette a
sugárnyomásból és a gravitációból eredő erőegyensúly lehetőségét, azonban a
vonzó jellegű gravitációhoz, mint az elfogadott hivatalos álláspont
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alappilléréhez a végsőkig ragaszkodik. Pedig már csak egy ugrás annak az
elfogadása, hogy az erőegyensúlyban a térbeli mezőkből kibocsátott
sugárnyomás szimmetriája, erőegyensúlya határozza meg a bolygópályák
lehetőségét. A csillagászok ennek az elfogadásához sokkal közelebb állnak, mint
az e szempontból földhözragadtabb fizikusok.
Ha az anyag összeépülését főleg a térben áramló részecskék lendületenergiáját
leárnyékoló térerő differencia miatt a mező felé irányuló lendületösszegződés
okozza, amely az anyagszemcsék, mezők közötti térben valamivel kisebb
részecskelendület-nyomást eredményez, akkor az anyagi részecskék valamennyi
ismert megnyilvánulása között a négyzetes tv. erőhatása működik. E hatást
kiegészítően segíti a töltésként ismert forgási azonosság vagy differencia.
Moetrius állítása, hogy Newton és követői nem voltak eléggé alaposak a
gravitáció meghatározásánál. Bár a jelenség nagyon sok mindenben megegyezik
a vonzással tanítottakkal csak abban igaz, hogy a testek, anyagok között egymás
felé kényszerítő erő működik. Ez az erő azonban egyáltalán nem biztos, hogy
csak vonzóerő. Bár a térbeli azonosság és a rendezési azonosság is megjeleníthet
vonzó típusú erőt, a mezők rendezett irányba állása esetén közöttük beáramlási
torkolati áramlási gyorsulás miatt nyomáscsökkenés és szívóhatás alakul ki. A
szívó vagy vonzó hatás, csak térerő Pl. nyomás differencia esetén tud
érvényesülni. A szívóhatás valójában csak a környező tér nagyobb nyomása
miatt kialakuló nyomáselvezetődés következménye. Ugyanaz történik, mint a
Casimir hatásnál, a nyomott felületek között az áramlás a kisebb nyomású tér
felé fordul. A nyomással összefeszülő téráramlás, e szerkezeteknél torlódó
nyomás itt nem csak egy szimmetriasíkot alkot, hanem több síkból áll. A
szimmetria, vagy /és csomósíkok kereszteződéseinél kialakuló térszerkezetek
alacsonyabb nyomású zónája a tengelyirányú eláramlást tesz lehetővé. A főleg a
tengelyirányba elvezetődő nyomástöbblet olyan a füzérsugarakon kiáramló
töltésáramlásnak tekinthető, amely elektromágneses hatást okoz. A gravitációs
mezők körül észlelhető mágneses teret, az áramlás ilyenirányú rendezettsége
hozza létre. A mezőbe beáramló részecskék felőrlődve nagyobb sebességgel a
szerkezeteken keresztül áramlik, amelynek a szívózónája, jellemzően az
egyenlítő környéke. A szívózónákkal egymás felé, a közös ekliptikán áramló
mezőket, áramlási szerkezeteket egymás felé kényszerítő, térnyomás és a
közöttük keletkező árnyékolási erőhiány erődifferenciája tartja össze. Ez
ugyanaz az erő, amely az ellentétes forgású mezőket a körülöttük lévő és
hozzájuk tartozó, a határfelületen közös irányba áramló Quintesszencia, az
intersztelláris gáz gyorsulása miatti nyomáscsökkenéssel egymás felé
kényszeríti. Az azonos irányba összegződő töltések lendülete megerősödhet és
az őket elválasztó közös határfelületen legördülve, mint párba kapcsolódó
Cooper párok együttes lendülettel elhagyhatják a mezőt.
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Ez ugyanaz a hatás, amelyet a Casimir hatásként ismert sík és térpárhuzamos
felületek között ébredő kölcsönös árnyékolás, az árnyékolt téren kívüli nagyobb
térnyomás okozza. A torlódó felületek között a kisebb nyomású tér felé utat
találó áramlás felgyorsul, a nyomása csökken, amely a sűrűbb, az elnyelőképes
felületeket egymás felé kényszeríti. Ez nem vonzó gravitációs erő! Ez térerő
differencia, a nyomás és az áramlás, a nyomáselvezetődés erőjátéka.

5. ábra: A Casimir hatás:
A torlódásból fakadó nyomás levezetődésének a keresztáramlásnak a kialakulása
A lendülettel egymás felé haladó részecskék, gáz egymáson feltorlódó
erőszimmetriája olyan nyomásnövekedésnek is tekinthető, amelynek a
levezetődése a Casimir hatás bemutatásaként rajzolt ábráknak megfelelő irányba
történik. A két erőszimmetriát adó hatófelület összefeszülése utáni
egybetapadását, a felületeket összeszorító és a felületek közötti hézagokon
tengelyirányba elvezetődő nyomástöbblet biztosítja. A Casimir hatással
összefeszülő határfelületek egy közös áramlási rendszerbe, egy mezőbe
szerveződnek.
Ha a nagy tömegeket gyűjteni képes, nagy anyagforgalmat lebonyolító
mezőkben a sorozatos impulzusok, vagy a részecskemezők gyorsulása miatti
nyomásesések szétbontják az anyagot összetartó (és már bemutatott)
erőkapcsolatot, a részecskék a tömeg felbomlása során egyre függetlenebbé és
magasabb hőmérsékleten egyre rugalmasabbá válhatnak. Az egységnyi
tömegméret csökkenésével az impulzusokkor átadódó erőhatásoktól egyre
nagyobb tehetetlenségi lendületre tehetnek szert, a kinetikai energia
változatlansága a tömegméret csökkenése esetén a lendület növekedését
eredményezi. A lendület a növekedése során elérheti azt a határértéket, amely
már elegendő a mező elhagyásához, és/vagy a mező nagyobb részecskéi közé
hatoláskor azok szétválasztására.
Az impulzus, vagy az áramlás közbeni növekvő gyorsulás következményeként
folyamatos anyagbomlás történhet. A kötöttség felszabadulásakor a korábban
összeépült (és térerő-differenciával összetartott) részecskék nagy erővel
rugaszkodnak el egymástól, amely továbbadott lendületerővel más részecskék
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közé ékelődve azok erőkapcsolatának a bomlását okozhatják. Ez egy önfékező,
önszabályzó folyamat, amely a Napban történő folyamat leírásából már
ismerünk. A bomlás megszaladásakor a hőmérséklet és a nyomás növekedése a
részecskék közötti tér tágulását és ezzel az impulzus sűrűség csökkenését
eredményezi. A mezők középső rétegeiben az anyagbomlásokat anyagba épülési
és újra bomlási folyamatok követik, de ez nem okoz energiaveszteséget. Ez a
folyamat a gömbszerű mezők külső héján más eredményre vezet. A külső héjak
közelében a változás nem energiaveszteség nélküli, mert az impulzusban
felszabaduló részecskék egy része nem a mező irányába hat, hanem a
lendületenergiáját kiviszi a mezőből. (A Napban is ilyen folyamat működik). A
bomláskor történő tömegcsökkenés és nagysebességű elrugaszkodás lehetővé
teszi a kifelé tartó részecskék szökési sebességre gyorsulását és ideiglenes vagy
végleges eltávozását a mezőből. A kis méretre de nagy sebességre gyorsult
részecskék eltávozása csökkenti a tér impulzus sűrűségét, és ezzel a belső
átalakulás hevességét is. A mezők belsejében az egyre szabadabbá és
függetlenebbé váló részecskék anarchikus ide-oda verődése miatt nem alakulhat
ki kölcsönösen erősítő, csak a terjedést kölcsönösen csökkentő, gátló folyamat.
A mezőkben folyó változás energiavesztést nem, csak térbeli
energiaátrendeződést okoz. Ez a változás az élőmezőknek is a természetes
tulajdonsága. Más a helyzet, ha a mezőkben tülekedő részecskék rendezett
áramlási csatornára találnak. Az azonos irányba rendeződő, egy irányba tartó és
kötegbe szerveződő részecskék között egy kölcsönös erősítő folyamat alakul ki,
amely a lendület határozott irányba terjedését segíti. Az áramlás határozott
irányba rendeződésével az áramlást akadályozó keresztirányú részecskék
mozgását a köteg külső pályáin haladó részecskék semlegesítik, amellyel a
belsőbb füzérsugarakon haladók akadálytalanabbul gyorsulhatva nagyobb
sebességre tehetnek szert. Minden azonos irányú áramláskor (mint az
autópályákon) ez történik, a sok (füzér) pályán egymás mellett haladó
részecskék haladását gátló kölcsönhatás a füzérköteg közepe felé csökken,
amely miatt a köteg közepén lévő füzércsatornákból kiáramló töltések akár a
párkeltéskor megszerzett végtelen sebességre is gyorsulhatnak. Minél nagyobb
sebességgel hagyják el a részecskék a mezőket, annál magasabb energiaszintű
pályára kerülhetnek. A legnagyobb sebességgel kiáramlók lehetősége a mező
végleges elhagyása.
A változóképes mezőkben a füzérpályákon működő áramlási folyamat a Változás
és rendezettség című könyvben részletes ismertetésre került.
A tartósan változó mezők kiáramlása ezzel rendezettebbé vált, amely kialakította
a káoszban az időfüggően növekedni képes rendezettséget.
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A tartós változásban álló mezők egy részében önszerveződő rendezett
áramlás alakult ki, amely eredményeként a rendezetlenségből rend,
folyamat és szervezettség született.
A szerveződés a csillagközi evolúcióban egyre magasabb szintre került,
amelynek sokféle egyedi változata alakult ki. Az élet eredetét nem a
bonyolultsága miatt nehéz megfejteni, hanem az egymás mellett egyidejűleg
párhuzamosan és sokféle eltérő módon kifejlődött rendezettségi variációk
sokfélesége miatt. A változási frekvenciák kölcsönhatás rendszere a biológiai
élőmezőkre ható frekvenciák mellett számos más frekvencián is működhet,
amely eltérő ritmust észlelő változó mezők, más frekvencián változó élő lények
kifejlődését is lehetővé tette.
Hibás az, az alapállás, amely az élet, a rendezettség keletkezését és
fennmaradását csak a fehérje alapú élet ritmustartományában, és szerveződési
megoldásában, egy megszakítatlan folyamatban keresi. Számos egyidejűleg
folyó de egymástól különböző alternatív folyamatból kialakulhatott spontán
rendezettség, amely sokszor meg-megszakadva és egyre bonyolultabbá válva,
más-más evolúciós eredményre vezethetett. Az anyag kapcsolódása, bomlása
azonban Univerzális szabályok szerint történik, amelyben a gravitáció alternatív
értelmezése, impulzus vagy térerő különbözeti és vonzó jellegű
megnyilvánulása is lehetséges. A gravitáció azonban nem csak lokálisan
határozza meg az anyag szerveződését. Ez áramlás, torlódás és változási ütem. A
globális térben nem lehetnek lényegesen eltérő hatások. A részletekben eltérő
térszerveződések fennmaradásra alkalmasabb változata törvényszerűen
evolúciós túlsúlyba kerül. A szerveződésekként eltérő rendszeridő így
befolyásolja az evolúciót.

Az anyag születése:
Ma már a csillagászatnak egyértelműen az, az álláspontja, hogy az általunk
anyagként ismert energia, a csillagokat és hatalmas változási sűrűséget
eredményező koncentrálódása a lokális térben lévő intersztelláris anyag, köd,
por, szupernóva stb. maradvány sűrűsödésének, az áramlás torlódás
felerősödésének a következménye. A sűrűsödést kiváltó ok a térben lévő
áramlási szerkezetek megszűnésére, a csillag és a nagyobb mezők
(ön)szabályozott áramlási rendszerének a felborulására, a mezőhalálokra
vezethető vissza. Az ilyen önszabályozó terek részbeni (NOVA) anyagvesztését
idéző fúziós megszaladások, az önszabályozási hibákból fakadó lokális
térnyomás többlete okozza. Ha a csillagszerű, nagy impulzussűrűségű változó
mezőkben az energiaátalakulás egyensúlya megbomlik, a mezőben a
hőmérsékletre és ezzel a változási sűrűségre visszaható folyamat következik be.
Ha a változás növekedése hirtelenszerűen, rövid idő alatt megy végbe, az egész
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mezőre és a környezetére kiható változás következik be. Ha a mező szabályozó
rendszere nem képes követni az egységnyi idő alatt megnövekedő változást,
esemény feldolgozási időzavarba kerül. Ilyenkor a mező nyomása átmenetileg
jelentősen megnövekszik, amelytől az anyagának jelentős része robbanásszerűen
lelökődik, és ettől az addig a mező felé történő áramlási irány hirtelen
megváltozik. Ha az áramlás rendezettsége megszűnik, a részecskéknek a
mezőben összegződése céltalanná válik, amelytől az áramlás támadáspontja a
belső összegződés helyett kifelé fordul, szétáramlás kezdődik.
Bármi okozza a gravitációt, a nagyenergiájú impulzusnak tekinthető
csillagrobbanás idején a mezőben folyó változás olyan gyorssá válik, hogy a
csillagnyi mező feldolgozó képességét meghaladhatja. Ekkor a rendezettség
káoszba torkollik, és végtelen rezonancia kezdődik el. Ez jelentősen és túl rövid
idő alatt megemeli a hőmérsékletet, amely miatt a mező túl hirtelen és túl
nagyon kitágul. Ha a kitágulás olyan nagy lendületre gyorsítja az a külső
anyagrétegeket, hogy azok tömegesen elérik a szökési sebességet, amelytől
kiszabadulnak a mezőből, nagyobb kifelé ható ellenerő keletkezik, a
lendületirány megfordul, amely szétszórja a korábban összegyűlt anyag nagy
részét. Az ilyen tömeglelökődésekkor gáz és porfelhők kezdenek a helyszíntől
kezdetben nagy, de folyamatosan és exponenciálisan csökkenő sebességgel a tér
minden irányába eltávozni. Ez a sebesség a gáz vagy köpenylelökődés
sebességével kezdődik, amely rendszerint meghaladja az adott mezőben
érvényes szökési sebességet, amely a gyorsuló anyag jelentős (a legnagyobb
nyomású rétegtől kifelé eső) részének a szétáramlásához vezet.
A környezeti nyomás változása a növekvő felhőket deformálja, amely
különböző véletlenszerű alakzatokba szerveződhet, Pl. a Rák köd, Medve köd,
Magellán felhő, de a felhőben lévő gáz és por sokáig jelentős sebességgel, (1050 km/sec) halad a tér minden irányába. Ha ez a gáztömeg, másik szemből
haladó gáztömeggel, vagy csillagszerű sugárzóval ütközik, egy hosszú ideig
tartó lendülettorlódás, térsűrűsödés következik be. Az ilyen térben a kezdeti
torlódás egyre nagyobb részecske és impulzus sűrűséghez vezet, amely miatt nő
a nyomás és a hőmérséklet. Azzal is lehet a nyomó jellegű gravitációt igazolni,
hogy a látható ködök kiterjedése körül a láthatatlan nyomáshullámok a teret
széttolják, deformálják. Ez megfigyelhető a galaxisok környezetében térben és
idő által felnagyítva. Ha csak a vonzó jellegű erőhatás szűnne meg, akkor a köd
előtti torlódás nem lenne megfigyelhető.
Az egymást impulzusban nagy lendülettel eltaláló részecskék olyan sűrű mezőbe
épülhetnek, amelyekben az egymás ellen ható erőkomponenseik lefojtásra,
vagy/és közömbösítésre kerülnek. Ez miatt egyre kisebb térbe egyre nagyobb
mennyiségű lendülettel beérkező részecske kötődhet, amelyek erőkapcsolatai
stabilizálódnak. Ez egy energiasűrűség esetén, mint gázt, vagy nagyobb sűrűség
esetén folyékony közeget, vagy még nagyobb sűrűség és szerkezeti elrendezés
esetén nagy lendületenergiát a kötésekben is tároló szilárd anyagot
eredményezhet. Ez a szilárd anyag, azonban több dimenziós tulajdonságában is

69
eltér, az analóg szerkezetű, de kevésbé energiadús részecskemezők sűrűségétől.
A szilárd anyagban tárolt hatalmas erőkapcsolatok is felbonthatók, az
összeépülés tartós de nem végleges. Ilyenkor hatalmas energiák, rövid idő alatt
erőteljes térváltozás szabadítható fel.

A környezeti nyomáson alapuló gravitációs hatásdifferencia szemléltetése:
A Magyar RTL Klub televízió gyakran sugároz egy reklámot, amelyben egy
rövid képsorozatban a filmkockák visszafelé peregnek. A reklám a vízcseppeket
lassítva mutatja be, amint felemelkednek a fűszálakról, és gömbalakot felvéve
jutnak az almáig, amelyet elérve a szabályos vízcsepp alakzatot veszik fel majd
felszívódnak. A tényleges folyamatban az almán összegyűlő csapadékvíz
növekedő mennyisége miatt a Föld tömegközéppontja felé mutató gravitációs
részecskelendület egyre több vizet kényszerít az alma legalsó, a Föld
tömegközpontja irányába, amelyet az egyenletes, de az alma felöl kicsit
gyengébb (árnyékoltabb) rendezettségi hatás felületi feszültségként megismert
erőként az almához szorít. Az almára jutó vízmennyiség növekedésekor az
elnyelődő részecskelendület is növekszik, amely az alma felületére szorító erőt
mind jobban meghaladva felborítja a vízcseppet az almához kötő erőegyensúlyt.
Az alma alsó pontján egy vízcsepp alakul ki, amely egyre szabályosabb csepp
alakzatba rendeződik, azaz a részecskelendület elnyelődésének a növekedésével
egyre jobban megnyúlik, majd elválik az almától, és a fűszálra, vagy a földre
hull. Ha vonzó jellegű gravitáció húzná le a vízcseppet, akkor az megtartaná a
vízcsepp alakot az esése közben, mert a lehúzó erő változatlanul működik. A
csepp azonban ellene szegül a megismert hagyományos gravitációs törvénynek,
és az alma elhagyása utáni gyorsulása közben azonnal gömbalakot vesz fel. Ez
csak az esetben lehetséges, ha a szabadesési ideje alatt a körös-körül, a
mindenfelől egyidejűleg ható erők nagyjából egyenlően, izotrópként nyomják
össze a felületét, amelyet eddig a vízcseppet összehúzó felületi feszültségként
ismertünk. A vízcsepp nem a Föld érvényesülő gravitációs vonzásától veszi fel
a gömb alakzatot, és nem is a felületi feszültség hagyományos értelmezése
miatt, hanem azért, mert a környezet irányából összenyomni akaró térerő köröskörül minden irányból az esés ideje alatt egyenletesen éri.
A Föld, a tömegközéppont felöl kifelé ható erőeredője, természetesen gyengébb
az áthatolási veszteség miatt, ezért a vízcseppet az összegződő lendület a
tömegközpont felé kényszeríti. Ez azonban csak a földre vagy sűrű tömegű
árnyékoló anyagra érve jelenik meg újra térerő differenciát okozó deformáló
erőként. Az esés közben a gyorsulás ellenére nemcsak körös-körül és oldalról éri
a vízcseppet az egyenletes összeszorító erőhatás, hanem egyre gyengülve de a
Földfelszín irányából is. Megfigyelhető, hogy amennyiben a talaj feletti viaszos
leveleken megakad, még megtartja a gömb alakját, és csak akkor vesz fel
lapultabb alakzatot, ha eléri a nagyobb tömegű, sűrűbb árnyékoló talaj felületét.
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Ekkor a már csak oldalról és felülről erős (differenciáltabb) erőhatások a
kölcsönhatásban sűrűbb anyagra kényszerítve deformálják.
Az átadódó részecskelendület, mint gravitációs nyomás mindig a sűrűbb anyag,
a nagyobb árnyékolóhatást adó anyagok felé kényszerítik a folyadékfelületeket.
Ha a folyadéknál ritkább, kevésbé árnyékoló-képes a körülvevő anyag, akkor
azon átmenő lendület a folyadékot domború alakzatba kényszeríti a falazat
mentén, mert körkörösen annak a tömegközéppontja irányába hat. A folyadék a
nyomás hatására a gömbalakot (a legkisebb felület) igyekszik felvenni. Minden
nyomott közegben ez történik. A higany, a töltött részecskék lendületenergiája
felé elnyelő-képesebb a levegőnél és a tároló edényeknél, ezért az edénynél
sűrűbb folyadék közeg (mintha az edény ott sem lenne) domború alakzatba
rendeződik. Ha a tárolóedény sűrűbb anyagú és felülről nyitott, akkor a felülről
jobban érvényesülő nagyobb részecskelendület a folyadékot a sűrűbb anyagú
árnyékolást képező és ezért csökkent ellenerőt adó edény falazata felé
kényszeríti. Az ilyen edényben a folyadék homorú alakzatot vesz fel. Lásd, az
ábrákkal is szemléltetett gravitációs erőmérleg és a felületi feszültség eredete
című részben. Ezt a felületi feszültséget a térben lévő nagyobb nyomás
eredményezi.
Gondoljuk át a csillagászat ma már nemcsak fel, hanem elismert
anyagszerveződési gondolatatit:
A csillagközi tér egyes területein, hatalmas áramlási torlódásokban sűrűsödik az
anyag, amelynek a folyamatosságából csillagok, csillagmezők, galaxisok
születnek. A galaxisok halóin a központi sík felé áramló anyagnak a karok
főágba csatolódása szintén jelentős áramlási torlódásokhoz vezet, amelyben új
rendezett áramlási mezők, új csillagok ezrei születnek. A tér sűrűsödéséhez, az
anyag és a változási sűrűsödés növekedéséhez áramlási torlódás, nyomás és
változásnövekedés szükséges, amelynek a feltételei az anyagáramlási
torlódásoknál is kialakulnak. Az ekliptika középpontjáig, a tömegközéppontig
gyorsuló anyag nemcsak felbomlik az áramlás közben, hanem nagy sebességgel
ütközve a tömegközpont környékén erőszimmetriába torlódik, amely eláramlási
fordulathoz, főleg 90 fokban elforduló áramlási irányváltáshoz vezet. Ebbe az
irányba azonban a már a mező gyorsítóképességétől (tömegétől) is függően
felaprított részecskék gáz állapotsűrűségre bomlott Quintesszenciája áramlik,
amelynek a mezőbeni sebessége a fénynél nagyságrendekkel nagyobb
sebességekre is összegződhet. A későbbi fejezetekben ennek az áramlásnak a
törvényszerűségei, a következményei is kibontásra kerülnek, amely az általunk
megismert Univerzum megfigyelt törvényszerűségeivel nagyobb egyezőséget
mutat.
Az anyagba sűrűsödés nem a vonzó jellegű gravitáció következménye, hanem a
lendülettel egymás felé haladó, lendülettömeget képviselő anyag egyre kisebb
térbe torlódása, azaz ellenerők egyensúlya mellett a térnyomás növekedése, az
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anyagba torlódó, épülő részecskék egyre szorosabbra sűrűsödése. Ez az
ellenirányú, vagy és a tömegközpont felé ható tartós részecske áramlás
kezdetben csak állóhullámokká torlódik, amelyből állócsomók, állómezők
neutrális térhelyzetek alakulhatnak ki. Ha csak vonzó jellegű gravitáció okozná
az anyag lokális sűrűsödését, akkor a szupernóva robbanás utáni tágulás során a
szétszóródó anyag maradványa más csillagokba kerülne, és azok változásához
szolgáltatna energiát. Ez is megtörténik, de az anyag zöme más felhőkkel
ütközve más helyszíneken újra sűrűsödő impulzus övezetbe, egyre rendezettebb
áramlást kialakító mezőkbe, azokból fejlődő csillagokba tömörödik.
A lendületösszegződéssel kezdődő folyamatot az a kezdeti nyomástöbbletet az
energia tartós eláramlása biztosítja, amely a korábbi csillag végzetét okozta. A
térerő különbözet csak az után alakul ki, hogy az anyag tágulását és ritkulását
követő ködök ütközése a változássűrűsödési feltételeket, az árnyékoló hatás
növekedését és ezzel a gravitáció kialakulását biztosítja. A gravitáció összetartó
központ felé kényszerítő ereje nélkül a lendülettel összegződő részecskék
lepattannának egymásról és csak a tér fluktációja következne be. Az egyre
sűrűbb változásúvá váló tér belsejében, az erőterek, a részecskék ütköznek, és
egyre nagyobb tömeg és térméretű, rendezettségű áramlási szerveződésekbe
épülnek és lassulnak. Az árnyékolási térerő-differencia kialakulása miatt az
összenyomódási folyamatban a tömegközpont felé áramló részecskék által
szállított lendületenergia egyre sűrűbbre, egy határérték elérése esetén szilárd
anyagba tömörödik. A támadási pont a gravitációs mezőknél a mező
tömegközéppontja, amely miatt az impulzusban a lendületét vesztett, majd az
árnyékolásban fogságba került és tehetetlenül a tömegközpont felé eső
részecskék egy közös (rendezett, a tömegközpont) irányba ismét gyorsulni
kezdenek, amely során egyre kisebb térbe kényszerülve egyre nagyobb impulzus
sűrűség alakulhat ki. Az egymáshoz és a központi tömeghez közel kerülő
részecskék között az árnyékolási lehetőség növekedésével egyre nagyobb
gravitáció, erőhatás differencia alakul ki, amely az anyagot nagy sűrűségbe
építené, ha nem lenne az állandó keveredést okozó, az ülepedést gátló nagy
változás, a növekvő belső impulzussűrűsödés. Az időegységre vonatkoztatva
nagy változásban álló mezőkben nem tud az anyag lényegesen leülepedni, az
áramlás állandó keveredése, a részecskék kötődésből való szabadulása és
kaotizmusa miatt. Ez miatt jellemzőbben csak rövid időre szóló kötések
alakulnak ki, amelyek a nagy belső változásban könnyebben felbomlanak. Az
ilyen nagy változássűrűségű mezőkben magas a hőmérséklet, amely miatt a
részecskék rugalmasak és plasztikusak, plazmaszerű, egymáson könnyen
elmozduló de sűrű állagú állapotba kerülhetnek. Ez okozhatja a plazmatikus
állapotot a csillagok belsejében. Az időben tartósabb és kötöttebb összeépülés
csak a mezők szélén, a tömegből kikerülve lehetséges, amikor a nagy változási
sűrűség és ebből fakadó lendület nem rombolja szét állandóan az atomi szinteket
elérő szervezettséget. A magasabb bonyolultság kialakulására a csillagmezőkön
belül nem áll rendelkezésre elég evolúciós idő, mert az atomi összeépüléseket
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gyors bontások követik. Ez miatt a csillagokban rendszerint csak az alacsonyabb
rendszámú elemek szerveződési szintje (evolúciója) tud kialakulni. Ha csak a
vonzó jellegű gravitáció működne, akkor e gázok viszonylag gyorsan
bekerülnének az új csillagokba, azok fűtőanyagaként hamar elfogyna. A
csillagok tartós működése arra enged következtetni, hogy a környezetükkel
folyamatos anyagcserét folytatnak. Ez a Napnál bizonyítható, - amelyet a
Napfolt-tevékenység periodikus változásának a bemutatásával később
ismertetünk. Az évmilliárdokig tartó csillagszerveződési folyamatot a be és
kiáramló energia önszabályozása, arányossága, a változás szabályozottan tartása
biztosítja.
A csillagok a szülői határrétegekben történő keringésük során gyakran
kereszteznek intersztelláris gáz és porfelhőket, nova maradványokat, amelyek
befolyásolják az energiaforgalmukat. Ha nagyobb tömegű gázt és port, Pl.
széttörött aszteroidát, kisbolygót nyel el egy mező vagy csillag, akkor a bejutó
információidegen energiatöbblet miatt a belső változása növekszik, amely
következtében a nyomása és a térfogata arányosan kiterjed. Ha csak a
tömegfüggő gravitáció okozná a környezeti térben lévő bolygók vonzását, akkor
a csillag anyagnyelése miatti tömegnövekedés a gravitációs vonzást
megerősítené, a csillagnak és a környezetének ez esetben (mint a nagyobb
energiát kapó atomoknak) összébb kellene húzódnia, a bolygóknak közelebb
kellene kerülni a központi tömeghez. A bolygók tömegbe zuhanása csak a
szoláris nyomás növekedésével kerülhető el, amely az aktívabbá váló csillagtól
kellő távolságra tolja el őket. Ez azonban összetettebb folyamat, mert a köd és
porsűrűség növekedése a köztes tér energiaáramlását fékezi. Ez csökkenti a
távolabbra kényszerítő fény és sugárnyomást, és a környező bolygók átmeneti
lehűlését és a fősugárzó a tömegközpont felé közeledést eredményezheti. A
folyamat mindenképpen oszcillációhoz, labilitáshoz, a korábban kialakult
téregyensúly megbomlásához vezet. Az ilyen labilitások esetén egy vonzó
jellegű gravitációs rendszer nem elég stabil, mert a változások egy része
egymást erősítő növekvő labilitáshoz vezet. Bár a vonzó és a
hatáskülönbözeten, a térerő differencián alapuló gravitáció következménye
sok másban megegyezik, a rendszer stabilitására másképpen hat.
Tény, hogy nehezen hozható fel más indok a vonzó jellegű gravitáció ellen, de a
kialakult rend nagyfokú stabilitása olyan erők, erőpárok jelenlétét igényli, amely
a környezet bármely értékének a növekedése esetén, más értéken is fenn tudja
tartani a stabilitást.
Ha egy túlnyomásos térben lévő buborékrendszerben bármely változás
következik be, a rendszer azonnal új eredőket vesz fel az egyensúly a rétegek
közötti határfelületeken mindenkor helyreáll. A határrétegek áthelyeződhetnek,
de az e felületeken, buborékhéjakon keringő mezők mindenkor követni fogják a
változást, a két nyomott tér egyensúlyi rétege közötti bukdácsolást, bolyongást.
Nem véletlenül kapták a bolygó nevet e mezők, azt az egyensúlyi rétegen
bolyongással érdemelték ki.

73
Ha szappanbuborékkal teli edényben a buborékok belsejébe növeljük a
nyomást, a határrétegek egymáshoz képest átrendeződnek, de az egyensúly
lényegesen nem változik meg. Ha egy feszes gumiszalagokkal, vonzóerővel
összekötött gömbhalmaz rendszerben elpattan egy szál, a rendszer labilissá
válik. Egy ilyen rendszerű térben történő csillagrobbanás láncreakciót
eredményezne, amelykor a felrobbanó csillag tömegével tartott gravitációs erő
megszűnése a környező gravitációs tér azonnali tágulását, labilitását, és a vonzó
gravitációs hatásrendszer összeomlását okozná.
A könyv későbbi fejezeteiben azok az eredmények is felsorolásra, és kifejtésre
kerülnek, amelyek a térerő differencián alapuló nyomott jellegű térgravitációval
könnyebben megérthetőek. Az egyik ilyen legkönnyebben igazolható
hatásrendszer, a Földi globális jellegű periodikus időváltozás megértéséhez, egy
másik a Csillagok táplálkozásához, és egy harmadik a térerő megérthető
kihasználási lehetőségéhez adhat kulcsot az emberiségnek.

A nyomot csillagközi téren, és a térerő differencián alapuló négyzetes
tv. szerinti hatásösszegződés új gravitációs megközelítése:
A lendületösszegződésre alapuló gravitációnál az alapfeltételezés része egy
olyan tér és időbeli rangsort is jelentő buborékrendszer kialakulása, amelyben a
fiatalabb buborékok (a lendületenergiával kifeszített gömbhullámok) a
nagyobbak belsejében keletkeznek, amelyet lendületösszegződési hatásként az
impulzushoz köthetünk. A párkeltődés is olyanimpulzusnak tekinthető,
amelykor az egymással szemben forgó, ellentétes töltésű mezők egy közös
szimmetriába kerülnek, amelyben a korábbi (dimenziós) tulajdonságok egy
része a két mező közötti szimmetriasíkon összegződik. Az összegződő áramlási
jellemzők lehetővé tesznek egy lendület és tulajdonság összegződést, egy
áramlási gyorsulást. A szimmetriasíkon összegződő részecskék áramlási
tulajdonságai egy új, az erőegyensúlyban összegződő (szülői) mezők dimenziós
tulajdonságainak (áramló részecskemezőinek) egy részét öröklő, lokálisan
elkülönülő új áramlási mintát, és ebből kifejlődő térszerkezetet alakítanak ki.
Az anyagi mezők valamennyi szinten olyan életjelenséggel rendelkező, a
környezetnél rendezettebben és folyamatminta alapján változó élőlényeknek
tekinthetők, amelyekben a rendezettség kiszámítható és megérthető folyamatot,
anyagcserét, és a történéseket időrendben (eseményszerűen) megőrző
memorizálást eredményez. Az új mezők keletkezése, történési folyamata, a
párkeltő impulzussal kezdődik, amelyben a téregyensúlyba került valamilyen
méretű mezők, statikus és dinamikus jellemzői, a dimenziós tulajdonságok
újrakeveredése egy új áramlási mintát, egy rendezettségi időrendet is tartalmazó
áramlási tervet hoz létre. Ez többféleképpen is végbemehet. Valamennyi anyagi
tér, élő áramlási mező kezdete olyan lokális térsűrűsödéssel kezdődik, amelyben
a kezdeti sikeres impulzus egy stabil térsűrűsödésű folyamatmintát, áramlási
mintát eredményez. Ez axiómának tekinthető!
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Az áramlási minta egy maggal vagy magnélküli, páros (iker) részecskéből álló
örvényteret alakít ki, amelyben kisebb részecskékből álló gáz áramlik. A kisebb
részecskék mozgási jellemzői ez esetben áramlási, fejlődési tulajdonságokat és
időrangsort meghatározó géneknek tekinthetők, amelyek meghatározzák a
mezőbe kerülő felbomló anyag, gáz részecskéinek az áramlási lehetőségét és a
megerősödés, (párosodás) időrendjét.
A mezők növekedéséhez szükséges feltétel a környezet tartós és folyamatos
változásából fakadó rendszeres impulzus sorozat, amelyben a feltöredező
folyamatos részecskeenergia utánpótlás a mező fejlődését, növekedését
biztosítja. Ezt később egyre jobban kiegészíti, majd átveszi a kialakult lokális
tárállapot új minta szerinti rendezett áramlása, amelyet a minta által
meghatározott téráramlási rendezettséget a mezőbe jutó részecskék is felveszik.
A mező tér, idő és anyagtömeg növekedését az egyre rendezettebb lokális tér
körül növekvő térerő differencia folyamatosan erősít. A mező fejlődésnek indul,
és növekedni kezd. Ha a kezdeti impulzusnál elkezdődő sűrűsödés a
folyamatossága miatt tartóssá válik, és egyre nagyobb térre terjed ki a rendezett
változás, akkor ez minden energiakoncentrációt eredményező gömbhullám
kereszteződésben (kristályrácson) azonos ritmusú impulzusokat kelt. A
környezeti változásból az új áramlási minta körül keletkező kezdeti
buborékokon belül, a belső kristályrácson összegződő részecskéket energiája
összegződik, amelytől a gömbhullámokon belüli tér maga is impulzust adó
hellyé, az energiarács, a térbeli kristályháló részévé válik. A folyamatos
impulzusok állandó ekvipotenciális gömbhullámokat indítanak a tér minden
irányába, amelyek a kezdeti (fogamzási) helyen is összegződnek, majd innen
visszaverődve egy belülről sűrűsödő gömbhullámokból rétegekben felépülő,
szervezett áramlású buborékrendszerré, élőmezővé fejlődik. A rendszeresen
keletkező és a mezőbe bejutó részecskeenergia miatt folyamatosan táguló
buborékfalak ekvipotenciális felületén kifelé ható lendületenergiájú részecskék,
energiahullámok egyre zártabb, védettebb rendszerré alakulnak, amelynél
kiszorítják a növekvő változási sűrűségű buborékrendszerből, a külső térből
érkező zavaró jellegű, azonos, közeli ritmusban érkező kaotikus részecskéket.
Ezzel a mező önálló védettsége kialakul. Ha a mezőben bárhol folyamatos
áramlás alakul ki, akkor a buborékokon belüli térben a (látszólag) rendezetlen
össze-vissza pattogó, tolakodó részecskék a mezőben az áramlási minta által
meghatározott pattogás, (út) és belső vándorlás (idő) után rendezett közös
párokba szerveződnek, és párkeltésben azonos irányokba szerveződve hagyják
el a mezőt. Ezzel kiegyenlített be és kimeneti energiaforgalom, áramlási rend és
egyensúly alakulhat ki. A fiatal mezőkben a kezdeti időszakban a bejutó
rendezett energia aránya sokáig magasabb a kibocsátottnál, amelyet a környezeti
térben azonos ritmusban változó idősebb mezők biztosítanak. A mezőben
sűrűsödő változás a mező nyomását és a térméretét is növeli, amely egy
fejlődési folyamatban a térbeli kiterjedést követően eljut az önállósodáshoz. Ez a
pillanat születésnek tekinthető, amelytől a mező energiaforgalma önállóvá és
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kiegyenlítettebbé válik, amelytől egyre kevésbé szorul a szülői tápellátásra. A
környezetben és távol lévő sugárzók, még sokáig segítik a mező növekedését, és
mielőtt végleg megszűnnének a mezők teljesen önállóvá, lokális mezővé,
individuummá válnak. A mezők az életfolyamattal analóg változási sorozat
részeként, önállóvá váló kiteljesedő életciklus után felnőnek, majd elöregednek,
és öregkori instabilitások után, mint lokális áramlási rendszer végleg
megszűnhetnek. A folyamat minden olyan életjelenséggel rendelkezik, amelyet
az emberiség a bonyolultabb élet kifejlődéseként az életszerű változás
kritériumaként elvár. Ezek a fogamzás, a kezdeti impulzusokat adó terekből
érkező részecskék – mint eredő (öröklött) tulajdonságok – keveredése, az
anyagcsere, az életciklus, a szaporodás, a memorizálási és a reprodukciós
képesség, illetve a környezeti változáshoz alkalmazkodó képesség.
El kell fogadnunk, hogy az életet hibásan eredeztettük a fehérje szinten
megjelenő rendezettségben, az a csillagközi evolúcióban alapozódott meg, és
mindenhol kifejlődhet, nagyobb bonyolultságba szerveződhet, ahol a
feltételek ehhez tartósan alkalmasak.
Az általunk ismert élet magas fokú bonyolultságának a kifejlődéséhez több
évmilliárdos zavartalan körülmény és folyamatos evolúció szükséges, amely egy
állandó térhez kötötten, a részecskéiben változó Univerzum százmilliárd évei
alatt sok helyen kifejlődhetett. A fehérjeszint fölötti, a bolygóterekben
kialakulható bonyolultabb változás kifejlődése csak nagyon stabil állandóságot
biztosító környezetben lévő, csak szűk határok között változó mezőkben
lehetséges, amelyhez szükséges a nagyobb változóképességet, variációt lehetővé
tevő kovalens molekulakötés. Ilyenek igen nagy számban lehetnek az
Univerzumban, azonban ezek időbeli és térbeli elszórtsága miatt igen kicsi az
esélye, hogy két egy időben kifejlődött fehérje alapú, magasabb civilizációt elért
evolúciós folyamat azonos fejlettségű termékei, nemcsak időben, hanem a
térben és információsan is egymásra találjanak.
Egy olyan buborék rendszerben, amelyben, az egymásban lévő buborékokban a
méret növekedése felé az időrendi kialakulást tartalmazó lendület kiterjedését, a
környezeti nyomás fékezi, minden kiterjedés eljut egy nyomászónáig, amelyet
már nem tud átlépni, amelykor elnyelődik a kezdeti lendülete. A fizika ezt
behatolási mélységként ismeri, de mivel a térben lévő részecskék között
nagyobb áthatolóképességű energikusabb részecskék is gyakoriak. Helyesebb
ezt is a négyzetes, az exponenciális gyengülési tv. szerint elképzelni. A
behatolás a felezési rétegvastagságok szerint történik, amely a mezőkben
keletkezett impulzusokból kiküldött részecskék fékezést okozó lendületével a
mezők belső védettségét megalapozza.
Ha a buborékrendszer falait olyan egymással erőkapcsolatban álló és sűrű de
átjárható gömbhártyát képező részecskék, erőterek alkotják, amelyeknél a
kiterjedés során, a kezdeti nyomásból fakadó lendület egyre nagyobb felületen
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és egyre nagyobb térben oszlik el, bármilyen kicsi is a környezeti tér
túlnyomása, el fog jönni az, az állapot, amikor relatív nyomás azaz
lendületegyensúly áll elő a mezők buborékjai által képzett héjfelület
határrétegein. Ha feltételezzük, hogy az atomi erőtérként ismert buborékok ilyen
túlnyomott, nagy impulzus sűrűségű, torlódó térben születnek, akkor a kiterjedés
során megérthető az atomi méretet behatároló (az energiaszintre jellemző)
lendület, amely energiahéjakon, az elektronpályákon húzza meg az atom látható
határát. Ez olyan egyre lassabban táguló gömbhullám-rendszert eredményez,
amelyben a mezők belsejében későbben keletkező gömbhullámok folyamatosan
utolérik a korábban keletkezőket, az energiájuk hozzáadásával segítve a
buborékok által uralt tér elkülönülését, védelmét és a határréteg felfújt állapotú
térsűrűségének, térnyomásának és a védelemének a fennmaradását. Ha egy ilyen
térben rendezett kiáramlás valósul meg, hosszú időn át kiegyensúlyozott
anyagcseréhez, és ezzel járó életfolyamatként is értelmezhető eseménysorhoz,
életlánchoz vezet. Ha az ilyen terekbe a bejutó változás, Pl. a bejutó anyag,
változási aktivitása megnövekszik, a mezők nyomása és kiterjedése is nő, amely
a környezeti nyomás rovására a mező méretének (térbeli kiterjedésének) a
növekedésével jár. Ez is a Napéhoz hasonló önszabályozó folyamat. A mezőkbe
jutó anyag útjának és a füzérsugarakra jutásának a későbbi leírásában jól
nyomon követhető az élettel analóg megismerhető változás.
A változó buboréktér kiterjedésére válaszul, a hasonló érzékenységgel
rendelkező, azonos nyomású környezeti térben is megnövekszik a nyomás,
amely redukálja a változást, azaz egyensúlyt helyreállító ellenhatást, környezeti
aktiválódást, nyomásnövekedést eredményez. Az ilyen tér egy érzékeny, de
stabil egyensúlyban álló rendszert alkot, amelyben a megismert kölcsönhatási
rendszer biztonságosan működik. Az ilyen tereknek nem szükségszerűen kell,
hogy határa legyen, mert a hatásegyensúly a buborék mérete és a felületi
feszültsége között alakul ki. Az ilyen terekben bármilyen nagy energiasűrűség
esetén nyomásegyensúly alakulhat ki, amelynek kicsi változása meghatározhatja
a lokális tágulás vagy összehúzódás irányát. A minimális vagy drasztikus belső
vagy külső változást az egész rendszer követni képes, azonnal új eredők
alakulnak ki. Az ilyen gravitációs rendszer alkalmazkodásképes, stabil.
A legújabb tudományos álláspont szerint az energiasűrűség nagyobb a
csillagközi térben, amelyből rendkívül nehezen megemészthető ellentmondások
keletkeztek. A korábbi térelrendeződés, a sűrűség mezők központjai felé
növekedése részben értelmezhetetlenné vált, és nehezen hihető hogy a látszólag
semmit sem rejtő csillagközi tér sűrűbb energiában mind a bolygók
talajsűrűsége. Ha a csillagok belsejében feltételezett nagy nyomásra gondolunk,
akkor ez csak olyan buborékot fújhat fel, amelyben a nyomás nagyobb a
környezeti értéknél. A helyzet feloldása a nyomott térrel is lehetséges.
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Ha a lassan változó hideg környezeti tér nagyobb energiasűrűsége olyan
nagyobb impulzussűrűségű buborékokat, mezőket rejt, amelyekben a sűrűbb
változás, hőmozgást, hőáramlást keltve a határfelületek héjrétegeit a kiáramló
részecskegáz nyomással megnövelve buborékként felfújja, akkor a nagyobb
lendületnyomású de összességében (azonos hőmérsékleten) energiaszegényebb
mezők buborékrendszerét az áramlás fennállásáig felfújva tarthatja. Ha a vízben
a gőzbuborékokat hírtelen lehűtenénk, azok a gőznyomás lecsökkenésekor
összeomolnának, a buborékban megnőtt gőznyomás tart ellent a nagyobb
sűrűségű víz környezeti nyomásnak. A térben lévő anyagmezők buborékjait így
lehet könnyebben elképzelni.
Egy energia-sűrű térben felfúvódó buborékrendszerben az azonos
impulzushelyről (rácspontról) kiindult gömbhullámok határrétegeiben közel
azonos lendületenergia értékű részecskék áramlanak. A határrétegek között, az
ütköző zónának tekinthető erőegyensúlyban álló határfelületek képeznek erőtér
elválasztó felületet. Az egymást követő határfelületek összefüggő
határrétegeket, védelmező mezőket alkotnak, amelyek átlépéséhez szükséges
energiaszint belülről kifelé, és kívülről befelé is növekszik. Ez csak akkor lehet,
ha a rétegeken áthaladni akaró részecskéknek egy növekvő ellenállású rétegeken
kell, áthatolni. A határfelületeken, rétegekben a mezők körül áramló részecskék
közegellenállását, kölcsönhatását le kell győzniük. Az ilyen védelemmel
rendelkező mezőkből kifelé igyekvő részecskék a nyomott külső tér
részecskéivel ütközve folyamatosan elvesztik az energiájukat. Ugyanez történik
a befelé haladó részecskékkel, amelyek a határrétegeken impulzusba,
kölcsönhatásba kerülhetnek, és szintén elveszthetik a befelé ható
lendületenergiájuk nagyobb részét. A rendezett kiáramlási helyen kijutó, de a
szökési sebességet el nem érő lendületű részecskeenergia e határfelületek közötti
határrétegekben áramlik a mező körül annak a nyelője felé. Ez időben és térben
tartós utazást, eközben eseménysorozatot, élettörténetet alkot, amely mint
információ a mezők térszerkezetébe épülve bejutó információs (részecske)
energiaként megőrződik. Ez úgy is érthető, hogy a mezőkön kívül a körülöttük
áramló részecskéknek is van eseménysorozatuk, élettörténetük és a személyes
emlékeik is megőrződnek.
A mezőket övező héjrétegek sokféleképpen értelmezhetők, amelyeken jellemző
energiaszintű és frekvenciájú egyensúly alakul ki. A mező fűzér-kötegében a
belső pályákon nagyobb lendületre gyorsuló részecskék egy része elszökhet, a
többségük azonban a mező körül külső héjakat, határrétegeket, szférákat hoz
létre, amelyek ütközőzónának tekinthetők. A mező felé nyomuló környezeti tér
részecskéi, és a mezőből kiáramló részecskék a lendületüket itt cserélik ki, adják
át a hatásukat egymásnak, amelyben a támadási irány, a terjedési dimenziók
kompenzálódhatnak. Ez mindig impulzussűrűbb felület, amelynek az alsóbb
rétegein a fel (ki)felé ható erők, a felső rétegein a befelé ható erők a
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dominánsak. Ez miatt a bolygók körül rendszerint két jellemző ionoszféra
(határfelület) alakul ki, amely egy semleges határréteg alsó és felső felületét
jelenti. (Ezt használják ki ügyesen a vándormadarak, amikor a kontinensek
közötti vándorlás során ráfekszenek a kifelé erőtöbbletben lévő rétegekre,
határfelületekre. Az ilyen határfelületek alsó rétegein a felfelé ható erők a
dominánsak, amelyek kölcsönhatásba kerülnek a madarak e frekvenciákra
elnyelő-képesebb (folyadék) anyagával. Ez emelő erőt ad át, amely miatt sokkal
kevesebb energiát kell fordítaniuk a gravitációs erő legyőzésére, amely
megtakarítást a haladásra fordíthatják.)
Ezeken a határrétegen a lendülettorlódás, a nagyobb impulzus sűrűség
energiadúsulást, anyagba sűrűsödést eredményez, amely ionos mikro-anyagként,
a határfelületek semleges rétegein áramlik a mezők lebontó nyelői és
gyorsítópályái felé.
(A bolygónkat övező légtér szféráinak a felületén lévő határrétegekben sok ilyen
impulzussűrűbb buborékfelület van, amelyen az ionizáció ismert anyagot épít.)
A gravitációs mezőkben a tehetetlenségi lendülettel a mező tömegközpontja felé
áramló és a torlódó rétegek között gyorsuló részecskék kötési energiái
felbomlanak, amely a töltött részecskék felszabadulását, szaporodását okozza. A
környezetnél rendezettebb áramlási szerkezetekben, amelyek élőmezőknek
tekinthetők, a rendezetten beáramló és felgyorsuló (emésztő) csatornán állandó
anyagbomlás történik. A nem túl nagy tömegű ionos szerveződésű élőmezők,
mint a bolygók többsége még a teljes felületén fogadja és ülepíti a rétegek
szűrőin átjutó részecske anyagot, amelyből képződő rétegek a geológusoknak
feltárják a Föld történelem eseményeit. A mezőben az anyagbeáramlás
sorrendje, sűrűsége és változása időrendben megőrződik, amely egy
memorizálási lehetőséggé fejlődött. A beérkező változás egy része, a mezőben
megőrződik, annak az egyensúlyát befolyásoló nyomaték, fontosság, és a
megmaradási esélyre gyakorolt hatás arányában.
A rendezett áramlást megvalósító változó mezők egy kazánhoz hasonlító
szerkezetek, amelyekben a változás, az égés csökkenése nyomáscsökkenéséhez,
a folyamat mérséklődéséhez vezet. Ha az égi fűtő, a környezet, egy újabb adag
anyagot juttat a mező kazánjába, a változás felelevenedik, a nyomás ismét
növekedni kezd. Minél nagyobb nyomással, sebességgel, lendülettel jutnak ki a
részecskék annál magasabb nyomású rétegbe, héjakra kerülhetnek. Ez a
folyamat az impulzusnál leírtak szerint történik, amelyből tartós folyamat esetén
térsűrűsödés, anyag, elektronok, atomok, holdak, bolygók, napok és galaxis
rendszerek alakulhatnak ki.
A csillagok nem kaotikus rendszerek, hanem a korábban keletkezett kisebb
áramlási rendszerek időben és térben kiteljesedő, a szervezett változásban
felgyorsult nagy forgalmat lebonyolító változó mezők. Kaotikus változás esetén
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az áramlás hamar megszűnik, a lendületek kompenzálhatják egymást, vagy a
másik végletbe esnek, és a túlgyorsult változásból láncreakció alakul ki,
túlmelegednek és felrobbannak. A csillaghalálokat éppen a számunkra is túl
gyors de magas szintű szervezettség felborulása okozza, amely a szélsőségessé
változásból kaotizmust eredményez. A csillagterekben nem az energiasűrűség
nagyobb, csak a változási sűrűség és ennek a magas rendezettsége, a
hőmérséklet és a nyomás rendezett irányú rövid idő alatt nagyon gyors
kiterjedési lehetősége. Ez lehetővé teszi a rendezett irányba felgyorsuló,
összegződő lendület nagyobb nyomású külsőtérbe kiáramlását, az energiahéjak,
mint a változás által hőtermelő buborékok folyamatosan felfújva tartását. A
csillagszerű változó mezőkben a kialakult rendezett áramlás részecskékből
állandóan újraépülő energiahéjakkal fékezi a mező felé ható áramlást, ezzel
kizárja a folyamat kaotikus megzavarási lehetőségét. A határrétegekben áramló
részecskékkel részben lezárja a mező körüli teret, megnövelve és védetté téve a
belső változást. A folyamatos belső változás a hőmérsékletet és a részecskék
kifelé irányuló lendületét is növeli. Mivel a kiáramló részecskék többsége, a
nyomástöbblet főleg az áramlás miatt kisebb nyomású füzérsugarakon tud
távozni, a kuktaedény szelepéhez hasonlóan az áramló részecskék itt is csak
nagy lendülettel törhetnek ki. Az áramló mezők a felkevert porhoz is
hasonlíthatók, amelyekben az állandó változás nem engedi az ülepedés
sűrűségét kialakulni.
A mezők körüli határrétegek azokat a tűrési zónákat képezik, amelyeken belül a
közel azonos ritmusban érkező részecskecsoport előőrse, főtömege és utóvédje a
mezőből kiáramló részecskékkel ütközik. A határfelületek, a főtömegek, a
legnagyobb impulzussűrűségű rész ütközési zónáinak tekinthetők. Ez a bolygók
körül impulzusban sűrűbb, melegebb hőmérsékletű övezetekként található,
amelyben a kölcsönhatás a sikeres frekvenciákon sokkal erősebb. E héjak között
impulzusban szegény, eltolódott ritmusú tolarencia tartomány van, amely
hidegebb gyorsulási lehetőséget engedő övezeteket képez. Ezek jellemző
periódusú frekvencia, rezonancia tartományok, amelyekben a térben és időben a
célnak alkalmas impulzus még sikeresen bekövetkezhet. A Változás és
rendezettség című könyv ábrái között bemutatásra került, hogy az időzítés, a
hatáskövetkezmény miatt mennyire fontos. Egy kis késés már elég lehet ahhoz,
hogy az energiaösszegződés helyett az időben és térben nagy pontosságigényű
randevú a káoszba torlódjon.
A csillagok és a nagy változási sűrűségű gravitációs mezők olyan főleg ionos
kötésű, folyamatosan energiacserét folytató élő rendszereknek tekinthetők,
amelyekből az általunk ismert kovalens kötésű fehérje alapú élet kialakult. Az
alap és a működési elv közös, a változás a környezetnél magasabb
rendezettséget eredményez, de a fehérje és szénalapú szerveződés az
elektronmegosztás általában lágyabb kötést biztosító kapcsolódására épül.
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A csillagközi tér az impulzusokkor keletkezett gömbhullámok héjfelületein
kifelé táguló nagynyomású buborékokkal sűrűn telített, amelyek felületi
feszültsége azonban a frissen (későbben) keletkező kis buborékokhoz képest
kicsi, azok által átjárható. Ez az átjárhatóság a nagyobb részecskesűrűségnek és
a nagyobb lendületnek köszönhető, amely az időben későbben keletkező, a
térben még kisebb térméretű, (azaz kisebb téridő-méretű) buborékok jellemzője.
A sejtmembrán ozmózis áteresztését ez teszi lehetővé. Ha az átlagos
impulzuskor keletkező lendületet közel azonosnak tételezzük fel, akkor a már
nagyobb terjedelműre kitágult részecskehéj egységnyi elemei között a távolság
sokkal nagyobb, a térben növekvő gömbhullámon szétterülő felületre jutó
részecskesűrűség sokkal kisebb. Az egymástól eltávolodó részecskék között a
kötőerő, amelyet felületi feszültségként ismerünk egyre gyengülő. Ez könnyen
megérthető a mezőszerkezeti felépítést felidézve, amely a magot képező
részecskétől kifelé a mag körül áramló, kölcsönható-képes részecskegáz
sűrűsége is csökken. Értelemszerűen minél távolabb vannak egymástól, annál
kisebb kölcsönhatás és (ellentétes töltés (forgás) esetén) összetartó erő
keletkezik a részecske (mezők) között. A felületi feszültségként ismert adhéziós
erő csak az egymáson elmozduló kölcsönhatóképes (néhány molekula vastag)
rétegekben működik.
A változásokból kiinduló buborékok szerkezetében rejlik az anyagi elkülönülés
rejtélye. Az ekvipotenciális gömbhullámokat képező buborékok falait egymással
erőkapcsolatban is álló de a kezdeti lendületkor megkapott tehetetlenséggel
kifeszítő részecskékből álló gáz, Quintesszencia biztosítja. Egy viszonylag kis
nyomású tér buborékrendszerében sok a hézag a gázt alkotó részecskék között,
az könnyebben átjárható. Ha a buborék keletkezése óta sok idő telt el, amely
miatt a buborék kitágult, a védelmet biztosító részecskék egyre messzebbre
kerülhetnek egymástól, amely miatt a buborék átmérőjének, a kitágulás
növekedésével arányosan az átjárhatóság is növekszik. A részecskegáz, az
intersztelláris anyag ritkulása esetén, mint közeg egyre áteresztő-képesebb,
amelynek a felületi feszültsége, a részecskék közötti árnyékolási térerő
differencia, mint összetartó erő is egyre csökken. A tágulás során mindig eljön
az, az energia (részecske) - ritka állapot, amelykor az összetartó erő csökkenése
miatt a védőbuborék szétpattan, és az ekvipotenciális felületen lévő részecskéket
összetartó erő is felbomlik. A szabadon szétszóródó részecskék a tehetetlenségi
lendületet maradékával kölcsönhatást kelthetnek az eltalált mező részecskéi felé,
vagy időutazást tehetnek a térbe. Az élőmezők körül sokszoros védőréteget
képező buborékok sűrűn áramló részecskéi között, elsősorban a nagy felületi
feszültségű, főleg a neutrális és a nagyon nagy sebességgel érkező kozmikus
sugárzási frekvencián egymást követő apró részecskék tudnak áthatolni. Ez
viszont az exponenciális törvény szerint csak mindig feleződik, azaz valós
értékben mindig áthatoló részecskékkel is kell számolni.
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A gömbhéjakat képező határfelületekre kijutó lendületet egy nyomó jellegű
ellenerő, az ellenirányú lendület hatása semlegesíti. A mezők központjától
távolodás során, a határrétegek magasabb energiaszintjei felé ez az erő
növekszik. A megfigyelések alátámasztják, hogy minden stabil keringési
rendszerben a külső pályákra jutáshoz egyre nagyobb lendületerő, egyre
nagyobb energiaszint szükséges. Ha feltételezzük, hogy a magasabb
energiaszintű pályákhoz magasabb térnyomás tartozik, akkor minél távolabbi,
vagy magasabb pályára kerül egy részecske, a visszakényszerítő erő is
növekszik. Itt némi zavar észlelhető a gondolatmenetben, mert ha a külső
nyomástöbblet, erőhatás folyamatos, akkor a felsőbb szférákra kijutó
részecskéket a folyamatos nyomástöbblet azonnal visszakényszerítené a
mezőkbe. Tudjuk, hogy bár gyengén, de ez történik. A határrétegen át befelé
igyekvő részecskék folyamatos nyomást gyakorolnak e felületekre jutó
lendületet kompenzáló részecskékre, állandóan át akarnak jutni a védőövezeten,
de a belső változás miatt a belülről jövő részecskék is folyamatosan érkeznek,
amely miatt a már ekvipotenciális határrétegbe kijutott részecskék, alulról, az
impulzusokból folyamatos támogatást kapnak. A süllyedésüket megakadályozza
az utánpótlásként jövő részecskéktől kapott lendületi energia. Szerencsésebb
lehet az egymást követő határrétegeket úgy értelmezni, mint kifelé növekvő
sűrűségű rugalmas részecskékkel kitöltött térrészt, amelyben meghatározott
energia szükséges a nagy erővel és jellemző sűrűségbe kapcsolódott
rendezetlenül rezgő részecskék közé ékelődéshez. Ha viszont ez az ékelődés
sikeres, a bejutó saját részecske az általa keltett impulzusban apróra tört
idegenekkel együtt, az időben későbben indult testvérei által tartott energiahéjon
sodródhat a szülői mező nyelője felé. Minél nagyobb energiával jutott ki egy
részecske, annál magasabb sűrűségű rétegbe juthat, annál nagyobb téridős pályát
járhat be, mielőtt ismét felbomlik a szülő, vagy a szökése esetén a befogadó
mező gyorsító pályáján.
Ha feltételezzük, hogy a változó mezőkben a gyorsító pályára került energia
sűrítmény felbomlik, és az összeépülésekor anyagba, tömegbe konzerválódott
lendület kiszabadul, amely a mezőben (egy ideig) ide-oda pattogó nagy
rugalmasságú és sokszor impulzusban ütköző golyócskákká válik, akkor a
tömegméret csökkenésével járó lendületnövekedés megérthető
következményhez vezet.
Tételezzük fel, hogy minél kisebb részecskékből áll egy mező, a gravitációs erő
miatt annál sűrűbbre tömörödhet. Ha a hőmérséklet alacsony, a golyók rideggé
válnak, a rugalmasságuk csökken, amely az ütközés, az impulzus esetén
deformációhoz, forgácsolódáshoz, darabolódáshoz vezet. Hideg körülmények
esetén, a mezőben lévő részecskék rideggé, rugalmatlanná válnak, amely növeli
az impulzus utáni ütközéskor a deformációt, az elnyelődést. Ez az oka annak,
hogy a lehűtéskor az időegységre jutó változássűrűség csökken, a lehűtött
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élelmiszer nem romlik meg. A hidegebb hőmérsékleti körülmények miatti
időegységre jutó változáscsökkenés következtében a kisebb lendületű
részecskékből álló gömbhullámok nem feszülnek ki, a behatoló
részecskeenergia impulzuskeltés nélküli elnyelődése nő.
A közegek, anyag rugalmassága a hőmérséklet növekedésével nő, amely a
változás lehetőségét megsokszorozza.
Ha a korábbi összeépülés, vagy a lehűlés során kompenzálódott lendület egy
rugalmas ütközéskor ismét kiszabadul, egyre nagyobb gyorsulás és ezzel
nyomás csökkenés következik be, amely miatt a térerő differenciával, a
gravitációs nyomással összeszorított részecskéket addig összetartó nyomóerő
csökken vagy megszűnik. Ha a részecskék egyre kisebbekké és egyre
szabadabbakká válhatnak, semmi sem gátolja többé a lendületes játékukat az
ide–oda pattogást. A pattogás során sokféleképpen összeütközhetnek a mezőben
fickándozó más részecskékkel, de csak akkor távozhatnak a ,,szabadabb,,
világba, ha a velük azonos irányba tartó ellentétes töltésű részecskével időben és
térben összegződhetnek. Ezt párkeltésként ismerjük, amely hatásra a párral
összegződő lendület növekszik. A mezők belsejében kialakuló rendezett irányú
kiáramlás lehetőséget ad a lendületösszegződésre, amely végtelen nagy
sebességhez, és genetikai időrend szerinti folyamatok megerősödéséhez
vezethet. Ez az időrend egy belső áramlási sorozat, ide-oda pattogás
következménye, amely genetikailag meghatározott időtartam, a belső út lejárása
után az áramlást a füzérpályára tereli, amelyen az azonos időben és közeli
pályára került hasonló információt hordozó részecskékkel sikeresen
összegződhet. Ezzel az összegződő dimenziós jellemző tulajdonság, a hatás
megerősödik, amelytől az adott időben szükséges tulajdonság, ösztön, szerv
vagy testrész kifejlődik.
A változó mezőkből a füzérpályákon folyamatos részecskeanyag áramlik ki,
amelynek a többségét a környezeti energiasűrűséget biztosító lendületet vesztett
részecskék a mező körüli pályára kényszeríti. A mezőből annak a felszínére,
külső rétegeibe, határfelületekre kijutó részecskék sokszoros szűrő védő
övezeteket képeznek e mezők körül, amelyek felfogják, fékezik és átveszik a
nagyobb energiájú, kárt okozható idegenebb intersztelláris részecskék
lendületenergiáját. A mezők körüli áramlás végül spirál pályán bekerül a
mezőbe, hozva az elnyelt lendületi energiát. A szűrő védő övezet, azonban nem
folyamatos, az, az áramlási, az ekvipotenciális felületeken (azonos energiaszintű
határrétegek) keresztező irányú füzéreken (és azok körül keringve haladó)
áramló töltött részecskékből áll, amelyek között a nem töltött, és egyenesebben
haladó neutrális vagy/és nagyobb lendületű részecskék áthatolhatnak. A
füzéreken áramló töltések, a körülöttük keringő részecskegázzal (elektronnyi
mezőkkel) mágneses erőteret képeznek, amelyen keresztül igyekvő töltött
kisebb lendületű részecskék többnyire kölcsönhatásba kerülve fogságba esnek.
Ilyenkor a füzérpályák, (fluxus erővonalak) körüli haladó keringéssel a mező
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nyelőjének az irányába haladó spirálpályára kényszerülnek. Az átjutó neutrális
részecskék jelentős része az alsóbb határfelületeken ütközik és másodlagos
ionizációt keltve visszapattan egy magasabb energiaszintű pályára. A nem
teljesen zárt határfelületek kötött mindig átjut valamennyi, miközben a lefelé
lökdösött az ütközéskor megperdített, feltöltődött részecskéket magukkal
sodorják. Valószínűen ez a töltéssel rendelkező lendület nyelődik el a légtér
ionizációjában, a vízgőzben, a felhőkben és a felszín közeli és az alatti anyagi
mezőkben, amelyeket kölcsönhatáskor kapott vagy összegződő lendület az
anyagi mezők (Pl. a Föld) középpontja felé nyom. Ez nemcsak a gravitáció
Moetrius szerinti értelmezése, hanem az élet virágzását okozó energia, a töltött
részecskék, ionok esőcseppekben feloldódása és tápanyagként a földbe kerülése.
A növények az energia nélküli mesterséges öntözéssel éppen-csak vegetálnak,
de ha az energiabőséget hozó monszun, az ionosan töltött eső megérkezik, a
természet felvirul, a Föld megfiatalodik. A tavaszi intenzív természet lendületes
sarjadását a télen pihentetet és közben erőt, energiát, töltött részecskéket gyűjtő
Föld feltöltődése teszi lehetővé, amely egyszerű eszközökkel bizonyítható. A
táptalaj nélküli esőtől nedves napsütötte homokon dús vegetáció termelhető, de
a legjobb táptalaj is hamar kifullad, besavanyodik az ionos eső helyett
vezetékes, energiaszegény vízzel öntözik. Ilyenkor az ionos energia pótlása
helyett a vezetékben elvonódó elektronok hiánya miatt, aszimmetrikus töltöttségű
energiahiányos kilúgozás keletkezik.
A talajban lévő kapillárisok és a növények rostjai által a Casimir hatással
felszívott, valamint az impulzusok elpárologtatott és felemelkedett vízgőz, a
felhőkben, a magasabb energiájú határrétegekben az áthatoló
részecskesugárzásba ütközik, amelyekben folyamatosan feltöltődik energiával,
ionokkal és töltött részecskékkel. Ennek nemcsak a villámlás a megfigyelt
következménye, hanem a növényzetre és az élővilágra gyakorolt jótékony hatása
a termés és a zöldtömeg növekedésében is megmutatkozik. Az esővíz sokkal
magasabb energiaszinten áll, a kutakból vagy a vezetékes hálózatból vett vízhez
viszonyítva, amelyekben már lényegesen kevesebb a szabad kötésben kivehető
energia. Az esővízben elnyelődnek a légkörben a talaj felé áramló töltött
részecskék, az ionok és az elektronok, amelyek az a talajba lehullás után szinte
azonnal hasznosíthatnak a növények.
A fellazított és felázott talaj sokkal jobban tömörödik a gravitációs részecskék
átadódó lendületenergiájától. Ez az oka annak, hogy az öntözés után a talaj
szinte azonnal tömörödik, és könnyen beiszapolódik. A lendülettel érkező
részecskék tömörítik, a vízmolekulák kenik, olajozzák a talajszemcséket, amitől
azok könnyen elmozdulnak, és az egymás melletti hézagokat, repedéseket
maradéktalanul kitöltik. A gravitációs erő nem csak tömegközpont irányába hat,
hanem pergő, kevergő erőkomponensei is léteznek, amelyek a töltött, (forgó)
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részecskemezők, talajszemcsék egymáshoz igazodását segíti. A száradás után
azonnal kérgesedés kezdődik, amely elzárja a víz és a levegő útját lefelé, és
megnehezíti a lendülettel érkező részecskeenergia talajba jutását, amely miatt
megnövekszik a felületi sűrűség és az energia visszaverődése. Ezzel lényegesen
csökken a gyökerekhez jutó töltéssel rendelkező részecskék száma, a növények
vegetálnak, elsatnyulnak, pedig látszólag elég vizet és elég energiát kapnak. A
megoldás a véletlenszerűen (vagy tapasztalati alapon) felismert talajlazítás és a
közvetlenül a gyökérzónába juttatott víz. Az öntözővizet nem célszerű
közvetlenül a vezetékekből juttatni, helyesebb gravitációs nyitott tetejű
tárolókba engedve a gyökérzónás öntözést megvalósítani. Ez további előnyökkel
is jár, egyrészt csökken a kieresztett vízben és a benne oldott anyagokban a
nyomás, eltávozhat a klór, és feltöltődhet a víz energiával. A párolgási
veszteséget vékony perforált fóliával csökkenteni lehet, amelyen a töltött
részecskék át tudnak hatolni, és a vízben elnyelődni. Szerencsésebb, ha a feltalaj
száraz és laza, amely nemcsak a párolgási veszteséget csökkenti, hanem
hőszigetelésként védi a talajt a túlzott átmelegedéstől vagy hőleadástól.
A gravitációs nyomás egyik bizonyítéka éppen az, hogy a vékony homokkal,
vagy laza törmelékkel letakart nedves föld sokkal kevésbé tömörödik, mert a
gravitációs részecskék lendületét az útjukat álló száraz homokszemcsék veszik
fel, szétszórják és oldalirányba vagy egymással szembe térítve közömbösítik a
lendületenergiát. A lendület kölcsönható-képes komponenseit felfogva a
hatóirányt és a részecskék lendületét széttördelik. Éppen ez az oka annak, hogy
nedves de tápanyaghiányos homokban is könnyen erednek meg a növények, és
rendkívül jól fejlődhetnek, holott szerves tápanyagot szinte semmit sem kapnak.
A laza homok résein át könnyen behatol a részecske energia, és ha lejjebb
nedvesség is van, a talajban a kölcsönhatás közben keletkező, a perdületből
fakadó töltések az elektronok és az ionok könnyen fogságba esnek. Az elnyelt,
felaprózott ionos energia a szilárd (nagyobb sűrűségű) rétegekben ütközve, a
talajvízben elnyelődve kovalens kötésekbe épül, amelyet a növények és a
kapcsolt társszerveződéseik szinte azonnal hasznosítani tudnak.
A tér felől a gravitációs mezőkbe tartó részecskék a felszabadulva a térben
ellenerőként az áramlást gátló izotróp nyomásegyensúlyból szinte tolják
egymást a tömegközpont felé. Az elfojtott lendület, amelyet a csillagközi térben
még izotróp ellenhatás, körkörös nyomás gátolt, most az ellenerő leárnyékolása
miatt egyre gyorsabb áramlásra készteti az erre fogékony részecskéket. A
Földhöz közeledve a közel azonos irányba haladás folyamatos
lendületösszegződést, és a részecskék Föld felé történő gyorsulását eredményezi.
Ez a láthatatlan, a testünkön és az anyagon is áthatoló főleg - (az elektronnál is
kisebb méretű és térsűrűségű (inkább gáznak lehetne nevezhető) mikrorészecskékből álló részecskezápor magával sodor töltött részecskéket is. A
gravitációs mező tömegközpontja felé áramló anyag az emberi testen áthatolás
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közben a kölcsönható képes részecskéknek ütközik, amelyeknek átadja a
magával hozott energiáját. A kölcsönhatás során annyi erővel szorít minden a
kölcsönhatást felvenni képes anyagot a Föld tömegközéppontja felé, amennyi
azoknak a súlya, pontosabban a súlyerőt az anyag gravitáló képességéből
származtatták. A gravitációs nyomás átadott tehetetlenségi lendülete mérhető
súlyerőben jelenik meg, amely a felszíntől és a tömegközponttól távolodva az
árnyékolóhatás csökkenése, az ellenhatás megerősödése miatt csökken.
Az impulzus és a lendület megmaradás a forgó rendszerek összehúzódása esetén
forgásnövekedést okoz, ha a tömeg összehúzódik. Ezt a körforgásba rendezetten
áramló változatlan erő keresztmetszeti sűrűsödése okozza. A közös irányba,
azonos támadáspont, vagy tömegközéppont felé ható erők összegződése,
erősödése is rendezett áramlásnak tekinthető, amely a gömb sugarának és a
pálya hosszától függően összegződik.
A közös, a talaj irányba tartó (rendezett irányú) hatóerő, mint a részecskék
lendülete folyamatosan összegződik és erősödik, és növekvő lendületét átadja az
útjába eső kölcsönhatásképes anyagoknak. Ez jelenik meg a már többször
körüljárva bemutatott gravitációs erőként.
Minden mező gravitációs értéke, e részecskéknek a mező tömegközpontja
irányába ható lendületösszegződéstől és a tömegbe épült részecskék árnyékoló
az elnyelő képességétől függ, amelyet befolyásol a térszerkezeti sűrűségük. Az
elemek atomjainak a sűrűségét a nukleonok, a protonok és a neutronok száma és
térszerkezetbe rendeződése határozza meg. Úgy tűnik, hogy összefüggés van az
atomi méretű elemek tömegszáma, a magok elrendeződése miatti árnyékoló
hatás, a gravitációs és a tehetetlenségi erő között. Annál nehezebb, sűrűbb egy
atom, minél több a nukleonok (és az elektronok) száma, tehát a tömegrendszám
növekedése felé a térfogattól látszólag függetlenül, vagy annak a csökkenése
esetén is nő az atomok árnyékolási, lendületelnyelődési és tehetetlenségi értéke.
A tömegszám, ezen belül a jellemző irányba forgó protonok számának a
növekedése arányos ellenkező irányba forgó elektronfelhő értéknövekedést is
jelent. A mező erőterébe beépült részecskéinek a száma, (összes tömege)
arányos a folyamatosan átadódó tehetetlenségi erővel. A tömeg, mint az
áthatolást akadályozó árnyékolási sűrűség fékezi a gravitációs lendülettel
összegződő töltött részecskéket a tovahaladásban, az ellenerő kialakításában.
A gravitációs erő, a mezők közötti erőhatás természete még más aspektusból
megközelítve is szóba kerül, előbb azonban térjünk vissza egy másik
aspektusból nézett, és ábrákkal is bemutatott témához, az észlelhető anyag
keletkezéséhez.
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Az anyag újraszerveződése:
Az anyag darabolódása, egyértelműen az impulzushoz kapcsolódik, amely
inkább térsűrűség változásnak tekinthető. Az impulzusok többségében
energiasűrűbb visszamaradó keveredett dimenziós tulajdonságú anyag és
ritkább, szétszóródó részecskékből álló anyag keletkezik. Gyakorlatilag bármely
méretű és energiatartalmú anyagnál, részecskemezőnél bekövetkezhet az
impulzus, az ütközés, amely a mezők, a rendezett áramlású erőterek jelentős
megváltozását okozza. Ez nem csak a végtelen sebességgel haladó és szinte
tömeg nélküli, a fotonoknál is kisebb (vagy/és nagyobb) energiájú részecskék
lehetősége, hanem a nagytömegű gázfelhők, a meteoritok és az aszteroidák
lehetősége is. Ennél nagyobb méretben ritkán következik be frontális vagy
érintőleges ütközés, amelyet a tér nagysága önmagában nem tud
megmagyarázni. Az a végtelen számú csillag és anyagmező, amely a belátható
környezetben nagy bonyolultsággal kering, nem indokolja a kevés számú
balesetet, ez nem lehet spontán véletlen. A csillagtéri rend a szervezett áramlás
és az élet kialakulásának a következménye. Az anyag minden szintje olyan
önszabályozó képességgel rendelkező élőmező rendszernek tekinthető, amely
képes a kialakult lokálisan elkülönült, és globális áramlási rendet követni, a
szükséges szabályokat betartani a kozmikus katasztrófák csökkenés érdekében.
Léteznek tehát Univerzális szabályok, amelyek a csillagközi KRESzt
megalapozzák. A meteoritoknál nagyobb tömegű élőmezők is olyan áramlási
rendszereknek tekinthetők, amelyek képesek idejében felismerni a környezetben
észlelhető és rájuk a hatóenergiánál fogva veszélyes rendellenességet, amelyet
képesek megelőzni, kikerülni, vagy az egymás felé ható részecskeanyag
kibocsátását megnövelni.
Isten malmai lassan őrölnek, de a csillagtérben elég idő áll minden észleléshez
felkészüléshez rendelkezésre. A reakció idő hosszúsága, csak a gyorsabban
változó földi megfigyelőnek lassú, akik türelmetlenül várják az
igazságtalanságok megtorlását. Az emberiség megtanulhatta volna már régen,
hogy a körülöttünk lévő rendszer nemcsak a méretében, hanem a stabilitásában,
a megbízhatóságában és a kiszámíthatóságában is végtelen. Az események
önhatalmú igazságszolgáltatás nélkül is rendben történnek. A rendellenességet a
változás megszűnteti, csak idő és tér kell a helyreállító ellenhatás kifejletéhez.
Hatalmas erőket mozgatunk a látszólagos rendezetlenség rendezettebbé
formálására, a dolgok az események időben és fordulatában a számunkra
kedvező tendenciák kierőltetésében. Megérthettük volna már régen, hogy a
rendezetlenség átgondolatlan javításával máshol növelhetjük a rendezetlenséget.
Az ember által megváltoztatott jelen csak időben tolja el a rendezettséget, és
miközben lokálisan csökkenti a rendetlenséget, globálisan és statisztikailag
egyre rosszabb eredményt ér el.
A jelen világunk éppen összeomlani készül, egyre nagyobb a káosz a
fejetlenség, egyre gyakrabban hullik vissza az általunk egyre sűrűbben feldobott
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eseménylabda. Az idő gyorsul a világ összekuszálódik, egyre rendezetlenebbnek
látszik. Vajon ez csak az ember következménye, vagy nélkülünk is ennyire
pörögve haladnánk az idő gyorsulása felé?
Ez azonban egy külön fejezet témája, amelyre még visszatérünk.

Az Impulzus:
Az impulzus, a fény és az elektromágneses sugárzás kapcsolata:
Az impulzus az anyag tulajdonságainak és jellemzőinek a rövid idő alatti
megváltozása. Az egyik legfontosabb energiaátalakulási lehetőség, amely
rendszerint gyorsan zajlik, nagyobb lendülettel történő ütközést tételez fel, erős
kölcsönhatásnak tekinthető.
Az anyag centralizált energiának tekinthető, amely jellemző (anyagi) dimenziós
tulajdonságai az impulzuskor hirtelen, rövid idő alatt megváltoznak. A változás,
a centralizált energiaérték osztódása, vagy/és összegződése elsősorban
impulzuskor lehetséges. A legnagyobb energiaváltozás akkor történik egy
lokális (pontszerű) mezőben, ha a változás a lehető legkisebb idő alatt történik.
Ilyen változások csak nagy sebességgel egymás felé haladó, tömeggel
rendelkező anyagmezők, vagy áramlatok között történhet, amelyek ütközését
impulzusként ismerjük. Sokféle különböző méretű, és energiájú mező ütközhet
össze egymással, sokféle lendület és irány különbséggel, de abban valamennyi
azonos, hogy az ütközés rugalmas vagy rugalmatlan erőátadást eredményez.
Ha az ütközésben résztvevők rugalmasak, akkor egymásról elrugaszkodva más
irányba lendülhetnek, vagy egyenlőtlen tömeg, eltérő kor és sűrűség esetén
áthatolhatnak egymáson. A merev mezőknek jellemzően két fő lehetőségük
marad. Vagy deformálódnak egymáson, mint egymásnak eső két plasztikus
anyaggolyó, (ez esetben a részecskék elcsúsznak egymáson), és egyenlő
dimenziós értékek, tömeg, lendület, irány és sűrűség esetén a két félgömbből
összetapadó síkszimmetrikus gömbként marad a helyszínen, vagy merev és
rideg ütközés esetén ripityára törnek egymáson, és az apró maradványaik
szerteszét röpülnek. A szétfröccsenésnek érdekes lehetőségei vannak az ütközési
irányok, tömegek, a lendület, és az anyagi jellemzőktől függően, de idealizált
állapotot és pontos ütközést feltételezve nagyjából gömbszimmetrikus
alakzatban és ekvipotenciális felületen repülnek szét a töredékek.
Természetesen a lehetőségek nem merülnek ki a szélsőséges vagy/és idealizált
esetekkel, azoknak bármilyen köztes vagy átmeneti esetei is megtörténhetnek.
Képzeljünk el két kiszáradt, de belül még plasztikus agyaggolyót, amely sok
milliárd agyagszemcséből áll, amint éppen eltalálják egymást. Ha nem pontosan
esik egybe a támadásvonaluk, egy kicsit megpördülnek egymáson az
ütközéskor, és miközben kisebb és nagyobb darabokra töredeznek, és szanaszét
repülnek, a részecskék egy része gellert kapva kacskaringós pályára állva
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pörögni kezd. Az egy támadásvonalba eső lágyabb részek részben
összetapadnak, részben sugárirányokba röpülnek széjjel. A tér végtelen, és bár a
benne lévő részecskék is végtelen mennyiségűek, az ütközések gyakoriak és
ritkán ideálisak. Ez azt jelenti, hogy az impulzusokkor, mindig több pörgő, forgó
részecskemező keletkezik, mint a nyíl egyenes, sugárirányba lendülők, és
többnyire nem idealizált ekvipotenciális gömbfelhőben, hanem az ütközési irány
és a környezet alacsonyabb nyomása által meghatározott irányba terjed ki a
főhatás iránya. A 6. ábrán bemutja az impulzus eseményét.
A térben lévő és anyagot képező részecskék nem idealizált rugalmas vagy
rugalmatlan golyók, hanem olyan részben rugalmas, de alakváltozásra és
egymásba hatolni vagy /és összetapadni is képes buborékszerkezetek, amelyek
rugalmassága vagy ridegsége függ a környezeti hőmérséklettől, a buborék
méretétől és felületi feszültségként megjelenő energiájától.
6. ábra: Az impulzus:
A mezők lendületirányának az
eltérése esetén a tömegközpontok a
támadási irányai részben eltérnek.
Az ilyen részecskemezők
ütközésekor forgató nyomaték is
keletkezik, és miközben az
erőhatásoktól szétválnak a korábban
összeépült de most egymásról
elrugaszkodó részecskék egymáson
megperdülnek. A magok közepén
néhány pont egyvonalban ütköző
részecske még egyesülhet, amelyet a
mögöttük levők egymáshoz préselő
lendülete segít, de a többség
szétszóródása elsodorhatja az
egyesülők egy részét egymástól.
Az ütközés után egy sűrűbb lassabban forgó mag, és körülöttük keringve
pörgő apróbb raj maradványa képez egy közös erőmezőt. Az ilyen részecskék
alkotják az elektronhéjakat, és magasabb fraktálszintű impulzusok után a
Szaturnusznál jól megfigyelhető anyaggyűrűket. Ezek egyesüléseiből idővel a
mezőtől eltávolodó holdak tömörülnek. A részecskék egy része akkora
lendületre tehet szert, hogy felszabadul a korábbi erőkapcsolatból és a
környezet felé, mint pörgő, (töltött) részecske eltávozhat.
A szökési sebességre fel nem gyorsuló részecskék, maradványok a sűrűbb mag
körül keringve elektronhéjakat, határfelületeket, áramlási övezeteket képeznek.
Ezeken az övezetekre került kisebb de ellentétes töltésű részecskék
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párkapcsolatokba épülnek, és az idő során egyre nagyobb tömegbe
szerveződnek. (Elektronokká, nagyobb szerveződési szinten holdakká, vagy
bolygókká fejlődhetnek.) A tömegbe épüléskor idegen részecskék is beépülnek,
folyamatosan nő az energiaszintjük és a dimenziós másságuk, amely miatt egyre
távolodnak a központi magtól. A térben lejátszódó analóg események
valamennyi fraktálszinten hasonló következményekre vezetnek. Az impulzusok
lehetősége a nagyobb energiaszintek, a bolygók esetén is gyakori és természetes
esemény, amelyre a könyv végén visszatérünk. A részecskék mezővel ellentétes
forgásirányú csoportjai visszakerülnek a központi mezőbe, míg az azonos
forgású csoportja a határfelületi torlódás miatt egyre távolabb kerül a mezőtől.
Ha a nagy lendületenergiájú részecskék erőterek egymás felé nagysebességű
áramlásakor pontosan azonos támadásvonalon, (vagy a térben egymást időben
keresztező pályán) ütköznek, szimmetrikus erőegyensúlyba kerülhetnek,
amelyből állóhullám, lokális tér, azaz részecskeenergia sűrűsödés keletkezik.
Ez is párkeltés, de ez másféle térszerkezetet eredményez, amelyből megérthető,
hogy a térben lévő szerkezetek szerveződési felépítése és keletkezése
többféleképpen is történhet. Tehát az impulzusok az energiatereket
átalakíthatják és azok visszaalakíthatók egymásból. Az átalakulás
impulzusokkor, részbeni szétsugárzódásokkor és az összegződésekkor
keletkezhetnek. E két idealizált helyzet mellett, természetesen számos köztes
lehetőség is energiaátalakulással jár, amikor részecske mezők által alkotott
erőterek ütközése bomlása vagy összegződése megváltoztatja a lokális erőterek
energiáját, szerveződését, áramlását, a dimenziós tulajdonságainak a jellemzőit
és az életfolyamatának a ritmusát.
Foton, mint kicsi tömegű de gyorsan és jellemző sebességgel az impulzushelyről
eltávozó részecske kibocsátás akkor történik, amikor az impulzusban, (erős
kölcsönhatásban) nagy sebességgel egymásnak ütköző részecskemezők egyes
részecskéinek, vagy részecske csoportjának a támadásvonala majdnem
egybeesik. Ekkor az időegységre számítva olyan nagy sebességű, frekvenciájú
változás, részecske szétszóródás következhet be, amelynek a gömbhullám
haladási sebessége a fény frekvenciáját eléri. Ez annihilációként ismert
részecskeösszegzést tesz lehetővé, amely helyben maradó, egyesülő sűrűbb
magra, és szétfröccsenő részecskékre bomlik. A szétfröccsenő részecskék a
fotonok, amelyek a fény sebességével terjednek. Az együtt maradás és a
szétfröccsenés aránya függ a mezőket összetartó és az ütközési erőktől és a
környezeti hőmérséklettől, amely a rugalmasságot befolyásolja. Az ütközéskor
átadódó erők mindenkor energiát közölnek, amely lehetővé teszi a korábban
összekapcsolódott részecskéknek, hogy megszűnjön a korábbi energia-leadással
járt kapcsolódásuk, amely miatt a szétváló részecskéknek a szétválás után a
közölt (visszakapott) energiával ismét nagyobb lesz az egységnyi energiájuk.
A két eredeti részecskemező energiája, megegyezik az ütközés után együtt
maradó egyesült részecskecsoport és a szétfröccsenő lepattanva eltávozók
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együttes energiájával. Az együtt maradó részecskékből álló és megnövekedett
energiájú új mező kisebb térfogatra húzódik, amelyet a nagyobb
tömegsűrűségbe tömörült mag megnövekvő árnyékoló hatása eredményez. A
gravitációs árnyékoló hatás, a lendületerőt elnyelő képesség és a tömeg
tehetetlensége az együtt maradó tömeg növekedésével arányosan növekszik.
A maradványokból a következő ábrán bemutatott annihiláció történik.
(Az annihiláció, a megsemmisülés kicsit helytelen kifejezés, mert nem semmisül
meg az energia, csak a dimenziós tulajdonságok változhatnak. Megsemmisülhet
a terjedési irány. Az eredeti lendületirányokra még elfogadható a
megsemmisülés, de ez csak egy dimenziós jellemző a sok lehetőség közül. A
terjedési irány, a tömegméret, vagy a spin, a töltöttség valóban megszűnhet,
pontosabban megváltozik és a szétszóródó részecskénként új mozgási irányt, és
eredőt vesz fel.)
Az ütközéskor az egyenlő tömegű és lendületű mezők és a részecskék között
erőszimmetria keletkezik, amely egy neutrális (idealizáltan) szimmetria síkot
képez. Az erőszimmetriába került és egymásnak feszülő mezők felszabaduló,
szétfröccsenő részecskéi – idealizálva - két ellentétes irányba szétfröccsenő
félgömbön rajzik széjjel. A szimmetriasík két oldalán a maradvány mag két
félgömb mezője képez újabb részecskeegységet, egy új áramlási mezőt. A
szétfröccsenő apróbbra töredezett raj egy része végleg eltávozik, míg egy részük
erőkapcsolatban maradva a mező körül spirálozik.
7. ábra: Az áramlási rendszerek evolúciós fejlődését meghatározó impulzus
Az új mező tömege arányos
az együtt maradó
részecskékkel, amely nem
lehet több mint az eredeti
ütköző mező egyesülés
előtti értéke.
Az egyesüléskor a korábbi
részmezőknél nagyobb
energiaszint alakulhat ki.
összegének az átlaga. A
változási frekvencia a
reflexió a részecskék
eseményszámával arányos.
Ez idealizálva azt jelenti,
hogy ha egy más
változásból fakadt
gömbhullámon szétrepülő
apróbb részecskeraj áthalad
a mezőn, akkor a mezőt
alkotó részecskék számának
megfelelő visszaverődésre
lehet számítani.
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A szétrepülő részecskék azonban nem egyforma sebességgel távoznak el a
helyszínről, hanem attól függően, hogy mekkora lendületre tettek szert a
rugalmas ütközésük során, illetve mekkora gellert kaptak, mint forgató
nyomatékot, azaz mekkora lett a részecskék saját perdülete, spinje. A csak kicsit
megperdülő részecskék sugárirányú eltávozása gyorsabb. Ha teljesen a korábbi
haladási irányával egybeeső, közös támadásvonalú részecskével ütközött, vagy
ilyen erőhatás érte, előfordulhat, hogy egyáltalán nem perdült meg, amely
esetben (rugalmas ütközés esetén) a legnagyobb sugárirányú távolodási
sebességet érheti el. Az ilyen részecskéknek a helyszínről eltávozó és hozzánk
érkező kölcsönható raját nagyon magas frekvencián eltávozó, nagy áthatoló
képességű neutrinó, vagy kozmikus sugárzásként, vagy a röntgensugárzásként
észleljük. A fotonnyi lendülettel elrugaszkodó részecskék közel sugárirányba
távozhatnak, amelyek saját perdülete 1. Ezt a perdülettel is befolyásolt
távolodási sebességet fényként érzékeljük. Természetes, hogy az impulzus a
fotonnyi tömegméretű részecskemezők között is megtörténhet, amely ha nem
ellentétes iránydimenzióban, hanem közel azonos irányban. Kis ütközési szög
alatt történt, a gyorsító kölcsönhatás miatt a fénynél nagyobb sebességre
gyorsulhatnak.

Az elektromos töltés kialakulása:
Az impulzusokkor az ütközések közel azonos erőket ébresztenek, akkor is, ha a
részecskék között közbenső részecskék vannak. Természetes, hogy a sokmilliárd
felszabaduló részecske sokféle dimenziós tulajdonsággal rendelkezik,
amelyekben egymást kiegészítő ellentétes dimenziós jellemzővel rendelkezők is
szép számmal akadnak. A biliárdgolyókkal szemléltethető, amelyek az egymás
felé haladáskor, - ha nem szemben ütköznek - egyforma perdületre tesznek szert.
Ez azonban csak akkor igaz, ha közvetlenül két golyó ütközik. Ha több golyó
vesz részt az impulzusban, akkor szoros zárásakor a csoportnak ütköző golyók
elrugaszkodó lendülete és a saját perdülete eltérő lehet. Ez esetben külön
energiaszintű pályákra kerülhetnek. Az egymáson megperdülő részecskék az
ütközés hatására egymás, vagy a maradó mag körüli forgásba, keringésbe
kezdenek, amelyben a forgások a perdületük azonos irányú. Ezt az alábbi ábrán
bemutatjuk, mert ennek érdekes távlati következménye lehet.
Egyrészt ha van maradék mag, akkor a mag körüli forgás a magnak is forgási
nyomatékot adhat át, tehát ha nem árnyékolt a mag töltötté válik, amelyből forgó
központi mag, proton alakul ki. Legtöbbször a maradék és árnyékolatlan mag is
rendelkezik egy saját perdülettel. Mivel a hozzá legközelebb maradó, a
legkisebb energiaszintre kerülő részecske, vagy részecskemező-pár (elektronnyi
részecskemezők) törvényszerűen ellentétes irányba forog, a forgási irányuk, a
töltöttségük eltér a mező magjáétól. Ha az ellentétes forgásirányú részecskegáz
és a mag közötti határrétegen lendületösszegződés történik, e gáz és a mag
között ez csökkenő térerő és nyomás miatt erőkapcsolatot létesít. Az
erőkapcsolat miatt az elektronfelhő a maghoz egyre közelebb kerül, amelyet a
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két erőtér közötti nagyobb gázáramlási sebesség miatt kialakuló
nyomáscsökkenés okoz. Az áramlási és forgási eltérések miatt a mag és az
elektronfelhő a külső nagyobb térerő és a közöttük lévő nyomásesés ellenére
sem egyesül, amely a magból folyamatosan kibocsátott kisebb részecskék tisztes
távolságban tartása okoz. Valójában meg kell érteni, hogy a mag a szülője a
körülötte a határfelületén áramló ellentétes forgásirányú elektronnyi
részecskéknek. Ez azt is jelenti, hogy az elektronfelhő, a magból a környezeti
változások által keltett impulzusokból kirepülő részecskékből áll, amely
állandóan megújul. Ha a forgási állapotok azonossága vonzó vagy taszító töltöttséget
eredményez, ez analóg a nemiséget meghatározó androgén hormon, mint áramlási
térszerkezet forgási azonosságával vagy ellenáramlásával. Ez alatt azt a gondolatot
szeretném megerősíteni, hogy a nemiségért is felelős térszerkezeti anyag, az Androgén
hormon valamelyik forgásállapot azonossága okozza az azonos nemek közötti taszítást, és az
ellenkező nemek (feltételezhetően forgásállapot) miatti vonzást.

Az azonos irányba forgó, azonos töltésű részecske még kisebb és körülötte
áramló részecskékből álló erőtere ütközik a nagyobb mag erőterében annak a
határrétegein keringve áramló mikrorészecskékkel, gázáramlással, amely miatt a
közös határfelületen torlódás alakul ki, amely a mezők közötti távolodáshoz
vezet. Tehát a pozitív töltésű mag elengedi az azonos ivarjellemzőjű, (nemű,
töltöttségű, forgásállapotú) tulajdonságú részecskéket. A keringő mag és a
részecskék között mikrorészecskékből álló gáz áramlik, amelyek egymásnak
ütköző részecskéi hozzák létre az eltávolító erőt adó (impulzusdúsabb)
nyomászónát. A maggal azonos irányba forgó részecske hosszú idő alatt spirál
pályán egyre távolabbi, magasabb energiaszintű pályára kerül.
8. ábra: A töltés a szimmetriasík forgási szimmetriája.
A mező a nagy nyíl
irányába fog forogni,
ha a tömeg többsége
erre forog, a perdületi
eredő főiránya így
alakul ki.
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Az eltérő irányban forgó mezők
összeérő határfelületén azonos
irányban áramló és összefeszülő
mikrorészecskékből kialakuló porgáz
egymást segítő hatása miatt az áramlás
a határfelületeken gyorsul, a nyomás
csökken. Ez a Van der Waals kötőerő
a mezők lassú közeledését okozza, az
ilyen elektronból idővel, ha megnő a
tömege belső bolygó lesz.

Dél

Az azonos irányban forgó
mezők, részecskék közötti
közös határfelületen az
áramlás egymással
szemben hat, amely
torlódást, nyomás
növekedést okoz. A
folyamatos nyomástöbblet
a mezőket eltávolítja
egymástól, tehát a 2-es
számú mező csak az 1-es
számú elektronnal azonos
irányba forgó, azonos
töltöttség esetén maradhat
meg a térszerkezetben. Ez
esetben a lokális mező
forgási egyensúlyba került
stabil térszerkezetté válhat
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A rajzon ábrázolt mező az óramutató járásával megegyező irányba fog forogni,
ha elektron hiánya van, de semleges, vagy forgásnélküli neutrális állapotba
kerülhet, ha a forgási, töltési eredő zérus. Egy kis forgása megmaradhat, ha
egészen kicsi valamilyen irányú forgási többlete vagy hiánya marad. Ez esetben
az affinitása megmarad a stabilitását, a forgási állapotát szimmetriára
kiegészítő töltésű, forgású részecskék felé. Pl. ha elekrotonirányú forgási hiánya
van, nagyobb az affinitása az elektronirányba forgó részecskék felé.
Ha a mezőkbe a maggal azonos forgásirányú, (pozitív) töltésű részecskemező
sodródik, ezt a nagyobb tömegű és erősebb spin-hatású magmező eltávolítani
igyekszik. A kisebb tömegű protonmező, ha neutron nem árnyékolja le a magot
a proton forgató hatásától egyre magasabb energiaszintű pályára kerül.
A többletenergiát, amely a magasabb energiát igénylő pályaváltoztatáshoz
szükséges a magot és a részecskét elválasztó, egymással szemben haladó
lendületirányú Quintesszenciaként is ismert porgáz egymáson torlódó részecskéi
között keletkező impulzusok miatt, az időben növekedő számú (nagyobb
áthatoló képességű) gömbhullámok felületén kirepülő részecskék
lendületnyomása biztosítja. Ez a nyomáskülönbség tartja stabil pályákon az
elektronokat, a holdakat, a bolygókat és a csillagokat is. Könnyen lehet, hogy
ennek a hatásnak jelentős része van az Univerzum egyensúlyában, és kiegészítő
része a térstabilizációnak.
Az elektronnak nevezett és negatív potenciállal jelölt részecskék, csak azonos
irányba foroghatnak, ez esetben taszítják egymást. Ha azonos energiaszintű
határrétegben egymással szemben forog két részecskemező, az erőtereik egymás
felé közelítő erőt ébreszt, amely miatt, ha a forgásirányuk nem változik meg a
pálya egy pontján egy idő múlva egyesülni fognak. Az ellenkező irányba forgó,
de azonos energiaszintű határrétegbe került részecskék egyesülő tömegéből az
anyamező körül keringő, az áramlásában is stabilizálódott hold vagy később
bolygó lehet. A gravitációs mezők, mint térszerveződések együttfejlődésének a
lehetősége, hogy míg az anyából bolygó, az utódból hold, majd az együttes
fejlődésük eredményeképpen a csillaggá váló szülő gyermeke a tömegében
megnövekvő bolygóvá válhat.
Ismert, hogy e részecskék forgásiránya időnként megváltozik, amelykor jellemző
hullámhosszú sugárzást bocsátanak ki. Ez ellentmondás az impulzusnyomaték
megmaradási törvényével, hacsak a törvény másképpen nem teljesül. Ez az
alternatív lehetőség azonban bekövetkezhet akkor, ha a forgó elektron körül az
áramlás, vagy az elektronnyi vagy kisebb mezők forgásiránya megváltozik. Erre
több példa is rávilágít. Ha egy a jelenlegi eszközeinkkel nem mérhető, az
elektronnál kisebb energiájú részecske, vagy részecskékből álló mező a forgási
iránnyal szemben haladva annyi energiát ad át az elektron mezőnek, hogy az
több mint a forgásirányt fenntartó impulzus nyomaték, akkor az elektron (és
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hasonló feltételek esetén a nagyobb mezők) forgási iránya megváltozhat,
miközben foton kibocsátása közben energiát adnak le. Ez esetben nemcsak az
elektron forgásiránya változhat meg, hanem nagyobb energia közlés esetén az
atomi méretű mező forgásiránya, a tömege és ezzel az anyagi jellemzője is. Az
ilyen perdület változás a magasabb energiaszintek felé haladva ez egyre
nagyobb energiaátadást eredményez, amelyet látható méretben a közúti
karamboloknál megperdülő autóknál észlelhetünk. Még nagyobb kozmikus
energiaszinteken, már aszteroidák, vagy meteorrajok ütközésekor történhet meg,
amely szintén részecskékből álló energiamezők pályakereszteződése-kori
esemény. Ha csillagrendszerek, vagy galaxis-mezők áthaladnak egymáson,
hasonló eseménysorozat lenne figyelhető meg nagyban, ha a millió évekig tartó
folyamat megfigyelésére képesek lennénk.
9. ábra: Az anyagáramlási rendszer forgás-töltés kapcsolata:
A körökkel jelölt pályák valójában csigavonalban szűkülnek a
tömegközpont felé folytonosan szűkülő határrétegként

A szemben forgó tömegek
között nyomáscsökkenés és
áramlás növekedés lép fel

A mező árnyékolása miatt a vastag
vonallal jelöl erőnek az ellenerője a
tömegközpontban nyelődött el, amely
miatt a két mezőt összenyomni igyekvő
gravitációs erő keletkezik.

A tömegközpont forgási
iránya megegyezik az
egész mező forgását
meghatározó fő
részecskeáramlás
irányával, azaz a mező
körüli anyagáramlás
sodrásiránya határozza
meg a mezőmag
forgását.

Az intersztelláris részecskeáramlás
iránya, amely forgatja az egész rendszert, a
központi tömeggel együtt. A spirál befelé
szűkülése, az áramlási keresztmetszet
csökkenése miatt az áramlás gyorsul,
amely a belső bolygók gyorsabb keringését
okozza.

Az azonos irányba forgó mezők egymással szemben áramló részecskéinek az érintkező
felületén kialakuló torlódás miatt a közös határfelületen impulzussűrűbb övezet alakul ki,
amelyben nyomásnövekedés keletkezik. Ez a mezőket eltávolítani akarja egymástól.

95
A perdület és annak a megváltozásának az oka az áramlás, vagy/és a jellemző
áramlási irányú tömegarányok megváltozása. Nagyon valószínű, hogy az
elektronoknak tekintett szinte tömeg nélküli mozgási jellemzőkkel meghatározott
áramlási tér ugyan olyan részecskékből álló áramlási mező, mint a magnak
tekintett nagyobb tömeget tartalmazó anyag a mező közepén, de kisebb
energiaszinten, alacsonyabb fejlődési folyamatban áll. Az eltérés a
tömegméreten kívül elsősorban a potenciál értékében nyilvánul meg, amely
értelmében mindig a nagyobb sűrűségű áramlási vagy/és energiatömegű mező
forgási iránya pozitív. Ez valójában azt jelenti, hogy amennyiben azonos forgási
irányú mezővel kapcsolatba kerül, közöttük nyomásnövekedés és taszítás fog
fellépni. Az azonos töltések lényegében azonos forgásirányokkal azonosíthatók.
Hasonló lehet a helyzet a mágneses töltés esetén, amely minden esetben forgó
mezőket kell feltételeznünk.
A mágneses teret keltő áramlásban a részecskék Maxwell felismerése szerint 90
fokkal elfordulva forognak, mint az elektromos teret okozó részecskék, de
lényegében egymással kb. 90 fokos szöget bezáró forgó, részecskékkel töltött
mező forgásáról van szó. Ha helyesek ezek a felismerések, akkor az energia vagy
a részecskék áramlását, töltési előjelét a forgásiránya határozza meg. Az anyag
és az energia mellett a forgás is relatív, amely csak másik mezőkhöz viszonyítva
értelmezhető.
10. ábra: A mezők térárnyékolás a részecskék áramlását akadályozza:
Minél közelebb van egymáshoz két mező, annál nagyobb árnyékolt tér keletkezik
közöttük, és annál jobban leárnyékolják az egyenesen haladó vagy csak kis
perdülettel rendelkező részecskéknek a mezők közé jutását.
Az egyenesen haladó neutronoktól és fotonoktól
árnyékolt tér. A fotonnál nagyobb perdülettel rendelkező
töltött részecskék behatolhatnak e részbe is.

Duplán árnyékolt
tér, amelybe a
nyílegyenesen
haladó részecskék
nem hatolhatnak
be. Ez számukra
tiltott terület. Csak
a fénynél
elhajlóképesebb,
nagyobb perdületű
töltött részecskék
képesek ekkora
pályaelhajlásra.

Ha ellentétes a forgási irány de nem azonos a két mező közötti határfelületen a
kerületi sebesség, ez esetben a mezők között áramlási differencia, ebből
feszültség és nyomásnövekedés, impulzustöbblet keletkezik. Ha a nagyobb
tömegű mező felé áramlik a környező térben lévő intersztelláris anyag, akkor az
azonos irányba forgó közeli tömeg, egy kisebb áramlási mező, Pl. egy elektron
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és a nagyobb mezőt elválasztó semleges határrétegen nyomásnövekedés
várható. Ez a nyomásnövekedés az elektron tömegméretű mezőt feltölti
intersztelláris gázzal, (pontosabban nagyon kicsi változtató-képességű
részecskékkel), amelytől az külsőbb pályára és magasabb energiaszintre kerül.
Ez lényegében tömegenergia növekedés. Ha az ellentétes irányú forgás (töltés)
miatt, a részecskék (mezők) közötti határfelületeken áramlásnövekedés miatt
csökken a térnyomás, (valójában a dimenzió azonosság miatt az impulzus
sűrűség) ez a mikrorészecskéket tartalmazó mezőket egymáshoz sodorja. Az
ilyen részecskék –ha nem avatkozik be más hatás a rendszerbe – törvényszerűen
közös és egyre nagyobb mezőt képező tömegbe épülhetnek. Az egyre növekvő
tömeg közös áramlási rendszerbe szerveződik, amely lehetővé teszi a nagyobb
dimenzióazonosságot, és ezzel a mező összébb húzódását. A mezők sűrűbbé
válása a részecskesűrűsödés miatt csökkenő hézagok csökkentik a tér átjárható
képességét, megváltozik a mikrorészecskékre ható és az áthaladó erők aránya.
Az ilyen mezők közötti tér erővektorainak az összegzésekor az egymás felé ható
külső erők meghaladják a két mező között érvényesülő szétválasztó erőket.
A sűrűsödő tér felé ható lendületű részecskék energiáját a mező elnyeli,
amelynek a tömegközpont irányába mutató erőkomponensei csak a felületen
érvényesülnek, a mezőn belül kiegyenlítődnek. Mivel a felületre nem egyenlő
erőátadás hat, a mezőbe a túloldalról jövő nagy lendületű részecske a mező
túloldalán, vagy a tömegközpont túlsó felén nyelődik el, ezért nem tud ellenerőt
képezni a mező felé haladó részecskék lendületének. A tömeg felé a felületre
ható lendületerő, a teljes elnyelődéséig a mező felületén található részecskéket a
mező tömegközpontja irányába kényszeríti. Ez a részecskékkel vitt tömegerő,
mint lendületenergia átadja a kölcsönható-képes lendületrészt, amely a
tömegközpont felé ható gravitációs erőként működik.
11 ábra: Az időúton a gravitáció a mezőbe
kényszerít

Elnyelő
tömeg, Pl
anyag

Ha a tömegközpont felé ható erők nem
lennének egyensúlyban, akkor a mező
elmozdulna a gyengébb erőhatás felé. A
nagytömegű mezők közötti határrétegek épen
az egyensúlyi erővonalakon alakulnak ki, ezen
keringenek a mezők. Az ezen való haladáskor
ugyanannyi erő gátol és segít, tehát a keringés
irányában az erőviszonyok nagyjából
egyensúlyban állanak. Nem így a tömegközép
irányába vagy abból kifelé mutató er ők. Ha el
akarunk távozni a mezőből kifelé, akkor előbb
le kell győzni a befelé mutató (haladó)
részecskeerőt, amelynek az ellenerejét a nagy
tömegű mező árnyékolja vagy elnyelte. Ez
időbe tellik, amely egy a mezőben lezajló
életfolyamatot eredményez.Ha befelé akarunk
haladni, az a tömegfelszínig viszonylag
könnyen lehetséges, mert a tömeg felé mutató
erő segít bennünket. A segítés csak addig tart,
amíg egyre sűrűbb rétegekhez nem érünk,
amelyben a haladás a kölcsönható képesség
növekedése miatt megnehezül, a segítő erő is
elnyelődik.
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Feltételezhető, hogy a lendületben részt vevő neutrontömeg, amelynek nincs,
vagy nagyon kicsi a perdületi eredője, (és feltételezhetően nincs
elektromágneses tere) közvetítő erőként működik, amely az agyagban lévő
részecskéknek ad át lendületet. Ha ez a lendület nem pontosan egybeeső
támadásvonalon adódik át, a neutron rögtön elvesztheti a semleges forgási
eredőjét, amelytől kölcsönható képesebb forgó és ezért töltéssel rendelkező
mezővé alakul. Az atommagban a felszínre kerülve ez történik, amelynek a
hatására a neutronból proton lesz.
A mezők egymástól való távolodását vagy közeledését szabályozó erők forrása:
A mezők körül, bármilyen méretű mezőről van szó, áramlási rétegek és
határfelületek alakulnak ki, amelyeken a belőlük kiáramló töltéssel (perdülettel)
rendelkező (ifjú) részecskék áramlanak a szülői mezőjük nyelője, ekliptikája
felé. A határrétegekben töltések, tehát töltött részecskék áramolnak, amelyek
perdülete elektromágneses erőteret képez, amely csapdába ejti és a füzérpályák
körüli haladó keringésre kényszeríti a rétegeket keresztező idegen (és a saját)
részecskéket. A határfelületekből álló védőhéjak tehát nemcsak az idegenek
behatolását gátolják, hanem a saját részecskék elszökését is. A mező a fiatalabb
részecskéket kiengedi az udvarba, maga körül keringeni, de elzárja, és védetté
teszi az udvart, a részecskékből kialakított védőhéjjal. Ez olyan, mint egy óvoda,
amely relatív, felügyelt szabadságot enged, miközben a védettséget a
csoportokból megszervezve folyamatosan és körkörösen fenntartja.
Térjünk vissza ahhoz az észleléshez, hogy minden mező körül meghatározott
arányban kisebb méretű és töltött részecskék áramlanak. Az egész Univerzumra
érvényes szabályként meghatározza az egymással határos, tehát kölcsönhatás
kapcsolatban álló mezők forgási irányából fakadó eltávolítani vagy közeledni
segítő hatásmechanizmusát.
Bármely két forgásban álló mező között, (az egyéb erőhatásoktól eltekintve) az
határozza meg a közelítő vagy távolító erőhatás keletkezését, hogy a mezők
körüli erőtérben áramló részecskék a két mező közötti érintkezési határfelületen,
azonos vagy ellentétes irányban áramolnak e. Ha a két szomszédos mező forgási
iránydimenziója, tehát a töltöttsége ellentétes, ez a közös érintkezési
határfelületen azonos részecskeáramlási irányt eredményez. Ha a részecskéknek
az egymás felé közeledéskor az iránydimenziójuk analóg, vagy és nagy
azonosságú, (kicsi szöget zár be), ez esetben a két mező részecskéi között az
érintkezési felületen keletkező kölcsönhatás nem okoz nagy energiájú
impulzusokat. Az ilyen ütközési, érintkezési zónákban nincs jelentős
sebességeltérés, amely miatt csak mérsékelt változás, kevés impulzus keletkezik.
A kölcsönhatásból könnyen lehet lendületegyesítés. Az ellenkezően forgók
között párkeltés, párkapcsolat alakulhat ki, az egyesült azonos lendületirányuk
megnöveli a mozgási eredőjüket. Az ilyen rétegeken az áramlás meggyorsul, a
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gravitációs tér, a mezők ilyen övezetei változásszegényebbek és lehűlnek. Ezek
az övezetek energia elnyelő határrétegeknek hidegebb szféráknak tekinthetők
Más a helyzet, ha az egymással érintkező mezők között töltési, azaz forgási
azonosság van. Ez esetben a közöttük lévő közös határrétegben éppen ellentétes
irányú az áramlás, amely miatt az itt áramló részecskék között az eltérő
(szemben haladó) lendület-iránydimenzió, sokkal erőteljesebb ütközéseket, azaz
drasztikusabb impulzusokat eredményez. Tehát a közös határrétegben, egy
impulzusban sűrűbb övezet, energiatöbbletként megjelenő (ionoszféra) alakul ki.
A nagyobb impulzus sűrűség miatt, e rétegekben az időegységre jutó változás,
és ezzel a hőmérséklet és a nyomás is megnövekszik, amely miatt szétválasztó,
eltávolítani igyekvő erőhatás keletkezik. Ilyen övezeteknek tekinthetők a
bolygónk körüli ionoszférák, a termoszféra és valamennyi hőtöbblettel
rendelkező határréteg. Az itt kialakuló energia és nyomástöbbletből fakadó
erőhatás addig tolja el egymástól az ellentétes áramlásirányú övezeteket, amíg
egy külső térerő egyensúly a környezet nyomásegyensúly ki nem alakul.
A forgásból fakadó áramlás tehát Univerzális szabályokat rejt, amely
jelentősen befolyásolja a térben lévő részecskeanyag áramlását, a bármilyen
méretű, de egymással határfelületen érintkező mezők közötti kölcsönhatás
közelítő vagy távolító erőt eredményező eredőjét.
A nagy mezők rögtön bekebelezik az ellentétes irányban forgó kis mezők
határfelületre került töltött részecskéit, hozzákapcsolják a saját ellenkező töltésű,
(nemű) részecskéikhez, és élve a nagyobb tömegsűrűségük erősebb
árnyékolásával, a nyelőik felé terelik az újdonsült párokat.
A felismert újabb összefüggés, megerősíti azt a gondolatsort, hogy a szökési
lehetőség, az egyébként is nagyobb lendülettel radiális irányba távozó neutrális,
forgás nélküli részecskék lehetősége. Ezek a hatásváltozást nagy távolságra
eljuttató hírnökök, akik fényévekre viszik az információt, és időutazóként csak a
távoli jövőben a kölcsönhatásba kerüléskor megkapott perdülettel töltődnek fel
annyira, hogy valamely atomnyi méretű mező protonjai között maguk is
protonirányú forgást szerezve, a jövőt befolyásolva bekerüljenek egy térben és
időben is távoli mezőbe.

A mezők körüli határrétegek jelentősége:
A nagy tömegű mezők körül (is) sok különböző energiaszintet képviselő
határréteg, áramlási határfelület, fluxusként ismert erővonal, füzérpálya alakul
ki, amely miatt a határrétegek közötti átjárás kifelé energiát igényel, befelé
energia leadást tesz lehetővé. A mezők tömegközpontja felé, a kisebb
energiaszintű (alsóbb) határfelületekre átlépés energiát szabadít fel, amelyet a
tömegközéppontok felé haladó részecskék ki is használnak. Az áramlás közben
(ha azt nem fékezi le lényegesen a sűrűbbé váló környezeti közeg) egyre
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nagyobb gyorsulásra tesznek szert a tömeg felé haladó részecskék. A
tömegközpont felé haladva, váltakozva olyan határrétegeken kell átvergődniük,
amelyekben vagy torlódnak és fékeződnek az azonos irányban forgó
részecskéket tartalmazó övezetekben, vagy felgyorsulva lehűlnek az ellentétesen
forgó részecskéket tartalmazó, impulzusritkulás miatt energia-elvonó
övezetekben. Az ilyen övezetekben anyagbomlás történik, valójában váltakozó
árapályerők hatnak az áthatoló részecskékre.
Ezt más hatások is segítik, Pl. a gyorsulás miatti nyomáscsökkenés. Ez okozza
azt, hogy a Föld felé haladó részecskék a Földet éréskor (akkor is, ha a
csapadékkal kerülnek le) impulzusban sűrűbb időszakot élnek át, amelyben
apróbbra bomolva a növények számára hasznosítható energiaként érnek le.
Ehhez azonban többnyire (feltehetően ellentétes forgásirányú
részecskemezőkből álló) vízre és szénre is szükség van, amely az ionokat
könnyen felveszi és a Földet éréskor, vagy a Növényi gyökérzónákban lévő
sejteknek, könnyen leadja. Ez újabb összefüggési lehetőségre világít rá,
amelynél feltételezhető, hogy nemcsak a gravitációs áramlási szerkezetek,
hanem a kovalens kötésű élőmezőkben is váltakozva energiaelnyelő és leadó
rétegek kapcsolódnak egymáshoz, amelyen át haladnak a környezetből
tápanyagként felvett töltött részecskék.
Mivel a tér folyamatosan quintesszenciával, nem látható mikrorészecskékkel
van teli, amelyek több nagyságrenddel kisebbek, mint az atomi és az elektroni
méret, ezért nem láthatók, de a hatásuk megfigyelhető. A hatásrendszer analóg
az atomi és a csillagközi szinten megfigyelttel. A részecskék a nyomás esése és
a fizikai ütközések hatására kisebb méretűre darabolódhatnak szét, amely
minden esetben a kötési energia leadásával jár. A fordított folyamat is működik.
Az ütközések hatására impulzus keletkezik, amelykor az ütköző tömegek
lendület energiája fedezi az összeépüléshez szükséges többletet. Mindkét
folyamat alacsony energiaszinten is megvalósulhat, tehát a hidegfúzió, a
rendezett irányba ható lágy egyesülés is összegződést eredményez, amely
következtében az egyesülő lendület magasabb energiaszintre, a szerveződés
nagyobb bonyolultságba kerül. Ez az oka, hogy látunk olyan messzi csillagokat,
amelyek fénye már rég elnyelődött az intersztelláris ködben, de az egy irányba
összegződő fotonok összegződő hatótávolsága nagyobb. Kis szögben történő
impulzusok esetén statisztikailag kicsi arányú az energia forgácsolódása, az
energiatöbblet az egyesült, azonos frekvenciájú, áramlási irányú mezők
lendületnövekedésében mutatkozik meg. Ezek az áramlások, ha kölcsönható
képesek, azonos frekvenciájúak, akkor segítik egymást és egyesülnek.
Visszaérkeztünk ahhoz a megállapításhoz, hogy az Univerzumban működő
hatásrendszert az analógia, a dimenzió azonosságok, Pl. a dinamikus áramlási és
idődimenzió, valamint a statikus térdimenziós tulajdonságok, a minél nagyobb
tulajdonság azonosság, az analógia, a rendezett áramlást, az energia leadást
annál jobban segíti. A tulajdonság eltérések, bontó, energiafelemésztő hatásúak,
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amely az idegenségben, az ellentétben, a másságban mutatkozik meg. Ez
azonban nem azonos a jóval és a gonosszal, ezek csak energia elvonást vagy
összegződést eredményezhetnek. A hatásátélés csak a mező állapotából ítélhető
meg jó vagy rosszként. Tehát bármely mezőt, bármely irányú változás ér, az
csak a saját relativitásából ítélhető meg, az állapota szerint hat rá jóként vagy
rosszként. A statisztikai többség azonban itt is érvényesül.
A tartós energia elvonás, hosszabb távon egyértelműen változás és rendezettség
csökkenést okoz, azaz az életet és az egyensúlyban történő változást
veszélyezteti. A tartós támogatás, a haladás vagy a cél felé segítés, az
együttérzés és szeretet adás, az öröm a megmaradási effektust, az életet segíti.
Ugyanaz a folyamat ismerhető fel, mint a mezőkből a füzércsatornákon
kiáramló, és az egymást követő hatáshullámokon a rendezetlen sűrűbb térnek
lendülő és a torlódásokkal feltartóztatott részecskék esetén. A sűrűbb rétegekbe
érőket, a kicsit későbben indulók majdnem utolérik, közöttük a távolság csökken,
sűrűsödés következik be, azaz gyakorlatilag utolérik egymást. Ez térenergia és
részecskesűrűsödést, azaz anyagba épülést eredményez. E folyamat része, hogy
az egyre nagyobb torlódás miatt a tömegbe épülő, térben sűrűsödő mezők
sebessége a kiáramlás után csökken, amely miatt közelednek egymáshoz az
eltérő időben keletkező mezők, de az egy időben keletkezettek között a tér tágul,
őket az impulzus és nyomásnövekedés az áramlásra merőleges, tehát kereszt
irányba eltávolítja egymástól.
Hasonlóan a gyorsulással járó csökkenő nyomás esetén a térben lévő
részecskék, mezők között csökken a tér nyomása, amely miatt a nagyobb
bonyolultságú mezőket addig összetartó, összeszorító nyomás csökkenésével a
mezők összetettsége csökken, felbomlanak, és közben leadják a kötési energiát.

Az impulzusok következményei:
A mezőknek a darabolódáskor, osztódáskor lágy irányváltozásra, vagy
impulzuskor erős lendületirány változásra van lehetőségük. Lényegében a három
fő lehetőség kimeríti a különváló részecskék választási lehetőségét.
Az egyik a közös tömegbe épülés, amelyről tudjuk, hogy a kötési energiát
igényel, amely a lendületek összegződéséből fedeződik. Az impulzuskori
tömegbe épüléskor, az egy mezőben maradó részecskék haladási sebessége
hirtelen lecsökken, lendületcsökkenés következik be. A lendületcsökkenés oka,
az egymás irányába ható erővektorok elnyelődése, dimenziós átalakulása. A
lendületi energia, a sebesség és az áramló tömeg szorzataként kinetikai erőt
képez, amely a nagyobb térsűrűségbe épülő részecskeszerkezetben eltárolt
kötési /vagy helyzeti energiában raktározódik el. Az annihiláció nem az anyag,
az energia megsemmisülése, csak a lendületirányú energiaszint csökken, amely
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tömegbe épülő és eltávozó, kisugárzó résszel együtt maradéktalanul megegyezik
a kiindulóval. Az elnyelődő lendületenergia ott marad beépülő erőtartalékként,
az egymáshoz közelebb kényszerített tömörebb részecskemezőként, egyre
térsűrűbb, egyre nagyobb rendszámú elemként. Az anyag a lendület és
részecskeenergia különböző szintű sűrűsödésnek tekinthető.
A közös tömegbe épüléskor mindig szilánkok, részecskék, energia válnak le,
amelyre nincs szükség a kötéshez. Ez azonban az azonos iránydimenziók által
lehetővé tett lágy egyesüléskor, a hidegfúziókor nem következik be. Az eltávozó
részecskék nem fölös energiának tekintendők, hanem az átadódó lendületből
fakadó veszteségnek. Veszteség nélkül nincs energianyereség, főleg ha a
kockázat nagyobb. Az impulzuskor egyesült maradvány tömeg viszonylag ritka
esetben marad együtt úgy, hogy nem válik szét kisebb részekre, ez csak
nagyfokú azonosságkor, a dimenziós értékek nagyon közeli állapotában (kis
feszültség esetén) következhet be, amilyen a hidegfúzió lehetősége. Viszonylag
ritka az a nagyobb energiájú ütközés (ez esetekben az iránydimenziók eltérőek)
amikor pontosan azonos támadásvonalon történik az egyesülés, és neutrális
töltöttségű, nem vagy csak alig forgó új mező, vagy ilyen részecskék
keletkeznek. A csillagokban és a nagyobb tömegű mezőkben, azonban nagyon
magas az impulzus sűrűség, amely miatt sokkal gyakrabban következik be ez az
állapotváltozás. Az ilyen ütközések elektromosan neutrális mezőket
eredményeznek, de ez esetekben is lepattanhatnak olyan részecskék (szilánkok)
amelyek a mezők szélein elhelyezkedésük miatt pörögve impulzus nyomatékot
(töltést) kapva hagyják el a helyszínt.
Az impulzus ütközéskor három térhelyzet következhet be:
Ha hideg állapotban vagy/és környezetben következett be az esemény, amely
miatt az ütközési feltételek megfeleltek a rideg, merev feltételnek, és pontosan
azonosak voltak az ütköző részecskék főbb jellemzői, Pl. tömeg,
lendületdimenziók, de az iránydimenzió 180 fokkal eltért, akkor vagy egymáson
darabokra töredező felhőbe, vagy deformáció, plasztikusság esetén hosszú ideig
helyben maradó, lendületet vesztett, nagyobb sűrűségbe épült anyagú mező
maradhat a helyszínen. A harmadik lehetőség a kettőnek valamilyen arányú
keveréke.
Ha az eredményül kapott mezőnek nincs semmi kifelé irányuló perdülete, az
ilyen mezőket a tömegüktől függetlenül neutrális részecskéknek, mezőknek
tekinthetjük. Ilyeneknek tekinthetők az atomok energiaszintjén a nemesgázok
csoportja, amelyek sem elektron, sem protontöbblettel vagy hiánnyal nem
rendelkeznek. Ezek tér és forgásszimmetrikus térszerkezeteknek tekinthető
részecskemezők, amelyek a nagyobb energiaszintek felé veszíthetnek a
semlegességi lehetőségeikből, de az arányok jellemző szimmetriát őriznek.
Az ilyen neuron tulajdonságú mezők és részecskék kevesebb kölcsönhatásba
keverednek, amely miatt akadálytalanabbul és rendszerint nagyobb sebességgel
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áthaladhatnak az általunk ismert anyagokon. Az ilyen forgás nélküli mezőket a
füzérpályákon áramló töltések rotációs mágneses mezője éppen annyira vonzza,
mint taszítja, és bár irányváltással, de nagyobb gátlás nélkül áthaladhat közöttük.
Gyakran előfordulhat, hogy a mezőket övező sokszoros, a füzérpályák által
képzett határrétegeken éppen telibe találnak egy töltött részecskét, amely miatt
elveszthetik a korábbi semlegességüket, és ettől kezdve pörgő töltésként,
többnyire protonként kerülnek be a mezőkbe.
Ha nem esett pontosan egybe, vagy az egybeeső pályán egymás felé haladó
töltött részecskék perdületi energiája nem volt egyenlő, akkor ilyen esetekben
megperdülhetnek, az impulzuskor forgató, dipólust (forgási tengelyt és
mágneses sarkokat létrehozó) spin, forgatónyomaték keletkezik. Ez akkor a
legerősebb, amikor az ütköző töltések tömegközéppontjait összekötő egyenes
merőleges a fluxus, az elektromos térerősség a füzérpályák irányára. Ilyenkor
nagy perdítő nyomaték keletkezik, amely jelentős töltéssel láthatja el a
perdülettel távozó, vagy együtt maradó, dipólusos mezőt alkotó részecskéket.
Ezekből lehetnek később a közös tömegközpont körül keringő pároscsillagok.
Az anyag egyik fő alkotója, azaz töltéssel rendelkező részecskék, vagy neutron
keletkezése abban az esetben is lehetséges, ha két olyan már perdülettel, tehát
töltéssel rendelkező részecske ütközik össze, amelyeknek a dimenziós
jellemzőjük, a tömeg közel azonos értékű, de az egyéb dimenziós jellemzőik a
haladási irány és a forgási jellemzők éppen ellenkezők és így kiegyenlíthetik
egymást. A proton-elektron párosnál a tömeg rendszerint jelentősen eltérő,
mégis gyakran előfordul, hogy a kicsi elektron tömegének olyan nagy a
perdülete, hogy a protonnal ütközésekor lefékezi annak a forgató nyomatékát és
az egyesülés után neutron marad vissza. Mivel a tér végtelen nagy, és benne sok
milliárd hatalmas mezőben sok-sok biliárd részecske nagy impulzus sűrűségben
változatosan ütközik, ezért minden eset lehetséges, amely csak elképzelhető. Ez
azonban nem jelenti azt is, hogy minden féle részecske aránya az anyagokban
egyenlő. A statisztikai jelenlét azonban közel egyenlő a töltött részecskék
tekintetében, tehát a proton elektron arány az általunk mérhető fraktálszinten
meghatározott.
Két (szélsőséges) eset képzelhető el. Az egyik az, hogy a tömegegyenlőtlenséget
a forgási differencia egyenlíti ki, amelyben a kis tömegű de nagyobb spinű, az
elektronirányba forgó részecskék forgási nyomatéka megegyezik a nagyobb
tömeget, de másirányba és lassabban forgató protonok forgatási nyomatékával,
és a szimmetria így áll helyre.
A másik eset az, hogy a tömegarányok is és a forgási nyomaték is egyenlő, de a
nagy tömegű protonok forgási fölénye nem érvényesül, mert a körülötte
másirányba forgó részecskék nem mérhető tömege hasonló tömeget és forgási
spint képvisel. A hagyományos fizika az előbbire tenné le a voksát, és Moetrius
is hajlana e felé, de nem hagyja nyugodni az ördög, a mezők nem mérhető
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anyagmennyisége miatti bizonytalanságért. E kérdést a más irányú részleteket
jobban ismerők, a feltárt összefüggések aspektusából sikeresebben megoldhatják
és megválaszolhatják.
Az egyik térelmélet szerint, a spin egyensúly kialakulásában az atomokba is
beépült neutronok árnyékoló hatása érvényesül. Kétségtelenül lehetséges, hogy
ha tér-stabil elválasztó-mezők, neutronok kerülnek a forgó mezők közé, azoknak
a forgásból bekövetkező feszültség növekedését elháríthatják. Ez esetben
viszont a neutronok többletben vannak, amelyeknek az anyagképződésben nem
tisztázott kellően a szerepük.
A hagyományos atommodelleknél, a neutront ragasztó anyagnak, kötőelemnek
tekintették, amelyek az atomok stabilitásához szükséges. Sindely Dániel és
Sindely László egy érdekes elgondolásról elindulva mást állít. Az elképzelésük
szerint a neutronok olyan protonok, amelyek a mag belsejében védettebbek, és a
bezártságuk miatt nem érvényesül a töltésük. Az indoklás megérthető világos és
egyértelmű magmodellekkel mutatja be és bizonyítja az állítás helyességét.
Kétségtelen, hogy azokban az atomokban, amelyek neutront is tartalmaznak a
neutronokat a protonok körbezárják, és minél zártabb a protonszerkezet, annál
stabilabb az anyag izotópja. Az is ismert, hogy a neutronnak nagyobb a tömege,
mint a protonnak, mégpedig az egy elektron tömegét hozzáadva is tömeghiányt
észlelünk. Tehát a neutron nagyobb tömeget képvisel, de kifelé nem rendelkezik
töltéssel, forgási nyomatékkal. Kell, hogy legyen rajta egy balansz, egy
kiegyenlítő tömeg, amelynek az eltávozásakor a neutron perdülettel rendelkező
mezővé, töltött protonná és elektronná válik szét. Ezt a részecskét meg is
találták, amelyet antineutrinónak neveztek el, de az elnevezés még nem ad
választ a miértre. (Moetrius szerint ez a részecske a kötési energiatöbbletet
tartalmazza.) A feltételezés szerint az antineutrinó is egy olyan ellentétes de
eltérő síkban (majdnem elektron irányban) forgó kisebb tömegű mező, amely
éppen kiegyenlíti a proton-elektron megmaradó forgási mennyiségét,
töltöttségét, és a jelenléte esetén a neutron eredőjű mezők nem végeznek
rotációt. A proton-elektron hatásviszony, a forgás miatt a közös érintkezési
felületen felgyorsuló áramlást kelt, amely nyomás csökkenést és ezzel a két
résztvevő között vonzást eredményez. Ez feltételezi, hogy egymás mellett
találhatók, érintkezési felületük közé nem ékelődik be más részecske vagy
örvénymező. Ez esetben azok az atomok, amelyek neutront tartalmaznak, azt a
protonok közé zárják, amelyek nem érintkeznek közvetlenül a forgó mezőkkel,
de a nagyobb tömegük miatt mindenképpen belülre kerülnek. A Sindely-páros
által felépített magmodellek a továbbiakban pontosan mutatják be a
magszerkezetek felépítését és az elrendezés folytán kialakuló stabilitásokat,
amely anyag megismerhető, és az Atommag modellek és szimmetriák alcímen
megtalálható Egely György, Bevezetés a tértechnológiába 3 című könyvében.
(is)
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A kristálymező, az anyagképződés antennája:
A szerző gondolata sokszor visszatér az anyag kristálymezőből születő
elképzeléshez, amely érdekes gondolat, de még nem érett meg a részletes
közlésre. A kristályosodás alatt álló elgondolás alapjáról azonban ejtsünk
néhány mondatot. Az alábbi ábrán megpróbálom szemléltetni a kristályrácsot,
de ezt térbeli ábrázolással szemléletesebben lehet (ne) bemutatni.
Lokális helyen történő egy impulzusból csak egy gömbhullám indul ki,
amelynek szétszóródó részecskéi azonban nem éles frontvonalon haladnak,
hanem egyre jobban széthúzódó felületen. A közismeretben elektromágneses
hullámként észlelt front áthaladását, egy nagyobb részecskeraj növekvő majd
csökkenő sűrűségű áthaladásaként észleljük. Ez azonban lökéshullám is lehet,
amely egy kristályszerűen tömör, vagy szuperfluid közeg részecskéiben
rezgéshullámot keltve továbbítja az energetikai változás értékeit. Ha a
csillagközi térben észlelt magas energiasűrűségnek hinni lehet, akkor a látszólag
üres tér nem üres, hanem a környezeti hőmérséklettől is függően rengeteg
rugalmas-rideg részecskével telített, de eseménytelen túlnyomás uralkodik
benne. Ez esetben a hatásterjedés hasonlóan történik, mint a biliárdgolyóké. A
mező bármely pontján meglökött részecske továbbítja a hatást a halmaz szélén
állók felé. A közvetítő golyók, lehetnek nagyon sűrű, spin nélküli nagyon apró
Neutronok, vagy neutrinók, a teret rugalmasan kitöltő mikrorészecskék. Mivel
nem abszolút merevek, ezért az átadott rezgést némi késéssel továbbítják, amely
késés jellemző lehet a jeltovábbítódás távolság/idő arányával. Ez egy
rugalmassági értéket adhat meg. A gyorsan változó mezőkben, amelyekben
magas a hőmérséklet ezek a neutrinók sokkal rugalmasabbak, amely miatt ideoda pattognak a mezőn belül. Ez lehet az oka annak, hogy a csillagokon belüli
változásból nem észleljük a fotont sem kilökődni, csak a felszínről, amelyen már
hidegebb és ridegebb, merevebb részecskék találhatók, amelyek képesek
továbbadni az átvett rezgés lendületét. Az ilyen konzisztens mezőkben azonban
a töltés, a mezők forgása nem alakulhat ki. Ahhoz hogy ez megtörténhessen,
sokféleméretű, rugalmas golyókra van igény, amelyek méretben is átalakulás
képesek, és lehetséges benne a lendület fölerősödése. Ez viszont túlnyomásos
gázállapotú térben, amely légkristályt képez lehetséges. Ez miatt valószínűbb,
hogy a tér sűrűbb és hígabb gázként értelmezése jobban megközelíti a valóságot.
Egy ilyen közegben a plazma és a szilárd állapot is lehetséges, amely a
hőmérséklet és a nyomás, az időegység alatti változás különböző lehet.
Egy szilárd részecskékben ritka, de túlnyomásos térben valamennyi terjedés a
megismertek szerint lehetséges. Az ilyen térben a részecskék gömbhullámon
szétrepülő darabjai eltérő sebességgel érkezhetne, ütközhetnek, elnyelődhetnek.
A gömbhullámon szétterjedő energiaváltozásból a leggyorsabban érkező, a
legkisebb perdülettel rendelkező részecskék után egyre erősödő hullámként
növekszik a részecske sűrűség, majd a front áthaladása után az amplitúdó az
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eredeti értékre csökken. Ha nagy tömegek ütköznek, vagy sűrű anyagfelhők,
szupernóva maradványok egymással szemben egyenletes sebességgel áramló
felhőszerű ködjei egyesülnek, akkor ez folyamatos impulzus és ütközés
sorozatokat kelthet. A rendszeres impulzusok szétszóródó részecskéi, a közel
azonos impulzus sűrűség miatt azonos ritmusban táguló, egymást követő
gömbhullámok sorozatát kelti, amelyek részecskéi a már kialakult
sűrűsödésekről, az ekvipotenciális felületek részecskeimpulzusait jelentő
metszéspontjairól rendszeresen és periodikusan visszaverődnek, és térbeli
rácshálózatot, ún. kristálymezőt hoznak létre.
A három vagy többdimenziós térbeli sűrűség növekedésével a metszésvonalak
érdekes összegződési lehetőséget eredményeznek, attól függően, hogy hány
impulzushely hatása érvényesül egy közös rácsmetsződésben. A metsződések
energiasűrűsödések, amelyekből bizonyos rácspontokon sokszorozódási
lehetőség és ezzel nagyobb energiasűrűség alakulhat ki.
12. ábra: A kristálymező egy síkja:

Az impulzus
frekvencia
hullámhossza

Elektronhéjak, az
energiaérték csökken a
perdület növekszik

Protonhéj
A körök
ekvipotenciális
felületen táguló
részecskék

Észlelt Frekvencia

Neutron
vonal, nincs
perdület,
nagyenergiájú
pontos
ütközés, sűrű
mag marad
vissza

A leggyorsabb áramlás a neutron vonalon, a fő szimmetriasík 60 foknál kisebb
szög alatt találkozó részecskék lendületösszegződése esetén alakulhat ki. A
neutronvonal egy térszerkezetet képező mezőnél a központi füzérsugárnak felel
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meg. A neutronvonalon kb. 6 fok alatti szögben találkozó részecskék, azonos
perdületi irány (töltöttség) esetén eltávolodnak egymástól, de ha ellenkező
spinűek találkoznak, az összekapcsolódáshoz, nagyobb lendületre gyorsuláshoz
és párkeltődéshez vezet.
A központban egy állóhullámot, áramlási mintát képező neutrális térhelyzet
(lélek) alakul ki. Ezen a vonalon nagyenergiájú neutronok képződnek,
amelyeknek a radiális irányú távolodási sebessége nagyon magas. A két mező
azonos ritmusú impulzusai folyamatosan segítik a már a külső térbe kirepült
részecskéket a haladásban. E síkhoz közeli pályákon összegződik a legnagyobb
áthatolóképességű, a foton és ez feletti sebességgel táguló hatásfelületek
részecskéinek az energiája. A neutronvonaltól balra vagy jobbra egyesülő
részecskék eltérő útidőt tesznek meg, amely miatt nem pontosan középen, hanem
kicsit eltolva találják el egymást. Ez perdületet eredményez, mégpedig
valószínűen attól függő töltöttségi, forgási iránnyal, hogy a tömegközponthoz
képest alsó vagy felső állásban érte e a találat a két impulzushelytől egyenlőtlen
távolságra lévő részecskéket. Két következmény lehetséges. A
szimmetriavonaltól az egyik oldalon balra, a másik oldalon jobbra forgó
részecskék keletkeznek, és a füzérsugarak megcsavarodó spirálja osztja el a
töltéseket egyet jobbra egyet balra, vagy az egymás után eltérő pozícióban, idő
és téreltolódásban bekövetkezett impulzusokban eltérő forgási nyomaték,
keletkezik. Ez esetben a kevésbé szétforgácsolódott, nagyobb tömegben maradt
de pozitív irányba forgó részecskemaradványok protonokká válnak, a jobban
szétforgácsolódott, erősebben megperdülő kisebb részecskék negatív irányba
forgó elektronként kerülnek ki a mezőből.
A folyamatot (az eseményt) a 12. ábrán bemutató kép egy idealizált állapotot
mutat be, az életben ez ritkábban történik így. A tér állandó változása, és az
általában eltérő tömegek ütközése miatt az impulzushely is mozgásban van,
amely miatt a gömbhullámok messze nem gömb-szimmetrikusak. Az
ekvipotenciális felületek nagy sebességű impulzusok esetén többnyire elnyúlt
ovális krumpli-formájúak, amely alakzatváltozást felnagyítva jól ábrázolja a
galaxis-szintű főágak deformációja. A környezetben lévő áramlás, nyomás és
lendületváltozás deformálja az erővonalakat, amely miatt a hálókereszteződések
az idő múlásával arányosan sokszor deformáltak szabálytalanok, és még a
szimmetriasíkot képző füzérpályák is hullámosan görbülhetnek a mezőkre.
Minél távolabbi a keresztezés, annál nagyobb esélye van annak, hogy a
környezeti hatások deformálják a kristályrácsot, amely miatt a térben és időben
szabálytalanná válnak az összegződések, tehát nem minden rácsponton alakulhat
ki nagyobb anyagsűrűség, illetve a környezeti deformációt követi a rácsháló
deformációja.

107
Az alábbi ábrán kísérletet teszek a töltöttséget, a forgási következményt okozó
fizikai útidő eltérés bemutatására.
13. ábra: Az útidő szerepe és következményei:
Az ábrán bemutatott két
részecske három féle
pozicíóban keresztezheti
egymást, amelyet a ritmus, a
frekvencia azaz az út és
időarány eltérése okoz. A
neutronvonalon egyenlő az
útidő, ezért az itt találkozó
részecskék nem, vagy csak alig
forgatják meg egymást. A
neutronvonaltól balra vagy
jobbra az impulzushelytől
számított útidő eltérővé válik,
amely miatt nem pont a
tömegközpontban, hanem az
előtt vagy az után adódik át a
lendületerő, a kölcsönhatás. Ez
perdülést eredményez,
mégpedig az útidő eltérés
alapján hol jobbra, hol balra
forgatót.

Szimmetriasík,
neutronvonal

A tömegközéppontban eltalált
ütközések, az eltérő útidő és az eltérő
lendület miatt a felharmonikus
impulzusoknál, apróra töredező, de
közel azonos perdületre szert tett
részecskéket eredményez.
Ha a hatáshullám nem teljesen
harmonikus, és nem felharmonikus,
akkor olyan ütközések is
kialakulhatnak, amelykor éppen csak
hogy elérik egymást. Ez esetben az
egyik részecske nagyobban marad és
éppen-csakhogy megperdül, amelytől
lassan forgó nagyobb tömegű töltött
részecskévé, protonná válhat.
Más a helyzet az apróra töredezett
részecskével, amelyek kis tömegük
miatt nagyobb perdületre tesznek
szert. Ők negatív, ellenkező irányba
forgó elektronná válhatnak.

A neutronsíktól jobbra vagy balra lévő kristályrácson ütköző részecskék töltött
részecskékké válnak, amely miatt az ütközési határrétegek váltakozva balra vagy
jobbra-forgó töltésű részecskéket tartalmaznak. Minél nagyobb az útidő eltérés
egy hatáshullámon (határrétegen) belül, annál nagyobb a perdületi differencia
lehetősége. Természetesen a kristályrács közökben nem alakul ki a részecskék
között ütközés, és kölcsönhatás sem. Ahhoz hogy valamilyen új ütközés,
impulzus létrejöhessen, a tűrési értéken belüli ritmusharmónia szükséges.
Tehát a gömbhullámok közötti határrétegek nemcsak részecskesűrűségben
növekvő majd csökkenő értékűek, hanem hullámonként eltérő töltéseredőjűek.
Az ilyen határrétegek tűrési mezőjében olyan pályakereszteződések alakulnak
ki, amelyekben a nagyobb találati arány magasabb impulzus sűrűséget, a
részecske aprózódás mellett magasabb arányú párkeltést eredményez.
A mezők és a bolygók körül is eltérő töltéseredőjű határrétegek védik a mezőket
a behatoló idegenebb részecskék túl erős zaklatásától. Az emberi mezőket is
ilyen védőrétegek, hatásfelületek védik. A váltakozva hol pozitív, hol negatív
irányba forgó részecskéket tartalmazó (aura) övezetek alkalmasak arra, hogy
bármilyen irányban forgó idegen részecskéket fogságba ejtsenek. A
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határrétegeken áthaladó ellentétes töltésirányú, ezért az érintkezési felületeken
nyomáscsökkenés miatt összekapcsolódó részecskék fogságba esnek, ezért az
ilyen védőrétegek hatékony szűrő, védőövezeteket eredményeznek. A lehűlő
övezetekben nagyobb a párkeltődési esély, míg a melegebb zónákban az
impulzussűrűség és az aprózódás. A felmelegedő zónákban az azonos forgás (és
töltés) irányú, de ellentétes lendületirányú részecskék ütközhetnek. Ez olyan,
mint az élőmezőkre ható melegfronti vagy hidegfronti hatások analógiája. Ha a
ritkán teljes töltésegyensúlyú emberi élőmezőket ilyen ellenkező töltésiránnyal
rendelkező határövezetek veszik körbe, akkor a melegfront, a pozitív töltésű
többlettel rendelkező mező egyensúly zavart fog okozni, az éppen ilyen többlettel
rendelkező élőmezőknek. Az ilyen emberek a melegfrontokra érzékenyebbek. A
negatív többlet idején, vagy az ilyen töltöttség eredőjű élőmezőkre a melegfront
pozitívan hat, de ők a hidegfronti hatásokra lehetnek érzékenyebbek. Mindkét
esetben a szimmetria felé segítő hatás a kellemes, az egyensúlytalanság felé
segítő hatás kellemetlen következményekkel jár.
Ha feltételezzük, hogy a bolygónk és a környezeti anyag áramlása állandóan
váltakozó töltésű határrétegek eltérően forgórészecskéit áramoltatja a Föld
tömegközpontja felé, akkor ilyen hatóövezetek váltakozva eltérő segítő, gátló
hatásokkal befolyásolják a bioszféra és az élővilág egészségét. Ezért van az,
hogy hol jobb, hol rosszabb napunk, amely természetesen nem szükségszerűen a
napok ritmusához kötött.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyre csökkenő energiaméretű és növekvő
spinű részecskék gömbhéjak határfelületein helyezkednek el, amely az ő
ekliptikájukat alkotja. Ugyanez megfigyelhető a Naprendszer bolygóinak az
ekliptikájánál, amelyek szintén gömbhéjon helyezkednek el. A következő ábrán
ezt mutatjuk be.
Ha a bolygók ekliptikával bezárt szögeit ábrázolva egy közös ívvel
összekötjük, megkapjuk a szülői gömbfelület határrétegét, amelyen az egész
naprendszer halad a szülői nyelő felé.
Uránusz 0.77 fok
Neptunusz 1.71 fok

Nap
A Föld 0 fok

Vénusz 3.4 fok

Mars 1.8 fok

Jupiter 1.31 fok

Szaturnusz 2.5 fok

Merkur 7 fok
Plutó 17 fok

14. ábra: Az ekliptika és a határfelületek kereszteződései:
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Érdemes egy kis figyelmet szentelni a bolygók határrétegei felé.
Látható, hogy a Nap egy időben előbb indult idősebb testvér, a magasabb
energiaszintű határrétegen kering. A másik észlelésnek azonban nagyobb súlya
van. A bolygók a tartós, nagyobb időbeli szimmetriában álló kristálypontokon
alakulnak ki, amelyeket egymástól egyenletes távolságban elhelyezkedő, hosszú
ideig stabilan sugárzó, változó mezők, csillagok alakítottak ki. Az Uránusz, a
Neptunusz és a Plútó azonban kilóg a sorból, és ha a térben, három dimenzióban
mutatnánk be, észlelhetnénk, hogy idegen csillagok határfelületeivel is
kereszteződik. E határrétegek fonalai a Nap és belső bolygókkal közös
ekliptikával is összefonódik. A határfelületek egymáson történő ostorozó,
kóválygó elmozdulása, változó feszültségeket kelt a térben, amelynek a jövő
befolyásolására nagyobb a jelentősége.
A kisbolygó övezetett rendszeresen megzavaró, a Jupiternél jól megfigyelhető
(és leírt) pályamozgás, amikor kozmikus törmeléket indít 12 évente új pálya
felé, a tér genetikai programjaként is érthető. Ez a folyamat analóg az
életszerveződés bekapcsolási idő és eseményrendjét is eredményező genetikai
programmal. Ha a térben az egymást keresztező, egymásra keresztül-kasul
csavarodó Ariadné fonalak egymáshoz képest elmozdulnak, ez megváltoztatja a
keringési pályákat. A mezők belsejében, így keringenek (a sejtekben és az
atomokban is) a szükséges évekig, a bolygóközi térben évmilliókig a részecske
szerveződések, amikor a határfelületek egymásba fordulása időrendben
bekapcsolja az éppen eltérítendő pályán lévőket. Az eseményrendet a fonalak, a
határfelületek egymásra tekeredése, a térben lévő mezők egymáshoz képest
történő térbeli elmozdulása határozza meg. Ha eljön az ideje, e rendszer
bekapcsolja a változtatásra képes részecskéit, aszteroidáit, és a programozott
impulzussal sejt vagy bolygóhalált okozhat a sors végzeteként. Ez esetben a két
ősibb határfelület térben és időben jobban változó kereszteződése a kisbolygó
övezet és a Jupiter között érvényesül. A Földünk a reményeink szerint a
szerencsésebb neutrális eredőjű határrétegekben lavirozik.
Azt is hihetnénk, hogy Akasa krónikába megírt történet, a végzet nem kerülhető
el, de a szubjektív lehetőség a térben és az élőmezőknél is lehetőséget enged az
események részbeni ki és elkerülésére, a hatások csökkentésére.
Ismert, hogy a sértést, a szándékos rosszindulatot nem egyformán vesszük fel.
Néha észre vagy fel sem veszünk hatalmas sérelmeket, máskor kiakadunk apró
megjegyzéseken. A pillanatnyi állapotunk és a neutrális helyzet felé lehetséges
önelhangolásunk lehetővé teszi a szubjektív megítélését az eseményeknek. Ez
mögött az a hatásmechanizmus rejtőzhet, hogy az akarattal befolyásolt
részecskéinkkel el tudjuk kerülni a nagyobb feszültségek, a túlzott konfliktusok,
a túl nagy impulzusbaleset kialakulását, vagy ilyenek hatásának a túlzott
érvényesülését.
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Az oldalág és a bolygók kérdése:
Régóta feszegeti az emberiség kíváncsiságát, a bolygók és a holdak
keletkezésének a kérdése: Moetrius két lehetséges következtetésre jutott,
amelyből a második tűnik életszerűbbnek.
Az egyik lehetőség az, hogy a nagy fraktálrendszerben az egymásba érő
mezőkben az utódok a szülői határfelületekre kerülnek, amelyeken egy áramlási
és időút megtétele után bekerülnek a szülői nyelőbe. Ez esetben nehezen érthető,
hogy az elektronok, a holdak és a bolygók miért képesek tartósan az ekliptikán
maradni. Lehetséges, hogy a nagy mezők már az ekliptikai síkon áramolnak a
szülői mező, Pl. a Nap felé, és a folyamatosan szűkülő anyagszállítói spirálon
egyszer valóban bekerülnek a központi csillagba. A tapasztalás azonban másra
enged következtetni. Az elektronok és holdak, a bolygók stabil arányokra
maradnak a keringési központi mezőktől, vele együtt nőnek a térben (és időben).
Ez csak akkor lehet, ha kölcsönösen figyelnek egymásra, és megtanultak tisztes
távolságban maradni. Ez esetben az apró részecskegáz áramlása ellenére, a
nagyobb tömegű almezők bár érintettek az áramlásban, nem közelednek, sőt a
tér tágulásával arányosan távolodnak a forgási központot rejtő központi
mezőktől. Ez az esetben eredményezhet a tér tágulásával arányos
távolságméreteket, ha a testvéri bolygók dimenziós azonossága számottevő, a
taszító erő és túl nagy vonzóerő ezért nem érvényesül. Az életszerveződési
folyamat azonban folyamatosan kicseréli a mezők eredeti részecskéit egyre több
idegennel, amely miatt az élet folyamán az azonosság egyre csökken. Miként
csökken az azonosság, úgy távolodnak el egymástól és a korábbi környezettől az
öregedő mezők, de egyszer még a szülői nyelő előtt egymásra lelnek. Az
embernek ezernél több univerzális észlelés van a szókincsében, amelynek
információi a sejtjeinkben gyökerezik. Az öregedő ember, azt mondja … ez már
nem az a világ, ez nem a mi világunk, - bezzeg az én időmben…. És nem is
tudjuk, hogy sokszor fején találjuk a szöget. A világ és a környezet tényleg
megváltozik, a részecskék java része a környezetben is kicserélődik.
A nagy mezőkbe csak a szimmetria, vagy a forgási (mágneses) tengelyirányba
kiáramló töltések kerülnek vissza, magukkal víve az útidő alatt megtalált
ellenkező nemű (forgási irányú), az őket a nagyobb térszimmetrikusabb
állapotba segítő kiegyenlítő társukat. Ez esetben, a nem tengelyirányban, hanem
a tengely körül kiegyenlítetten áramló almezők, elektronok, holdak, bolygók az
áramlási rendszer fontos részét képezik, nevezetesen az almezők a szimmetriába
segítő különbözetet képviselik. Tehát a Naprendszerben, mint áramlási
rendszerben, a kiegyenlítő tömegek nemcsak a tömeg, hanem a forgási
egyensúlyban, azaz a téregyensúlyban is fontos szerepet játszanak.
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A másik lehetőség azonban emberközelibb.
Ha a füzérsugarakon a szülői mezőkből kibocsátott részecskéket lemenő
utódoknak, gyermekeknek képzeljük, akkor a fogamzást az origóban létrehozó,
eredetet adó mezőket felmenőként tisztelhetjük. Ez esetben az emberi nyelv
helyesen nevezte el az azonos szülőktől származó, egymás után megszületett
utódokat oldalági testvéreknek. A Nap körül keringő bolygók, valószínűen
oldalági testvérek, amelyek azonos szülői mezőből származnak. Miként az
élővilágban, a legidősebb, legdinamikusabb testvér a legdinamikusabb, a
legerősebb, aki a lehető legtöbb energiát begyűjtve először éri el a csillaggá
váláshoz szükséges tömegméretet. A később született testvérek többnyire
kevésbé dinamikusak, inkább találékonyabbak, okosabbak vagy/és
furfangosabban bonyolultabbak. A Föld, Gaia, a naprendszeri testvérek közül a
7. Gyermek, neutrálisabb és bonyolultabb genetikával rendelkezik, amelynek
köszönhetjük a létezésünk. Ez esetben a holdak, valószínűen késői mostoha
testvérek, az antik világ félrelépett isteneinek (a bolygóknak) a gyermekei. Az
oldalági rokonság, a térszerkezetekben jól megfigyelhető, olyan együtt fejlődő
testvéreket jelent, amelyek közös szülőktől származó, nagy analógiával és
hasonló áramlási mintával is rendelkező egyívású utódok. Ez a mezők
dimenziós tulajdonságaiban is megmutatkozik. Ez a térdimenziókban kis eltérést
(egymás mellé kerülést) az áramlási ritmusban, a születési és fejlődési időben
viszonylag nagy azonosságot, és valószínűen nagy tartalmi azonosságot tételez
fel. A naprendszeri bolygók közötti kapcsolat, egymás után született testvérek
kapcsolata. E mezők az ellentétes forgásirányú részecskéket megkötve tömeget
növesztettek, azok azonban hozták magukkal az útközben megtalált párjaikat.
Ilyenformán a bolygók olyan testvéri csoportosulásoknak is tekinthetők,
amelyek a dimenzió azonosság alapján nagyobb mezőbe szerveződve járják az
életútidejüket, nem túl messzi a más csoportba szerveződött testvéri mezőktől.

Az anyagot eredményező sűrűsödések abszolút szükséges feltétele a
folyamatosság, a tartós azonos ritmusú impulzusképződés. Bármi, amely
megszakítja a folyamatosságot, pillanatnyi energiahiányt (kimaradást) fog
okozni, amelyet a millió km.-re lévő vevőrács, anyagmező is érzékelni fog.
Ha beforgatjuk 90 fokkal a szimmetria síkot, interferenciás köröket láthatunk,
amint kirajzolódik a kristálymező, amelynek a metszéspontjainál
energiasűrűsödés és újabb impulzusok keletkeznek. Ha több metszetet veszünk
fel a szimmetriasíktól eltérő kereszteződéseket is bemutatva, és számítógéppel
modellezzük az összegződési lehetőségeket érdekes összefüggésekre
bukkanhatunk. A kísérletek még nem zárultak le, a könyv írása közben csak
eddig jutottak el, az eredményekről ennél részletesebben még nem tudunk még
beszámolni.
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Minél több impulzushelyről kiinduló gömbhullámnak esik időben és térben
azonos rácspontra a kereszteződése, annál nagyobb lesz a rácspont impulzus és
részecskesűrűsége, az energiatartalma. A közös főszimmetria vonalak, Pl. a
neutronvonal, vagy egybeeső tengelyű egymást metsző neutronsíkok egybeesése
esetén nemcsak állóhullámok és állócsomók, hanem állómezők alakulhatnak ki.
Ezeknek a kezdeti anyagsűrűsödéseknek azonban nincs alsó határa. Az
impulzusban bármilyen kicsi részecskék egyesülhetnek, azok is tovább
töredezhetnek, és belőlük még kisebb részecskék, azokból kisebb állómezők,
anyagcsomók alakulhatnak ki. Az impulzusokkor kialakulható részecskeméret a
mező gyorsítási lehetőségétől függ, az pedig a mező méretétől és tömegétől.
Ahogy megyünk a fraktálszinteken felfelé, a csillagoknál is sokféle
tömegméretet észlelhetünk, de ez felett is számos szerveződési szint lehet,
halmazok és azok halmozódása, mire elérjük a galaxis méretet. A galaxis szint
felett, galaxis halmazokat, szuperhalmazokat találunk, amelyekkel elértünk a
jelenlegi észlelési lehetőségünk határáig. Nincs okunk feltételezni, hogy a
látóhatáron túl lényegesen eltérő, másféle elrendeződést, térszerveződést
találunk. A halmozódás valószínűen folytatódik, és eljuthatunk egy
Világegyetem méretű szintre, amely fölött, időben távolabb játszódó
eseményekre már csak feltételezéseink lehetnek. Ennek a továbbgondolása
viszont nem ehhez az anyaghoz tartozik, egy másik fejezetben, a csillagászati
aspektusban fejtődik tovább.
Az energia nemcsak tömegben, hanem sebességben is értékelhető. A tömeg és a
sebesség egy fordított aránypárt képezve adhat egy energiai állandót. Tehát
bármilyen energiaérték behelyettesíthető sokféle tömegértékű és sebességű
mező szorzataként. Adott energiaadag sokszoros sebességen arányosan kisebb
tömegértéket képvisel. A fény sebességén egy kW. Energiát képviselő
részecskemező háromdimenziós méretkiterjedése, a jelenlegi eszközeinkkel nem
mérhető. Ennél sebesebben is haladhatnak kisebb tömegű részecskék, de ilyen
részecskék is elveszthetik a haladási irányú sebességüket, így az
energiatartalmuk igen kicsi de valós értéket vehet fel.

A terjedési sebesség és a részecske perdület összefüggései:
A fénynek van perdülete tehát a foton nem a lehető legegyenesebb, a legjobban
sugárirányba terjedő részecske. Valószínű, hogy a neutronvonal közelében
keletkezik. Ez a perdület teszi lehetővé a távoli égitestek körül a fényelhajlást,
miként a rádióhullámokét a sokkal nagyobb perdület. Ha a könyv közepén
található anyagszerveződési piramishoz lapozunk, megérthető a felállított
összefüggésrendszer.
Az impulzushelyek közötti térben a szimmetriasíkon kívül a forráspontoktól
számítható távolság és az erővektor nem egyenlő, ezért a rácskereszteződések
többségében nem alakulhat ki teljes szimmetria, neutrális térhelyzet. Az ilyen
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kristálypontoknál az egyenlőtlen erő miatt perdület várható, tehát ezeken a
helyeken töltéssel rendelkező részecskék keletkezhetnek. Minél nagyobb az
eltérés, annál nagyobb perdület keletkezik, de közben az impulzusban
résztvevők összegződő energiájánál a radiális irányú terjedési dimenzió
csökken.
A berajzolt szimmetriasíktól balra vagy jobbra kapott metszéspontoknál már
nem teljes a szimmetria, az apai vagy anyai hatások erősebbek. Ha vektorokkal
összekötjük, a hosszabb út miatti időbeli differencia azt okozhatja, hogy nem
azonos ritmusban, nem pont a tömegközpontot találja el, hanem a támadáspont
eltolódik, mindig csúszik egy kicsit. Ez okozza az impulzusban keletkező
részecskék egyre nagyobb perdületét, mígnem eljutunk egy olyan szakaszra
melynél a téridős randevúk elmaradoznak. Az ilyen helyeken nem keletkezik
anyag, ezek az impulzusban ritkább határrétegek majd ismét növekszik az
energiasűrűség az eltolódások ismét egybeeshetnek.
A teljesen azonos ritmusban változó, az impulzus eseményeket egyformán
feldolgozó mezők között a neutrális vonalon (síkon) rezonancia alakul ki. Az
eltérő ritmusban de közös többszörös impulzusazonossággal rendelkező változó
mezők a felharmonikuson kerülnek kölcsönhatásba, sokkal gyengébb a
rezonancia lehetősége.
Ha nemcsak két mezőből, hanem több impulzuspontból azonos ritmusú
hullámok indulnak ki, amely miatt nő a fluxus sűrűség, középen nemcsak egy
neutron vonal, hanem egymást keresztező, mezőt alkotó neutron síkok
alakulhatnak ki. Kisebb energiaszinten ezeket neutrinóknak is nevezhetjük,
amelyeket körülvesznek a kisebb energiával összekapcsolódott, és ezért kevésbé
sűrű töltött részecskék protonok és az elektronok. A neutrális térhelyzettől kifelé
haladva az ütközési energia csökken, és egy szöget elérve az impulzus lágy
egymást segítő egyesülésé válik. A kis szögben, azonos irányban tartó
részecskék, amelyek maguk is részecskékkel körülvett mezőknek tekinthetők, a
hosszú közös utazás alatt sok részecskét cserélnek, van idejük megismerni
egymást, az egyesülésükkor nem keletkezik egetverő tűzijáték. A nagy
távolságra eljutó kozmikus sugárzást is okozó nagysebességű neutronok és a
kicsit lassúbb fotonok a tér igazi utazói, amelyek részecske és hullám természete
éppen az összegeződési lehetőségek következménye. A haladás közben a
közegellenállás miatt veszítenek az energiájukból, ezért a lendületelnyelődés
miatt ekkor hullámként (észlelési szintet el nem érő részecskesűrűsödések
áthaladásaként), észleljük.
Ha egy rácsponthoz érnek, ahol ismét összegződhetnek, egyesülhetnek az
azonos irányba tartó részecskékkel, a lendületük megerősödésének a
következményeként ismét magasabb energiaszintre kerülnek, és ismét
kvantumként, részecskeként figyelhetjük meg a terjedésüket.
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A változási eseményt, az impulzust követően, a szerte-szét szóródó
részecsketöredékek maradványai szétszóródhatnak. E részecskéknek a mező
körül kölcsönhatásba nem került, nagyobb lendületre gyorsuló (összegződő és
neutrális) maradványai az impulzus lokális helyéről ekvipotenciális jellegű
gömbhullám felületeken eltávoznak, létrehozva a térben távolodva táguló,
ritkuló auraszerű védő és szűrőhéjat. E gömbhullámot alkotó részecskeraj a
mezők tömegközpontjai felé áramló részecskeesővel szemben halad. Az
ütközésben szétszóródó részecskék ekvipotenciális jellegű kiáramlása csak
idealizált lehetőség. Mint minden idea, ez is csak egy elképzelt lehetőség, amely
az egyszerűsítés és a megértési lehetőség könnyítése végett kerül a
tankönyvekbe. A valóság az, hogy az életben az ideális állapotok fehér hollókat
jelentenek, nagyon ritkák és bár nem lehetetlenek, esetszerűen véletlenek.
Valójában mindig eltérő a kiáramlás a mezőkben, amelyet a maradó
lendületirány és a mező rendszere határoz meg. Bármilyen nagy is a hasonlóság
a téresemények között, lokálisan csak analóg, tehát nem teljesen megegyezők az
események.
A szimmetriasík irányába kisszög alatt elrugaszkodó, egyesülő, összegződő és
ezzel nagyobb lendületre gyorsulva a mezőből kijutó többségi részecskék
jellemző áramlási kötegbe szerveződnek, amely a kiáramlási rendezettség
növekedését eredményezi. A rendezetten kiáramlási, füzérkötegbe szerveződő
egy darabig közös irányú, (magas iránydimenzió azonosságú) haladás miatt
olyan nagy kiáramlási sebesség, lendület alakulhat ki, amely a csatorna irányába
tartó idegen részecskéket egyszerűen elsodorja az útból. Ezzel lehetővé válik,
hogy a nagyon magas kiáramlási sebességre gyorsult részecskék egy viszonylag
szűk keresztmetszeten a nagyobb külső nyomás ellenére kiáramolhassanak a
mezőből. Ez a kiáramlási csatornaköteg alkotja a füzérpályákat, amely a belső
változásban keletkezett túlnyomás többségét a külső tér felé levezeti.
A kötegen hatalmas sebességgel kiáramló részecskék által a füzérköteg által
képzett póluson befelé igyekvő részecskéket az áramlás lendülete elsodorja a
nyílástól, amely a kiáramlással szemben ható ellenállás csökkenését
eredményezi. Az azonos füzércsatornákon haladó részecskék között nagyon
nagy az irány és egyéb dimenzió azonosság, amely miatt egymás felé nem
alakul ki nagy ellenállás (testvéri a kapcsolat), ezért a részecskék hézag nélküli,
nagyon nagy sűrűségű, folytonosan kitöltött áramlási köteget alkotnak.
Az egymás melletti füzérpályákon némileg más jellemzőkkel, dimenziós
tulajdonságokkal, eltérő iránydimenzióval, sebességgel, perdülettel rendelkező
töltöttebb részecskék haladnak, amelyeknek a forgási iránya valószínűen
ellentétes irányú. Ez már térbeli elkülönülést eredményez, amely miatt az
egymás melletti pályákon de azonos irányba forgó részecskék között
szétválasztó irányú nyomás is keletkezik. Ez az erő a kiáramló részecskék körüli
kisebb méretű részecskékből erőteret alkotó auratér azonos forgásiránya miatt, a
közös határfelületeken egymással szemben áramló, torlódó részecskegáz
nyomásnövekedése szétválasztó irányú erőt eredményez.
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A füzérköteg közepe felé, a szemben haladó félresodort részecskék fékező
lendülethiánya következtében csökken az ellenállás, amiért a kiáramlási
sebesség folyamatosan nő. A nagy lendülettel kiáramló töltések, nagyon nagy
sűrűsége magas fluxus sűrűséget, a mező kiáramlási nyílása körül észlelhető
mágneses teret generál, amely északi vagy déli kiáramló pólust képez. A
mágneses eltérést az irány és forgási rendezettség, az ilyen dimenziós
tulajdonságok eltérése eredményezi. A kialakuló nagy lendület a mező
egyébként zárt védőrétegét szétnyitja, amely a nyílás körül elsodort és így
behatolni képtelen idegen töltések miatt nem okoz a mezőnek sérülékenységet.
A nagy lendületárammal szemben haladó idegen részecskéknek a torok
környékén nincs esélyük befelé támadni, amely visszavert támadás magasabb
impulzus sűrűséget az északi fény megjelenését eredményezi. A füzérköteg
töltéskibocsátó nyílását a Változás és rendezettségben már bemutattuk, ezért
most magyarázat nélkül ismételjük meg. Az anyag későbbi részében ismét
bemutatásra kerül.
15. ábra: A részecskék, elektronok, atomok, holdak, bolygók, csillagok és
galaxisok, azaz a változóképes anyagmezők részecske áramlási ábrája.
A fő töltéskiáramlás iránya mágneses tengelyt eredményez

Ha el tudjuk fogadni, hogy az impulzuskor mindig összetapadt részecskemezők
ütköznek, amelyek mindig sok összetevőből, sok kis részecske-köd rugalmas
golyóiból összetapadt szerkezetekből állnak, akkor megérthető a sokféle
következmény kialakulása. A szétfröccsenő mezők ütközésben elkülönült
részecskéinek egymást követő gömbhullámai különböző hullámhosszú és
hullámtermészetű elektromágneses sugárzásként, és részecskék kvantumszerű
adagjaiban észlelt fotonként is terjedhetnek. A fotonok kettős hullám és
kvantumtermészetét kielégítően indokoltuk a sebesség növekedésével és
csökkenésével. Ez az a lendület tartomány, amelynél a füzérpályákon haladó
részecskék folytonossága a sebesség növekedés miatt felszakadozik.
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Elképzelhető, hogy a fénysebességnél nagyobb lendületet eredményező
összegződéskor fényrobbanásszerű jelenség következik be.
A határfelülete képező részecskesűrűség a térbeli tágulással csökken, de ezzel
arányosan növekednek a részecskékből álló örvényterek, ezért mindenkor
viszonylag gyorsan és egyenletesen kitöltik a rendelkezésre álló teret. A
környezeti változás által meghatározott és a környezetre jellemző impulzus
sűrűséget, és ezzel jellemző térnyomást eredményez. A környezeti változásból a
fiatal részecskemezőkbe bejutó részecskék, belső impulzusokat keltenek, amely
a belső tér nyomását – ha az időegységre jutó változásszám magas – a
környezeti nyomás fölé emeli. Ezzel az új mező a térben és időben
növekedésnek indulhat, terjeszkedni kezdhet. Ez egy belülről habosodó buborék
rendszer, amely a bejutó részecskék által keltett hőváltozást, a belső nyomás
növelésével és térbeli terjeszkedés vagy a nyomásnövekedés irányába vezeti le.
A mezők körüli tér nyomása határozza meg, hogy a részecskebuborék meddig
terjedhet, hol ütközik olyan ellenállásba, amely statisztikailag megszűnteti a
térbeli kiterjeszkedését, a részecskék haladását. Mivel minden mező körül nagy
idegen részecskesűrűség alakul ki a más pontokban keletkezett impulzusok
maradványaiból, amelyek minden irányból folyamatos támadják a kifelé haladó
részecskéket, ezért a mezők körül ütköző övezetek, zónák, szférák, aurák
alakulnak ki, amelyeken a részecske és az impulzus sűrűség nő. Ezekben a mező
körül sok rétegben kialakuló, és a mezőből kifelé emelkedő energiaszintet
jelentő héjakban, határfelületekben, rétegekben a kifelé és a befelé haladó
részecskék, részecskemezők ütköznek egymással, vagy /és az erőtereikkel
fogságba ejtik a befelé és a kifelé haladó részecskéket. A nagyobb tömegű és
energiatartalmú részecskék magasabb pályákra kerülhetnek, és fordítva is igaz, a
nagyobb tömegű protonok és neutronok mélyebben behatolhatnak e zónákba.
Minden változóképes, a környezeti hatások ellen védekező anyagi mező ilyen
övezetekkel védi a terét, az áramlási mintáját, a lelkét és a testét, a
rendezettségét elrontó idegen támadásoktól.
A már leírtak alapján megérthető a nem egybeeső támadásvonalú részecskék és
erőmezőiknek a megperdülése az impulzus idő-út eltérése miatt, amely nemcsak
eltérő támadásvonalakat, hanem a mágneses és elektromos jelenséget is okozza.
Ha megértjük, hogy a megperdülés egy csigavonal alakú pályára állítja az
erőkaron ütközött részecskéket, akkor fel kell ismernünk, hogy ez miatt
hosszabb útidő pályát kell bejárniuk, amely miatt később érkezhetnek a
megfigyelőkhöz, mint az azonos impulzusban nyílegyenesen szétröpült,
pontosan ütköző, és a teljes rugalmassággal a radiális irányba elrugaszkodó
részecskék. Ráadásul, ha a fraktálmélységben tovább elemezzük a folyamatot,
fel kell ismernünk, hogy az ütközésben a terjedési irányszögtől függően sokféle
erőhatás alakulhat ki, amely az éppen-csak irányt változtató gellertől a totális
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erőátadásig, a maximális elrugaszkodásig terjedhet. Az is befolyásolja a
részecskék eltávolodási sebességét, hogy az impulzusszerű egyesülés, sem
mindig nagy sebességű erős kölcsönhatás következménye, hanem számos
esetben lágyabb, kisebb sebességgel haladó részecskemezők közel azonos
irányú egyesülése is hidegfúzióként ismert kölcsönhatást eredményez. Sok
esetben ráadásul nem kell a főcsoportoknak, a magoknak ütköznie, mert az
ütközés és a kölcsönhatás a mező körül a részecskéket övező aurahéjon, az
erőteret határoló semleges és rugalmas hártyán is összegződhet, befolyásolva a
mezők töltöttségét, a haladási irányát és információs energetikai eredőjét. Ezek
mind eltérő erőt, lendületrészt adnak át a kölcsönhatás során. Érthetően a
legnagyobb irány-azonosággal és rugalmassággal rendelkező, de az ellenkező
irányból a legnagyobb sebességgel érkező részecskék ütközhetnek a legnagyobb
lendülettel, és rugaszkodhatnak el egymásról, vagy a helyben maradó egyesülő
magba tömörödhetnek. Ezek időegységre számítva gyorsabban lejátszódó,
nagyobb energiaváltozásokat, érthetőbb impulzuseseményeket eredményeznek.
Miért észleljük mégis az impulzus következményeit eltérő sebességgel haladó
részecskéknek vagy/és hullámoknak. Azért, mert az impulzus helyszínéről akkor
sem egyforma sebességgel távolodnak el, ha azonos energiára tettek szert. Az
eltávozó részecskék egy része a legrövidebb úton hagyhatja el a helyszínt,
éspedig majdnem sugár irányba. Az ütközéskor szerzett lendület, pontosabban a
dimenziók változása dönti el, hogy miként észleljük a legrövidebb idő alatt
eltávozó részecskéket. Ha viszonylag kis lendületösszegződés történt, akkor a
leváló részek nem gyorsulhatnak fel a fény sebességére, tehát a legjobb esetben
is csak alacsonyabb sugárzási frekvenciaként, vagy ismert elektromágneses
tulajdonságú részecskeként, a megszerzett pedülettel feltöltődött elektron vagy
protonok kiválásaként észleljük. Ha az ütközésnek sugárirányba eltávozó
részecskéi is akadtak, amelyek nem tudtak felgyorsulni a fénysebességre, de a
közelben egyidejű és azonos ritmusú számos impulzus történt, akkor azok nagy
dimenzióazonosságú részecskéivel egyesülhetnek, és utólag a fény sebességére
gyorsulhatnak. Ez csak akkor történhet meg, ha van elég idő és távolság az
egyesülésre és a felgyorsulásra. Ez esetben a távoli megfigyelő ezt is fény
felvillanásként fogja észlelni, és folyamatos impulzus utánpótlás esetén,
folyamatosan érkező fotonokként. Tehát azt a gyorsan változó mezőt, mezőket is
fényt kibocsátó csillagként észlelhetjük, amelyben a kibocsátott részecskék
kibocsátási lendülete még a fény frekvenciája alatt van, de a mező más
részecskéinek a támogatása, a felénk szálló részecskéket a fénysebességre, vagy
a fölé gyorsítja fel.
A kialakuló gömbhullám sugarának az irányához közeli nagyobb lendülettel
elrugaszkodó, a relatív legegyenesebb pályán elröpülő részecskét, mint az eddig
leggyorsabban eltávozhatóként ismert impulzus töredéket fotonként ismerjük,
amelynek a részecskeszerű megjelenése ezzel megérthetővé vált. Az ilyen
kvantumadag megfigyelőhöz érkezése pillanatszerűen kölcsönható, részecske
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tulajdonságot mutat. A megfigyelő mindig részecskeként érzékeli, de a
hullámszerű viselkedést is ismerjük, és a leírtak alapján érthetővé vált a kettős
természet.
Az azonos impulzusban keletkező szétrepülő fotonok egymással ellentétes
irányban de egybeeső egyenesen távolodó részecskéi egymás antipárjai,
amelyben a kölcsönhatásba kerülés nélkül nincs esély az egyesülésre, a
fotonként azonos lendülettel de ellentétes irányban elrugaszkodó ikertestvérek
összegződésére. Közvetett úton ez lehetséges, de ekkor lendületvesztés
következhet be, azonban nagy ritkán előállhat olyan eset, amikor a gravitációs
erő pályamódosító hatása, vagy a lendületvesztés utáni másodlagos
részecskemaradványok kis szögben történő összegződése olyan erősítést
eredményez, hogy az ismét felgyorsíthatja a maradványmezőt a fény, vagy annál
nagyobb sebességére. Más a helyzet a nem azonos sugárzókból, nem azonos
impulzushelyről származó nagysebességű fotonok (fénysebességgel haladó
részecskemezők) egyesülésekor. Ezek kis szöget bezáró összegződéseikor a
lendületdimenzió annyira megerősödhet, hogy a fénynél nagyobb
részecskesebességek is kialakulhatnak, amelyek a nagy sebességű és nagy
áthatolóképességű kozmikus sugárzást okozzák.
A magok, a mezők körüli erőterek megmaradása fluxuspályákat alakít ki,
amelyeken a töltések, a kisebb magok nagyon nagy sűrűségben, de egymástól
(statisztikailag) egyenlő távolságot tartva követik egymást. A fluxuspályák
közötti távolságok egyben jelzik az adott pályán áramló fiatal erőterek
pillanatnyi semleges zónáinak, az auraszerű részecskehéjak kiterjedési méretét,
amely a kiterjedés időrendjében a növekvő térdimenziókat eredményez. A
részecskepályák közötti távolságok tágulási vagy összehúzódási folyamata jelzi
a részecskemező életfolyamatának a kiteljesedését, vagy visszahúzódását,
öregedését. A mágneses fluxust bemutató ábrán remekül megfigyelhetőek az
egyes fluxus-csatornák, amelyek szemléletesen mutatják a belső pályák eltérő
hosszát és a kétpólusú szülő mezők szimmetriasíkon, szimmetriatengelyen
(forgási tengely) érvényesülő harmóniáját. A szimmetriatengely körüli
füzérkötegen a pálya kiegyenesedését az összegződő, egymást iránydimenzióban
erősítő részecskemezők felgyorsulásával megszerzett nagyobb lendületérték
eredményezi, amelyek az e pályákra kerülő részecskemezőknek térben nagyobb
távolságot, időben nagyobb kiterjedést tesznek lehetővé.
A szökési sebességet el nem érő, a nem kellő lendülettel de nagyobb perdülettel
szétszóródó részecskék képezik azt a szűrő, védő aurahéjat, amelyen erőteret
támadó részecskéket az átadott lendületükkel visszaverik. A füzéreken nagy
sűrűségben kiáramló töltések folytonosságát a keresztirányban egy-egy
részecskét kiütő, térben és időben a pályát keresztező idegenebb részecskék
szakítják meg, amelyek egyúttal a megszakított füzérszakaszon lévő részecskék
iránydimenzióján is változtatnak mindig egy kicsit. Ezek a megszakadások
pályaelágazásokat eredményeznek. A füzérpályák, mint a fa ágai, a keresztező
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erőhatásoktól felszakadozó füzércsatornák eltérített kukacainak a lefűződéseként
elágaznak, a térbeli ágsűrűségük a kiterjedéssel folyamatosan növekszik, de a
növekvő mennyiségű pályán azonos mennyiségű és ezért a térben ritkuló
részecsketömeg szóródik szét. A lefűződő és ezzel közös perdületre szert tevő
füzérdarabok egy időút után feltekerednek, önálló áramlási térré válnak.
Mivel a füzérpályák a szétágazások miatt nem folyamatosak, a pályák közötti
erőterek távol tartják egymástól a közel azonos irányban szálló részecskéket. Az
elágazási lehetőség biztosítja az egyenletes pályaeloszlást, és az egyenletes
részecskesűrűséget. Valamennyi növény, élőlényre ez az elágazás a testépítő
jellemző. A fáknál, a növényeknél és a gyümölcsöknél, a gombáknál mindez jól
megfigyelhető.
Már tudjuk azt is, hogy a nem pontosan azonos támadásvonalban összegződő
részecskemezők impulzusszerű összegződésekor sokféle a fotonnál kisebb
energiával elrugaszkodó részecske vehet részt, amelyek csak lassabban,
hosszabb, cikk-cakkos keringőkkel bővített pálya bejárása után érik el a
megfigyelőt. Ezek a pályák a térben azonos sugárzóból származás esetén is
keresztezhetik egymást, amely miatt a perdületi tengely körül hullámszerűen
összegződhetnek. Ez miatt a kölcsönös erősítések nem csak azonos vonalban
jelenhetnek meg, hanem a perdületi tengely körüli nyíló kúpok összeérő,
egymást keresztező felületén hol itt, hol ott. A különböző sugárzókból származó
perdülettel rendelkező mezők hasonlóan összegződnek. Ilyenkor az
impulzuspontok közötti szimmetriasíktól hol jobbra, hol balra kerül a
csúcserősítés, amely a helyben álló megfigyelőhöz intenzívebb és kevésbé
intenzívebb adagokban érkezik.

Gazdag László, a Homályos zóna c. könyvében jól fogalmazta
meg, hogy ,,itt még alig vagyok, már egészen itt vagyok, és már itt sem
vagyok… a hullámintenzitás eltérését, a részecskeerősödés átvonulását.
Természetes, hogy az azonos lendülettel elszálló részecskék, ha a kacskaringók
miatt egyre nagyobb utat járnak be, mind nagyobb késéssel érkezhetnek a
megfigyelőkhöz. Az eltérő támadásvonalban egyesülő, kisebb sebességű
részecskelendület sokféle lehetősége egy széles sávot alakít ki a lendület
dimenzióban, és a perdületi lehetőségekben, amelyet az észlelési, az érkezési
frekvencia szerint soroltunk be. Az impulzusokban összegződő lendület így
nemcsak a fekete fehér, azaz helyben maradó és azonos energiaszintű
ekvipotenciális felületen elszálló mezőkre bontja a korábbi csomagokat, hanem
széles lendület és perdületsávon, nemcsak térben, hanem időben is szétterítve
egy széles frekvenciasávra. Ez a különböző összegződések térirányú
terjedésének az időegységre számított ritmusát adja. A hullámhossz, a
periodikusan egymást követő részecskecsoportok, a megfigyelői pontot
keresztező áthaladó részecskefelhők legnagyobb sűrűségű héjaként is
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meghatározható legnagyobb tömegsűrűségének az egymástól való átlagos
távolságát.
Hullámszerűen akkor terjed a fény, és a térben lassabban kiterjedő
elektromágneses hullámok, ha az impulzuskori összegződésben a részecskére
ható apai és anyai hatás nem egyenlő. Ez akkor következik be, ha nem a
szimmetriasíkon és nem azonos értékben, hanem némi időkéséssel, (vagy
sietéssel, relatív, nézőpont kérdése) erőkaron és perdületet okozva összegződik.
Ez a részecskecsoport életében labilitásként jelenik meg, amelyben váltakozva
hol az egyik sugárzóból, hol a másik sugárzóból kap megerősítő információt. Az
ilyen hullámokon haladó részecskék lendülete hol megerősödik, hol lelassul,
elbizonytalanodik. A bizonytalanság ára a lassabban haladás, de ez lehetőséget
adhat a pálya-közeli részletek észlelésére, megfigyelésére, többféle információ
megismerésére, nagyobb bonyolultságra.
A leírt folyamat érthetővé teszi, a fény terjedési lehetőségeit, amelyet Einstein a
legmagasabb terjedési sebességként határozott meg. Ma már tudjuk hogy ebben
nem volt igaza. A fény, mint a hatás véges terjedési sebessége idéző jelbe tehető,
csak a megfigyelhetősége és a statisztikai gyakorisága miatt ismert. Ma már
egyértelmű az is, hogy azonos időpillanatban, a térben és időben egy irányba
tartva összegződő, két, három vagy néha több impulzuspontból származó
hatások a fénynél nagyobb sebességre gyorsíthatják egymást.
A változási és terjedési sebesség azonban nem kötött egyetlen ritmushoz,
frekvenciasűrűséghez. A mezőkben a szuperpozíciós lehetőség miatt egyidejűleg
végtelen mennyiségű olyan eltérő ritmusú impulzussorozat játszódhat le,
amelyeknek a kölcsönhatása egymásra nem közvetlen és nem elsődleges, amely
a részmezők közötti szerveződés mellett az almezőkön belüli információcserét
folyamatosan lehetővé teszi. A mezőkben történő időegység alatti változás a
fény rezgésszámának a sokszorosa lehet, amely végtelen frekvenciasűrűséget, és
jelen idejű információcserét eredményez a mezők belsejében. Feltételezhető,
hogy a nagy változási sűrűségből kiinduló belső fluxus-pályák kereszteződései
kölcsönösen növelik a spin, a töltöttség lehetőségét, amely miatt az ütközési
meződarabolódási és impulzusesély a nagyváltozású mezőkben
megsokszorozódik. A mezők belsejében a mező összetételére és szerveződési
szintjeire is jellemző impulzussűrűség alakulhat ki. E mezőkön belül a
részecskék által közvetített hatásterjedések energiája és lendülete általában a
tömegméretekből meghatározható. A mező mérete és sűrűsége miatt általában
egy mezőn belül nincs elég idő és pálya a fénynél lényegesen gyorsabb terjedés
tömeges kialakulásának, ez csak a mezőn belüli változási központok, az
impulzushelyek egymást az eseményekről radiális irányban tájékoztató
lehetősége. Tehát a mezőkön belül a változásokról a mező kristályrácsai (tagjai)
jelen időben és eseményarányosan azonnal értesítik egymást.
A leírtak alapján megérthető a frekvenciaskála, amelyből a fény széles
frekvenciasávba szóródása is érthetővé válik. Ha a legegyenesebb pályán és a

121
leggyorsabban haladó részecskemaradványok az Uv tartományba nagyobb
frekvencián érkező gyors rajai perdület nélküli egyenes pályán haladnak,
nemcsak gyors, (akár a fénynél is magasabb) sebességre tehetnek szert, hanem a
térben kisebb részecskesűrűségű kristálypontok részecskéi között
akadálytalanabbul, és kevesebb veszteséggel haladhatnak át. Ez a lehetőség
biztosítja a legnagyobb távolságra a legkisebb időeltolódással az ellátást, az
információ továbbítását, mert a lassabban haladó, a perdülettel is rendelkező
részecskék csak nagyobb időeltolódás után hozzák az impulzushelyi
információkat.
A részecskemezők terjedése nemcsak az impulzushely körül keletkezett
gömbfelhőn kívüli térben történik hasonlóan. A lokális mezőben keletkezett
impulzusokból szerteszét szóródó részecskék egy része a gömbhullámon táguló
aurahéjról, - a külső térből érkező részecskezápor lendületét csökkentő
szűrőmezőt, határoló hártyát képező kisbolygó övezetéről - visszaverődve a
belső térben is lehetővé teszi az időutazást, a keveredést és bonyolultság
kialakulásához vezető evolúciós folyamatot.
A nagyobb sebességgel száguldó részecskék az aurát képező határoló felületek
áramlási irányával 90 fokot bezáró pályabeli (és ezért a legrövidebb idejű)
kereszteződése során kisebb az esély az aurán, a részecskékből álló kisbolygó
övezeten történő fennakadásra, segíti a kijutást az egyenes, a korábbi gömbhéj
felületekre merőleges, sugár irányú pálya. A nem sugárirányú, a perdülettel
rendelkező és a gömbhéjra nem merőleges támadásvonalú részecskemezők
fennakadására, visszaverődésére és kölcsönhatásba kerülésére nagyobb az esély.
A merőlegesnél minél kisebb szögben kereszteződnek a pályák, annál nagyobb
az esély, (hosszabb a kereszteződési idő és lehetőség) a kölcsönhatás és az
impulzus kialakulására. A védő, szűrő kisbolygó övezetet képező aurát kis
szögben támadó részecskék törvényszerűen elakadnak és visszaverődnek, amely
miatt a belső mezőkben sokáig, de véges ideig bolyonghatnak, mielőtt kijutnak,
fenntartva az életfolyamatként ismert térrezgést.
Valószínűsíthető, hogy a terjedési sebességet egy többtényezős
arányösszefüggés határozza meg, amely a változási ritmustól, a szerteszét repülő
részecskék térméretét meghatározó belső nyomástól, a kirepülés sebességétől és
a bezárt szögtől, valamint a perdülettől is függ. Tehát a részecskék kijutási
lehetőségét a mezőkön belüli dimenziós értékek egymáshoz képesti arányai
határozzák meg. A távolban ható lehetőséget már a térbeni áramlással is bővülő
több dimenziós jellemző együttesen határozza meg.
A darabolódáson, hőáramláson alapuló fizikai rendszer, áramlási
összefüggései materialista alapon is könnyen megérthetők, de a mezőkben
áramló részecskék térben és időben, egyre több dimenzióban változó
kiterjedésének a következményei egyre nagyobb térre és időre kiterjedő, a
bonyolultságában növekvő változó rendszert eredményezett.
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A térben és időben növekvő bonyolultság kiterjedése, olyan soktényezős
függvényrendszer szerint változó teret eredményezett, amelyben az
egyszerű fizikai matéria darabolódása, áramlása, áramlási mintát, lelket
képező mezőprogramot, egyre nagyobb bonyolultságban és növekedő
ritmusban de egyensúlyi helyzet körüli állapotban változó mezőket,
biológiai élőlényeket is eredményezett.
Az impulzuskor kialakuló, stabilabb, lokális áramlási mintát alkotó
részecskemagokból szerveződő mezők, lényegében egy belülről habosodó
áramlási örvénytereknek, áramlási mintáknak tekinthetők. Az ilyen növekvő
kiterjedésű mezők belsejében a lokális jellegű gömbszerű térrészekbe záródott
rezgés, meghatározható idősorrendet eredményezve összegződik, megerősödik,
amely erősítések a rezgéssel meghatározott dimenziós tulajdonságok
megerősödését, kifejlődését eredményezi. Az egyedi öröklött rezgésminta, a
genetikai rend kifejlődését befolyásolja, módosítja a környezetből bejutó
részecskék mezőben történő áramlását. A kifejlődő mezőben lejátszódó
életfolyamatot időben növekvő mennyiségű, eltérő információ,(rezgést
módosító) egyre több idegen részecskehatás éri, amely saját ritmust biztosító
részecskék csökkenő érvényesülését is eredményezi. A mezők életfolyamata
valószínűen attól is függ, hogy a ki és a bejutó részecskék arányát, a változás
szinkronítását meddig képes a mező megtartani. A nagyon nagy mennyiségű
részecskéket, nagy tömegű anyagot begyűjtő csillagszerű mezők hosszú ideig
működőképes áramlási rendszereket alkotnak, amelyeknek nem túl magas a
bonyolultságuk. Az azonban már koránt sem biztos, hogy e mezők több milliárd
év alatti fejlődése során nem jutnak el az embernél lényegesen nagyobb
bonyolultságba. A bonyolultságot valószínűen az egy lokális mezőbe
szerveződött áramlási mezők szintjeinek a száma és időbeli lehetősége határozza
meg. Tehát az élet piramisa a szintek szerint válik egyre bonyolultabbá.
A nagytömegű részecskét rendezetten áramoltatni tudó nagy mezők olyan erős
árnyékolást okozhatnak, hogy nemcsak a tömegük nő egyre tovább, hanem a
felgyorsult kavalkádban egyre nagyobb kiterjedést, szűrő, és védőövezetet is
képesek kialakítani, fenntartani. Ez megváltoztathatja a ki és a beáramlás
arányát, csökkentve az egységnyi bejutó információs lehetőség részecskecsoport
méretét, és ezzel finomíthatja, csökkentheti a kiszámíthatatlan változást okozó
időegység alatti túl nagy változás érvényesülését. Azt is állíthatnánk, hogy egy
bizonyos tömegméret és bonyolultság felett, a mezők gyorsabban tanulnak, mint
felejtenek, amely képessé tehető őket évmilliárdokig tartó evolúciós folyamatra.
A fekete lyukak is hasonló többletbegyűjtők lehetnek, amelyek a kijutó,
információt vivő részecskemezők méretét a minimálisra képesek csökkenteni, és
bár falánkak és telhetetlenek, a környezetet kisebb mértékben szennyező,
hosszabb életfolyamatú mezők életét élhetik. A fekete lyukak azonban nem
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önálló áramlási mezők, csak ilyen nagytömegű öreg mezők beáramlási nyelőinek
tekinthetők.
A Világegyetemben lévő különböző fraktálszintű mezők, szerveződések kora
jelzi a mezőben zajló egyensúlyi folyamat stabilitását, a feldolgozó képesség és
a hatásbeáramlás szinkronítását. Csak azok a mezők képesek hosszú stabil
evolúcióra, amelyek információ feldolgozó képessége nemcsak statisztikailag,
hanem általában is gyorsabb, mint a beáramló változás. E mezők, a
tömegméretektől is függetlenül, de a szerveződési bonyolultságtól függően
olyan nagy tudásra tettek szert, hogy a beáramló változásban nincs nehezen
megérthető, a rendszer működését megzavaró dezinformáció, mert már minden
lehetséges hatást és hatáskövetkezményt ismernek és értenek. Az emberi mező
még messze áll e lehetőségtől, az idegen dezinformációkat, mint az életét
mérgező hatásokat maga termeli, a tömegébe szerveződött hatásinformáció a
lehetséges bonyolultságnak, a mindenhatóvá tevő ismeretnek és tudásnak csak a
töredékét ismeri.
A cím után feltett kérdések egyike egy egyszerűnek tűnő ártatlan kérdést tett fel:
Minél többet tudunk annál jobban megértjük, hogy a tudásunk mélysége nem
elégséges. Arra a kezdeti kérdésre, hogy mi az anyag, most-már több részletet
ismerve válaszolhatunk:
Az anyag, a tartósan és szabályok szerint változó energia időfolyamatot
eredményező, statisztikusan dimenzió szimmetriába került változó állapota.
Jellemzője az energiatárolás, a relatív szimmetria és az időfolyamathoz
kötött, a genetikai rend, az áramlási minta alapján történő
részecskecseréből, kombinációból fakadó változás. Szerencsésebb lenne
talán statisztikai szimmetriában változó, a környezetnél rendezettebb
áramlási mezőknek tekinteni.
Az energiában relatív sűrű tér tartós változása csak erő és lendületszimmetria
esetén lehetséges, különben ez egyenlőtlen folyamatok hamar lecsengenek,
amely miatt nem képezhetnek tartós energiatárolást, csak pillanatnyi rövid életű
folyamatot.
Az energiamező, a tér olyan állapotát jelenti, amelyben behatárolható, lokális,
háromdimenziós térkoordinátákon belül, meghatározható tömegű, lendületértékű
részecskeenergia akadályoztatva van az áramlásában, amelyben időkésésbe
keveredett. Az időkésést a mezőben összegződő lendületszimmetria tartós
megmaradása eredményezi. Bármilyen (energia) sűrű egy mező, ha abban
változás van, a hőmérséklete magasabb, mint 0 Kelvin. (A hőmérsékletnek,
miként a változásoknak sincs alsó határértéke.)
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A mezőkben lévő változás korlátozott szimmetriájú erőteret jelent, amelyben a
relatív szimmetria csak globálisan van egyensúlyban, de ez az egyensúly az
adott téren belül is időben változó. Az időegység alatt (nagyjából)
kiegyenlítetten és tartós folyamatokban változó energiatereket, mezőket
anyagként ismerjük.
Bármilyen kicsi egy mező, anyagi tér energiasűrűsége, ha a hőmérséklete
nagyobb, mint 0 Kelvin, a mezőben történő változás ezzel arányos. Az
Univerzum lokálisan relatív egyensúlyban változó rezgő térrészből és
buborékszerkezetű, áramló részecskék miatt időben jobban változó egyensúlyú
térrészekből áll. A tér érdekessége, hogy nem egységes globális tér egyes részei
időben és térben elkülönülnek, de globálisan egységes és állandóan változó
buborékrendszert alkot. Az időben változó egyensúlyú, szimmetriahiányos
térrészekben állandó áramlás van, amelyben gáz állapotúnak tekinthető
részecskék áramlanak a viszonylag ritka közegben. Ez a közeg, még kisebb
részecskéket jelent, tehát az áramlást az egyre kisebb részecskéket tartalmazó tér
fékezi. Az áramlás fékezése kölcsönhatást, változást okoz a térben, amely során
lendület, erő és hatás adódik át a kölcsönhatásba került részecskék, mezők
között. Ha két vagy több ilyen áramlás egymás felé áramlik, és azonos térbe
azonos időben érkezik, akkor a sűrűsödő mezőben nemcsak az energia
sűrűsödik, hanem a változás is összegződik. Az energiaterek, mezők egymásba
hatolásakor, a mezőben az áramló részecskeszám, és az ebből fakadó
kölcsönhatás, a változás időbeni aránya is megnövekszik. A változásban
növekvő terekben a hőmérséklet is megnövekszik, amely miatt a mezők térbeli
kiterjedése elvileg nő, de a környezet állandó visszaható módosító
következménye miatt valójában a térbeli kiterjedés a sűrűség növekedése miatt a
nyomás emelkedése közben csökken. A térbeli kiterjedés csökkenésének az oka,
a gravitációként ismert hatás, amelykor az energia, vagy részecskesűrűbb téren
átigyekvő részecskeáramlás, a növekvő sűrűség miatt egyre nagyobb
kölcsönhatásba keveredik. Ez növeli a mező áthatolási ellenállását, azaz az
árnyékoló és elnyelő képességét. A mezők elnyelő-képességén azt az ellenállást
értjük, amelykor a mezőn x frekvenciával egymást követő hullámokban áthaladó
részecskék elakadnak, kölcsönhatásba kerülnek a mezőben áramló
részecskékkel. Az ilyen ellenállás minden mező esetén abban a ritmusban
egymást követő részecskékre a legnagyobb, amelyek éppen a mező belső
változásának megfelelő ritmusban érkeznek. Statisztikailag ilyenkor a
legnagyobb az ütközési lehetőség. Tehát az anyagi mezőkre erős kölcsönhatás
kialakulásának a feltétele a ritmusazonosság, azaz a rezonancia. Minden tartósan
változó (anyag) mezőnek van legalább egy, de rendszerint sok saját
frekvenciája, attól függően, hogy az anyag piramisa hány fraktálszintből áll. Az
anyagot alkotó bonyolultsági piramisrendszerben, minden szintnek saját
frekvenciája van, amelyet az adott szinten lévő kölcsönhatásképes részecskék
száma határoz meg.
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A szintek között felharmonikusi rezonancia kapcsolat van, amelyből a
megismert bonyolultság felépült. A nagyobb bonyolultságú magasabb szintek az
alsóbb szintek közös többszörös frekvenciáinak és a felharmonikusainak is
tekinthetők.
A mezőkben érvényes változási frekvenciákra, a mezők fogékonyabbak,
kölcsönhatás és ellenálló képesebbek. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen
frekvenciákban érkező részecskerajok többsége a mezőn nem képes erőátadás,
kölcsönhatás, azaz energia átadás, azaz gyengülés nélkül áthaladni. A
kölcsönhatáskor a mező részecskéit érő, átadott lendület statisztikai eredője
(támadáspontja) a mező tömegközpontja felé hat, amely folyamatos erőhatás a
mező részecskéit is besűríti. Az ilyen mezőkben a mezők tömegközéppontja felé
ható irányú erő alakul ki, amelyet gravitációs, vagy a forgó mezőknél nehézségi
és tehetetlenségi erőként ismerünk. A mezőkben lévő erő és lendületszimmetria
csak a tömegközpontban érvényesül, attól kijjebb erő és lendületdifferencia
alakul ki. A tömegközépponttól kifelé a befelé ható lendületi eredő általában
nagyobb, mint a tömegközpont irányából ható erő, kivétel a rendezett áramlási
csatornák, a füzérpályák iránya. A füzérpályákon rendezettebb kiáramlás
statisztikus mennyisége nagyjából és átlagosan egyenlő a befelé ható lendülettel,
de más a tömeg és sebesség aránya.
A nagyjából gömb alakzatot felvevő mezők tömegközéppontja az alakzat
rétegeitől, felszínétől, szféráitól közel azonos távolságra van, pontosabban
mindig az adott erők szimmetriája által meghatározott központi magrészben. A
mezőben lévő bármely más térbeli pont, anyagi részecske egyenlőtlen távolságra
és egyenlőtlen anyagsűrűségnyire van a magtól, amely miatt egyenlőtlen
lendületerő hat rá. Értelemszerűen a sűrűbb anyagrétegen át érkező, (ható), több
kölcsönhatásba keveredett, a lendületéből többet vesztett (statisztikailag kisebb
számban) áthaladó részecskék maradék lendületenergiája, kölcsönható
képessége mindig kisebb, mint a vékonyabb, ritkább anyagrétegeket leküzdő, és
ez miatt kevesebb részecske lendületet vesztett részecskéké. Ez miatt a
tömegközépponttól eltérő térbeli helyzetű részecskékre aszimmetrikus erők
hatnak, amelyek a tömegközéppont felé kényszerítik. Ez nem vonzó gravitáció,
hanem nyomó jellegű lendületerő differencia. Ez az erődifferencia tömöríti
össze az anyagi mezőket, minél nagyobb a mező sűrűsége. A tömörítő hatás
azokon a frekvenciákon a legerősebb, amelyek a mező belső változásával
rezonancia képesek. Az erő és lendületszimmetria, az anyagi mezőkben nem
helyileg, hanem globálisan érvényesül. A rendezetten változó terek, mezők
szimmetriaeredője mindig a tömegközéppontban található. Az ilyen mezők
pontszimmetrikus erőtereknek tekinthetők. Azokból a rendszeresen változó
terekből válhatnak pontszimmetrikus mezők, amelyekben, azonos térrészben
egyidejűleg sokféle sík és térszimmetria, azaz egymást keresztező csomósíkok
kereszteződési pontjában lendületerő szimmetria alakul ki. Ilyen terek a relatív
egyenlő távolságra lévő, azonos frekvencián változó, azaz azonos ritmusban
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részecskéket kibocsátó csillagmezők kristályrács-pontjain alakulnak ki. A más
frekvenciákon sugárzó mezőkből kibocsátott részecskék kölcsönhatásba
keveredése statisztikailag kisebb esély van, ezért az ilyen ritmusban a térrészt
átszelő részecskék lényeges kölcsönhatás és energiaveszteség nélkül
áthaladhatnak. A leírtak egyben azt is megerősítik, hogy az általunk anyagi
frekvenciákként ismert kölcsönhatásképes ritmustartomány jellemzően csak
ránk és műszereink anyagára hat. Mivel e frekvenciatartomány nem jelenti a
térbeni változások összes lehetséges frekvenciáját, ezért feltételeznünk kell,
hogy az általunk nem mérhető, más frekvenciatartományoknál is működik a
rezonancián alapuló kölcsönható-képesség. Ez azt jelenti, hogy az anyagként
ismert relatív egyensúlyban álló energiasűrűsödés nemcsak az általunk ismert
tartományokban következhet be, hanem az alatti, és a feletti tartományokban is.
Az üveg átlátszósága, a fény középfrekvenciáján érkező részecskerajok
statisztikailag kölcsönhatás nélküli átjárásának, azaz a frekvencia és
rezonanciahiánynak köszönhető. A fénysebességgel az üvegtáblákon áthatoló
részecskék nem kerülnek lényeges kölcsönhatásba az üveg amorf túlhűtött
anyagában rendezetlenül áramló részecskékkel, a fényenergia elnyelőképessége
e frekvencián nem számottevő. (A hangfrekvenciával azonban már nagyobb
kölcsönhatásba, rezonanciába hozható és széttöredezhető).
Nagyon sok olyan ritmusban változó anyag lehet az Univerzumban, amelyet az
emberiség a rezonanciahiány miatt nem észlel. Az ilyen rendszeres lassú vagy
túl gyors ritmusokban bekövetkező változások, azonban kölcsönhatásba
kerülnek a közös többszörösi frekvenciákon, vagy az áttétesen lecsengő,
tompított, felerősödő hatásait észlelhetjük. Mától nem jelenthetjük ki teljes
bizonyossággal, hogy a túl lassú vagy a túl gyors, a más ritmusban változó, és
ezért az észlelési körünkön kívül eső frekvencián kölcsönhatóképes változás
nem képez anyagot, nem képez erő és lendületszimmetriát, és azokból nem
fejlődhettek ki más ritmusban, de változási minta, genetikai rend szerint változó
mezők, lények.
Az élet alternatív lehetőségeit nem a távoli Univerzumban, hanem az eltérő
ritmusban változó mezők változási frekvenciát kell keresni. Nevezhetjük
ezeket eltérő dimenzióknak is, hiszen a tér és idődimenziók, valamint a
dinamikusabb lendületdimenziók mellett a változási frekvencia, azaz a jelritmus
is önálló dimenzió tartománynak tekinthető.
Erősen gyanítható, hogy az élet elmúlása a változási ritmus lassulásának is
tekinthető, amelyben a változás az élet elmúlásával az adott piramisrendszerbe
szerveződött mezőre vonatkoztatva egyre kaotikussá válik. Ez azonban nem
zárja ki azt sem, hogy az alsóbb szinteken (és az abban rögzült tudás és
emlékezet megőrzésével) a változás ne folyhasson önállóan tovább. Ez a
génekben rögzült, továbbadott tudásrész, nemcsak a sejtekben, hanem az
atomjainkban, az elektronjainkban is megtalálható, és átkerülhet az ebből
később felépülő újabb mezőkbe.
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Az összetettebb, az élő fehérje rendszerű szerveződéseknél is nagyobb
bonyolultságú anyagot, (a magasabb rendű és tudású életet) a rendszeresen
magasabb frekvenciákon változó bonyolultabb mezőkben kell keresnünk. E
mezők a gyorsabb változás, a magasabb reakcióképesség és sokkal gyorsabb
információfeldolgozó-képesség lehetőségeivel bírnak. Az anyagi mezőkben a
tömeg növekedése miatt folyamatosan gyorsul a változás, gyorsul a ritmus és az
információ feldolgozó képesség. A földi evolúción időbeli fejlődésben és
változássűrűség feldolgozó képességében továbbjutott mezőkben, sokkal
összetettebb, nagyobb bonyolultságú, fejlettebb élőmezők is lehetnek, amelyek a
Napban, és a csillagokban is képesek szimmetriában maradva változni. Már
maga a Föld, Gaia is ilyen nagyobb tudású, magasabb ritmusban változó,
nagyobb információsűrűséget is feldolgozó-képes mezőnek tekinthető, amely
hatalmas szerveződési szintre került, benne az ember és az élővilág
bonyolultságával.
Az anyagi részecskék energiája az új mezőkben összegződik, új erőkapcsolatok,
kölcsönhatási rendszerek és egyre újabb ritmusú változási kombinációk
alakulnak ki. A térben az erőszimmetriába került részecskelendületet konzerváló
mezők a lendület összegződése következtében egyre sűrűbb mezőkbe
épülhetnek. Az ilyen mezőkben történő a változásokban a lendület, az energia az
új összeépülésekben, eltérő bonyolultságú térszerveződésben konzerválódik. Ha
nagy változássűrűségű mezők keresztezik egymás útját, azonos térben és azonos
időben összegződnek, ezekből egyre nagyobb, változássűrűbb térrészek
alakulhatnak ki. A változás növekedését nem gátolja térbeli hatás, ezért az ilyen
mezőkből fejlődnek kis az anyag besűrűsödéseként, az atomok, abból az
anyagok, majd az összetett bonyolultságú szilárd ionos anyagokból az egyre
nagyobb mezők. Ilyen mezőkből keletkeznek az üstökösök, a kis és
nagybolygók, és a csillagok, a fekete lyukak és galaxisok.
Ha elég idő és kedvező körülmények alakulnak ki valamely tartósan változó
bolygón, azon a fehérje alapú (és másféle) élet is kialakulhat, amely átmeneti
lehetőség a magasabb változási frekvencián változó bonyolultabb életformák
felé. A perdületet szerzett elektronok párkapcsolatba szerveződése egy kovalens
kötésű mezőkapcsolódási lehetőséget eredményezett, amely az anyag és
életszerveződés egy szintjére jellemző társulási és bonyolódási lehetőség.
Semmi sem zárja ki azt, hogy a szerveződési piramis más szintjein másféle
erőkapcsolatok épüljenek fel, amelyekből magasabb bonyolultság is
kivirágozhat. Az elektronnál alacsonyabb szerveződési szinteken nagyobb az
almezők perdülete, ez gyorsabb változást, esemény feldolgozást, megértést és
ebből magasabb bonyolultság kifejlődését is eredményezheti. Lehetséges, hogy
a szerveződési piramis oldalági fejlődési lehetőségeket tartalmaz, amely esetén a
szerveződési szintek legalább azonos, vagy nagyobb bonyolultságú szinteket
eredményezhetnek. Ez azt is jelentheti, hogy a szerveződési piramis régebbi
szintjeiről más irányba elindult bonyolódás más utakon is eljuthatott a magasabb
szervezettségre. Ezekben más dimenziós életlehetőségek fejlődhettek ki,
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amelyekkel a ritmuseltérés miatt gyakorlatilag nincs élő kapcsolatunk. A
harmadik típusú találkozások ilyen lehetőségek. Az esetleg nagyságrendekkel
gyorsabb ritmusban változó eseményeket is feldolgozni képes más lények, csak
a mi ritmusunkra szinkronizált eseményekről értesíthetnek. Tehát az emberen
kívüli bonyolultság lehetséges, a más alapú élet létező lehetőség. A fejlettebb
lényeket nem a távoli mezőkben, hanem a magasabb ritmusban változó
mezőkben kell keresni. A tőlük hozzánk érkező lelassult eseményeket vissza
kell szinkronizálni a fény, vagy ennél is magasabb frekvenciájára, ha üzenni
akarunk. Ez ma már fizikailag a gyorsítókkal lehetséges.
A galaxisok tejútjainak a Haló kereszteződéseiben, és a nagy
áramláskereszteződésekben folyamatosan azonos ritmusban változó anyagba
összegződik a részecskelendület, ebből anyagi mezők, csillagok épülnek fel. Az
anyag mindig alulról szerveződik nagyobb egységbe, nagyobb bonyolultságba.
A szerveződés közben állandóan morzsálódik, darabolódik, konfliktusba kerül
az Univerzumban és széttöredezik. A széttöredezett anyag a térbeni áramlása,
keringése során a nagyobb mezők jelentős árnyékoló képessége miatt fogságban
esik, és a mező felé gyorsulása közben ismét feldarabolódik, a mezőkben
elporlik. Az ilyen anyagporból a mezők gyorsítóiban történő felgyorsítás és
lebontás (ütköztetés) után quintesszenciaként ismert egyre kisebb méretű
részecskegáz válik, amely nagy sebességre gyorsulva kirepül a mezőn kívüli
térbe. Az anyag feldarabolódását és gyorsulási lehetőségét az adott mező
tömegéhez köthető gravitációs térerő differencia határozza meg. Nagyon nagy
sebességre gyorsított, nagyon kicsi tömegű részecske nemcsak elhagyhatja az
adott mezőt, hanem évmilliárdokig bolyongat az Univerzumban, esélyt és
lehetőséget kap arra, hogy idővel maga is részecskegyorsító nagy mezővé
váljon.

Az anyag és az élet evolúciós fejlődési folyamata:
A kezdeti részecskéknek a kialakulása a kaotikus változásból a rendezett
változássá alakulás felé haladt. A legkisebb részecskék sikeres együttműködése,
energia megtakarítással járt, amely csökkentette a saját energiatér fenntartására
fordítható energiaszintet, tartalékolást, tömegnövekedést tett lehetővé. A már
kialakult örvényterek, a hátukkal egymásnak támaszkodó, a változást közös
rendezettségbe szervező áramlási mezők fúziója az energianyereséggel
törvényszerűvé vált, amely egyre nagyobb tömegbe épülést,
energiakoncentrációt tett lehetővé. Két együttműködő mezőt képező részecske
közötti tér árnyékolttá, védetté vált a rendezetlenül össze-vissza haladó idegen
részecskékkel szemben, a tartós együttműködés a nagyobb védettség miatt
időben is tartósabb folyamathoz vezetett. Az atomi szintek alatti tömeg és
energiaméretnél ugyanaz a kötési mechanizmus tartja össze a részecskéket, mint
az atomi és a molekuláris szinteken. Azokból a társulásokból alakult ki nagyobb
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bonyolultságú, nagyobb energiaszintű és tömegméretű anyag, amelyek
együttműködése energia megtakarítást eredményezett, és ez időben
megnyújthatta a szerveződés életfolyamatát, csökkenthette az egységnyi időre
jutó változást. A csillagterek nagy kavalkádjában, az erőterek, a részecskék
darabolása történik, amelykor az evolúciós folyamat mindkét irányban
kiegyenlítetten változik. Az atomnyi energiatartalmú erőterek az ütközések
során energiát, tömeget veszthetnek, felbomolhatnak, miközben energiát,
részecskékbe rejtőzött lendületet vehetnek fel. A részecskék által hozott
mozgási, forgási lendülettöbblet felvételekor az egyre nagyobb energiájúvá és
ezzel rendezettebbé váló mezők védettebbé válnak a környezeti hatásokkal
szemben, az időbeli tartósabbá válás a befogott lendület térszimmetrikus
raktározásában is megnyilvánul. A rendezettségében növekvő energiatartalmú
fiatal mezők a kiteljesedés irányában változnak, a befogott részecskék
kibocsátható lendületének a szabályozási lehetőségével védekező mechanizmus
alakult ki. A tömegbe épüléskor tartalékolt mozgási (forgási) energia, (lendület)
a mező belsejében gyakorlatilag energiaveszteség nélkül pattog, kering, vagy
átmenetileg neutrális egyensúlyba kerülve állandóan rendelkezésre áll, az
idegen, a mező felbomlasztására irányuló rendezett, vagy rendezetlen erőhatások
ellen. A szervezettség azt az időbeli aktivitási lehetőséget is jelenti, amely a
kialakult mező bomlasztását előidéző részecskék, örvényterek észlelését, azok
elleni hatékony fellépést, a behatolás visszaverését, felbontással semlegesítését
és a saját mezőbe építését teszi lehetővé. Ez egyre nagyobb védekezési és
ellenálló képesség kifejlesztését eredményezi. A mezőn belüli bomlás inkább
átalakulásnak tekinthető, amelynek a kihatása rendszerint energianyereséggel
jár. A folyamatot fékező hatások, összeépülések, amelyek több energiát
igényelnek a mezőkből kilökődve, azon kívüli térben okoznak energia elvonást.
Ha az aurahéjak kiépítése nem sikeres, akkor a mezőt érő túlzott energia elvonás
csökkentheti a mező energiatartalékjait, azon felül a stabilitását, és a
harmóniáját, végső soron az életesélyét. Ez ellen védekező mechanizmus alakult
ki, amelyet blokkolók, vagy fékezők néven ismer a biológia. A túlzottan
felgyorsuló, vagy és az ellenkező hatást kiváltó folyamatokat a blokkolók
gátolják, illetve a harmónia fenntartásához szükséges elégtelen lendületet egy
biológiai ritmust, és azon belül igény szerinti aktivitást befolyásoló ösztönző
rendszer serkenti. Valamennyi a belső tartalék lendület felszabadításával jár,
amely a kellő irányban megnöveli az ellenhatást és csökkenti a belső folyamatok
túlzott lelassulását vagy túlgyorsulását.
Az egyensúlyba és időtöbbletbe került örvényterek felépülési időszaka
energianyereséges. Az életet tehát ott kell keresni, ahol az energiát közvetítő
részecskék összeépülése megmaradó nyereséges rendszert eredményez. A
lebomlás alatt a tömeg és energiaérték csökken, a tartalék túlzott lecsökkenése
időzavart okozhat. Ha a bomlasztó folyamatok aránya az építő folyamatok
arányát meghaladja, a rendszer stabilitásának, az egészségének, a harmóniájának
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az átmeneti csökkenésével, tartós fennállás esetén a megbetegedésével vagy és
ennek a következményeként az öregedésével kell számolnunk. A tömegbe
épülés, a szélsőséges lendületek, hatások kölcsönös semlegesítése nemcsak a
mozgási és változási eredőket csökkenti, hanem növeli a harmóniát, a
térstabilitást, az erőegyensúlyt. A tér lassabb változását nem a gravitációs
vonzásból fakadó erőegyensúly tartja fenn, hanem a lendületi erőtöbbletek
kölcsönös kiegyenlítődése. Az atomok és a molekulák belső stabilitását, és a
nagyobb bonyolultságú közös szerveződésbe kapcsolódásai közötti stabilitást
egy bonyolultnak látszó, de alapszinten könnyen megérthető erőjáték tartja
egyensúlyban. Az anyag stabilitása az impulzusban felőrlődött erőterek
kiegyensúlyozottságán alapul.
Az egységbe épült erőterek kifelé megnyilvánuló hatáskövetkezménye attól
függ, hogy a részecske maradványok, és az ezekből felépülő mezők
erőviszonyai mennyire kiegyenlítettek. Ha nem elég stabil, nagy lendület irány
értékű, vagy nagy forgási eredőjű a mező, akkor fogékonyabb az időbeni
megmaradását segítő hatásokra, mégpedig annál jobban, minél nagyobb a hatás
a saját bomlását fékező, kiegyenlítő semlegesítő képessége. Egy pozitív irányba
haladó részecske kapcsolódási fogékonysága a vele azonos irányba haladó
részecskére a legfogékonyabb. Csak a haladási irány teljes (azaz minél nagyobb
dimenziós) egyezősége esetén történik sikeres a párkapcsolat az
energianyereséget és időbeli folyamatnyúlást eredményező anyagi
következmény. A jobbra forgó erőtér, az azonos dimenziós értékű, de ellenkező
előjelű, balra forgó erőtérrel képezhet anyagot, tartós időbeli folyamatot
eredményező térhelyzetet. Ennek az oka az előjeles dimenziós értékkel
rendelkező mezők vonzásának vagy taszításának. A taszító vagy vonzó
hatásként ismert, elektromos vagy és mágneses töltöttséggel rendelkező,
(meghatározott síkban, (síkok között) forgó) energiatartalmú terek taszító vagy
vonzó hatása, stabilitása, az előjeles értékek differenciájával arányos. A taszítás
vagy vonzás tehát a közös áramlási határrétegekben keringő részecskék áramlási
differenciájától függ.
A neutrális részecskék, mezők többnyire nem, vagy csak nagyon kiegyenlítetten
forognak, az előjeles dimenziós értékek stabilitása nagyon magas. A neutron, és
a neutrinó az atomi szint alatti energiatartalmú mezők kiegyenlített, közös
irányba áramló részecskéket tartalmazó mezők egymáshoz kötődő állapotai.
Ezekben az energiaterekben, mezőkben magas fokú áramlási kiegyenlítődés
történt, amely miatt az azonos irányban áramló, és a rendezettségben így
növekvő mező tér életlehetősége időben magasabb lehetőséget eredményez.
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16. Ábra: Az anyagszerveződési bábeli torony, az evolúció:
Az anyagszerveződési rendszer mindkét végén nyitott spirálú bábeli torony
ábrázolásban: 3 Dimenzióban bemutatva könnyebben megérthető a szerveződés:
Az idő és a bonyolultság
növekedése az áramlási
rendszerekből kikerülő
részecskék sorsa!

Ismeretlen méretű részecskék
világa, a nagy tömegű gravitációs
mezők gyorsítási lehetőségére
jellemző szintre visszabomló méret
és bonyolultság

A Quintesszencia
szintű gáz és
poranyag
mérettartománya:

A már mérhető és
megismert
energiaszintű
energia, anyag
tartománya:

A csillagközi gáz
Van der Waals
erőkért felelős
részecskeméretei

Az elektronok és
atommagok, a
neutronok és protonok
evolúciós világa

Az atomok, a
periódusos
rendszer evolúciós
bonyolultságú
világa, az ionos
szerveződés

Csillagtéri evolúció terjedése,
por, meteorit, kisbolygók,
holdak, bolygók csillagok stb.

Lágyabb erőkapcsolat, a kovalens
vegyeskötés kialakulása, a
molekuláris és szénalapú,
fehérjerendszerű evolúciós világ fő
fejlődési lehetőségei

Az életfolyamatnál alacsonyabb frekvencián változó
csillagközi tér, általunk még ismeretlen dimenziójú
szerveződési lehetőségei

Az ábra az Oskorbus szerinti ábrázolása szerencsésebb bemutatás, mert a
rendszer önnmagába visszatérő, a végtelen körforgásban álló részecskék pályája.
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A Mengyelejev féle periódusos rendszert, valójában a fenti ábrán bemutatott
spirálban bővülő, növekvő kúpra csavarodva kellene ábrázolni, amelynek a
középső szintje körül a hidrogénatom szerepel. Az ilyen evolúciós rendet is
tartalmazó, a fejlődési rangsort is bemutató kúpból egész sorozat állítható fel. A
kúpok a szervezettségi piramis különböző periódusú szintjeinek tekinthetők. A
hidrogént eredményező kúp egy kisebb fraktálszintet jelent, amelyben az
alacsonyabb energiájú erőterek képeznek egyensúlyban álló térszerkezetet. Az
atomi szint felett az atomok ionrácsos vagy kovalens kapcsolódása eredményez
molekuláris szinteket, egyre nagyobb bonyolultságú kúpokat. A kúpok
átmérőinek a növekedése az adott szinten lévő szerveződések bonyolultságát,
tömeg és energiaértékének a növekedését is szemlélteti, amely evolúciós
fejlődési idő és rangsort, evolúciós láncot eredményez.
A Mengyelejev periódusos rendszert egy kúpon ábrázolva megkapjuk azt a
fejlődési spirált, amely a kezdeti impulzustól elvezet a jelenlegi életen át a
bolygó, a csillag és a galaxis-szintű nagyobb bonyolultságig. E fejlődési láncnak
éppen úgy nem látható át a kezdete, mint a galaxis halmazoknál nagyobb,
felsőbb energiaszintű szerveződése. A térben folyamatos az ilyen fejlődési láncok
felépülése. A spirálok különböző szintjeiről újabb spirálok, evolúciós fejlődési
lehetőségek ágazhatnak ki, amelyek egymásba érése bonyolult térszerveződési
lehetőségeket eredményez. Az idő homokórája ilyen kúpokat eredményez,
amelyekbe befolyó homokszem-részecskék a fejre-állt korábbi homokóra
szemcséiből származnak.
A térszerkezetek olyan rendezett állapotban változni képes élőmezőknek
tekinthetők, amelyek időben tartósabb folyamat alatt reagálni képesek a
környezeti változásokra, a térbeli rendezetlen állapotot a mezők belsejében
rendezett és időben is szervezett folyamatba terelik. E mezők anyag és
információcserét folytatnak, a környezetükkel és egymással ez által
kommunikálnak, képesek ellenhatásokkal védekezni az egyensúlyukat
veszélyeztető hatásokkal szemben. A mezők bizonyíthatóan fogamzanak,
születnek kifejlődnek, és életszerű változásban kiteljesednek, amely anyag,
energia és képességhalmozásban nyilvánul meg. A változásképes mezők
megbetegednek, öregednek és megszűnnek, a rendezettségük idővel felbomlik,
de a rendezettségi időszak (életidő) alatt képesek újabb nemzedékek
létrehozására és anyagáramlásába rejtett információk tudás, átadására. A
folyamatban bizonyítható az utódgondozás kezdeti csírája, az önállósodás, a
kiteljesedés, a szülői támogatás, a másságtól való idegenkedés, az azonossággal
való szimpátia.
Az élet kezdete nem a korábban meghatározott biológiai sokszínűség, a
molekuláris szintű evolúciótól eredeztethető, az csak a korábbi csillagtéri
evolúció magasabb vagy csak más szintű oldalági bonyolultság továbbfejlődése,
amely bármely alkalmas környezetben valamilyen szintig mindig kifejlődhet.
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Az impulzusból eredeztethető irányjeles áramlási dimenziók összefüggései,
(amelyek mindig a lendületterjedés uralkodó irányára vonatkoznak) az összetett
rendszerekben is megérthetők:
Az impulzusábrán bemutatott erőtéri ütközés a felsorolt lehetőségekkel
végződhet, összegeződést, bomlást, lényegében a térenergiai jellemzők
megváltozását okozza. A hatáskövetkezmény egybeeső iránydimenziók esetén, a
rugalmassági értéktől is függő. A rugalmassági, az egymástól eltávolítani, az
egyesülést meggátolni akaró erők (a potenciálgát) legyőzése esetén nagyobb
sűrűségbe tömörülés, vagy az egymástól eltávolítani erők győzelme esetén
lepattanás, szétporladás, szétsugárzódás következhet be. Az éppen egymással
szemben haladó, forgó erőterek sikeres kompenzációjakor stabilabb, nagyobb
sűrűségű és neutrális tulajdonságot mutató, kifelé közömbösebb erőterek
(részecskék) maradnak vissza. A mezők közömbössége a forgást és haladást
okozó erőterek nagyfokú semlegesítő kölcsönhatása, a kölcsönös iránydimenzió
sikeres fékeződése miatt következik be. Ha ez az egyensúly nem teljes, ha
valamely maradó erő iránydimenziós értéktöbblettel bír, akkor a maradó mezők
semleges állapota megszűnik, a mezők egy (vagy több tengely) körül
foroghatnak, áramolhatnak, az időben változhatnak.
Tételezzük fel, hogy a részecskék elektromos vagy mágneses töltöttségét az
erőtér valamely pont vagy tengely körüli forgási állapota okozza. Ha ritka gáz
állapotú közegnek fogadjuk el a teret, amelyben központtal, sűrűbb maggal vagy
a nélkül egymás körül keringő részecskék forgó erőtereket hoznak létre, a
forgási vagy és az áramlási iránytól függően hathatnak egymásra. Az erőtereket
most egyszerűsítsük le és nevezzük töltéseknek. (Ez alatt azt kell érteni, hogy az
adott térrészben anyagként érvényesülő energiatöbblet van, amelyet egységként
próbálunk meg kezelni.). A töltések állhatnak, egyenes vagy íves vonalon
haladhatnak, foroghatnak, egyszeres vagy és sokszoros tengely körül. A
forgások sokféle eltérő síkban is bekövetkezhetnek, amelyeknél az egymás
mellé kerülő mezők, töltések, (részecskék) különféleképpen hathatnak kölcsön
egymásra. A Maxwell egyenletek szemléletesen leírják a töltések mozgási és
forgási állapota miatt észlelhető elektromos vagy mágneses hatást, amely erőket
ébreszt, az áramlási erővektorok következménye. Maxwell 3. Tv-e szerint a
töltések áramlása mágneses indukciót kelt. Ennek értelmében az élőmezőkből a
füzérsugarakon kiáramló töltések mágneses indukcióvonalakként működnek.
Maxwell 2. Tv-e szerint a mágneses mező forrásmentes, azaz nincs kezdeti
pontja. A tétel valójában úgy is értelmezhetjük, hogy a mágneses indukció olyan
töltés vagy részecskeáramlási csatornának tekinthető, amelyben a töltések
körfolyamatban áramlanak, amely mezőből kilépnek, abba valahol betérnek. Ez
alapján minden töltésáramlást körfolyamat részének kell tekintenünk. Maxwell
2. Tv-e szerint az időben változó mágneses mező örvényes elektromos mezőt
kelt, azaz az élőmezőkből kilépő mágneses indukcióvonalak körül örvényesen
áramló töltött részecskékből elektromos mező indukálódik, amely az erőteret, az
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élőmezőt körülvevő szűrőként működik. A törvény nevesíti, hogy a mágneses
fluxus irányában áramló töltésekkel merőleges vektorban áramló kisebb
részecskék áramlása elektromos jelenséget, elektromos mezőt kelt. Fogadjuk el
feltételezésként, hogy mindkét mezőt különböző irányú, egymásra merőleges
vektorú töltésáramlás okozza. Maxwell 1 tv-e szerint az elektromos töltések
maguk körül elektromos mezőt keltenek. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az
időben változó és ezzel mágneses indukciókat keltő töltésáramlás olyan
örvényes elektromos mezőt kelt, amelyben elektromos töltések, kisebb forgó
részecskék áramlanak. Ez valamennyi forgást, örvényes mozgást tételez fel, azaz
olyan mágneses indukcióvonalak körül keringő perdülettel bíró részecskéket,
amelyek körül is részecskék áramlanak, azaz összetett többszörös tengely körül
forgó mezőket. Az időben változó tér, amelyben a tér valamilyen mértékig
töltött részecskéi áramlanak olyan örvényes fraktálrendszert képez, amelyben a
töltések körül azok áramlási irányától függően elektromos vagy mágneses
indukció lép fel. Ez megerősíti a térszerveződés általános áramlási sémáját,
amelyet a Változás és rendezettség tanulmány címképeként mutattunk be.
Ha az elektromosként töltött részecskéknek elismert töltések 90 fokot bezáró
azonos síkban forognak, pl. egy mágneses indukcióvonalon áramló erőtereket
képező töltések körül, akkor örvényes pályán haladnak az indukcióvonalak, azaz
a füzérpályák mentén. Az elektromos töltések körül elektromágneses mező
keletkezik, azaz olyan szintén elektromosan töltött, forgó részecskékből álló
erőtér, amely a téren áthaladó, tehát mozgásban lévő részecskékre szelektáltan
hat, azok mozgási, forgási állapotától is függően.
Ha olyan gáz állapotú közegnek képzeljük el a környező teret, amelyben
egymásra merőleges, vagy szöget bezáró sokszoros örvénylés, áramlás folyik,
akkor akár milyen gyengén kötött, ritka vagy kis tömegű részecskékből áll az
erőmező, az azon áthaladó és tömeggel bíró, időben és térben ütköző kisebb
anyagi részecskékre fékezően hat.
Semmi sem zárja ki, hogy az áramlási irány egy mezőn belül csak a fő áramlási
síkok irányába történhet. A részecskeáramlási almaszerű térszerkezetekben
sokféle szimmetria is lehetséges, de ezek jellemző eredője a tartós átáramlást
segíteni képes. A más sík-irányú áramlás nem zavarja a belső energiaáramlást, a
fejlődési folyamatot, ha az rendezetten, időben szervezetten a főáramlást nem
zavaró frekvenciákon működik.
Ha bármely neutrális síkban, tengelyvonalban vagy pontszerűen szimmetrikus a
változás, akkor olyan belső kommunikációs rendszer fejlődhet ki, amelyen az
almezők rendszere a főfrekvenciáktól eltérő de harmonikus frekvenciánkon
kommunikálhat. Ez egy olyan szervezett rendszert eredményez, amely a közös
frekvenciákon (közös nyelven) egymással is kommunikál, feladhat és fogadhat
eltérő, de harmonikus jeleket is. A kommunikáció az alszerveződések tájnyelvén
zavartalanul működhet, az alatti szinteken is megértik egymást, de minden szint
érti a közös frekvenciát, a nyelvet.
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Az impulzust bemutató fejezetben megismertük, hogy az ütközések többsége
perdülettel bíró áramló részecskékből örvénytereket eredményez, amelyek
valamely közös tengely körüli forgásban nyilvánulhat meg. E tengelyt
valószínűen az impulzus pontszerű térhelyzete, az ütközési térkoordináta adja.
Viszonylag ritka az a tiszta ütközés, amelykor neutrális térhelyzet keletkezik, az
anyag többsége áramló, forgó mezőkből szerveződik. A neutrális térhelyzet sem
ritka, mint az elsőre feltételezhető, csak a semlegessége miatt nehezebben
észlelhető, a gyakoriságát az elemek magjaiban lévő gyakoriság jól szemlélteti.
Az a védettség, amely a neutrális állapot megmaradásához szükséges, éppen az
erőterek belsejében érhető el, amely lehetővé teszi a semlegesség megmaradását.
A szabad térbe kikerülő nem forgó, neutrális erőteret a többségben lévő forgó
mezők lökdösik, azokkal ütközhetnek, amely miatt védelem nélkül hamar
elveszthetik a semlegességüket. Nem véletlen, hogy tartósan csak a mezők, Pl.
az atommagok belsejében, a protonok védelmében tudnak semlegesek maradni.
Az elektronként és a protonokként ismert töltéssel rendelkező mezők, töltések
forognak, mégpedig az azonos előjelűek azonos irányba. Az azonos irányban és
közös síkban forgó, erőterek érintkezése estén, bármely ritka és kicsi kötés
jellemzi a környező közeget, pl. híg intersztelláris gázt, az erőterek közötti
semleges héjon egymástól eltávolítani akaró sodrás, nyomásnövekedés lép fel.
Ez szétválasztó erőként működik, amely évmilliárdok alatt a sikeresen nagy
mezővé fejlődő azonos nemű, forgáseredőjű impulzusmaradványokat egyre
távolabb sodorja egymástól, helyet biztosítva a bolygó, vagy csillagtérré
fejlődéshez Az ellenkező irányban de azonos síkban (párhuzamoshoz közeli
forgási tengely körül) forgó mezők között a közös határrétegen azonos irányba
áramló részecskék sikeresebben egyesülhetnek, a közös irányú áramlásban
sikeresebben segíthetik egymást. A lendület összeadódása áramlásnövekedést,
és az elválasztó erők csökkenését eredményezi. Ez minden esetben új áramlási
kötegeket, füzéreket alakít ki, amelyeken a belsőbb pályákon a részecske
töltések szabadabban áramolhatnak. Ez a nyomásesés miatt összébb vonja az új
mezőt, kisebb térben és nyomásban nagyobb lendület alakulhat ki.
Az áramlás irányában keletkező nyomásesés miatt az azonos (füzér) pályán
áramló részecskék nagy sűrűségben összetapadva követik egymást, míg erre
merőleges irányokban, az eltérőbb tulajdonságú füzérek felé távtartó hatás
érvényesül. Az élőmezők körül ilyen erőterek tartják távol a tolakodókat, a
füzérpályákon körfolyamatot képezve áramló kisebb töltések körül elektromos
mező alakul ki, amely az átjutni igyekvő töltött, forgó részecskék többségét
visszaverve vagy fogságba ejtve a füzérpályák körüli keringésre készteti.
Az azonos vagy az egymást metsző síkokon forgó mezők közös határvonalán
nem sodrás, hanem továbbítás alakul ki.
A 17. ábrán ezt a gravitációért is részben felelős kölcsönható áramlási
folyamatot, összefüggést szemléltetjük.
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17. ábra: A kicsinyített áramlási mezők bemutatása, az egymással szemben ható
irányú részecskeáramlás torlódást és nyomásnövekedést, a határfelület
egymástól távolodását, a tér tágulását eredményezi. A részecskék közötti térben,
a közös határfelületen azonos irányban áramló kisebb részecskék között
Nyomásesés lép fel. Ez miatt szorosan egymáshoz tapadó füzérsor alakul ki a
nagyobb mezőkből kilépő töltéscsatornán, az anyag és részecskeáramlást,
fejlődést lehetővé tévő időúton.

Nagyobb térnyomású réteg, amelyben az egymással szemben a kis mezőkből
kiáramló részecskék torlódnak és ütköznek. Ez is semleges erőzóna

Szívás, azaz csökkent nyomású tér, amelyen kisebb a nyomás a környezeti térnél,
ezért a részecskéknek tekinthető töltések, a füzérsugáron kiáramlás közben nagy
sűrűségben összetapadnak. A füzérsor mindig egyenlő nyomású határrétegek között
alakul ki, mint neutrális téregyensúlyban lévő, és egymásnak támaszkodó két
buborék közös hatásfelülete.

18. ábra: A jelképesen ábrázolt forgó mezők határfelületén áramló részecskék
közötti vonzás vagy taszítás, forgási és határfelületi áramlási differenciájának a
következménye:
Az azonos irányba forgó mezők közös határfelületre került
részecskéi kevesebb energiával ütköznek, az áramlási
azonos irányba rendeződése gyorsítási lehetőséget adó
füzérpályák kialakulását eredményezi. Itt az egyre
védettebben egymást a haladásban segítő részecskék
hatalmas gyorsulásra tehetnek szert. Ez nemcsak
iránydimenzió azonosságot, dimenzió redukciót
eredményez, hanem a közöttük lévő térnyomás
csökkenését is, és a két mező párba összeolvadási
lehetőségét is.

Az egymással szemben forgó erőterek közös
határfelületén, az egymással szemben
haladás közben találkozó és nagyobb
energiájú impulzuskonfliktusba keveredő
részecskék között torlódás a alakul ki,
amely nyomásnövekedést, tágító, egymástól
elválasztó irányú erőt eredményez.
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Az ellentétes forgásirányú mezők, a párkeltéskor egy közös áramlási rendszerbe
épülhetnek, tehát energiavesztés nélkül növelhetik a megmaradási effektust.
Az impulzusban újrarendeződő térállapot kedvező körülmények tartós
fennállása esetén egy fraktálrendszert képező örvénytér részévé válhat,
amelyben lehetősége van a térben és időben kiteljesedésre.
Feltételezhető, hogy a kezdeti elemek kapcsolódásaként és a csillagközi
evolúció folytatódásaként ebből egyre nagyobb anyagba épülhet, az atomnyi
mezőkből intersztelláris gáz, ezek sűrűsödéseként atomok, csillagpor, majd
ionrácsos kötéssel szilárd kemény anyag, meteoritok, aszteroidák, kisbolygók
keletkezhetnek. Az ilyen anyagokban az impulzus sűrűség alacsony, az anyag
hatpontos kristálykötése nagyon stabil, alig változó, lassan feleződő szilárd
anyagot eredményez. A kezdeti mezők tömegének a növekedésével egyre
nagyobb energia és anyagsűrűség alakulhat ki, amelynek a jellemző csillagközi
megnyilvánulása a szilárd anyag nagyobb mezőkbe, aszteroidákban holdakba,
bolygókba szerveződése. A mezők belsejében folyó változás lágyabb kovalens
kötésű szerveződést eredményezve molekuláris fejlődési irányt vett, amelyből a
biológiai sokszínűség ezernyi virága fakadt ki. Az anyag gravitációs
sűrűsödésével, egyre nagyobb mezők keletkeztek, amelyekben az
impulzussűrűség a mezők tömegméretével együtt növekedett. Az alacsony
energiaszinten már kialakult rendezettség egyre magasabb energiaszintekre is
kiteljesedett, amelyből egyre nagyobb és bonyolultabb lények, szerveződések
születtek.
Az anyag sűrűsödéséből keletkezett, többségben szilárd anyagú bolygó
energiaszintű (és korú) mezőkben folyó változás más evolúciós irányt vett,
amelyben a lágyabb, kisebb energiaszintű átalakulás lehetőségként megjelent. A
belső evolúció, a kevés számú de a szükséges feltételeknek megfelelő mezőn,
bolygón a molekuláris evolúció után a biológiai fehérjealapú evolúció
kiteljesedéséhez vezetett. Az ilyen élő rendszerek ugyanazt a kezdeti folyamatot
használják ki, a recept kevés változással az eredeti. Kicsi rendezett áramlásokból
nagyobbak alakultak ki, amelyekből még nagyobb és bonyolultabb rendszerek a
tér fraktál szerveződésének a mintáját követve a kezdeti csillagközi
életfolyamatot a fehérje alapú szinten is felvirágoztatták. A belső élőtömeg a
rendezett körülmények között egyre nagyobbá válhat, amelyben a tömeg és az
energiaszint növekedésével a mezőkben a változás felgyorsul, az egységnyi
időre jellemző impulzus sűrűség növekszik. Ez növeli a rendezetlenséget,
amellyel a kialakult élet, a rendezettség még sokáig lépést tud tartani. A
növekvő tömegű (és a szülői nyelő felé közeledő) mezőkben a változás
gyorsulása az életfolyamatok gyorsulását eredményezi, csökkenti az események
a változások közben rendelkezésre álló reakcióidőt. A kezdetben megszerzett
időelőnyért egy idő után fizetni kell. Az energiatöbbletet, a rendezettségből
fakadó életet csak kölcsön kaptuk. Míg a szerveződések kezdetén a fejlődés
időelőnyt adott, addig a leépülő szakaszban lévő mezőkben egyre kevesebb idő
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áll rendelkezésre az események feldolgozásához. A felgyorsuló változás egyre
nagyobb időzavart okoz, amely miatt az életszerű változás egyre gyorsabb
ütemű lesz, egészen addig, míg a kialakult egységekben az együttműködés meg
nem szakad. Az élet megmaradási effektusa átvészeli e változást, és ismét
kisebb szerveződési egységekre bontódva egyre alacsonyabb energiaszinten éli
túl a válságot. A bonyolult mezők visszabomlanak, az atomokról később az
elektronok is leszakadnak, és csillagfény gyúl a nagy változástól. Az élet
visszatér az atomi, vagy az alatti szerveződési szintre, hogy szétsugárzódó
fényként beutazza az Univerzumot. Ha valahol jó körülmények közé kerül, és
ismét gyökeret verhet, újra induló evolúciós fejlődési szerveződés lehet a
jutalma.
A mezőkben folyó evolúció csillaglényeket eredményezett, amelyek
évmilliárdokig fogyaszthatták az ionrácsos kötéssel az atomokból összeépült
szilárd anyagot. Az ionos lények a gravitációsan beáramló anyag felbomlásából
fedezik azt az energiaszükségletet, amely a rendezettség fenntartásához kell. A
csillagok és az ennél gyorsabban változó nagyobb tömegű és impulzussűrűségű
mezők, a fekete lyukak, a kvazárok végzik az anyag buborékjainak a mikroszint
alatti méretre bontását. A gyorsító és aprító malmoknak tekinthető öreg
élőmezőkből az anyag, mint quintesszencia kerül ki, amelyből ismét felépülő
intersztelláris por és köd méretben őrzi meg az életre jellemző rendezettséget.
A csillaghalálok, a nagy impulzussűrűségű mező rendezett áramlásának a
felborulásakor következnek be, amelykor a kialakuló időzavart az áramlási mező
nem tudja feldolgozni. Ilyenkor a hőmérséklet sokmilliárd fokig ugrásszerűen
megnő, amely kaotikus de rezonanciába került áramlás kialakulásnak a
következménye. Az időzavar túl nagy nyomás és feszültséghez vezet, amely
novaszerű kitöréshez vagy szupernóva robbanáshoz vezet. Az ilyen
eseményekkor a korábbi mező anyaga köd és por formájában eláramlik az
addigi lokális mező helyszínéről, és hosszú folyamat alatt szétterül a környező
csillagközi térben. Ha az ilyen ködökben, mezőkben lévő anyagot, felhőt egy
csillag a pályája bejárása során keresztezi, a mezőben a változás felgyorsul,
rövid idő alatt az impulzus sűrűség megnövekszik. Ez a csillagmező
aktivitásának a kiterjedésével jár, amely hatására a környező, és a vele egy
rendszert képező (testvéri) mezőket eltolja magától, illetve azokban is nő a
változás és a távolságtartás. A tér ilyenkor kitágul, benne a nyomás nő. Ez
lényeges változásokat indíthat el egy egy csillag környezetében kialakult
élőbolygókon, az élet lehetőségét átrendezheti. Az ilyen eseményekkor a
lokálisan érintett mezőkben is Globálisan megváltozhatnak a körülmények, a
korábbi egyensúly labilissá válhat. Hőmérsékletnövekedés, majd az eltávolodás
miatt jelentős lehűlések követhetik egymást, jégkorszakok alakulhatnak ki. Ilyen
folyamat vethetett véget a Marsi ,,civilizációnak,, és hasonló okozhatta a Földön
a Dinók kipusztulását. Szerencsére a változó időszak elmúltával, ha a feltételek
ismét rendeződnek az életfolyamat stabilitása helyreállhat, egy új civilizációnak
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megnyitva az utat. Feltételezhető, hogy a Földi civilizáció már több hasonló
katasztrófát átélt, valamilyen módon az élet mindig újra kivirágzott. Egy ilyen
változásnak köszönheti az ember, a civilizált kifejlődését, mert egy gondolkodó
de ragadozó vérszomjas dínókkal benépesedett bolygón nem sok életesélye
lehetett.
Nem minden bolygó ilyen szerencsés, mint Gaia, a mi Bolygó Istenünk. Az
hogy az ekliptikai síkon fekszik, csak egy a szerencsés sok száz szükséges
feltételből, amely az élet kialakulásához és a fennmaradásának kedvez. A
változás a bolygónkon is növekszik, amely az emberiség időzavarát okozza.
Tény, hogy a bolygónk tömege növekszik, és hogy a Nap az idősebb
testvéreinek tekinthető nyílt halmazokat képező csillagokkal közelít egy szülői
nyelőhöz. A galaxisunkat is tartalmazó lokális halmaz más halmazokkal közelit
az ő szülői mezőjükhöz. Az Andromédával történő ütközésünk, keveredésünk
valószínűen előbb következik be, mint a Nap vörös óriássá fejlődése, amely
várhatóan későbben következik be, mint azt eddig feltételezték. Ennek oka az,
hogy a Nap is kiegyenlített táplálkozást, anyagcserét folytat, amelyben a
csillagködök és a kisbolygók zabálását böjtölés követi. Ha azonban nagyon sűrű
intersztelláris anyagú felhőbe érkezik, a változása annyira felgyorsulhat, hogy
valóban időzavarba kerülhet, és a bolygó testvéreit (amelyekben szintén
időzavar alakulhat ki) messze eltolja magától. Feltételezhető, hogy nagyobb
kilengések után a bolygók alkalmazkodhatnak a változásokhoz, de közben
jégkorszakok és mindent elégető szárazságok, a jelenlegi civilizációt és
életkifejlődést elsöpörhető tektonikai változásnövekedés következne be.
Az Andromédával történő galaxisszintű egyesülés változásnövekedését az
egymás mellé kerülő mezők forgási, áramlási azonossága vagy eltérése
határozná meg. Az élet számára ez igencsak kaotikus nagy változásokkal jár
majd.

A részecskemezők összegződésének térszerkezeti következményei:
Az impulzuskor kialakuló örvényterek sokféle térhelyzetet eredményezhetnek,
amelyből kettő jellemzőbb gyakoriságú. A nagy pontosságú ütközések és az
ellentétes forgásállapotú de azonos-közeli energiaértékű mezők összegződő
mozgási energiája dimenzió redukciót és neutrális térhelyzetet eredményezhet,
amelykor nagyobb térsűrűség alakulhat ki. Ez az áramlási irányazonosságban
egymással szemben forgó mezők azonos irányba tartó részecskemezői között is
megtörténhet. A rugalmassági küszöb átlépésekor a mezők energiája
(részecsketömege) összegződhet, amelynek a nagyobb árnyékoló hatása összébb
vonja a térszerkezetet. A párkeltődés eredményeként kialakuló semleges
térszerkezetek, a neutrinók és neutronok ilyen egyesülések eredményei, amelyek
spinje többnyire zérus. Az impulzus és lendület megmaradás értelmében az
egyesült kompenzált lendület nem veszik el, csak egymásnak feszülő két
félmezőt alkot, amelyet szimmetriasík, vagy csomósík választ el egymástól.
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Több mező által kis térbe összeszorított, összegződött lendület sűrűbb
maradványai több csomósík által elválasztott bonyolultabb térszerkezetbe
épülhet. Ezek az atomi szerkezet elektrontér, (pályák) felépülési lehetőségeként
megismerhetők.
Az ütközések azonban ritkán pontosak, többnyire eltolt támadási iránnyal
rendelkeznek, amely során az impulzusban résztvevő anyag szétszóródó
maradványa perdületté alakítja az addigi mozgási energiát. Az azonos irányú
ütközésekben a tömegközépponton átmutató támadási iránytól kijjebb eső
részecskék többsége erőkaron megperdül, forgási nyomatékot szerez. E
lehetőségek miatt az impulzusmaradványok többsége nem tartós neutronként
kerül ki az ütközésből, hanem töltött, forgó részecskeként. A töltés és a forgás
azonban önmagában nem értékelhető, az csak valamihez viszonyítva ad
töltöttségi értéket. Ez a valami rendszerint egy másik impulzus maradvány, egy
másik örvénymező.
Alapvetően sokféle örvénymező lehet az impulzus következménye. Kialakulhat
egy sűrűbb mag, egy hatásminta, amelykor az ütközésben résztvevő korábbi
anyag fő dimenziós jellemzői keverednek és e sűrűbb magban összeadódnak. Ez
a mag hordja ettől kezdve az elődök re jellemző kevert lendületet, és egyéb
dimenziós, információs jegyeket. Létrejöhet olyan mezőegyesülés is, amelykor
nem sűrűbb maggal rendelkező örvénylő mező keletkezik, hanem az egymással
kölcsönhatásba került és párkeltésbe kapcsolódott ellentétes forgásirányú mezők
lényegi töredezés nélkül közösen hoznak létre egy új áramlási mezőt. Ha közel
azonos volt a lendület és a tömeg, és az iránydimenziós értékek sem voltak
jelentősen eltérőek, olyan közös tengely körüli forgásba, keringésbe kezdenek,
amelyből kettős, páros alakulhat ki. Sikeres szerveződés esetén ezek évmilliók
alatt kettőscsillagokká válhatnak, amelyek egy közös tömegközpont körül
keringenek. A részecskemezőknek nevezett erőtér, tehát olyan többféle áramlási
minta, örvénytér, örvénymező is lehet, amelynek nem szükségszerű, hogy sűrű
magja legyen, de fontos hogy közös tömegközpont körül keringő részecskéi
jellemző áramlási mintát, változási tervet, gének által közvetített programot
tartalmazzanak. Ezt a programot a mezőben áramló részecskék az időrendet is
megőrző térirányú áramlásában konzerválják.

A tér állapota:
A tér olyan sokféle szerveződési állapotban lévő örvényterekkel kitöltött
fraktálrendszernek tekinthető, amelyben állandó változás van. Az örvényterek
állandó változása, mozgása folyamatos impulzusokat kelt, amely az egyes
térrészekben eltérő impulzussűrűségben nyilvánul meg. Tartós folyamat nem
maradhat fenn kaotikus körülmények között, a véletlenszerű áramlás zavarokat
szenved és fluktálódik majd, összeomlik. Minden időben tartós áramlás, változás
olyan rendezett folyamatnak tekinthető, amelyben eltérő változási sűrűség
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ellenére áramlási fegyelem, meghatározható folyamatrend, rendezettség
uralkodik.
A nagyon nagy impulzussűrűségű terekben a látszólag kaotikus változás csak
gyorsabban változó hatásteret jelent, amelyben nem az energiasűrűség, hanem
az impulzus sűrűség a nagyobb. E mezőkben az áramlás rendezettebb. A szabad
csillagközi térben a környezeti és a távoli sugárzók, nagyobb impulzussűrűségű
változásában keletkező gömbhullámok ekvipotenciális hatásfelületein
szétszóródó részecskének is tekinthető örvénytereknek a differenciált erő és
forgási kombinációja, sokféle térhelyzetet eredményezhet. A kristályrácspontokat adó határrétegek rendszeresen megvilágított kereszteződéseiben
tartósan megmaradó erő és lendület egyensúly alakulhat ki. Az áramlás lokális
térbe szerveződése és a védelem, a körforgás rendeződésével életszerű
körfolyamat alakulhat ki, amely a kezdeti táplálás után önálló áramlási
rendszerré fejlődhet. Az impulzust követően lokális téregyensúly kialakulása, a
tartós fennállása és állandó impulzus utánpótlás esetén egyre nagyobb méretű,
időben tartós változási folyamattá, stabil élőmezővé alakulhat.
A szabályozatlanná vált és felrobbant csillagokból, fekete lyukakból kialakuló
intersztelláris por és gázködök kezdetben igen nagy, de később egyre csökkenő
10-50 Km/sec. sebességgel áramlanak a térben. Az áramlás rendszerint a
robbanási helyről szétterjedő térirányú, amely a környezeti változás és nyomás
által is befolyásolt. Bármerre áramlik a térben e részecskéket tartalmazó
intersztelláris gáz, a quintesszencia, más mezőknek, csillagoknak, galaxisoknak
vagy szintén felrobbant mezőmaradványoknak ütközik, ott feltorlódhat. Az ilyen
tartós torlódásokkor egyre nagyobb anyag és impulzussűrűség alakul ki,
amelyben neutrális és töltött részecskék születnek. Ilyen torlódások alakulnak ki
a spirál-galaxisok halóinak a főágakra csatlakozásainál, amelyen az
évmilliárdokig tartó torlódás folyamatosan mikro-anyagot, quintesszenciát,
neutrinókat, neutronokat és hidrogénatomokat, ezekből pedig csillagokat termel.
A torlódásos anyagszerveződés kezdetben hideg, vagy legalábbis langyos
fúziónak tekinthető. A torlódási helyen kialakuló nyomott térben ütköző
tengernyi anyag folyamatos a közös határfelületen egyensúlyba került térrész
impulzusok milliárdjaiból születik és táplálkozik. Ez lehetővé teszi az egymás
mellett kevergő tolongó, egymáson bukdácsoló részecskéknek az örvényes
részecskékké, örvénylő mezőkké alakulását. A töltött részecskék szülőágya az
olyan lendületösszegződési helyek, amelyeken az impulzussűrűség a
környezetnél nagyobb.
Az élőmezők körül kialakuló füzérpályákon áramló töltések olyan mágneses
erőtereket és azok körül elektromos örvényes mezőt keltenek, amelyek
impulzussűrűbb ütközőzónákat hoznak létre. E zónákban növekvő számú
impulzusban sok töltött részecske keletkezik a mező felé haladó lendületük ezzel
semlegesítődik. A mezőkbe szorult, ki nem egyenlítődött forgást okozó
nyomaték a mezők sűrűbbé válásával összegződik, amely az azonos irányba
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egyre gyorsabban áramló, haladó töltések átadódó lendülete okoz. A
pulzárokként ismert forgócsillagokban a perdület megmaradása így érvényesül.
Az impulzus alapvető következménye a szétsugárzódás, az energia térirányú
kiterjedési lehetősége. Más térhelyzeteket is ismerünk, amelykor a tér szétnyílik,
és az addigi magas energiaszint lecsökken. Akkor történhetnek ilyen
téresemények, amikor egy sugárzó csillag, gravitációs mező összeomlik, vagy a
változása a lehűlés miatt elcsendesedik. Az ilyen mezők körül a tér a
részecskéktől kiürül, hatalmas üres buborékokat képez. Sok ilyen található a
világegyetemben, amely lehetővé teszi más mezők tágulását és növekedését. Ez
analóg az elöregedő emberek munkából kiesésével, amely más, fiatalabb mezők
lehetőségét növelik. Ezzel fordított folyamatot is találni, amelyben a tér vagy
egy mező tömegközpontja felé tartó tartós áramlás és összegződés gravitációs
tömörítő erőhatást hoz létre. Az olyan gömbszerű terekben, amelyekben az
áramlás rendezetté válik, a kialakult áramlás miatt nyomásesés következik be. A
környező tér nagyobb nyomásának a lecsökkenése miatt a térben eddig
tolakodó, lökdösődő de izotróp egyensúlyba szorított részecskék azonnal
megindulnak a kisebb nyomású tér irányába. Az azonos irányba tartó tartós
áramlásban egyre több lendület összegződhet, amely miatt az áramlás sebessége
növekszik. Az egymás mellett azonos irányba áramló sodródó, közel egyenlő
sebességgel haladó ellenkező irányú töltésű, forgású részecskemezők nemcsak
egyre nagyobb lendületre tehetnek szert, hanem lehetőségük támad a
párkapcsolatba lépésre, egyre nagyobb közös áramlási rendszerbe
szerveződésre. A hosszú út és idő alatt egyre nagyobb tömegűvé válhatnak, ezért
nemcsak növekvő sebességgel, hanem növekvő tömeggel erősítik a kialakult
gravitációs lendületet. Ez a lendületerő az, amely a kölcsönhatásba kerülő
testeket a gravitációs mezőkre szorítja, mégpedig azok tömegével képviselt
elnyelődési aránya szerint. Ha a gravitációs erővel leszorított tárgyat lebegtetni
szeretnénk, olyan tárgyra van szükségünk, amelyre az átáramló részecskék
széles tartományú kölcsönhatása nem hat. Ha ezt egy mezőnek tekintjük, akkor
olyan frekvenciára kell a mezőt hangolni, amely a gravitációsan beáramló
részecskék kölcsönhatási frekvenciatartományát nem érinti.
A gravitációt, a mező tömegközpontja felé áramló részecskék lendületátadása
eredményezi, amikor a leszorított mezőben áramló, az időben és térben eltalált,
kölcsönhatott részecskéknek átadják a gyorsulás alatt megnövekedett lendületet.
A leszorított mezőkben, - amelyek anyagok, élőlények is lehetnek – a
kölcsönhatás impulzusokat kelt, amelyek közel annyi lendületerőt továbbítanak
a környezetbe, mint az elnyelt, átvett gravitációs lendületerő. A mezőre szorító
lendületerő abban más, mint az impulzusban szétszóródó részecskékkel eltávozó
közel azonos lendületértékű erő, hogy a mezőket leszorító rendezett irányba a
tömegközpont felé hat. Ha a leszorított mező tudná az atomjait, a részecskéit
eltaláló impulzusok szétszóródó lendületét rendezett irányba terelni, ezzel egy
irányítható ellenerőt kapna. Feltételezhető, hogy a levitációs jelenség olyan
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emberek lehetősége, akik rendelkeznek, vagy megszerezték a kibocsátott
részecskék irányítási lehetőségével.
A talajra szorítást, a kölcsönhatást okozó ritmusú részecskék frekvenciájáról
elhangolódással, vagy árnyékolásával lehet csökkenteni. A technika ma már
több sikeres kísérlettel igazolta az elhangolás lehetőségét. Kiemelkedik ebből
egy orosz tudós antigravitációs generátora, amely már az USA-ban épül. A
Hammel féle térenergiát hasznosító repülő szerkezet egy olyan töltésgenerátor,
amely a mágneses tér négy dimenzióban történő változtatásán alapul. Ez
nemcsak a három térdimenzióban változtatja meg a részecskék helyzetét, hanem
az idődimenzióban is, amely miatt ionizáció kíséretében erős töltésáramlás,
keletkezik. Mivel a szerkezetben egymással szemben álló rendezettségű
mágneses övezetek vannak, ezeknek a térirányú mozgatása ellenkező
forgásirányú részecskéket kelt. A csőbe helyezett szerkezetben erős ionképződés
és töltésáramlás indul meg, amely a párkeltés és lendületösszegződés
eredménye. A nagy töltéssűrűségű ionáramlás alakul ki, amely a szerkezetbe
helyezett hurok vezetőben nemcsak elektromos áramot indít el, hanem azt a
mágneses övezetek térirányú változtatásáig folyamatosan fenntartja. Ezzel a
térenergia kicsatolására alkalmas szerkezethez jutottunk, amely a nagy
lendülettel kiáramló töltésekkel kompenzálni képes a gravitáció leszorító
hatását, és antigravitációs irányú áramlást keltve valóban lebegésre és repülésre
képes.
Képzeljünk el egy gondolatkísérletet:
Egy nagysűrűségű fémházat úgy állítunk össze, hogy nagysűrűségű anyagból, 4 db.
trapéz alakú, célszerűen az alján és az elcsúszó felületein simára és síkba csiszolt
fémlemezből, pl. ólomból, vagy felpolírozható, nagy felületi simaságú anyagból
egymás mellett elcsúsztatható, belül négyszög piramis, gúla alakú változtatható méretű
nyílást (üreget) hagyunk szabadon. A négy vastagabb ólomtéglát (fémlemezt) egy
szintén vastagabb azonos sűrűségű fémlemezre helyezzük úgy, hogy hézag nélkül
feküdjenek rajta. Az így kialakított változtatható méretű és öt oldalról zárt üreg a
lemeznek az elcsúsztatása esetén, egy változtatható keresztmetszetű, felül nyitott
nyílást eredményez, amelynek a változtatása esetén megváltozik a függesztett és
kiegyensúlyozott piramisra ható gravitációs erő szimmetriája. Ha a piramis alakú
nyílás oldalfalait alkotó felületeket fényesre polírozzuk, vagy fényt, részecske
lendületet visszaverő réteggel látjuk el, akkor a felület szabad nyílásának a növelése
megváltoztatja a gravitációs lendület súlyerőt megjelenítő rendezettségét, szóródást és
ezzel gravitációs differenciát okoz. A nyílás növelése esetén, a felülről a hézagba
bejutó gravitációs lendületerő-többlet a középen lévő, rugóval kiegyensúlyozott
tömegre a felfelé ható visszaverődő erőkomponenst növeli, amely ellenerő növekedése
csökkenti a függesztett tömbre ható gravitációs erőt, amelyet súlyerőként észleltünk.
Ez az erő a körbevevő téglákra ható erőket valamelyest növeli. Az egész rendszer
gravitációs (súly) eredője nem változik, de a központi piramisra ható gravitációs erő a
visszaható erők növekedése miatt csökken, amely miatt a gúlának felfelé kell
elmozdulnia.

144
19 .ábra. A gravitációs erőmérleg:
Kiegyenlítő rugó
Piramis alakú, a
körbevevő
ólomtéglákkal
párhuzamos oldalú
nagy sűrűségű
anyag, Pl. matt
oldalú kiegyenlített
súlyú ólomtömb.

Elcsúsztatható nagy
sűrűségű trapéz alakú
téglatestek, ólomtéglák.

Nagy sűrűségű, pl. ólom , és az
ólomtéglákkal megegyező
vastagságú árnyékoló alaplemez

A nyílásba egy hasonló vastagságú és sűrűségű anyagból illeszkedő dugattyút
készítünk. A dugattyú közepére (súlypontjára) egy függőleges rúd (vagy vékony kis
sűrűségű de nem nyúló acélhúr) és egy csukló közbeiktatásával, egy vízszintes irányú
hosszú mutatót erősítünk, amely függesztett elemeket, gondosan kiegyensúlyozunk. A
téglákat összecsúsztatva, a lehető legkisebb rést meghagyva nekicsúsztatjuk a
dugattyúnak. Ha a mutató dugattyúval ellentétes oldalánál egy érzékeny skálát
rajzolunk, és a mutatót, a dugattyú lehetséges legkisebb hézagállásánál vízszintbe
állítva lenullázzuk, akkor a dugattyú és a változtatható keresztmetszetű nyílás méretek
a növelésekor a fémtömbökkel addig jobban leárnyékolt térbe egyre több, a
téglatestekről visszaverődő lendületenergia fér be, amely miatt a gúlának felfelé el kell
mozdulnia. Ez akkor is kimutatható, ha a gúlát egy érzékeny rugalmas szálra
függesztjük fel, és mérjük a nyílás növekedésekor a függőleges irányban várható
elmozdulást.
(Ha nem elég érzékeny a műszerünk, növeljük a dugattyú felületét.)
Ez a gravitációs erőmérleg!
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20. ábra:
A kísérleti eszköz
keresztmetszete:

Tükrösen fényes felület

Matt sima felület

A kísérlet változtatható sűrűségű folyadékkal is elvégezhető, az esetben, ha a
(célszerűen átlátszó) tárolóedény sűrűségének az értéke a folyadék sűrűségének a
változtatható tartománya közé esik. (Ez esetben a felületi feszültségvonalnak kell
változóan görbülnie, azonos sűrűség esetén egyenesnek maradnia. Pl. jég edény, vagy
plexi edény és az edénynél nagyobb sűrűségű folyadék, pl.desztillált víz és sóval terhelt
egyre sűrűbbre telített tömény sóoldat)
21. ábra: A hatásmechanizmus egy részének a fizikai magyarázata:
A rendezett, tehát
azonos irányú, a
tömegközpont
irányába ható
erőtöbblet súlyerőként
jelenik meg.

Elmozdulás
felfelé

Az elmozdulás miatt a növekvő hatásrésbe bejutó lendület rendezettsége a visszaverődés és a
szóródás miatt oldalirányú és emelő erőkomponensekre is bomlik, amely a rendezettséget
rontva csökkenti az egy irányba, a lefelé mutató eredőjű, addig csak súlyerőként érvényesülő
eredő lendületerő érvényesülését. A változás következményeként felfelé mutató erőnövekedés
következik be, amely az egyensúlyt, más súlyerőt eredményezve állítja be.

A megfigyelhető jelenség, a gravitációs árnyékolóhatás, és a súlyerőt kifejtő
lendületerő, a valódi gravitációs nyomás bizonyítása.
Elképzelhető, hogy a szerkezet alá helyezett élő anyag, növényi mulcs, javítja az
elnyelő képességet, csökkenti a hatásdifferenciát rontó visszaverődő részecskéket. A
növénynek, trágyának élő anyagnak az elhelyezése javítja az elnyelődési arányt, amely
miatt tisztábban érvényesülhet az ólomtéglák elmozdításakor kapott térerő differencia.
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Természetesen szerencsésebb lenne, egy olyan zárt, kevesebb mozgó alkatrészt
tartalmazó szerkentyű készítése, amely vastag, jó árnyékoló képességű
ólomkamrába van süllyesztve. Ha egy körben leárnyékolt pontos nyílásba olyan
dugattyút helyezünk, amely felett szintén vastag, jó árnyékoló képességű lemezt
Tudunk mozgatni, akkor a dugattyú alatti tér folyadékkal feltöltése és
közlekedőedénnyé alakítása esetén a dugattyú kitakarásakor lefelé kell
elmozdulnia. Ez esetben nagyobb nyomást gyakorol az alatta lévő folyadékra,
amely egy sokkal kisebb keresztmetszetű közlekedőedényben érzékeny skálához
viszonyítva a kitakarásra szintemelkedést kell, hogy eredményezzen.

22. ábra: A kapilláris
csővel bemutatott
gravitációs lendület,
térnyomás differencia

Ha sűrű tömegű vastag anyaggal árnyékoljuk, burkoljuk be az élőmezőket,
csökkennie kell a gravitációs nyomásnak. Ezt egy érzékeny mérleggel észlelni
lehet. Moetrius lerajzolt egy ilyen gravitációs mérleget, amellyel a reményei
szerint a nyomó jellegű gravitációs objektív méréssel is bizonyítani lehet.
A legérzékenyebb kísérletet vékonyfalú membránnal lehetne elérni. A kísérlet lényege,
két széles nyílással rendelkező vastag ólomfalú kamrát elválasztunk egy érzékeny
hártyával, membránnal.

Ha a kamrákat váltakozva lefedjük, vagy forgatunk fölötte egy nyílással ellátott
ólomkorongot, hogy váltakozva hol egyik, hol a másik nyílását takarja le a forgó
korong, akkor a membránnak mindig el kell mozdulnia az éppen takart, árnyékolt
nyílás irányába. Ennek a membránnak a vízszintes irányú elmozdulása a vonzó
gravitációval nem magyarázható meg, csak a lendülettel jövő részecskék szabad vagy
gátolt áramlásával.
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23. ábra: Egy lehetséges kisérleti eszköz
gondolata de lehet hogy hibás az elképzelés

membrán

ólomtömb

Mivel a gömbszerű mező tömegközpontja felé áramló lendület igen kis szögben
metszi egymást, amely a majdnem azonos iránydimenziók miatt összegződésre
ad lehetőséget. Ez az összegződés a mező felszíne felé közeledve egyre nagyobb
tehetetlenségi erőt ébreszt. Tulajdonképpen igazzá válik Hraskó Péter úr azon
állítása, hogy a gravitációt egy olyan hatás okozza, amely g értékkel gyorsul,
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erősödik a tömegfelszín felé. A környezetben lévő részecskék egy része valóban
folyamatosan gyorsulva áramlik a mező tömegközpontja felé, pótolva a
mezőben a rendezett áramlás során kiáramló veszteséget. A mező egészségi
állapota és fejlődési tendenciája határozza meg, hogy a be és kiáramló anyag
elnyelődő megmaradási aránya milyen. A mező fiatal és a feltöltődő fázisban
áll-e, amelykor elnyelődési többlet várható, vagy öregedő, a behatásokat
hatékonyan visszaverni már nem tudó, időzavarba kerülő mező, amelynek a
kiáramlási többlete az uralkodó hatás. A gravitációs eső az áramlási folyamat
rendezettségéig tart, amelynek a megszakadása esetén a tér nyomáshiánya
megszűnik, az áramlás és a rendezettség csökken. Az öregedési folyamat egy
remegésbe fullad, amely a rendezett irányú áramlás helyett a lehetőségek
bizonytalanságot okozó rezgésébe merevíti az áramlását elvesztő mezőben lévő
részecskéket.
A hatásdifferenciát megjeleníteni kívánó egyszerű eszközök a hatás terjedési
irányát szeretnék prezentálni, amelyeknek a nem látható, nem mérhető
tartományba eső összetevőit Moetrius bizonyítani szeretné.
A könyv végén erre is sor kerül, amelyről szintén egy kis előzetes előkészítő,
bevezető információ kerül meglebbentésre.
Az ozmózisnyomás, a félig áteresztő felületek, az egyenirányító diódák közös
jellemzői, hogy a környezeti nyomást, vagy lendületenergiával rendelkező
részecskék áramlását egyirányúsítják. Valamennyi esetén ez egy időirányt, egy
hatásirány jelenít meg, amely mindig szinkrón a részecskék áramlásával.
Ha két nem azonos tükröző képességű, nem azonos lyuksűrűségű, ellenállás
vagy és nem azonos árnyékolási és áteresztő képességű síkot, szitát, felületet
egymással szembe fordítunk, akkor a két elég közel lévő lemez, felület közé
bejutó részecskék, anyag, energia nem képezhet szinkronítást, azaz nem kerül
teljes harmóniába. A következmény differenciált áteresztő képesség miatt
határozott irányú áramlás fog kialakulni. A nagyobb áteresztő képességgel
rendelkező szűrő irányából mindig több részecske jut át, amely a két lemez
között elterelődhet, de az áramlás az azonos kültéri nyomás esetén törvényszerű
keresztáramlási irányt vesz fel. A felületekre nem csak egymás felé kényszerítő
erő hathat, (mint a kondenzátor lemezeknél) hanem differenciált, az egyik
irányba a szerkezetet elmozdítani igyekvő erő is.
A legkönnyebben egy olyan félig áteresztő tükrökkel lehetne bemutatni a
folyamatot, amely a differenciát arányosan felnagyítva képes bemutatni. A tér
szerveződése ezt a módszert választotta az áramlás fenntartására. A
hatásváltozáskor keletkező ekvipotenciális jellegű gömbhullámokat
eredményező buborékok felülete részecskékből álló sűrű tükröket eredményez,
amely tükröző buborékfelületek a részecskék közötti hézagok között a kisebb és
nagyobb sebességgel áramló részecskék részére átjárható. Minél nagyobb egy
buborék mérete, (kora) annál nagyobb a részecskéi között a hatáshézag, amelyet
később időrésként ismertetünk. Az egymásban keletkező, a belülről habosodó
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buborékrendszerben a terjedési irány statisztikailag egyirányúsodik, amelyet a
későbben keletkező és még kicsi méretű buborék részecskék kifelé könnyebb
kijutását eredményezi. A meghatározott energiájú, frekvenciával, lendülettel
érkező részecskék statisztikai többsége az ilyen buborékokban fogságba eshet,
és csak a felaprózódás után, nagyobb sebességre gyorsulva távozhat el a
növekvő buborékok növekvő hatáshézagai között. A fogságba esést és az
egyirányúsítást az eredményezi, hogy a lendülettel a hatáshézagon (időrésen)
bejutó részecske, ha a buborék belsejében kölcsönhatásba keveredik, veszít az
enegiájából, amely az esetek többségében már nem lesz elég az azonnali
távozásra, a hatás terjedésében ez időkésést, időcsúszást eredményez.
Mindaddig a buborékrendszerben kell maradnia, amíg annyira fel nem
aprózódik, vagy és ez után a lendületében meg nem erősödik, hogy a hatásrésen,
az időrésen elhagyhassa a mezőt. Ez az időkésés teszi lehetővé az anyagba
szerveződést, az anyagi mezők kialakulását.

Ismert, hogy a sugárzások, miközben valamilyen közegen áthaladnak
exponenciális törvény szerint feleződnek. A sugárzásként ismert
hatástovábbítódásról már tudjuk, hogy energiahullámokról beszélünk, amelyek
az idealizáltan az impulzusokkor keletkező gömbhullámok felületén terjednek a
tér minden irányába. Mivel az impulzusok az összetett mezők térrácsain
sorozatokat alkotnak, ezért minden változás a sok részecskéből álló mezőkben
impulzus sorozatot generál. Az egymás utáni, sorozatot képező impulzusokból
gyorsabban és lassabban eltávozó részecskék hada szóródik szét, amelyek a
távolabbi megfigyelőhöz energiaerősödést eredményező hullámként és
csökkenésként érkezik. Minél távolabb van a megfigyelő az impulzus
forrásához, annál szélesebbre húzódik, annál lágyabbá, karakter nélkülivé
válnak az energiahullámok. A nagyon távoli térből már majdnem folyamatos és
majdnem egyenletes az energiaáramlás. Ezt a lassabban haladó részecskéknek a
statisztikai lehetőségként megmaradó felzárkózási lehetősége eredményezi. Míg
a közeli megfigyelő még jól megkülönböztethető ritmust, frekvenciát észlel,
addig a távolabbról figyelő egyre monotonabb zúgást, csak a háttérsugárzást
észleli.
Bármilyen gyorsan történő folyamatos változásból, vagy bármilyen
nagyfrekvenciával követik egymást a hatáshullámok, az energiájuk a térben lévő
közegben a rétegvastagságtól függően exponenciálisan eloszlik, elnyelődik. Ez
részben a széttartás miatt következik be, amely ok folytán, ha x idő alatt
feleződnek, akkor két x idő után a felezett is feleződik, az egységnyi felületre
jutó érték exponenciálisan csökken. Bármilyen kicsi a tér sűrűsége, ha ezzel
arányosak a végtelen távolságok a rétegvastagság növekedése miatt az energia
terjedése feleződik. Az exponenciális törvénynek engedelmeskedő csökkenés
csak egy időfüggetlen tendencia, amelynek az értéke sohasem lehet nulla. A
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térben lévő sokmilliárd sugárzó csillag szétsugárzott energiája exponenciálisan
csökken, az értéke nagyon kicsivé válhat, azonban a közel azonos irányba
haladó rendkívül sok lendületből jelentős rész összegződik. A lecsökkenő érték
és az összegződés hatásegyensúlya a kezdetben nagyon magas frekvencián
induló hatáshullámokat lecsendesíti, és a háttérsugárzásként észlelt hőrezgéssé
alakítja.
Az Olbers paradoxon feloldása: is ehhez kötődik. Ha az Univerzum végtelen,
akkor az égboltnak fénylenie kellene, mert a távoli csillagok fénye összeadódik.
A táguló világegyetem egyik alappillére éppen ezen nyugszik, hogy azért nem
fényes az égbolt, mert a tágulás még nem teljesedett ki. Ez valószínűen téves
érvelés, egy időtlen idők óta szerveződő állandó világegyetem esetén. Az
alapállás hibája az, hogy a teret üresnek, a fényt pedig végtelen terjedésűnek
tételezi fel. Egyik sem az. A tér bár ritka, de anyaggal telített átlátszó közeg,
amelynek az átlátszó, áteresztő képessége sem végtelen. A fénynél kisebb
perdülettel keletkező, érkező kozmikus sugárzás is lecsökken a felezési
rétegvastagság miatt, amely az alacsonyabb frekvenciákon is hasonlóan lecseng.
Kijelenthető, hogy minden sugárzó által kibocsátott energia terjedése csökken a
tér végtelen mérete miatt, a fényé is feleződik. Az azonos irányba tartók
frekvenciaazonossági összegződése még meghosszabbítja a terjedés
hatótávolságát, de egy szög elérése után már nem elég az összegződés a
lendületvesztés pótlására, az energiaterjedés sebessége csökken. Az Olbers
paradoxon észrevétele jogos, de nem a fény tartományában. A fotonokat
rendszeresen kibocsátó sugárzók aránya a tér méretéhez képest elenyésző, amely
miatt csak a megfigyelt csillagfényt lehet az éjszakai égbolton észlelni. A
csillagtéri közegben feleződő energiaterjedés egyre kisebb ritmusra fékeződik,
amely miatt a fénylő éjszakai égbolt hozzánk elérő maradványa csak a
háttérsugárzási frekvencián észlelhető. Mivel az exponenciális tv. szerint
feleződő energia nem veszik el, csak szétoszlik a térben, ezen a háttérsugárzási
frekvencián éri el a telítettséget. Ha a csillagok sűrűbben állnának, vagy több
fényenergiát szórnának szét, valószínűen magasabb frekvencián észlelnénk a
háttérsugárzást. Az intersztelláris anyag sűrűsége lehet hogy kevés a fény
elnyelődéséhez, ez azonban valószínűen egy téves becslés eredménye. Ez csak
azt bizonyítja, hogy a sugárzás és a fény terjedési természetét nem ismerjük
eléggé. Ha az Univerzumban izotróp egyensúly alakul ki, ez azt is jelenti, hogy a
távoli terekből a felénk irányuló részecskeáramlást azonos mennyiségű
ellenirányú részecske kompenzálja. Csak azokat a (relatívan) közelebbi
sugárzók fényét és részecskéinek a zaját, sugárzásait észlelhetjük, amelyek
felénk irányuló lendülete még nem kompenzálódott. Amennyivel több sugárzás
és fény érkezne, ha nem lenne közegellenállás, annyival több halad tőlünk
távolodva a felénk haladó fény és sugárzás visszafogására. Ha átlagos
sűrűségűnek tekintjük a teret, akkor a térben lévő részecskék olyan
szűrőrendszert képeznek, amelyek csak meghatározott mennyiségű részecskét,
fényt és egyéb sugárzást engednek át. Csak azokat a részecskeenergiákat
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észleljük fényként, vagy és elektromágneses hullámokban érkező sugárzási
energiaként, amelyek sikeresen átvergődtek a tér szűrőjén, és a hozzánk
érkezéskor még kölcsönható-képes ritmusú lendületenergiával rendelkeztek.
Tehát hiába keletkezik több fény és sugárzás, ha az a térben kompenzálódik.
Valószínűen az Einstein által fellelt (kiszámított), a háttérsugárzást is okozó
keletkezési többletet észleljük. Nem lehetetlen, hogy ez az arány nagyon relatív
és a megfigyelő pozíciójától is függő. Egy fekete lyukban élő megfigyelő
valószínűen többet fényt és energiasugárzást detektálna, mint egy űrhajóban egy
határfelületen utazó. Ha ez az észlelt többlet nem lenne, a megfigyelő sem
létezhetne, mivel nem lenne meg a változás fenntartásához szükséges többlet. Ez
a többlet adja az élethez is szükséges hajtóerőt, a környezeti nyomást, amely az
áramlási rendszerekből kibocsátott quintesszenciát anyaggal, sugárzással
pótolja. Az Olbers paradoxon elvárt hőtöbbletét az anyagnak a mezőkben
történő bomlása elvonja. A kozmikus háttérsugárzás az Einstein által bevezetett
Univerzális állandónak tekinthető. Ez valószínűen egy átalakulási
középfrekvencia, amely az anyagbomlások és az összeépülések maradék zajának
a térenergia nyomástöbbletnek tekinthető.
Minden energiaterjedés lefékeződik a térben, ha folyamatosan nem kap
utánpótlást a lendület fenntartására. A Sík és a Tér című könyvben
szemléletesen bemutatásra került az a hatásösszegződés, amely ellensúlyozza a
gömbhullámok növekvő felületén szétszóródó energiaterjedés veszteségét. Egy
kicsit felidézzük a leírtakat. A terjedés során az energiasűrűség exponenciálisan
csökken széttartó iránydimenziók miatt, de sohasem éri el a nulla értéket. Ha
energiabuboréknak tekintjük a hatásterjedést, akkor a felület tágulásával,
növekedésével megérthető a felületi keresztmetszetre jutó egységnyi érték
csökkenése. A viszonylag nagy teret elfoglaló sugárzókról kiinduló térirányú
sugárzás azonos irányba eső része azonban mindaddig összegződik, és ezzel
segíti egymást, amíg a szög a párhuzamos közelébe nem ér. Az egy galaxis
csoportba tartozó, egymáshoz közeli csillagok fénye a távoli szemlélőnek
összegződően egy csillagként jelenik meg, és hasonlót észlelhetünk egy távoli
város fényei láttán. A nagy távolságra egy fényforrás energiája önmagában nem
érne oda a fény frekvenciáján, az a közegellenállás miatt lecsökkent alacsonyabb
frekvencián még észlelhetjük, de ha a környező fényforrások fotonjainak a
támogatását élvezi, az egyesült lendületrészt még mindig fényként érzékeljük.
A városok felett piros fényvisszaverődés észlelhető, amelyeket a levegőben lévő
részecskékről visszaverődő, és felénk a vörös fény tartományára felgyorsuló
összegződő részecskék közvetítenek. Egy-két lámpának a fényereje az ilyen
összegződéshez nem elégséges. Ehhez sok lámpa fénye által felgyorsított
részecskeáramlás szükséges.
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A 24. ábrán az összegződési lehetőséget ismét bemutatjuk:
A hatásösszegződés ábrája a két egymástól x távolságra lévő sugárzó esetén:
A két mezőből kiindult gömbhullámok kereszteződésén
ütköző, egyesülő részecskék, gázok erősítik egymás
lendületét egy új közös irányban megnövelve a sugárzás
ritmusát és hatótávolságát. A 60 fok alatti keresztez ődési
szög esetén az erősítés létrejön. Minél kisebb a szög a
közös új irányú lendületvektor annál erősebb lesz, amely
speciális esetekben szupravezetést eredményez

A külső szegmensek
kereszteződése,
összegződése a távoli
jövőben történik, ha a
térben a közegellenállás
nem emészti fel a
részecskék lendületét
A párhuzamosan induló
részecskék közvetlenül
nem találkozhatnak,
közöttük erősítés,
kölcsönhatás nem
alakulhat ki, kivéve, ha
spinnel , töltéssel
rendelkeznek, amely
lehetővé teheti a
perdülettől függő elhajlást,
vagy másodlagos ütközés
azonos irányba térítő
következményeként.

Szemben találkozó részecskék, abszolút
kölcsönhatásba kerülnek, annihiláció, nincs erősítés,
veszteség nélküli új impulzus, és szétszóródó
mikroanyag keletkezik.

Az intersztelláris anyag, az energia, az áramlás során folyamatosan veszít a
lendületéből a csillagközi térben történő kölcsönhatások miatt. Ez az energia
folyamatosan pótlódik a közeli sugárzókból, amelytől az egyesülő fáradtabb
terjedés ezzel új erőre kap. A fény is elnyelődik e közegben, de ha folyamatosan
megerősítést kap, fényévekre és nagyobb téridős távolságokra eljuthat az
összegződése. Ez a stafétahatás. A tartalom és az összetevők közben változnak.
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Ha az impulzusból kiinduló részecskéket 60 fokos szög alatt kereszteződnek, a
kereszteződésből kialakuló új egyesített lendületnek a másodlagos szekunder
impulzusból a szimmetriasíkon távolodó irányban a sebessége nagyobb lesz,
amely az erővektorok összegződésével kiszámítható. Ha ez a szög 180 fokos,
akkor pont a szimmetriasíkon összegződnek egy új kristályrács-pontot, neutrális
állóhullámot, egy új áramlási mezőmagot eredményezve. Ha a bezárt szög a 120
fok körül áll, akkor az egyesülő erővektor új terjedési irányba valószínűen
változatlan sebességgel fog haladni. Az egyesülési szög csökkenése esetén a
szimmetriasík irányába mutató, (ható) erők erősödnek. A 60 fokos egyesülési
szögnél, kisebb szögben egyesülő részecskék egymás felé haladó
iránydimenziója redukálódik, és a közös terjedési síkon, a szimmetriasíkon
egyesülő lendületirányok közös irányba rendeződnek. Minél kisebb szög alatt
következik be az egyesülés, elvileg annál nagyobb az iránydimenzió
lendületerősödése, de ez nem teljesen lineáris. A majdnem párhuzamosan haladó
részecskék lendületösszegződése csak távoli térben és időben sokára találkozik,
amely miatt a megerősödésükre későbben kerülhet csak sor.
Az egyesülési rácspontig a lendületerő csökkenhet, kölcsönhatásba keveredhet,
amely a terjedési sebességet is csökkenti. Tehát a nagyon kicsi szögek alatt
viszonylag hosszú út után történő összegződéseknél a terjedési dimenzió már
annyira lecsökkenhet, hogy az erősödésekkel együtt sem éri el a fénysebességet,
ezért az ilyen összegződések alacsonyabb frekvencián növelik az éteri zajt. A
háttérsugárzás tapasztalatából le kell vonnunk azt a következtetést, hogy létezik
olyan másodlagos, szekunder utáni sokadik összegződés, amelykor az egyesülési
szögekből fakadó erősödés a 3 K. feketetest sugárzásának felel meg.

A mezőkben folyó rendezett, terv szerinti áramlás, a szimmetriasíkon a ritmus,
rezonancia kialakulásakor, párkeltődést és időbeli megerősödést eredményez.
Ez esetben nem a távoli térben és zavartalan külső körülmények között utaznak
az időben később egyesülő részecskék, hanem a lokális mezőben.
Az impulzusokból kiinduló még fiatal hatáshullámoknak olyan nagy a folytonos
részecskesűrűsége, hogy többsoros tükröződő hártyát képez, amelyről a később
keletkező részecskék a mezőben össze vissza pattognak. A füzérekből
szerveződő védőhártyák nemcsak a bejutást, hanem a kijutást is akadályozzák,
meghatározott lendületű részecskéket engednek csak át. Bármilyen méretű a
hatásmező, a lokális terét körülvevő és felületi feszültséggel egymáshoz
támaszkodó részecskék egyedei hézag nélküli térvédő gömbhullámokat
eredményeznek. A gömbhullámok felületét alkotó kisebb fraktálszinten álló
részecskemezők meghatározható feszültséggel rugalmasan feszülnek
egymásnak. Csak azok a nagyobb lendületre szert tett részecskék hagyhatják el e
védett övezetet, amelyek a párkeltése sikeres lett, és az összegződő lendülettel
legyőzhetik a füzéreken a fiatalabb részecskék által képzett potenciálgátat. Ez
azt eredményezi, hogy a párjukat meg nem találó részecskék mindaddig a
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mezőben keringenek, pattognak, vergődnek, amíg olyan ellenkező forgású párra
nem találnak, amellyel megerősödő lendülettel elhagyhatják a szülői mezőt. Ha
sikeres a párkeltésűk, akkor nemcsak az irány és lendületdimenziójuk erősödik
fel, hanem az a genetikai tulajdonság is, amelyet mint információt az áramlási
szerkezetükben áramló még kisebb részecskékkel képviselnek. Tehát az
életfolyamatban a változó mezők fejlődési folyamatát meghatározó genetikai
rend szerinti hatások megerősödését a szükséges ideig a mezőben keringő,
nagyon pontos téridős útvonalat bejáró részecskék egyesülése eredményezi. Ez
azt is jelenti, hogy a belső áramlás a mezőkben a méretüktől és a
bonyolultságuktól függetlenül nem kaotikus, az sok fraktálszinttel kisebb méretű
áramló mezők gyenge részecskemezőinek az áramlása által vezérelt. Tehát az
áramlási mintát az ősöktől kapott DNS szerű részecskék tulajdonságokat is
átörökítő génjei közvetítik. A gének is a felmenő ősöktől származó kevert
részecskékből szerveződő áramlási mezők, amelyek részecskéi az ő elődjeiktől
származó részecskék genetikai rendezettségi mintát is meghatározó keveréke.
Az áramlási minta, mint hosszú távra szóló és átörökíthető áramlási terv a
fejlődésnek induló mezőben a befogott új részecskékkel kiegészítődik. A
mezőben társra találó őssejtszerű pár a mezőn kívüli térből hozzájuk kapcsolódó
részecskéknek átadják a rendezettségi áramlási tervet, azaz megtanítják az
örökölt részecskék áramlását és a megerősödését meghatározó áramlási rendre.
Az információ átadás mindaddig pontos és folyamatos, amíg az eredeti áramlási
minta fel nem hígul annyira, hogy a befogott részecskék információt és áramlást
módosító hatása, el nem rontja az örökölt áramlási rendet. Az öregedéssel az
örökölt áramlási rend mindinkább falssá válik, az eredeti változási ritmust és
rendet, a bejutó menyek, vők egyre jobban elhangolják. Ez lehet az oka a fehérje
alapú lények viszonylag gyors öregedésének, a változásokhoz egyre rosszabb
hatásfokú alkalmazkodóképesség elvesztésének. A következő generáció ismét
nagy stabilitású, áramlási mintát, négy dimenzióban meghatározott genetikai
tervrajzot kap szülői örökségül. E mintában azonban már nemcsak a szülői
őssejtek, hanem a környezetből a közvetlen elődökbe beáramlott részecskék
genetikai tulajdonságai által hozott, megtanult ismeretek is hányadot
képviselnek. A már a szülői környezet szerint megváltozott körülmények által is
befolyásolt új áramlási rend az adott korhoz alkalmasabb áramlási mintát képez.
Az új utódok már a megváltozott, korszerűsödött áramlási mintarenddel
kezdenek egy kiteljesedéshez vezető új életet.
Ha valamelyik előd, a fejlődésére, és a biztonságára alapos behatást gyakorló,
kiemelkedő öröm vagy félelem esemény történt, akkor az ilyen információt hozó
és rögzítő részecskék egy része is átörökítődhet, amely az utódbanemléknyomokban a felszínre kerülhet. Ha megismétlődik a drasztikus hatás, pl.
többszöri autó vagy vízi baleset, ez megerősítheti az ilyen jellegű hatásokat az
áramlásba beíró információk erejét, a hatás az utódban, mint víziszony, vagy
félelemérzés az autóban megjelenhet.
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Más aspektusból, az Univerzumban észlelt háttérsugárzásról:
A fizikusok jelentős része a fekete test sugárzásával megegyező háttérsugárzást,
az ősrobbanás maradványának véli. Ez az egyik legerősebb bástyája az
ősrobbanási teóriának. A jelenleg is ez az elfogadott hivatalos verzió. Moetrius
más aspektusból megközelítve megpróbálja átértelmezésre bírni a hivatalos
tudományt.
Minden anyagnak, minden közegnek van egy saját sugárzása, attól függően,
hogy mi az objektum, a közeg összetétele, és annak mi az eredője. Ha energiát
alakít át egy mező, annak a sugárzási értéke a mezőre jellemző frekvencián
magasabb lesz, mint a környezetéé, de ettől más frekvenciákon a környezettől
történő elvonása miatt alacsonyabb lehet. Ez megmutatja, hogy a saját készletét
fogyasztja e, vagy a környezetből vesz fel energia utánpótlást. Ha az egyesített
gáztörvény aspektusából közelítjük meg a fekete test sugárzásának megfelelő
háttérsugárzást, akkor a megismert érték az Univerzum pozitív nyomásának felel
meg. Ez az a többlet, amely az anyagi mezőkben a körforgást fenntartani képes.
Ezt szerencsésebb lenne egy olyan közeg sugárzásának tekinteni, amelyben a
bemeneti és a kimeneti energia között, az általunk mérhető tartományban
ennyivel több az energia, az anyagkibocsátás. Ez az átlagos anyagcsere értéke.
Ez azonban azt is jelentheti, hogy ennyi a cserélődő felesleg, amely
körforgásban áramlik. Mivel a hatást kibocsátó impulzusok másikat keltenek, a
háttérzaj lehet a kibocsátó és az elnyelődő energia különbözete. Ez azonban nem
jelenti az Univerzum sugárzással telítődését, csak a körforgást biztosító
túlnyomáshoz, sugárnyomáshoz a tér sugárzói ennyivel többel járulnak hozzá,
mint a frekvenciaszinten lévő fogyasztásuk. Más, alacsonyabb frekvenciákon
fogyasztási többlet észlelhető. Nagyon magas frekvenciákon lokális sugárzási
többleteket kell észlelnünk, amelyek a nagy sugárzók, vagy/és a nagy mezők,
galaxisok, halmazok bocsátanak ki. Ezek a sugárzások azonban a kibocsátási
frekvencián túltelítik a teret, tehát a kozmikus, vagy a feletti sugárzási
frekvencián lényegesen magasabb kibocsátást kellene észlelnünk, ha a mérési
lehetőségünk kiterjedne e legfelsőbb rezgési tartományokra. Ez azonban a
közönséges anyagra kevésbé kölcsönható, változtató-képes, apróbb energiájú
részecskék Quintesszenciája. A Van der Waals erőket okozó csillagközi gáz
nyomása az azonos irányba forgó részecskék összeérő erőtereiben, a
határfelületeken megnövekedve az azonos töltésű (forgásirányú) részecskék
taszításáért felelős. Ezekből az összegződések során legfeljebb a nagyobb
energiájú töltött részecskék és ezek egyesüléseiből keletkező atommagok,
protonok elektronok, esetleg magasabb energiaszintű Hidrogénatomok
alakulhatnak ki. Az anyagi mezők közötti tér és a mezők együttes sugárzásának
az eredője a fekete test hősugárzása, amelyet helyesebben az adott sugárzási
tartományban átbocsátott forgalomként kellene értékelnünk. Nagyon valószínű,
hogy ez az érték globálisan nem csökken, de lokálisan eltérő lehet. Ha globális
csökkenést lehetne igazolni, kétségtelenné válna a Forró Univerzum és az
ősrobbanás. A csökkenés azonban csak feltételezés, vagy lokális értékben igaz,
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amely a máshol keletkező többlettel kiegyenlítődik. Ez azt jelenti, hogy jelenleg
is folyik az anyaggá épülés, a tér energiatöbblettel rendelkezik az anyagi
frekvenciatartományok e részén. Csak az esetben támogatná az ősrobbanást, ha
valamennyi változás frekvenciáját képesek lennénk mérni, és ezek átlaga
mutatná a csökkenést. Tudjuk, hogy a túl alacsony és a túl gyors változások
frekvenciáit nem vagyunk képesek mérni, a lehetőségeink mindkét irányba
korlátozottak. Csak az esetben számíthatnánk a kapott értéket valódi többletnek,
ha biztosak lehetnénk abban, hogy az általunk mérhető, észlelhető frekvenciák
valóban a középső sávokat képviselik. Erre azonban nincs bizonyíték, mert a
kisebb ütemű változást eddig a fizika teljesen figyelmen kívül hagyta, és a
nagyobbról sem ismert hogy hol és van e legfelső határa? Nem lehetetlen, hogy
állandó Univerzumban élünk, amelyben a változás statisztikai átlaga a fekete
test sugárzási értéke az Einstein által kiszámított Univerzális állandó.
Ha minden fraktálszintű szerveződésnek van egy a tömegére, az energiájára és a
rendezettségére jellemző saját frekvenciája, akkor miért ne lehetne az Einstein
féle állandó, az Univerzális háttérsugárzás a bennünket is tartalmazó globális
mező átlagos értéke. Lehet ennél nagyobb és régebbi rendszer körülöttünk,
azonban annak a változásából származó átlagos sugárzása már az általunk
észlelhetetlen tartományokban keresendő.
A bizonyítási lehetőség a mezők méretének a csökkenése felé nyitott.????
A tér nem üres, csak ritka gázzal kitöltött olyan közegnek tekinthető, amelynek a
nyomása kicsit meghaladja a gravitációs mezőkben lévő tér nyomását. Ha a
nyomás értékét 1-nek tételezzük fel, a gravitációs terek körül ennél kisebb, a
terekben valamivel nagyobb nyomás észlelhető. A nyomáscsökkenésről a
rendezett áramlás tehet, amely miatt az addig külső nyomástöbblettel stabilizált
részecskéket összetartó külső erő gyengülése a kapcsolatok felbomlásához
vezet.
A kapcsolatok sikeressége az energianyereség lehetőségén múlik. A térben lévő
kicsi, az atomi méretű és ez alatti energiaszintű szerveződések olyan
szimbiózisba társult élőmezők, amelyek a társulásból energia és időnyereséget
realizáltak a társulással járó kötöttség ellenében. A társulás alapfeltétele az
energia megtakarítás, a nagyobb stabilitás, hosszabb távon a megmaradási
lehetőség időbeli kiterjesztése. A társult részecskéknek kevesebb energia kell a
rendezettség fenntartásához, mert a védelem egy részét a partner látja el, amely
hozzájárul a rendezett áramlás fennmaradásához. Az egyesülési energia
feleslegének egy része a kötésnél elraktározódik, és a megtakarított energiarész
más része a térnek leadódik.
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Egy élő rendszer részei vagyunk, amely szerveződési piramist képez.
Az anyagi rendszer élő rendszer, amelyet nagyfokú egyensúly, stabilitás
jellemez. Az élő szerveződés feltétele az anyagcsere és a rendezett áramlás.
Ez az élő rendszer, egy élő fraktálrendszer, amelynek minden szintjét azonos,
analóg áramlási, rendeződési és bomlási folyamatok segítik. A rendszer sokféle
változási sebességhez képes alkalmazkodni, az egészen lassú csillagközi
kiegyenlített körülmények között éppen úgy milliárd évekig elvegetál, mint a
pillanat töredéke alatt a csillagokban milliárd esemény megtörténése közben. Az
ember eddig tévesen úgy képzelte, hogy a csillagterekben és az ennél is
gyorsabban változó nagyobb tömegű mezőkben az élet a végtelen gyors kaotikus
változás miatt nem képes gyökeret verni. Helyre kell igazítani az életről alkotott
elképzeléseket. Az élet, a megmaradási akarat, a rend a rendezetlenségben
mindenhol kifejlődik abból a mikroszemcséket, - láthatatlan méretű de rendezett
áramlású örvényeket, buborékokat - gyűjtőnéven részecskéket tartalmazó
csillagközi gázból, ahol az élet receptjét, áramlási mintáit szállító spóra, a
továbbfejlődéshez kedvező körülményeket talál. Ez az áramlási minta az
impulzussal kezdődik, amely a már élő anyag jelentős változása, a meglévő
áramlási rendszer hirtelen megváltozása. Az impulzusok milliárdjai termelik az
élet spóráját, rendezett áramlási mikro és makro tereket, részecskéket. Az
impulzuskor kölcsönhatásba került nagyobb egységek széttöredezése, bontódása
sokféleméretű, de a résztvevők tulajdonságainak a jellemző keverékét hordozó,
átörökítő áramlási minta új mezők kialakulását eredményezi. E rendszerben
nincs legkisebb elem, csak szintek léteznek, amelyek között a négyzetes
törvények működnek. A feleződő osztódó mezők értéke sohasem éri el a nullát,
a legkisebb még rendezett áramlást fenntartani képes részecske, mikromező is
képes nagy sebességgel hasonló méretű részecskének ütközve osztódni,
töredezni. Ha környezetben állandó és kiegyenlített változás van, azokból
alkalmas feltételek együttállása esetén bármikor nagyobb mezővé fejlődhet. A
rendszer a meglévő mezők osztódása, és újraegyesülése. A gyors, vagy tartósabb
folyamatban az impulzusokkor az időrendben beépült részecskék áramlásába
rögzült eseménylánc, információk fogadása történik. Anyag és információ csere,
beépítés történik, amely mindig többségi és könnyen bontható tehát a bontáskor
energiatöbbletet adó részecskék képezik a bemeneti energiát. Az élet azért tud
megmaradni, mert nyereségérdekelt vállalkozás. Alapvető szabályt képez a
rendezettségi aspektusból megközelítésben, hogy a rendezetlen térben lévő
rendezetlen, tehát kaotikus változások nyereségtartama kiszámíthatatlan,
esetleges véletlenszerű, és a folyamatosság hiánya miatt csak pillanatnyi
kialakulás lehet, de az is bármely pillanatban megszűnhet. A megmaradásnak a
pillanat túlélésének az alapja a folytonosság, a hosszabb hatásidő elérése,
amelynek rendezés a feltétele. Ez azt az igényt támasztja az élni akaró lokális
energiatérrel, hogy ne engedje az eseményeket kaotikusan, azaz véletlenszerűen
változni. Ha az energianyereséges pillanatot nem veszteséges pillanat követi,
hanem egymás utáni sorrendben, de mindig valamekkora nyereséggel záródó
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esemény, akkor a lokális energiatér, a mező időbeli tartósságra és a változás
alatti eseménysor, energianyereség megőrzésére, emlékezésére tehet szert. Ezzel
vágy keltődött, hogy a rendezetlenségből rend szülessék. A lokális rövid életű
kezdetleges mezőknek a rendezetlen körülmények esetén is véletlenszerűen ki
kellett alakulni, ha számtalan esemény és végtelen idő az események
lehetőségének az alapfeltételét megteremtette. Bármilyen eltérő időben és
helyen a rendezetlen változásból keletkezett térhullámoknak valahol össze
kellett érniük, és valahol ez az összeérés éppen egyenlőségeket, harmóniát
teremthetett. Nagy a valószínűségi esélye sok ilyen lokális mezőnek
kialakulásának, és ebből számos olyan lehet, amelynél több hullám egy időben
történő összeérése rendszeres. Ha a változás a térben állandóvá válik, ki kell
alakulnia egy kristályrácsnak, amely a gyakori és rendszeres térhullámok
kereszteződéseiből épül föl. Innen csak egy ugrás, hogy bármelyik
impulzushelyen történő változás a környező rácspontokat energiával lássa el,
tehát a változás kaotizmusa helyett irányított oda vissza áramló, adok, kapok
rendezettsége kialakuljék. A kristályrács felépülése és sűrűsödése a tér
eseményeitől függ, az információcsere, a kérdezz-felelek megkezdődik. Az
impulzuskor kialakuló szétsugárzás egyenes következménye a hasonló ritmusú
hatás visszaverése, megállítása, a rácspont előtti rácspontokból álló
védőövezetek kialakulása. Ha a szűrő és védőövezetek, a mezők körüli
impulzussűrűbb környezettel, a lokális kristálymező sűrűsödésével már
kialakultak, a belső védettség is kialakult, a kaotikus változás kiszorult a mezők
belsejéből. Egy lokális mező még nem képes átalakítani a kaotikus teret, ahhoz
olyan környezet kell, ahol a környezet is kedvez az együttrezgés harmóniájának.
A kristályrács sűrűsödése a belső terek lokális védelmét megerősítette, a
kaotikus környezettől elszigetelte. Ez meghatározta a mezőkben a jellemző
energiaáramlási irányokat. Kezdetben csak pulzálás sikeredett, de ezzel a
környező kristályrácspontokkal együttrezgés keletkezett. A változás
impulzusokból, szétsugárzódásokból, majd a válaszreakciók begyűjtéséből állt.
A begyűjtéskor egy irányba, a lokális tér rácspontja felé tartó összegződő
válaszenergia sikeresen sűrűsödött akkor, ha a válaszadáskor kevesebb energiát
vesztett (sugárzott ki) mint amennyit előtte begyűjtött. Minden agyagi és élő
szerveződés felépülése így történik. A kezdeti program, a rácspont
aktivizálódása után tartós eseménysorban több energia gyűjtődik be, mint
amennyi a mezőből távozik. Ez energia felhalmozás, verseny az idővel. A tét a
helyes arány megtalálása. Az élet és az anyag csak nyereséges vállalkozásként
tud fennmaradni, csak akkor, ha az időegység alatt begyűjtött energia tartósan
több mint az azonos idő alatti veszteség. Ezt mennyiségi átáramoltatással
sikerült szabályozni. A mezőkben vágy keltődött a kiteljesedésre, az egyre
nagyobbá és mindenhatóvá válásra. Ez csak akkor lehetett, ha már érzés alakult
ki, ha a jó és a rossz fogalom már megszületett. Ezt pedig a kapott energia és az
elveszett energia alapozta meg. Kapni jó, ez örömöt és stabilitást jelent, a
megmaradás, az időben hosszabb változás lehetőségét segíti. Energiát veszteni
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rossz, ez elmúlást, életesély csökkenést jelent. Ez az, ami a rossz érzést
megalapozta. Ha kialakult a jó és a rossz, csak egy ugrás a vágy kialakulása az
energianyereség, a kiteljesedés felé. Lehet, hogy mindez spontán keletkezett az
eredményben nincs különbség.
Bármely mező képes az energiáját, a kiterjedését növelni, ha a környezet
változásából minél többet úgy fog be, hogy a válaszimpulzusok szétsugárzó
energiájának egy részét ügyesen visszatartja. Az anyag, az élőmezők ezt
sikeresen megoldották a körülöttük kialakuló védőmezőkkel, amelyeken belül
védettebb és rendezettebb áramlás alakulhatott ki. A tartalékolást a
védőrétegekbe tömörülő kisebb részecskék nyomása által fenntartott
potenciálgát biztosítja. Az energiacseréhez e gát akadályozó nyomásán át kell
törni.
Nincs alsó szintje a változásnak, csak egységnyi időre jutó kis energiaforgalom,
azaz kevesebb vagy több változás. Az impulzus sűrűség végtelen szélsőséges
értékek között változik, de még nagyon nagy sűrűség esetén is képes a mezők
egy része fenntartani a rendezett folyamatot. A csillagokban is rendezett
folyamat uralkodik, amelyben folyamatosan fenntartódik a rendezettség, és csak
ennek a megszakadásakor, a szabályozatlanná vált kaotikus megfutás esetén
bomlik fel a fénysebességével változni képes életközösség, hogy szétszóródjék
az intersztelláris széllel. Még ez esetekben is megmarad egy belső sűrűbb mag,
egy neutron mező, amelyben nagyon magas stabilitás, harmónia és ezzel lassú
változás alakul ki. A neutron mag a korábbi kristálymező elektronjainak a
protonokba préselődésével szilárd ionos szerkezetűvé válik, azaz a felszíni
elektronkötések mélyebb kapcsolattá alakulnak. A neutron csillag sem
változatlan anyag, abban is folyamatos változás történik, de a belső szerkezet
nagyobb stabilitása miatt, a sűrűbb kristálymezővé vált térszerkezetről a külső
környezetből érkező hatások nagyobb része lepereg, visszaverődik, a belső
folyamatot nem zavarja meg. Hogy mégis nem végtelen életűek, az új
életperiódust kezdett neutronmezők annak elsősorban a nagyobb tömegű
környező mezővel való kölcsönhatás gravitációs árapály hatása tehet, amely
állandó feszültség, csűrés, csavarás alatt tarja a szilárd mezőt. Ez véges idő alatt
feltöredezi az egy ideig majdnem egykristálynak számító neutron tömböt,
amelyben ezzel ismét felgyorsul a változás.
Ha a környezetben nincs vagy kevés a változás, az anyag az élőmezők belső
változása ez esetben is folytatódik, a korábbi hatásokat rendezgetik, dolgozzák
fel. Ez belső energiaáramlás és funkciós feladatokra bomláshoz, belső
szelekcióhoz vezetett. A mezőt érő jó vagy rossz, a beérkező energiatöbblet
vagy éppen hiány időrendi megőrződésével az eseménysor betekeredik Ariadné
fonalának is nevezhető memória spirálokba, azaz az eseményeket időrendben
megőrző erre szelektálódott belső szerkezetekbe.
Az anyag és az élő rendszer apró szintekből kasztrendszerszerűen épül fel. Az
együttműködés azon mezők között keletkezett, amelyek ebből kölcsönösen
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előnyt kovácsolhattak. Már a legkisebb kötési erővel megjelenő társulás, a
gravitációs kapcsolódás is (mint a legkezdetlegesebb együttműködés) kölcsönös
előnyhöz vezetett, a tömegbe épüléssel nőtt a védettség, kevesebb energiával
többet tudtak befogni és kevesebbet kellett a visszatartásra fordítani. A tényleges
együttműködés, a szimbiotizmus azonban a végtermékekre épülő lánc (ipari
zóna) kialakulásától vált egyértelműsíthető előnnyé. Miképpen az általunk
megismert életláncban baktériumok vagy gombák dolgozzák fel a fehérjék
bomlási maradékát, az átalakított energia pedig magasabb szintet elégít ki
bemeneti energiával. Ez egy jobb hatásfokú együttműködő rendszert
eredményezett.
Az együttműködő kis egységek közös eredője, más összetételű és ritmusú
válaszokat képez, amely ritmus függ az egységbe tömörült tagok, almezők
számától. Az almezők együttműködnek más almezőkkel, amelyekkel egy közös
új ritmust alakítanak ki, esetleg atomokká válhatnak. Ezek együttműködő
csoportjai már vegyületeket, lassan változó nagyobb stabilitású ionos, szilárd
kapcsolatokat, vagy gyorsabban változni képes kovalens kötésű lágyabb
molekuláris vegyületeket képeznek. Ezek reakciója szintén más ritmusú,
szélesebb sávú a bemeneti energia (spektrum) befogása, több energiát és
információt nyelnek el. Ez nagyobb árnyékolást is jelent, azaz nagyobb,
szélesebb kölcsönható-képes frekvenciaspektrumot. Minden befogott
információs energiát hordozó részecskét elemeznek, kiértékelnek,
körbehordoznak, bemutatnak, megkeresik az ismerős elemeit, rokonait. Mielőtt
végleg befogadnák felbontják. Az idegen, ismeretlen részt elkülönítik, és a
befogadott hatás energiáját megvámolva a közös, a mezőre jellemző választ a
környezet felé megadják. A növekvő időszakban, a testben és lélekben tehát
információs energiában gyarapodó mezők mindig visszatartanak valamennyit a
befogott energiából a mezőben, tehát kevesebb a kültér felé kibocsátott
válaszreakció energiaértéke. Az öregedő, leépülő mezőkben a romló hatásfok és
az értelmezési nehézség miatt veszteség keletkezhet, az arány a kibocsátás felé
eltolódhat.
A molekuláris vegyületek együttműködéséből fehérjék, fehérjeláncok
keletkezhetnek, amelyek együttműködéséből sejtek, szövetek, és nagyobb
bonyolultságban is együttműködni képes szervek alakulhattak ki. A szervekből a
szelektálódott szimbiózis részeként észlelő, befogadó, tároló, emlékező,
feldolgozó, válaszadó, védő, mozgató stb. közös rendszerek fejlődtek ki, amely
a hagyományos élőlények bonyolultságának a kifejlődését lehetővé tette.
Egyértelmű, hogy az életlánc nem a molekuláris szintek felett kezdődött, hanem
mélyen az atomi szintek alatt. Azon sokáig el lehet vitatkozni, hogy az azonos
jellegű folyamatot mely szinttől, mely bonyolultságtól nevezhetjük élőnek? Az
anyagcsere, az átörökítés, az életfolyamat, a kifejlődés és az elmúlás minden
szinten analóg. A társulások és együttműködések előnyérdekeltek, amelyek csak
akkor maradnak tartósak, ha kölcsönös előnyökkel járnak.
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A kölcsönösen előnyös üzletek, érdekeltségek egyoldalú kizsákmányolássá
alakulása a kapcsolatok szűküléséhez, a felismerése és a megváltoztatása nélkül
erőltetése az együttműködés megszakadásához vezethet. A természet nem tűri az
egyoldalú kizsákmányolást, csak a kölcsönös érdekeltséget. Az elmúlást okozó
elfogyasztás és bontás, ebbe a rendszerben elfogadott, mert mindig épüléshez
vezet. Minden szerveződésbe, minden mezőbe be vannak épülve azok a
későbben a mező bontódását okozó elemek, kristályhibák, részben
természetidegen változatok, baktériumok, vírusok, amelyek a harmónia
megbomlása esetén azonnal diszharmonikus, más frekvenciára hangolják a
mező eredőjét, azaz átalakítják és felbontják a mező összhangját.
A változás gyorsasága csak az emberi megközelítésből hasonló igényű, mint a
megismert életben. A sejtjeink sok ezerszer, esetenként milliószor gyorsabban
változnak, mint a bonyolultabb emberi egységek. A sejtjeinket alkotó atomok
változása még gyorsabb, az elektronjaik hihetetlen sebességgel védik ki,
áramoltatják át a befogott részecskeenergiát. A csillagterekben még nagyobb
változás lehetséges, ahol az egységnyi időre jutó magas impulzus sűrűségből
származó másodpercenként sokmilliárd jelet is kezelni és rendezni és irányítani
képes szuperszerveződések fejlődtek ki. Az eseménylánc lefolyása analóg a
lassabban változó mezőkben megismerttel, de a problémakörök gyökeresen
eltérőek. A szervezett áramlást bonyolító mezőkön kívül nem szűnik meg a
változás, az élet, csak csökken az impulzus, az esemény sűrűség és a méret.
Ettől csökken az események egymást segítő rendezettsége, és növekszik a
rendezetlenség.
A kialakult gravitációs tereken, mezőkön kívül egyre rendezetlenebbé válik a
változás, a térben uralkodó ritmusba egyre több idegen sugárzó ritmusa bontja
meg a harmóniát. Az árnyékolt mezői környezettől távol már izotróp
hatásnyomás érvényesül, amelyben a változás a kristályrács háttérsugárzásként
észlelt rezgésében nyilvánul meg. Itt nem alakul ki tartós egyensúly. Az
Univerzum terének a többsége ilyen kristályrács közti terület, amelyen már csak
az elsuhanó részecskék sustorgása hallik.
Ezzel kijutottunk a kevés anyagot, kevés rendezettséget tartalmazó végtelen
térbe, amely nem tartalmaz sokkal több energiát az élő anyaghoz képest. A
szabad térben lévő kristályrács-közi anyag nem áll egyensúlyban, valamely
sugárzó mindig pillanatnyi többlettel rendelkezik, amely a pillanat töredékei
alatt határozatlanul és rendszertelenül változik. Ez az energia kölcsönösen fékezi
egymást, ez miatt tartósan nem összegződik, nem sugárzódik szét, és mint a
fodrozódó víztükör rezgése, a kialakuló apró hullámai a felépülés pillanatában
már el is enyésznek. Ez csak a tér kozmikus sugárzását eredményezi.
Az élőmezők minden lehetséges előnyt megragadtak az evolúciós folyamatban,
amellyel az idő és energiabeli kiterjedést meghosszabbíthatták. Mivel ehhez
nagyfokú egyensúlyra, harmóniára volt szükségük, ezt minden eszközzel
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segítették. Az egyensúlyban maradást megkönnyíti, ha az anyagbevitel olyan
nagyfokú stabilitású, tehát már egyensúlyban, harmóniában lévő anyagból
történik, amellyel csökken az esélye az egyensúly felborulásának. Az élő
rendszer szükségszerűen fordult az élő anyag fogyasztásához, önmagába
építéséhez, mert ezzel érte el a legkönnyebben az egyensúly megmaradása
mellett a könnyen bontható energia utánpótlás megoldását.
Kialakult a megmaradási effektus, a lélek, az élet egyensúlyának és
harmóniájának az őrzője.
Ezt a belső Istennek, a mező védőangyalának is nevezhető indikátorszerveződést, az a sűrűbb áramlási minta, az ősmag képezi, amely a kezdetkor
szerzett, egyesült új stabil folyamatmintaként a fogantatáskor kialakult. Ezek a
legősibb sejtek, a sejtszint alatti energiaszinten olyan DNS analóg, nagy
stabilitású, áramlási időrendet meghatározó mintát képez, amelyben a belső és a
bejutó részecskeenergia áramlását egy genetikai programmal szabályozza. A
program része a betanítás. Az őssejt analóg áramlási tervet az új sejteknek a
párkeltést követő életfolyamat alatt adják át, mint a mezőben érvényes és
szükséges viselkedési mintát, a családi tradíciókat is tartalmazó információt. Ez
az információ a hagyományokon alapul, a már megszerzett, megismert tudást,
valamint az elődök által átélt események sikeres és lehetséges megoldásai
mintáit tartalmazza. A belső áramlásban kevergő információt hordozó
részecskék az ősi program utolsó módosítását tartalmazó felülírás (a szülői
tapasztalat emlékei) a dominánsak, amely az időrendnek megfelelően
kapcsolódik össze, erősödik meg annyira, hogy az adott korban szükséges
biológiai programok, képességek kiteljesedhessenek. Ezek is cellás
szerkezetűek, annyi makro és mikro méretű áramlási mezőből, cellából állanak,
amennyi az együtt átörökítődő gének és azok algénjei által meghatározott
többszintű piramisrendszer. Ha a mezőt, a külső környezetből olyan változás
vagy inger éri, amelyre a legerősebb (többségi) információt tartalmazó (tudatos)
emlékezet nem ad megfelelő megoldási mintát, akkor az alacsonyabb
energiaszinten álló alsóbb fraktálszintek mélyére, a tudat alattiba ás le az ősibb
információkat, viselkedési mintákat tartalmazó ösztönök szintjére. Ez időben
régebben keletkezett események idősebb részecskemezőkbe beírt
információinak a lehívását jelenti. Ez a múltat őrző memóriatár, a régi
wincseszter, a merevlemez.
Ha megértjük, hogy az emberi szerveződés alsóbb és ősi fraktálszintjei
miképpen működnek, megismerhetők a jelen társadalmi szerveződésünk
eredetének forrásai. Az emberi társadalom az ősi minta szerint fejlődött ki, a
tudat alatti mintakészletből rendelkezésre álló szerveződési recepteket használta
fel. A sejtek betanítása a migrációhoz hasonlítható. Ha egy kialakult
szokásrenddel, tapasztalattal, tradíciókkal rendelkező nemzet, társadalom, régió,
(azaz lokális zóna) többségébe bevándorló jövevény (részecskéket, sejteket)
egyedeket engedünk, akkor az csak akkor képes ott megmaradni, és gyökeret
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verni, ha átveszi a szokásokat, és törvényeket betartja. A hazai személyekkel
párkapcsolatra lépett, összeköltöző jövevények, az életfolyamati történési sor,
tapasztalatai alapján megtanulják a területi szokásokat. Ez azonban nemcsak az
idegenek betanulását eredményezi, akik sohasem érik el a teljes ismeretet. Az
együttélés során a hazai lokális környezetből származó párjuk is idegen
információkra tesz szert, a hazai hagyományoktól elhangolódik egy kicsit. Tehát
minden befogadott idegennel változnak a hazai tradíciók, és e kapcsolatból
született leszármazottak már kevertebb információkkal rendelkeznek. Ez az
etnikumok, vagy az új tanuló, új dolgozók beilleszkedésénél tisztábban
megfigyelhető. Ha egy rendet tartó közösségbe, új és rendetlen tag lép be, csak
akkor képes megmaradni, a befogadók közé beilleszkedni, gyökeret verni, ha
megtanulja a tradíciós szokásokat, a nagyobb rendet. Tudjuk, hogy sohasem
fogja elérni azt a szintet, de ha a tűrési szintet eléri, a közösség befogadhatja. Ez
azonban nemcsak a befogadott változik a nagyobb rendtartás irányában, hanem
az egész, most-már kibővült és kölcsönhatásba került közösség is elmozdul a
rendetlenség irányába. Tehát a kölcsönhatás a statisztikai viselkedési átlag
szerint alakul. Ez történik a gének szintjén is. Az új részecskék új információkat
hoznak, amelytől a mező információs eredője is mindig változik egy kicsit. Ez
elhangolódást okoz a múltbeli szabályokhoz képest, amelyben nagy a
konzervatív hajlam, ezért a hagyományok dominanciáját sokáig megőrzi. Az
elhangolódás azonban alkalmasabbá teszi a mezőt, a reálisabb, valóság
elviselésére, a megváltozott körülmények közötti legkisebb feszültségű
egyensúly megtartására.
Úgy kell elképzelni az örökítő rendszert, mint egy álló kúpra tekert örökítő
anyagot, amely a csúcsa felé azonos bonyolultságú, azonos ritmussűrűségű, de
egyre kisebb energiaszintű áramlási mezőket. E mezők az élet lejátszódása alatt
együtt gyűjtenek részecskéket, kültéri eseményeket, de ezek lefolyását és a
válaszreakciókat az összetételük és az elrendeződésük által meghatározott
rendben válaszolják meg a kültér felé. A szerveződési kúp csúcsa a végtelenbe
veszik, abban akár évmilliárdok ősi genetikai információja keveredik. A
kúpméret növekedése felé egyre későbbi leszármazók örökítő anyaga, legfelül a
legjobban érvényesülő szülői anyag képez indikátort. A folyamat érthetőbb, ha
elképzeljük, hogy hasonló, analóg esemény az atomi szerkezet, az Atommag és
az elektronok energiagyűjtése. Ha sokáig sikeresen gyűjtik be a környezet
információt tartalmazó részecskéket és befogadják ezek energiáját, egyre
nagyobbra nőhetnek. Bolygóvá és annak holdjaivá, majd csillaggá és annak a
bolygóivá, később halmazokká, galaxisokká fejlődhetnek. Egymáshoz képest
nem öregszenek, együtt járják az égi útjukat. Az arányok közöttük nem sokat
változnak, valószínűen nagyon sokáig tér és energiaarányos szerkezetek
maradnak.
Ha az atommagokban a részecskék forgása okozza a töltöttséget, akkor az
azonos forgású protonok a forgásirány egyezősége miatt taszítják egymást.
Ahhoz hogy az atommagok több protont tartalmazó energiasűrűbb, tömbként
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kialakuljanak, ahhoz el kell választani e forgó mezőket, vagy semlegesíteni a
forgásuk miatti taszítóerőt. Ezt a neutron valósítja meg, a magbelső erőket
semlegesítve, de amint a magfelszínre kerül és beékelődik a forgó protonok
közé, maga is forgásba jön, amellyel töltöttséget szerez, protonra és elektronra,
egymással ellenkező irányban forgó magra és a közösbe adott elektronfelhőre
bomlik. Ez feltételezhetően azért valósulhat meg könnyen, mert a neutronok is
olyan összetett részecskékből álló mezőknek tekintendők, amelyek forgási
állapota éppen kiegyensúlyozott neutrális, de ha valamely az egyensúlyban
szerepet játszó részecskét elveszti (vagy a mag felületére kerülve befog ilyent,) a
neutrális forgási egyensúly megbomolhat. A neutronok időben tartósan
megmaradó információt sikeresen térszerkezetben tartó szerkezetek, amelyek
valamelyik fraktálszintű változata alkalmas nagy mennyiségű információ pontos
és tartós tárolására. Az agysejteknek a neuronok elnevezésének nem véletlenül
hasonló a csengése. Ezek a neutronhoz hasonló magasabb fraktálszintű fehérje
szerveződések nagyon stabil információőrző képességgel rendelkeznek. E sejtek
csak annyira nyitottak a többi agysejt felé, hogy az azonosságot, az analógiát, a
hasonló áramlási mintákba kapcsolt analóg információt felismerhessék. A
neuronok közötti kapcsolódást az azonosság, analógia építi fel, amikor az új
ismeretet, az új információt hordozó részecske csak a régi információt is
tartalmazó párjával épülhet be. Tehát az új információ, mindig a már meglévő
információhoz, részecskéhez kötődik, amely így már beazonosítható.
A neutronból kiváló, az elektronnal azonos irányba forgó eltávozó részecske
miatt a maradvány többsége, a proton irányba forgó mezővé válik. A
kissebségben maradt elektron irányú forgás miatt a mező elektronhiányos,
instabilabb, elektronirányba forgó részecskére fogékony állapotban marad. Ezt a
kémikusok úgy ismerik, hogy az elektronaffinitása megnő. A periódusos
táblázat 18 csoportjában helyet foglaló elemek stabil neutrális állapotú
atomokból állnak, amelyek zárt elektronhéjakból és ezt kiegyenlítő
magszerkezetből állanak. Ez a stabilitás miatt ezek az elemek többnyire
konzervatívak, kémiailag impotensek, azaz szövetségekre, vegyületekre nem
nagyon lépnek. A periódusos rendszer 1-es alkálifémek csoportjában, az
elektronirányban forgó többlet miatt a hagyományos kémia 1 elektrontöbbletet
tartalmazó, azt könnyen elveszthető elemek sorakoznak. Ezek könnyen
szövetségbe, vegyületbe lépnek a 17. Csoportban található halogénekkel, amelyeknek jellemzően éppen egy elektronhiányuk van - a legkisebb
energiaszint eléréséhez. A leírtak szerint a társulások, az atomok közötti
szövetségek, a szimbiota ionos vegyülés csak akkor jönnek létre, ha az
érdekkapcsolat energia megtakarításhoz vezet. Ez minden olyan esetben
lehetséges, ahol a befektetett energiával szemben a kapcsolódás kevesebb
energiát igényel, azaz a kapcsolódáskor energia szabadul fel. A periódusos
rendszer második csoportja két szabad elektront, a 16. Csoportja 2
elektronhiányt tartalmaz a héjak lezárásához, ezért ezeknek az elemeknek a
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vegyülési esélye magas, könnyen szövetségre lépnek. Hasonlóan az egy
elektrontöbblettel (forgási állapottal) rendelkező alkáliföldfémek a 16
csoportbeli elemekkel páros kapcsolatba is hajlandók lépni, amikor Pl. a
Kalcium alkáliföldfém atom két szabad elektronja, (forgási többlete) lép
kapcsolatba két halogénatom egy-egy szabad elektronjával. A kapcsolódás
mindig energia megtakarításra törekvő, energiaérdekelt. Ha a Mengyelejev
táblázat 18. csoportjában helyet foglaló neutrális, azaz semleges forgási vagy
töltési állapotú elemeket a kúptengelyre, semlegesre vetítve ábrázolunk, akkor a
tőle jobbra található 1-es csoport egy többlettel, a balra lévő 17-es csoport 1
hiánnyal rendelkezik.
Neutrinó, stb. egyre kisebb
energiaszinten álló semleges
mező

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

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

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

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

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

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

A neutronvonal,
stabil,, nem vagy csak
nagyon kicsit forgó
eredőjű mezők világa,
valamennyi
periódusban
megtalálható

A periódusos rendszer:
2-es periódus,
3-as periódus,
4-es periódus,
5-ös periódus
6-os periódus,
7-es periódus
a molekuláris szint kezdete

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

Elektron többlettel rendelkező jobbra forgó elemek és
vegyületek, hatóanyagok, fehérje alapú molekulásris
lények
Neuronok stb.

25. ábra:
Az elemi és anyagi evolúció iránya, az anyag és életszerveződési piramis, Isten Homokórája!
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Ez csak egy szimmetriasík keresztmetszete, más síkokon hasonló vegyi, idő, stb
hatásegyensúly, vagy eltérés jelenik meg, amely az összetetteb anyagoknál is
hatásszimmetriát eredményez.
Ha a második sort nézzük meg, akkor a jobbról második 2-es csoport két
többlettel, a balról 2. A 16-os oxigéncsoport két hiánnyal rendelkezik.
Valószínűen ez a helyzet folytatódik a szilárd, keményebb elemek, ionos kötésű
vegyületek lehetőségénél egészen addig, amíg az egyesüléssel energianyerési
lehetőség nyerhető. Ha a vegyüléssel az egyesült atomok forgási eredője
megváltozik, elérhet egy olyan állapotba, amikor az egymás mellé kerülő
ellentétes forgási irányból adódó vonzóerő is fellép, amely hozzáadódik az
energianyereséghez, segíti az atomok társulását.
Még érdekesebb képet kapunk akkor, ha a periódusos, a Mengyelejev táblázatot
megpróbáljuk egy négyzet alaprajzú piramisra vetíteni. Ez esetben értelmet
kaphat a Marson és az egyiptomi piramisok között feltételezett
összefüggésrendszer, a mítoszok és az áttelepült Istenek közötti kapcsolat. Az
Azték, a Maja, a Mexikói, az egyiptomi és a Mezopotámiai kultúrák virágzása. A
témáról részletes információ olvasható az egyik későbbi fejezetben, a Mars
rejtély és a fejlett kultúrák bolygóközi áttelepítésének a problémái alcímmel.
A neutrális csoport mellett lévő elemek affinitása erősebb az elektron befogásra
vagy leadásra. A kicsi többlettel rendelkezők természetesen hajlanak a
többletből leadni, az enyhe hiánnyal rendelkező atomok pedig akár másoktól is
elvonva igyekeznek a készletet az egyensúlyi állapotba hozni. Ez ismerős
emberi magatartásmintát eredményez. Az energiahiány, a negatív többlettel
rendelkező mezők egoizmust eredményezhetnek, míg a pozitív többlettel
rendelkezők azok, akik mindig adnak. Az életlánc az ősi mintákat követi.
A vegyi affinitást ezek szerint befolyásolja a mező eredő forgási állapota, azaz
az, hogy a neutrális (forgási) egyensúlytól mennyire tér el. Ennek a
rendezettségben lehet jelentős szerepe, azaz a rendezettebb állapotú atom
mindenkor stabilabb, egészségesebb, mértékletesebb és nagyobb a tolarencia
lehetősége. A felismerések megerősítik a periódusos rendszer hengerre,
pontosabban kúpra csavarható ábrázolásának a szükségességét, amelyben a 18as csoport képezi a neutrális vonalat, az erő a lendület és forgásegyensúlyt. Ezek
a stabilabb szerveződések a szervezési piramis valamennyi szintjén
megtalálhatóak, nemcsak az atomi periódusos rendszerben, hanem a fölötti és az
alatti szerveződési szinteken is. E mezőket úgy ismerjük, hogy az energiahéjaik
beteltek, amely valójában tengelyirányú stabilitást eredményez.
Ha a részecskék, vagy mezők forgássíkra vonatkoztatott irányának az
azonossága, vagy eltérése töltésként ismert erőkapcsolat megjelenését okozza,
akkor fel kell ismerni a szimmetriától eltérő eredők okait is. A Változás és
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rendezettség címlapján is bemutatott almaszerű téráramlási ábra egy jellemző
térszerkezetet mutat be. Az áramlási térszerkezetnek egy konkrét síkjában felvett
metszet (szelet)-énél, a forgási dimenziók eltérése mágneses, erre 90 fokkal
felvett metszetnél elektromos jelenséget okoz. Ha másik síkban veszünk fel
metszetet, elképzelhető, hogy a savas és bázikus egyensúlyt, azaz a PH. töltés
hatásdifferenciáját kapjuk. Megint másik síkban felvett metszetnél olyan
jellemző anyagtulajdonságokat kapunk, amelyek együtt egy hatáspár pozitív
vagy negatív eredőiként értelmezhetők. Ilyen síkokban találhatjuk a hormonális
és a hatóanyagrendszer forgási síkban kialakuló forgási, pontosabban ható
differenciáját, és ilyen síkok összessége egy tengelyszimmetrikus mezőt
eredményez. (A térszerkezet esetén ez pontszimmetrikus lehetőséget is tartalmaz,
ez esetben a pont, vagy kicsi kiterjedésű mező a tömegközpontban lévő áramlási
minta, a lélek.) A metszetekben felvett szimmetriasíkokban mindig hatáspárok
találhatók, amelyek serkentik, vagy fékezik a síkon átmenő folyamatokat. E
síkokból felépülő áramlási szerveződés térbeli összessége határozza meg a
mező, Pl. egy elem, egy élőlény eredő tulajdonságait. A térszerkezetek
elektromos, mágneses stb. hatásállapotai állandóan változnak, amelyet a
mezőben lévő kisebb mezők forgáseredőjének az állandó változása vált ki. Az
egyensúlyban lévő mezőkben a térszimmetria a forgás és a belső változás
ellenére is megmarad, amely a tulajdonságok állékonyságában mutatkozik meg.
A tér és a környezet azonban állandóan változik, amelyben az idő és az
állékonyság is véges. A változás, a statisztikai egyensúlyban változó
térszerkezetekbe rögzült anyag nem változatlan, és nem végtelen ideig stabil. Az
anyag, a részecske szerveződés egy áramló térszerkezeti fraktálpiramist rejt,
amelyben a szintek (kasztok) száma a közös mezőbe szerveződött lokális
áramlási rendszerek periódusát határozza meg. Az atomokban tehát ott vannak a
korábbi fejlődési állapotok kisebb részecskemezőbe rögzített állapotai, azokban
pedig az ősibb információkat tartalmazó részecskék felmenői információi.
Az anyag és életszerveződési piramis minden periódusán megtalálhatjuk a
neutrális mezőket. Ezek az őssejtek, a szimmetrikus emberek, amelyek
sokoldalúak, és bármire képessek. Ha kell leadnak elektront, ha kell felvesznek,
bármit megtanulnak, és mindenre betaníthatók. Az ilyen emberek nagyon
kiegyensúlyozottak, békéssek, nem tolakodók és nem kapaszkodók, mindenhol
használhatók. Csak akkor válnak asszimetrikusan töltődöttebbé, ha túl sokat
elvesznek tőlük, vagy túlságosan nyomakodnak ellenük.
Ezeknek a stabilabb térszerveződéseknek a forgási (töltési) a lendület, az
áramlási eredőjük majdnem zérus. Az atomi szintek alatt neutrinóként, de
valószínűen még kisebb energiaszinteken és alacsonyabb periódusoknál is több
nagyságrendben megismétlődik a neutrális és a differenciált forgási egyensúly
lehetősége. Az alacsony rendszámú atomoknál a neutron, majd a nemesgázok
képeznek kevésbé fogékony közömbösebb szerveződési szinteket, amelyek
felett, a molekuláris szinteken is megismétlődnek e stabil, kevésbé kölcsönható
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vegyületek. Az információtárolást lehetővé tevő neuronok, az agysejtek is ilyen
stabil, zártabb, szimmetrikusabb áramlási szerkezetek. A fraktálrendszer
magasabb szintjein, az élő életláncban és az emberek között is fellelhetők a
neutrális eredőjű egyedek, akik a nagyobb feszültséggel élők és a kevés
lendületűek között a nyugalmas kapcsolatépítők. Szerencsére ők a többség, de
valójában csak statisztikailag átlagemberek. A tulajdonságok, a szerveződési
szintek jelentős részében ők sem stabilak, töltéshiányosak, gyarlók, emberek.
A mezők az általuk elfogyasztott energia jelentős részét a neutrális
lendületeredőjű héjakon befogott, nagyobb impulzussűrűségű határoló rétegeken
gyűjtik be, ahol megkezdődik az átalakítás. Először a védőövezetek körüli
impulzussűrűbb övezetekben lendületsemlegesítés, fúzió, befogadás történik. A
csak lelassított, a lendületében nem teljesen semlegesített, de a külső
védőrétegeken áthatoló részecskék, a határoló rétegen eddig keringő párjukhoz
kapcsolódással, a lendület és az irány-azonos rendezettség kölcsönös erősítése
miatt ismét - most-már a tömegközpont irányába – (az élet és a részecskék
sodrásba kerülve) gyorsulni kezdenek. A gravitációs gyorsulás eredményeként a
növekvő lendületre gyorsuló részecskék lebomlása is megkezdődik. Miközben a
töltött részecskék energiájának jelentős része átadódik az áthatolást fékező és
Dugonics Tituszokat tartalmazó közegnek. A szférákon tartózkodó pároknak
átadott lendület ionizációt (utódokat) nemz, energiatöltést ad a szférák, a
határoló rétegek közegeinek, a levegőnek, a vízgőznek.
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II. rész:

Az Időjárási Aspektus:

A planetális áramlás hatása az időjárásra:
A szerző a feldolgozott térszerveződési tanulmányokból megértette, hogy a
makro és mikrokörnyezeti változások, a globális és lokális rendszereket
miképpen kapcsolják egy kölcsönhatási rendszerbe. Az anyag és
életszerveződési folyamat megismerése lehetővé tette a bolygótérben, (és a
távolabb) történő globális változások megértését, hogy ezek miképpen
befolyásolják a földi és lokális változásokat. Az ilyen változások módosíthatják
az anyag, az életszerveződéseket és az időjárást. A könyv 2. része ezt az
összefüggést próbálja bemutatni, hogy az emberi életet is befolyásoló környezeti
történéseket jobban megismerhessük.
1. A lokális mezők körüli energiaáramlás megváltozása a globális időjárás
változás alapja:
A légköri áramlások és az időjárás megváltozásának természetesen helyi jellegű
okai és következményei is vannak, amelyek azonban többnyire a nagyobb külső
hatások által kiváltott áramlások leszakadó örvényei. Nem kétséges, hogy a
lokális mezőn belül kialakuló áramlási és hőmérséklet differenciák jelentős helyi
változásokat okozhatnak, azonban a nagyobb területre kiterjedő és rendszeres
periodikus időjárási anomáliák forrása a mező körüli térnek az energia és
hőáramlás megváltozásában keresendő.
Hraskó Péter úrnak a Gödöllői vándorgyűlésen elhangzott előadása értelmében a
lokális értékek nem határozhatóak meg nagy pontossággal a globális környezet
állandó változása miatt, mert a vonatkoztatási rendszerek határain túli globális
változások folyamatosan befolyásolják a helyi értékeket. Egy közeli hold, vagy
bolygó, a Nap árapály hatása, a gravitációs tér megváltozásaként befolyásolja a
Föld középpontja felé minden irányból érkező, de nem teljesen egyenletes
izotróp hatásnyomást, a részecske áramlást. A kialakult izotróp nyomás vagy
lendületáram megváltozása törvényszerűen módosítani fogja a földi
áramláseloszlást, és növeli az érintett rész változását, az energia és hőmérsékleti
differenciáját. A Földet érő energia eloszlásának a megváltozása jelentős helyi
áramlások elindítója lehet, amely a környezet egyensúlyától is függő stabil vagy
labilis állapotokat megváltoztatja. Az időjárással kapcsolatban megismert
káoszelmélet alapján ismert, hogy labilis rendszerek megváltozásakor
láncreakció-szerű időjárás átalakulás lehetséges, amely a kezdeti tendenciákat
egészen szélsőséges értékekig vihetik. Mivel a tanulmány első részéből
megérthettük, hogy a külső környezetben történő változások nem kaotikusak,
azoknak a változási következményei is megérthetők, megkísérelhető a
bolygótérben történő változások lokális mezőnkben a Földre ható
következményeinek az átgondolása. E célból néhány pontban megkísérelhető a
fontos kiindulási pontok átgondolása és összefoglalása.
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A szabad csillagközi tér jelentős eseményei:
1. Megállapítható, hogy a csillagközi térben az energiakörnyezet nem állandó és
annak ellenére nem izotróp, hogy öt számjegy pontossággal izotrópnak
ismert. A csillagok, a nagyobb sugárzók és mezők között inhomogén az
energia eloszlás, a sugárzókból állandó magasabb frekvencián észlelhető
energia áramlik a tér minden irányába. Az Univerzumban és a Galaktikában
is folyamatos energia, részecskeáramlás folyik az éppen aktívabban változó
zónák irányából az időben kevésbé változó, szabad csillagközi tér felé. Ezt az
áramlást intersztelláris szél néven ismerjük, amelyben energiát és információt
hordozó részecskék, gáz állapotú közege, mint quintesszencia áramlik a
térnél gyorsabban változó, gravitációsan áramlási rendszerek, mezők felé.
2. A szétszóródott csillag és mező maradványokat a mezők felrobbanásakor
megnövekedett belső feszültség szétvetette, amelyek jelentős sebességgel de
viszonylag rendezetten tágulnak a környezeti tér kisebb nyomású részei felé.
E tágulás, áramlás évezredekig, évmilliókig áramló anyagot eredményez,
amelynek az áthatolási képessége feleződik, a részecske és
információértékének a sűrűsége a térben és időbeni szétterülése közben
csökken, de sohasem szűnik meg teljesen. Ha az ilyen gázködök egymással
vagy hasonló anyagokkal, felhőkkel, gázködökkel szembe áramolva
találkoznak ebből évezredekig, évmilliókig tartó torlódás fakad. E ködökben,
torlódásokban belső áramlások is lehetnek, turbolenciák áramláseltérítődések
alakulnak ki.
3. A kezdeti torlódásban lelassul az áramlás, megnövekszik a helyi nyomás és
impulzus sűrűség. Állóhullámok alakulnak ki, amelyek nyomástöbblete a
nyomott zónát elválasztó, és az áramlásra merőleges szimmetriasík felé kezd
levezetődni. Ezzel új áramlási rendszerek alakulnak ki, amelyekben az
áramlás 90 fokban megfordul, és a feltorlódott nyomás az új (csökkent
nyomású) irányban vezetődik le. Ezzel a kezdeti áramlások rendezettsége
magasabb szinten valósul meg.
4. A rendezett áramlás kialakulásának a lokális térségeiben évmilliókra spontán,
önszabályozott forgalom alakulhat ki. Ha az ilyen mezőkben az áramlás
ritmusa meggyorsul, vagy a beáramló anyag sűrűbb, energiadúsabb része
érkezik be, jelentősen megnő az áramlási forgalom a nyomáslevezetődő
ágakon is. A nyomás kivezetődése csak akkor indul meg, ha a térség, az új
áramlási szerkezet belső nyomása valamely irányban meghaladja a
környezeti lendületből származó nyomást. Ha a két kezünket víz alatt
összeszorítjuk, a tenyereink között lévő víz az összeszorításra merőleges
irányba, a kéz élek mentén áramlik ki. Ez történik e mezőkben is. Az ujjak
között a tenyerünk egyenetlensége miatt eltérően áramlik ki. Az újjak hézagai
közt áramlási csatornák alakulnak ki. A tér hasonló egyenetlenségét a
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környezeti sugárzók alkotják, amely miatt az ilyen torló falak, mint például a
Nagy falnak elkeresztelt, csak 1989-ben felismert galaxis-torlasz között
sokmillió áramlási csatorna alakul ki, amelyekből folyamatosan új csillagok
születnek. Feltételezhető, hogy e torlasz régen megszűnt nagyobb szupergalaxis halmaz, vagy annál is nagyobb áramlási rendszerek felrobbanásából
keletkezett egymás felé áramló gázködök, intersztelláris anyag évmilliárdokig
tartó torlódása, amelyből az óta is csillagok milliói születnek.
5. A torló falakban növekszik a nyomás és az impulzus sűrűség, amelyben
egyesülő párkeltésben új részecskék születnek és épülnek fel egyre nagyobb
anyagi mezőkké. A folyamatban anyagmezők fejlődnek ki, amelyek az
energia egymás felé áramlásának a következményei, de ezt nem vonzó
gravitáció okozza. Ha a térben a vonzó gravitáció lenne az uralkodó, akkor e
torlaszból egy hatalmas csillag fejlődne ki, és nem sok ezer, vagy millió. Az
anyag a tehetetlenül egymás felé áramló, energiát tartalmazó buborékszerű
áramlási szerkezetű, sok fraktálszintet alkotó rendszert képező részecskék
olyan kényszermozgásából alakul ki, amelyet a mögöttük jövő részecskék
tolnak a maguk tehetetlenségével a korábban kapott lendület során. Ha az
anyagban és impulzusban sűrűbb tér már kialakult áramlási rendezettséggel
bír, akkor a keringve haladó töltött részecskék áramlása kialakítja a mágneses
erővonalakat, fluxus és füzércsatornákat. Ezek körül áramló kisebb
részecskékből elektromotoros erő keletkezik, elektromos örvénytér, amely a
kisebb sugárirányú lendülettel érkező töltött részecskéket kiszűri, és az
ellentétes forgású párhoz kapcsolja. A párkapcsolatba épült részecskék egy
eseményekből álló történési sorozatot megélve, a füzérpályák körül keringve
a mezők nyelője felé haladó életfolyam részeseivé válnak.
6. A mezőkbe bejutó részecskék az útidő bejárása során életfolyamattal analóg
változási sorozatban lesz részük, amelyben a folyamatban megtalált
párjukkal közös új áramlási mezőt (családot) alkotnak. Az új közös mezőben
megosztják a korábbi örökölt és tanult információikat is hordozó
részecskéiket, amelyekből kevert tulajdonságú, de a környezethez
alkalmazkodó-képesebb új generáció születik.
7. A mezőben folyó életfolyamat-szerű változás kisebb fraktálszintre bontja e
részecskéket, és a nagyobb lendületű, a környezeti változásoktól védettebb
kiáramlási pályákra juttatja.
8. A füzérpályákon egymás után nagy sebességgel kiáramló részecskék először
fékeződnek a külső tér nagyobb nyomásától, a térben lévő részecskék
közegellenállásától, és miközben exponenciálisan gyengül a lendületük,
hasonlóan nő a tömegük. A környezeti térbe (az életbe) kijutó részecskék
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(egyedek) között a távolság kezdeti növekedés után jelentősen lecsökkenhet,
a kezdeti előnyt szerzők utolérhetők.
9. A térben és időbeni utazást jelentő áramlás évezredekig, évmilliókig is
tarthat. A rendezett kiáramláskor még alacsony bonyolultságú áramlási
szerkezetek egyre több energiát, anyagot gyűjthetnek be, amely során a kis
részecskék és a nagyobbak is megnövekedhetnek, belőlük holdak, bolygók,
új csillagok lehetnek. A legnagyobb lendülettel kiáramló, és a leggyorsabban
gyarapodó testvér elsőbbségi lehetősége, hogy az első csillaggá fejlődhet. A
kisebb energiájú (és ezért alacsonyabb energiaszintű) pályákra, határoló
rétegekre kerülő kevésbé gyorsan fejlődő kistestvérekből, bolygók, holdak
fejlődnek ki. Ha elég időt kap a rendszer kifejlődésérhez, akkor majdnem
valamennyi bolygó csillaggá válhat, amelyből a kezdetben tölcsérszerűen
kinyíló nyílt halmaz lassan szétszóródik a szülői mező egyre táguló
ekvipotenciális buborékjának a felületén.
Ennyit az előzményről, elértünk a jelenbe:
10. A sugárzóktól távoli csillagtérben viszonylag nagyfokú izotrópiát a közelebb
lévő intenzívebb sugárzó megbontja, a helyi lokális hatása jobban
érvényesül. A helyi (áramlási, nyomási, stb.) dimenziós többletek,
differenciálják a teret gyorsabban és lassabban változó térrészekre. Ettől az
uralkodó intersztelláris áramlás lokálisan megváltozik, a helyi sugárzók
többlete jelenik meg. Ez megbontja a térség izotrópiáját, amely a csillag
közelében inhomogénné válik. A csillagok környezetében a távoli
sugárzókból származó solláris szél, részecskeáramlás iránya, ereje, lendülete,
jellemzői megváltozik, amely a térség határáig uralkodóvá, meghatározó
hatástöbbletté válik. E helyi sugárzási többlet sokféle eltérő lendületű és
sebességű, töltött és töltetlen részecskék tömegét juttatja a környezetbe,
visszaszorítva a térségből az idegen részecskéket, amelyeket szállító
részecskefolyamot gyűjtőnéven solláris szélként ismerjük. A térben lévő
részecskékből nagy tömegbe szerveződött bolygónyi korú mezők az
energiába és sugárzásban ragidős testvérük körül keringenek. Ha a keringés
és a változó áramlás nem lenne, akkor a szoláris szél meglehetősen
egyenletes áramlással szórná szét a központi csillagtestvér energiáját.
11. A bolygópályákon keringő mezők, a bolygók és a holdak periodikus mozgása
jelentősen befolyásolja a solláris szél és a központi csillagból kibocsátott
részecskék áramlását, amely miatt erős fluktációk, energiaáramlási eltérések
alakulnak ki, az egyenletesség megbomlik, időnként és rendszeresen de
eltérően nagyobb vagy kisebb energiahullámok váltják egymást.
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12. A mezőket határoló rétegek, olyan ekvipotenciális buborék felületek,
amelyeken egy jellemző frekvenciatartományban és felületen, a mezőkön
belüli kifelé ható erők és a külső befelé ható erők éppen statisztikai
egyensúlyba kerültek. A mezőből kikerülő részecskék, elektronok, protonok,
atomok, mint kifejlődés alatt lévő bolygó és csillagpalánták, a perdületüktől
és a lendületüktől is függően jellemzően ezeknek a pályáknak valamelyikére
kerülhetnek. E határoló héjakon a belső és a külső lendületnyomás éppen
egyensúlyban áll, és bár ez az idők folyamán állandóan változik, az arányok
egymáshoz képest nem változnak. A hatásegyensúly rendszerint a lokális
fősugárzó és a globális környezet között áll be, a buborékhéjak, a mezők
kiterjedése ezt az egyensúlyváltozást követi.
13. A kifejlődő, feltelő rendszereknél az összetartozó, közvetlen rokoni
kapcsolatban álló mezőcsaládok, együtt növekednek a belülről növekedő
energianyomás miatt. E rendszerek egymással teljes kölcsönhatás
kapcsolatban állanak, azaz a rendszer bármelyik tagja megváltozik, a
rendszer valamennyi tagja érzékelni és követni fogja a változást. A
periodikus mozgás, keringés során minden mező az időbeni és energiabeli
rangsor alapján neki jutott pályákra, határfelületi energiahéjra kerül, amelyen
a tömegére is jellemző idő alatt kerüli meg a fősugárzót. Mivel a keringési
pályák, a határrétegek, mint áramlási csatornák egy ekliptikának nevezett
fősíkra vezetnek, valójában a szülői buborékgömbön, egy íves felületet
képeznek. A képzeletbeli keringési síkkal szöget bezáró bolygópályákon a
hatásegyensúly szélsőségesebb értékek között változik. Nem véletlenül
alakult ki az élet jelenleg éppen a kék bolygón, Gaián, neki sikerült elfoglalni
a Naprendszerben a legstabilabb, legkiegyenlítettebben változó keringési
síkot.
14. Mivel a keringés során a keringési síkok is változnak, a bolygók időnként
majdnem, néha teljesen takarják egymás elől a fősugárzót, amelyet Nap vagy
Holdfogyatkozásnak, takarásnak ismerünk. A nem takart helyzetben
viszonylag egyenletes fény és részecskenyomás éri a mezőket, amelyeket
egyik oldalról a Nap, a másik oldalról az ellenkező irányban álló csillagok
sugárnyomása tart egyensúlyt. A takaráskor ez az egyensúly rövid idő alatt
átmenetileg megváltozik, és e változás kihat a takart mező energiakörforgására is.
15. A csillagszerű sugárzóként működő gravitációs terekben a bolygópályákat,
az egyensúlyi erővonalat keresztező más nagyobb tömegű változó mezők,
más bolygóknak a pályakereszteződése, a fősugárzó és a távolabbi bolygók
közé kerülése, árnyékolása jelentősen megváltoztathatja a sugárzókból és a
környezetből származó hatásarányt. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a
külső vagy belső árnyékolás megnövekedése, azaz a bolygók takarásba

174
kerülése esetén, a takart mezőket, bolygókat átmenetileg jelentős hatástöbblet
vagy hatáshiány, lendület és erődifferencia éri.
16. A napközeli pályán keringő bolygók takarásba kerülésekor megnövekvő
árnyékoló hatás miatt az egyensúlyi erővonal áthelyeződik, a solláris
részecskenyomás csökken, amely miatt a külső hatásnyomás változatlansága
esetén a bolygók átmenetileg közelebb kerülnek a Naphoz. Ez és hasonló
környezeti árnyékolási, szimmetriát befolyásoló hatásdifferenciák miatt nem
szabályos ellipszis pályákat járnak be. A térnyomás, a részecskezápor
lendületnyomásának, és a gravitációs hatáskülönbözet megváltozása kisebb
kitérőkkel tarkított íveket iktat be a pályákba. A bolygók e bolyongással
érdemelték ki a nevüket. E kitérők alatt a bolygók szféráin, határfelületein és
a felszínén hatásegyensúly átmenetileg megváltozik, amely változási
többletet vagy átmeneti hatáshiányt eredményez. A változás időbeli
csökkenése vagy növekedése lehűlést vagy felmelegedést okoz, attól
függően, hogy a környező erőmezők a Földre érkező részecskeáramlást
miként befolyásolják.
17. Nagyon valószínű, hogy a nem direkt, azaz a csak pályasúrolás is jelentősen
megváltoztathatja a bolygók energetikai eredőjét. A Vénusz olyan, mint egy
keringő tükör, és bár domború a (légkör) felszíne, igen magas a reflexiós
képessége. Ha ez a bolygó majdnem azonos vonalba kerül a Nap-föld
egyeneshez közeli térhelyzetbe, reflexiós tükörként működhet, amely során
az éppen Földre vetődő fókuszált energiatöbblete a Földön is akár ezreléknyi
többletet is okozhat. Egy tízezrednyi energiarész változás már elég egy
felmelegedő időjáráshullám, egy nagyobb melegfront keletkezéséhez. A
keletkező fényfolt, energiatöbblet egy időre végigpásztázhatja a Föld éppen
látszó területét. Mivel ez egyértelműen hatástöbbletet, azaz növekvő
részecskenyomás, ez átmenetileg megváltoztathatja a Földre ható fény és
sugárnyomást, amellyel rövid időre kifelé adó erőnövekedést, és ezzel kisebb
pályamódosulást eredményezhet. A változás érinti az éppen uralkodó
passzátszelek áramlását, torlódást okozva eltérítheti a helyi áramlatok
jelentős részét. Az ilyen hatások kergetik a forró afrikai levegőt a spanyol
síkságokra, megzavarják és megfordíthatják a légköri áramlásokat, amellyel
megzavarhatják Pl. a Golfáramlást. Ezek okozhatják a La Ninót, és az el
Ninót, a Föld normális áramlását megerősítő, megfordító és megváltoztató
hatásokat.
18. A mezők, pl. a Föld körül együttforgó légtömegre ható részecskenyomás
növekedés, meggyorsíthatja, vagy lassíthatja a normális áramlást,
torlódásokat, eltereléseket okozhat, vagy erősítheti a kialakulóban lévő szél
áramlását. Ez a mozgó tükör, nemcsak a Földön zavarja meg az áramlást,
hanem a szoláris és intersztelláris szelet, a Napból és a távolabbi
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környezetből jövő sokféle frekvencián érkező részecskék áramlását is
megzavarja. Az addig relatíve egyenletes rendezett áramlás megzavarásakor,
csóvaelhajlás, turbolenciák léphetnek fel, amelyek időben szétterülő,
későbben érkező lassabban áramló hullámai hol az egyik féltekén, hol a
másikor okozhatnak energianyomás és változásnövekedést, torlódást vagy az
áramlatok gyorsítását.
19. A sugárzókból így a Napból is nemcsak fénysugárzás érkezik a
környezetünkbe, hanem ennél magasabb és sokkal alacsonyabb frekvencián
is folyamatosan energiát kapunk. A magasabb frekvenciájú energia
áramlásának a megzavarása, hasonlóan, mint a fényé, néhány perc, vagy
ennél rövidebb idő alatt lecseng, de a hosszabb hullámhosszak felé, az
áramlások lassulásával az időbeni lecsengési hossz, a megzavarási hossz is
növekszik, amely hetekre vagy hónapokra is megnyújthatja a kialakult
áramlási zavarok következményeit. Ráadásul, ha ezek a zavaró hatások
elérték a Föld felszínét, sokszor körbeáramolhatnak időben későbben
megerősödő zavarokat is okozhatnak.
20. A bolygó közeli erőterek pályamódosítása miatt a Napból érkező
részecskeáram egy része elkerüli az éppen azon a pályaszakaszon haladó
Föld erőmezőjét, tömegét. A Merkúr, a Vénusz és a Hold napfogyatkozást
okozó árnyékolása jelentősen csökkenti a solláris részecskeáramot. Ez a
fogyatkozás ideje alatt észlelhető hirtelen lehűlést okoz. A távolabbi bolygó a
Merkúr és a Vénusz esetén, az alacsonyabb frekvenciákon érkező
hatásbefolyás némi késedelmével kell számolni. A lehűlés a fényáram
csökkenése miatt már akkor megkezdődik, amikor a bolygó vagy Holdtömeg
még nem, csak az aurájuk, a mezőket övező elektromágneses szűrő
erőmezőjük kerül takarásra. Ez nem azonos a légkörrel, de mivel anyag és
impulzussűrűbb közeg, szintén növeli az áramlási ellenállást, csökkenti a
részecskék időegység alatt a földet érő energia mennyiségét. Némi késéssel
az alacsonyabb hullámhosszak felé is mérhető a csökkenés, az infravörös és a
mikro valamint a rövidhullámok felé is. Ha csökken a Napból érkező energia,
a besugárzott időegységre jutó részecskearány, ezzel kevesebb verődik
vissza. A nemcsak a direkt behatás csökkenése miatt csökken a hőmérséklet,
hanem a visszaverődési lendülethiány a vízgőzt, a kialakult felhőket sem
képes az alsó meleg párna áramlatokat kellően magasabb energiaszintre
emelni. A nagyobb sűrűségű felszínről és az alsóbb rétegekről visszapattanó
részecske lendület tartja a megfelelő energiaszintű határfelületen a felhőket,
amelyek hiánya esetén a felhőkben csökken az impulzus sűrűség. Ennek
következtében lehűlnek, alacsonyabb energiaszintre kerülnek, amelykor az
alsóbb szintek a talaj felé áramoló hidegfront és zivatarok alakulhatnak ki.
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21. Feltételezhető, hogy nemcsak a belső, a földi áramlatok felelősek a nagyobb
hidegfrontok kialakulásáért, hanem azt a bolygótéren kívüli környezet
energiaegyensúlyának a megváltozása okozza. A Hold nemcsak árapály
jelenséget okoz, hanem a rendszeres őrjárattal rendszeresen és naponta keveri
a légkört az általa megváltoztatott részecskenyomás megbolygatásával,
átirányításával. Ez körbejáró energiahullámként kering a Föld körül.
22. A globálisabb időjárás változásért ezek a folyamatok felelősek, amelyek
jelentősen befolyásolják a bolygón élő élőmezők szerveződését. A közvetlen
légáramlás és elektromágneses erőtértorzítás jelentős lehet, amelynek kilengő
csóvája miatt megváltozó erőszimmetria, az egyenlőtlenség a Föld valamely
részén váltakozva növekszik. A Napból érkező hatáshiány átmeneti
növekedése keltheti a hidegfrontokat és a bolygórészek átmeneti lehűlését.
Az azonnal lehűlésként érezhető hatáscsökkenés miatt a Föld pályája a
hatáshiány ideje alatt behorpad, és egy kicsit a Nap felé térül. Ha kettő vagy
mind a három belső erőmező egy vonalba esik, a hatástakarásuk
összeadódhat, amely sokkal nagyobb egyensúlyváltozást, nagyobb és
hosszabb időre kiható lehűlést és pályamódosítást eredményezhet. A Föld a
tehetetlensége miatt csak késve követi a pályamódosulást, ezért a bolygónkba
beáramló részecskearány, a takarási időtartamra jelentősen megváltozik. Ez a
bolygó és az erőtérváltozás egymáshoz képesti eltolódását, időbeli
késedelmét eredményezi. A Napból származó részecskearánynak a szokottól
eltérése, csökkenése eltolja a hatásegyensúlyt. A változás, a csak késve
követő Földre a késés ideje alatt megnövelheti a távoli mezőkből származó
idegenebb részecskék, életszerveződésekre diszharmonikusan ható arányát.
Ez átmeneti idő alatt fokozódó egészségi, információ feldolgozási zavarokat
kelthet, Pl. influenzajárványokat indíthat el. Az ilyen időszakban történő
fogamzások jellemző hatásarányt rögzítenek, amelyek a megszokotthoz
képest hatáshiányos állapotban indítják a fogamzott új mezőket. Ez a mezők
egész életfolyamára kihatással lehet, mert az ilyen időszakban fogamzott,
élőmezők fogamzáskori hatáshiánya, önzőbb, az energiákat, a hatásokat
magukhoz vonó élőmezőket, növényeket, állatokat és embereket
eredményezhet.
A továbbiakban felsorolás nélkül gondoljuk át a lehetséges következményeket:
A mezők körüli erőterek határolóhéjak torzulása egyéb fontos következménnyel
is jár. E rétegek váltakozva eltérő irányban forgó részecskemezőket
tartalmaznak, azaz elektrontöbblettel vagy hiánnyal rendelkeznek, és csak a
rétegek közötti határfelületen zártak az áramlási mezők elektronhéjai, azaz itt
neutrálisabb részecskék statisztikai többsége. Ha az erőtér torzulása a bioszféra
felé szorítja e rétegeket, azok negatív vagy pozitív irányú forgástöbblete
erősebben befolyásolja az ilyen hatásra fogékonyabb, elektron vagy
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protonirányú hiánnyal vagy többlettel rendelkező mezőket. Az erre érzékenyebb
emberi mezők szerveződését a meleg vagy hidegfront megzavarja, a nagyobb
egyensúly vagy az egyensúlytalanság irányába segítő hatásátadással.
Hasonló a folyamat a külső bolygópályák esetén, amelykor érvényesülő külső
takarás a csillagtéri sugárzás és az intersztelláris szél árnyékolása, torlódása
miatt a bolygónk pályáját kifelé görbíti. Ha a Föld olyan szögben és
pályaszakaszon áll, amelynél a Jupiterről visszaverődő jelentős mennyiségű
(kiszámítható értékű) napsugárzás visszaverődött reflektált energianyomás egy
része éppen a Földre vetítődik, ez bármennyire kicsinek tűnik, de befelé
görbítheti a Föld pályáját. Ha ez éppen egy belső bolygó takarásakor következik
be, akkor a hatások összeadódhatnak. Olyan, szerencsére viszonylag ritka
egybeesések is lehetségesek, amikor a módosító hatások egymást olyan
ritmusban követik, hogy valamely bolygó kitérítő hatását, annak elmúltával a
másik az ellenkező érték felé viszi el. Ezek a pályaberezgés miatt igen
változékony, szélsőséges időjárást eredményezhetnek.
Ez jelentős hatásváltozási differenciát okoz, amely szintén időjárásfrontokat
kergethet végig a planétán. A külső hatáscsökkenés esetén a Föld átmenetileg
távolabbi bolygópályára kerül, a napból érkező hatástöbblet melegfrontként
vonul át a megvilágított földteke oldalán, de akár többször is körbejárhatja a
bolygónkat. A bolygópálya kifelé tolódását okozó nagy hőtöbbletű időszakokat
rendszerint erősebb lehűlésekkel járó tartós hideg telek követik, de ezt a Napba
érkező részecskeáramlás megváltozása jelentősen módosíthatja.
Ez az átmeneti változás miatt távolabbi pályára kerülő bolygó visszatérésig
csökkenő részecskenyomás természetes következménye. Ilyen periodikus
folyamatok okozzák a népi megfigyelésekkel analóg időjárási változásokat, a
fagyosszenteket, a vénasszonyok nyarát és az esős évszakokat. Az indián nyár
néven ismert átmeneti nyugodt felmelegedés, az ősz kezdete előtti kiegyenlített
időjárás valószínűen egy megelőző frontelvonulás utáni egyensúly
helyreállásaként értelmezhető, amelykor a Föld körüli erőterek deformációja
valamely külső erőtér befolyásoló hatása elmúlik. A front alatt megnövekedett
külső hatásnyomás a bolygónkat más pályára állította. A pályáról visszatérülés
már nagyobb és hosszabb lehűléssel jár, mert ez egybeesik a Földtengely
átfordulásával, a féltekei nyár végleges elmúlásával.
A nap apály és dagály mellett, a közeli más bolygók tömegbe épült mezői is
jelentősen befolyásolják az időjárás és az élet alakulását. A bolygók időjárás és
pályamódosító hatásainak a keveredése, a bolygók egybeesése jelentősen
befolyásolta, és ma is befolyásolja a Földi élet szerveződését, kialakulását és
működését. A tartós hatások pályamódosítása miatt, a bolygónk pályája az
ekliptikától és a szabályos ellipszistől sokszor eltér, az ideális pálya csak
eszményített képzelt lehetőség. Az asztrológia alapjaként szolgáló bolygópályák

178
és egybeesések vagy együttállások teljesen érthetően befolyásolják a földi
élővilágot, a túlmagyarázást kivéve logikus magyarázatot adnak a születési
másságok és viselkedési formák egy részére. Nagy annak a valószínűsége, hogy
e rendszer megértése segítheti az időjárás kiszámíthatóságát, és az önző, az
állandó szeretetet-éhségű, vagy az állandó szeretetet, többletet adó emberek
ösztönös viselkedésének a megértési lehetőségét. A születési körülmények
helyett a fogamzási körülmények a fontosabbak, de ha a megfigyeléseket és a
tényleges tapasztalásokat az ismert születési adatokkal vetik össze, az
összefüggés hibaeltolódással, de működőképes maradhat. A részleteket
pontosabban feltáró tudomány helyesebben tenné az abszolút elutasítás helyett a
megfigyelt egyértelmű azonosságok okainak és törvényszerűségeinek a
feltárását. Ezt azonban nem kell a tévedésekre hivatkozva egyértelműen
elutasítani, csak az egyértelmű tévedéseket és a félremagyarázást, a hibákat
kiiktatni. A kisebb éppen beépülő részecskéknek a tér változása által befolyásolt
információja valóban függ a környezeti változásoktól, a közeli és távoli
környezeti hatás módosulásától. A fő hiba az asztrológiai rendszerben, az össze
nem tartozó távolis csillagok véletlenszerű (látszó) állapotú együttállására
hivatkozás. Ez azonban mindig egy térhelyzetet jelöl meg, és bár lehet téves a
hivatkozási alap, a megfigyelt térhelyzet időhöz kötöttsége valós tulajdonságokat
eredményező módosítási lehetőséget takar.

Feltételezhető, hogy a jó időben magasan szálló felhőkre kevesebb gravitációs
erő hat. Elképzelhető, hogy a nagyobb besugárzás miatt magasabb a
visszaverődő részecskearány, amely a felhőket emelő erőtöbbletet, magasabb
energiaszintű erőegyensúly hoz létre. Az alulról emelő erőnövekedés részben
kompenzálja a kültérből érkező gravitációs részecskenyomást. A felhők
földközelbe kerülését a megnövekedő gravitációs nyomóerő, azaz a kültér felől
részecske hatásnyomás növekedése, a részecske anyaggal való túltöltődése,
vagy/és az alsó emelő erőt adó melegpárna felhők alóli kiáramlása okozza. A
hegyek hideg levegőt lejuttató lankáin, a hideg légörvényeken vagy a felfelé
szálló áramlási csatornákon a hideg levegő utat törhet, és szétterülő
hidegfrontként árasztja el az érintett vidéket. A sűrűsödő sötét és nehéz felhők a
Föld felé haladó gyorsuló párkapcsolatra lépett ionizált, lehűlő részecskéket
jobban elnyelik, amely növeli a sűrűsödést és ezzel a gravitációs leszorító
erőhatást. Ez esetben az alulról visszapattanó részecskék párnahatást okozó
emelőerője is jelentősen lecsökkenhet, az erőegyensúlyban alulmarad. A
sűrűsödő felhők is növelik az árnyékolást, amely csökkentve a Napból származó
részecskék arányát, további lehűlést okoz. A töltésáramlás megnöveli a szférális
légtér aktivitását, ioncsatornákat és elektromágneses viharokat okoz. Bár az
ilyen frontbetörések rendszerint lokálisak, kisebb területen, csak rövidebb időre
módosítja az időjárás és az élővilág egészégként ismert egyensúlyi helyzetének
az alakulását.
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A kilengések után az egyensúlyi állapotot mindig felvenni képes bolygópálya
eredménye, hogy a hatásarány statisztikailag állandó egyensúlyban maradása
hosszú evolúciós folyamatot tesz lehetővé, amely azonban ezen belül nem
állandó és nem kiegyenlített. Ez alapján feltételezhető, hogy a Nap az anyagra
ható frekvenciákon csak a hatásarány felével, vagy annál is kevesebbel járul
hozzá a bolygónk változását okozó részecskenyomás egyensúlyához, míg
legalább a felét, de valószínűen a háromnegyedét a környezet biztosítja.
(Hasonlóan az emberi mezőre ható hatások arányában is, a társ hatása, mint az
emberi mező fő sugárzója kb. 25 %-ban érvényesül, amelyek meghatározzák az
emberi mező élete alakulását, az optimális kompromisszum és a bolyongása
lehetőségeit.)

A bolygótér túlmelegedése és a tűzhányók kitörése, a tektonikus
kéregmozgások megerősödése közötti kapcsolat.
A bolygótér túlmelegedése nemcsak az üvegháztartás időszaki felborulása miatt
lehetséges, az a bolygónk életében már sokszor előfordult természetes
következménye a csillagtéri közvetlen környezet változásának. Ha a Nap a
tömegközpontja körüli keringése közben és vele a körülötte keringő bolygók az
égi vándorúton csillagközi gázban sokkal dúsabb övezeteket kereszteznek, akkor
rendszerint a Naptevékenység nagyon megnövekszik. A Nap
részecskesugárzásának a növekedését a gravitációs terén belül az aktív zónába
bejutó információs energiatöbblet, azaz a külső csillagtérből származó bemeneti
energia, az anyaggal bejutó változtató képesség többlete okozza. Ha e ködökből
és gázokból túl sokat nyel el, a belső aktivitása jelentősen megnövekszik, amely
miatt a Nap mérete a térben és kiterjedésben is megnövekszik. Az aktivitás
növekedése miatt a Nap gravitációs terében is növekszik a részecske nyomás,
nemcsak a látható fény és foton tartományban, hanem a magasabb és az
alacsonyabb hullámhosszak felé is. Mivel a bolygópályák éppen erő és
lendületegyensúlyi határrétegeken találhatók, ennek az egyensúlyi rétegnek az
áthelyeződése következik be. A nagy tömegű bolygók azonban jelentősen késve
követik a solláris nyomás növekedését, amely miatt az új (a környezeti
nyomásnak megfelelő térhelyzet felvétele előtt jelentős felmelegedések, vagy
lehűlések várhatók. Bár ezeket később több okból is összehúzódások követik, Pl.
a tér anyaggal sűrűsödése miatt csökken a mezők, határfelületek fény és egyéb
részecskéket visszatartó átbocsátó képessége, növekszik az áthatolási ellenállás.
Sokféle amplitúdójú térhelyzet-változás lehetséges, de egyben közös valamennyi
hatása. A jelentős és tartós a kilengés, jelentős hőmérsékleti és bolygópálya
fluktációkat okozhatnak, amelyek rövidebb, hosszabb időre megváltoztatják a
bolygók hőmérsékletét és élővilágát. Jelentős és tartós lehűlések, jégkorszakok
alakulhatnak ki, amelyek előtt átmeneti elsivatagosodás, felmelegedések
történhetnek.

180
Ha a bolygónkban a változás az időegység alatt növekedő arányú bejutó energia
miatt megnövekszik, az impulzus sűrűség a bolygón belül is jelentősen
megemelkedhet. Ez lényeges hőmérsékletnövekedéshez vezethet, amelyet a
légköri párolgás és egyéb hőelvonás már nem tud biztosan kompenzálni. Ha a
bolygó átlagos hőmérséklete megnövekszik, akkor a kéreg alatti tevékenység
akár több-száz fokkal magasabbra szökhet. Ez átrendezi a tektonikus
tevékenységek jelentős részét, megnöveli az olvadt mag nyomását, nagyobb
emelő erőt fejthet ki az úszó kéregtáblákra. Növekedhet, gyorsulhat a lemezek
mozgása, a tektonikus tevékenységek jelentősen megnövekedhetnek.
Fokozódhat a tűzhányók kitörése, amelyekből kilövellő nagymennyiségű belső
anyag, fény és részecske áteresztést fékező ernyőt épít a Föld köré. Ez az
árnyékoló ernyő, akár több tízezer km. magasan is szétterülhet. Ezzel védekezik
az élő Föld, Gaia azon túlzott felmelegedések ellen, amelyet nem tud a
párolgással, a felhőkkel, a hidegfrontokkal eléggé kompenzálni. Az
önszabályozás a globális rendszerben is működik, a bolygó élő önszabályzó
rendszer, amelyben magas rendezettség, anyagcsere, alkalmazkodás és
védekezőképesség, valamint a kéregbe betekeredő memória, események
megőrzési emlékezési képessége fejlődött ki.
A védőernyő hatására a bejutó részecskearány, sugárzás csökken, a
visszaverődés növekszik, amely elég sürgősségi beavatkozás lehet ahhoz, hogy
mire késve távolabbi keringési pályára áll, addig átmentse a kialakult élővilágot
a feltüzesedett Nap szerelmes sugárzásától.

Az ember, az élővilág és a bolygónk kapcsolata:
Az ember mellett, azzal párhuzamosan kifejlődött állatok evolúciója is igen
magas bonyolultságig jutott el, amelyet csak a magát értelmesebbnek tartó
ember nem akar felismerni. Ha egy biológiai katasztrófa eltörölné az
emberiséget, de a kifejlett hasonló genetikájú állatokat megkímélné, azok
hamarosan a környezet gondolkodóivá, vezetőivé válnának. Az ember nélkül is
folytatódhat az evolúció, miképpen ez történt százmillió évek alatt a dínókkal.
Ha az értelem nem képes az együttélési harmóniát megtalálni, diszharmonikussá
válva leröpülhet az evolúció színpadáról. Az állatvilág és a kevésbé bonyolult
fraktálszinteken lévő szerveződéseknek az együttműködési rendszerében
kevésbé vad önszabályozás alakult ki, amely megelégedett a bölcs természet
szabályozásával. A tudat kifejlődése, a ha megismerése, a jövő latolgatási
lehetősége választási lehetőséget adott, a természet által adott evolúciós rend,
mint jövő emberi alakítása előtt. A beavatkozás olyan jól sikeredett, hogy az
ember elszaporodás a bolygón információs és változási túltelítődést
eredményezett. A jövőt befolyásoló eszközök készítése, felhasználása az
emberiség fraktálját segíti, de a tágabb környezet, az alsóbb és felsőbb
fraktálszintek együttműködését egyre jobban ellehetetleníti. Az információs és
környezet szennyezés elérte azt a mértéket, amikor az Ökológiai rendszer
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együttműködését képes totálisan felborítani. Az ember által megváltoztatott
hatások kedvezőtlen következményei ellen megtett javító intézkedések csak
némileg mérséklik az ökológiai katasztrófa kialakulását. A nem elégséges rontó
arányt el nem érő javítások csak hátráltatják a nagyobb változtatás nélkül
biztosan bekövetkező összeomlásszerű kaotikus helyzet kialakulását. Hiába
csökkentettük a szénmonoxid és egyéb káros termékek kibocsátását a felére, ha
közben megtízszereződött a felhasználók száma. Hasonló a helyzet a vegyi
termékekkel, a kifejlesztett bonyolultság információ túltelítődéshez vezetett.
Minden élő szerveződés, anyagmező, és a bolygónk is csak a feldolgozó
képességével arányos, vagy annál időegységre jutóan kevesebb információt
képes zavartalanul feldolgozni, ha ennél többre kényszerül, időzavarba kerül.
Az ember nemcsak sorstársait kényszeríti időzavarba és ezzel egyre kevésbé
megoldható élethelyzetekbe, hanem az alsó és a felső fraktálkapcsolatait, amely
az élővilág és a természet pusztulásával, a Föld, Gaia egyensúlyát veszélyezteti.
Az emberi élőmező is fellép az alsóbb fraktálszinteken élő lények állatok,
rovarok növények értelmetlen sérülése, veszélyeztetése ellen, bennünk is
működik az egész egyensúlyára figyelő erő. Ösztönösen védjük a fraktálrenszer
szerveződéseit, a megmaradást, a harmóniát veszélyeztető hatások fékezésével.
A tudata alatt, minden ember rengeteg információval bír, az összetartozás
lehetőségéről, és szükségességéről, a kölcsönös függőségről, amely az alsóbb és
a felsőbb fraktálszintekkel összeköt bennünket. Miként az ember védi tudatosan,
és a tudatat alatt is a környezetét, hasonlóan fontosak vagyunk a magasabb
szinteken lévő szerveződéseknek. A társadalom az ember nélkül nem képzelhető
el, miként már a Föld, Gaia sem. Mivel az emberiség környezetfüggőségének a
tudatosodása, a mohó fejlődése az egész Földi fraktálrendszert veszélyezteti,
várható hogy a magasabb értelemmel bíró bonyolultabb szerveződés e
folyamatba beavatkozik. Az egyének felett álló, többet átlátó szerveződést
társadalom néven ismerjük, amelynek a feladata lenne a bolygónkra kiterjedő
harmónia megtartása. Ez a beavatkozás az Emberi Társadalom lehetősége és
felelőssége. A társadalmi szerveződésünk ilyen irányú működése valószínűen
nem elégséges, amely kiválthatta a magasabb értelemmel bíró, összetettebb
bonyolultságú szerveződés, Gaia beavatkozását. Gaia tudata és információja a
hegyekben és a felhőkben, a vizekben és a környezetben él, és az egész
Ökológiai rendszert egységes fraktálszinten harmóniában igyekszik tartani. Ebbe
az összetett ökológiai rendszerbe beletartoznak az állatok a rovarok az egész
biovilág, a bolygótéri határoló rétegeket jelentő szférai környezettel beleértve az
emberi mezőket.
A magasabb fraktálszinteken kialakult eltérő és magasabb értelem, az alsóbb
szinten csodálatot vált ki, amelyet a kevésbé hatóképes, kevésbé összetett
szerveződések, mint többre vagy mindenható Isteneket tisztelnek. A többre ható,
azaz az összetettebb mezők felelőssége és lehetősége, hogy a folyamatokból
többet láthassanak előre, és a lehetséges következmények kivetítődéseit előre
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azok bekövetkezése előtt felismerhessék. A nagyobb bonyolultság és
összetettség azt is eredményezi, hogy az összetartozás, a kölcsönös függőség
tudatos felismerésként működik, és védőintézkedésekre serkenti a többlettudása
miatt megértőbb felsőbb fraktálszinten álló mezőket, Istenségeket. Miként az
embert tiszteli a felsőbb bonyolultságát megértő és részben elismerő kutyája
macskája, akiknek a szemében és tudatában sokszor mindenhatók vagyunk,
hasonlóan tiszteljük a nálunk magasabb értelmet, a nálunk többre ható,
magasabb összefüggésrendszert átlátó, sokunk által csak képzelt lényeknek
tekinthető Isteneket. A társadalom tudata és lelke, a hibái ellenére védi az
emberi szerveződéseket, azokat egyensúlyban tartva igyekszik az ember és a
környezet harmóniáját megőrizni. A régebben szerveződő, és az emberi és
társadalmi tudaton felül álló Gaia és az idősebb, a régebben keletkezett
magasabb képességű istenek hasonlóan védik az alsóbb fraktálszint
szerveződéseit, biztosítva a szükséges harmóniát. Bár kezük és lábuk nincs ezen
Isteneknek, de vannak részecske szolgáik, amelyeket irányítva, a pályáik
megváltoztatására, a beavatkozásra és a jövő megváltoztatására az embernél
képesebbek.
Miként az ember is módosítani tudja az elemzése eredményeként kapott
folyamatok lehetséges variációt, azaz némi (korlátolt) választási és a jövőt
befolyásolási lehetősége van, hasonlóan a bonyolultabb mezők is képesek a
jövőt befolyásolni. Tudjuk, hogy nagyon ritkán kerül sor az isteni
beavatkozásokra, általában az emberi értelem módosítása, kicsi tudat alatti
szinteken történő befolyásolása, a társadalmi folyamatok alakulására ráhatással
elégséges a harmónia megmaradásához. Most úgy tűnik, hogy ez kevés, valami
több kell, a társadalmi fejlődés iránya zsákutcába került. A magasabb értelem
céljával egybeesik, a Földi harmónia megmaradása, amely Istenségek nem
mindenhatók, csak az emberi szerveződésnél többre képes, összetettebb,
régebben fejlődő, a folyamatokból többet előre látó, megértő és beavatkozásképes kiváló sakkozók. Az Istenek azonban nem csak az egyéneket jelentő
kisebb fraktálmezőkre hatnak, hanem azokra a folyamatokra is, amelyek a jövőt
visszafordíthatatlanul megváltoztatják. A Dinók kihalása a példa, hogy az
isteneknek mindegy, hogy milyen mezők szerveződnek alattuk, amíg az
egyensúlyt nem veszélyeztetik, a szerveződésüket nem akadályozzák. Ha a
dolgok rossz irányba fordulnak, akár az egész civilizáció kihalását okozhatják.
Ha ez az ára az egyensúlynak, a hatások eredőjeként ez meg fog történni.
A változás befolyásolása a részecskék mozgósításával, módosításával
lehetséges, amelyek az emberi mezőkben újabb összefüggések megértéséhez, az
egyensúly fontosságának a felismeréséhez vezethet. A magasabb összefüggések
megértése, nagyobb békességhez, nagyobb harmóniához, szeretet
növekedéséhez vezet. Az egy irányba ható folyamatok következménye
harmonikus változás lehet, amely a jelenlegi zűrzavar káoszából a kivezető utat
megmutathatja.
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Évek és évtizedek óta folyamatosan egyre több emberben tudatosul az
összefüggés megértése, az összetartozás és a fraktálrendszer látszólag elkülönült
tagjai közötti harmónia szükségessége. Ma talán nagyobb a veszély, ma egyre
több emberben áll össze a felismerés, az információ, hogy a sorsunk rossz
irányba halad, fékezés és a kormánykerék visszafordítása szükséges. A
sorfordító beavatkozások azonban nem lehet figyelemmel az egyénekre,
amelyek problémái a társadalomnál nagyobb fraktálszinteken nem észlelhetők.
Meg kell értenie az Emberiségnek, hogy a felette álló Istenségek megértők és
többre képes, többre hatók, de a beavatkozási lehetőségük véges. E mezők is
csak az emberi tudatot képező mezőkkel együtt képesek megváltoztatni a
rosszirányú folyamatot. Ha ebben nem működünk együtt, ha nem támogatjuk,
akkor a nélkülünk és felettünk, a helyettünk születő döntés nem lehet tekintettel
az emberiségre. A kiteljesedés és a megértés lehetővé teszi, hogy a társadalmi
Ökológiai harmónia alakuljon ki. Ha ez ellentétben áll a jelenlegi társadalmat
vezető kormányok, rétegek érdekeivel, a nagyobb fraktálrendszer érdekének kell
érvényesülni.
A rák csak figyelmeztetés a felgyorsult evolúció feldolgozhatatlanul sok
információáradata ellen. A járványok és a betegségek világméretű kitörését a
világkereskedelem és a világméretű közlekedés megalapozza, amely egy
potenciálgát átlépése esetén feltartóztathatatlanul végigsöpörhet a Föld
felszínén, kipusztítva, vagy alapra állítva az emberiség evolúciós fejlődését. A
Föld már csak nagyobb társadalmi béke és harmónia esetén képes a jelenlegi
mennyiségű embert eltartani, a feszültséget alacsonyabb szintre kell szorítani. A
túlzott hatalom koncentráció, amely folyik, az emberi társadalom megmaradását
veszélyezteti. A hatalom hatalomféltéshez vezet, amely állandóan ellenségképet
keres. Jaj annak a Világnak, amelyben a valamely állam annyira megerősödik,
hogy az önkontrolt veszítve önvédelem címén támadásokat indít. E hatalmat
kívülről nem lehet megfékezni, mert akkor az ellenségkép tárgyiasodik, és
belülről is nehéz mert ez belső ellenség, kommunista, zsidó, néger és cigány,
vagy idegen (pl. mohamedán) keresésébe, a nemzeteket vagy az államokat, a
társadalmat megosztó szembenálláshoz, Káoszhoz vezet. Ez minden szinten már
megtörtént és megtörténhet, amely társadalmakat állíthat egymással szembe, a
káosznak engedve megosztva az emberiséget. A rendezetlenség, a rend hiánya,
a túlzott, önkontroll nélküli liberalizmus a társadalom rákosodásához vezetett,
amely önállósítva szembefordította a társadalom védelemre választott rétegeit az
általa védendő társadalommal.
A jogrendszer deformációja, a kormányrendszerek bürokráciája, a túlzott
elvonás és az egyenlőtlen újraelosztás beavatkozás a természetes folyamatokba,
amely az Emberi társadalom többségét egyre nagyobb időzavarba kergette. Ez
az a zavar, amely ellen, a rendezettebb világért Moetrius e könyvekkel fellépett.
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A Japánoknál dívik egy mondás, egy kis javítás, a személyi jobbítási lehetőség
tradicionális megtartása. A nemzeti mentalítás kiváló és követendő példája.
Az író bízik abban, hogy a Földi háborúknak egyszersmind vége lesz, hogy a
Homo Sapiens végre megérti, hogy a társadalmi szembenállás a káoszt, segíti. A
bonyolultság megértéséből fakadó változás, az író reményei szerint a
Világegyetem szerveződéséhez hasonlóan csak a rend változását eredményezi.
Moetrius egy kis javítással, egy kis jobbítással igyekszik a harmónia
megtartásához hozzájárulni.

Az időjárási aspektus a zöld kitérő után itt folytatódik:
A környezetükkel relatív egyensúlyban lévő égitesteknek és a mezőknek
nyugodt egyensúlyi állapot esetén gömbszerű vagy tojásszerű gravitációs tere
van, amelyeket semleges határolóhéjak, ekvipotenciális felületet képező
áramlási rétegek szférák, hártyák vesznek körül. E tér, határai a szomszédos
nagyobb tömegű mezőkkel kölcsönös semleges határoló aurákat elválasztó
egymásnak feszülő övezetekig terjed, amelyek a látható maggal, a mezővel
közös vonatkoztatási rendszernek tekinthetők. A két mező között nincs ugyan
éles határvonal, de üres és abszolút gravitációmentes tér sem. A mezők a
semleges felületnek számító szimmetriasíkokon nyomással és eltérően áramló
részecskék ütköző zónáival a térben összeérnek. A mezők közötti egyenlő
lendületérvényesülési felületeken, a szimmetriasíkokon ütköző, majd
párkapcsolatba lépés és irányváltoztatás után kirepülő ellenkező forgásirányú
töltések közös hatás-párnak tekinthetők. Az összekapcsolódott, közös áramlási
rendbe szerveződő mezőket az azonos irányba áramló részecskéik közötti
azonosságok összekapcsolják. Az összekapcsolódott töltéspárok és az ezekből is
kifejlődhető bolygók bolyongása, szimmetriasíkról szimmetriasíkokra történik,
követik a környezet által legkisebb nyomásdifferenciájú, semleges övezetek
rétegeit. E rétegektől bármerre térnének el, az eltérés irányú hatások
megerősödése, - ha nem elég nagy az elhatározás és lendület - azonnal
visszakényszeríti a semleges területre. Az eltérés a semleges területet jelentő
vonalak, szimmetriasíkok állandó változásai miatt azonban rendszeres és
természetes. E határrétegek átlépése lehetséges, amelyhez erőt és több lendületet
kell gyűjteni, határozottabb irányt kell választani.
A tér szerveződése és a mezők kiterjedése az atommodellt követi, amely a
látható sűrűbb (anyagot tartalmazó) mag és az elektronpályák közös rendszerét a
másik mezőtől látványosan elkülönülő különálló egységként kezeli.
Ha elfogadjuk alapállásnak, hogy a bolygónkon kívüli közvetlen tér a
bolygómozgások miatt állandóan változó környezetet jelent, akkor megérthető,
hogy a környezeti bolygójárás állandóan módosítja a Föld körül a relatív izotróp
egyensúlyt. Egyértelműen elfogadott hogy a Nap rendkívül sok energiát és
jelentős fénynyomást közvetít a Föld felé, a solláris szél alacsonyabb
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frekvenciáján érkező részecskenyomását még nem is számítva. Ismert az is,
hogy ha valami nagy tömegű, sűrű tárgy Pl. felhő vagy a hold eltakarja a Napot,
azonnal észrevehető lehűlés kezdődik, a Földön az időjárás és a szél a
légáramlás megváltozik. A Napból érkező a fotonnál alacsonyabb frekvenciájú
sugárzás, a szoláris szél állandóan változó intenzitással éri a Földet, amelynek a
változó energiaértéke miatt kialakuló nyomásdifferenciája néha
nagyságrendekkel eltér a minimumtól. A mezők körüli gravitációs terek
állapotát a pálya-közelbe, vagy és az egymás takarásába kerülő nagytömegű
mezők befolyásolják, amely miatt az izotróp környezeti nyomás, a lokálisan
egyensúlyban lévő és gömbszerű formát felvevő gravitációs mező deformálódik.
Ez nemcsak az atomnyi terek lehetősége, hanem a nagyobb fraktálszinteknél is
megfigyelhető. A gravitációs testek környezetében változó áramlás
megváltoztatja a mezők saját áramlásának az eloszlását, és gravitációs erők által
befolyásolt keringési pályát is. Ekkor nemcsak a tömegközéppont tolódik el,
hanem a környező légtér a szférák és az elektromágneses mező is, amelyet a
saját áramlás egyébként nyugalmas szimmetriában tart. Ha a keringési pálya
változik, egy vonzó jellegű gravitáció esetén csak a megváltozó áramlási
sebesség biztosíthatja a pályára visszatérést, tehát a bolygónak (és légterének)
állandóan alkalmazkodnia kell a változáshoz. Hol gyorsulnia, hol lassulnia kell.
Ha ez nem történik meg, a pálya labilissá válhat, és a bolygó eltávolodik vagy
túl közel kerülve a napba esik. Mivel egy vonzó jellegű gravitáció élettelen és
változásképtelen bolygót tételez fel, ez tartósan nem maradhat a pályán akkor,
ha instabil a környezet nyomása. Ismert hogy a földre érkező fény jelentős
nyomása kiszámítható, amely a solláris széllel jövő egyéb sugárnyomással
jelentős tolóerőt ad a Földnek. Ez esetben nemcsak vonzó jellegű gravitációs
erő működik, hanem egy stabilizáló sugárnyomás is, amely biztosítja, hogy a
bolygónk ne essen a Napba. Valószínűen bizonyítható, hogy a Föld a
napfogyatkozás esetén a keringési pályán befelé mozdul el, amely lehet, hogy
nem jelentős, de mérhetőnek kell lennie. A baj az eszközeink lehetőségének a
hiánya vagy pontatlansága, és a mihez képest? A Naptevékenység
aktiválódásakor a mágneses mező az elektromágneses héjrétegek erősen
deformálódnak, amely a mezőben lévő szerveződésekre és az időjárásra is
jelentősen kihat. Ha egy ilyen aktív Naptevékenység éppen a holdfogyatkozás
időpontjában, vagy közvetlen az után keletkezik a pályafluktáció megnövekvése
várható. Ha a megfigyelt mező gravitációsan egyensúlyban álló terét
megközelíti egy kölcsönható-képes nagyobb tömeggel rendelkező mező, vagy
annak a gravitációs tere, akkor a mezők közötti semleges határoló vonalon
nyomásnövekedés lép fel, amelytől deformálódni fog. Ez a deformáció visszahat
az egész egyensúlyban álló rendszerre. Ha az egyensúlyban álló rendszert, Pl.
egy csillagteret egy jelentős tömeggel rendelkező más csillagrendszertől
elszakított mező új pályája keresztezi, akkor az egész rendszer egyensúlya
kileng, változni fog, új eredőket felvéve egy új egyensúly kialakulásáig.
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A csillagtérben kialakult egyensúlyi állapotot a közeli gravitációs mezők
deformációja is megváltoztatja, amely a rendszersértő mező tömegétől és
távolságtól függően befolyásolja a megsértett gravitációs erőtérben a lokális
izotrópiát. Ha egy változó de egyensúlyban lévő térben, az egyensúlyt
befolyásoló tömegméretű szerveződés, Pl. a Vénusz a Nap és a Földbolygó közé
kerül, akkor a solláris szél, a Napból érkező részecskenyomás átmenetileg
csökken. Az ilyen egybeesések a napfogyatkozáshoz hasonló átmeneti
részecskenyomás csökkenést okoznak a közepes frekvenciákon, amely lehűlést
és időjárás változást eredményez. Az ilyen eseményeket - a belső bolygók esetén
- többnyire megelőz és követ egy felmelegedéssel, pontosabban anomáliákkal
járó időjárási zavar. Nem kell a látható tömegnek napfogyatkozást okozni, elég,
ha az aurája az elektromágneses védő mezői megváltoztatják, eltorzítják vagy
visszaverik (a Földre tükrözik) vagy árnyékolják, gátolják a Nap felől jövő
részecske áramlást. A takarást megelőző (és a korábbi együttállásokkor az
ekliptikához képest alacsonyabban vagy magasabban elhaladó bolygóról sokkal
nagyobb fény és egyéb, alacsonyabb frekvenciájú sugárzás, solláris szél
terelődik a Föld felé, amely időjárási zavarokat okozhat, és kb. 1 hónapnyi
időtartam (áthaladás) alatt átmeneti meleghullámot, felmelegedést. A teljes
együttálláskor, az esetben is, ha a bolygó mérete miatt nem az egész napkorong
kerül takarásba, csökkenni kell a fényáramnak és a közeli hullámhosszon érkező
sugárzásnak. Mivel a belső bolygóknak, a Merkúrnak is van (kevésbé látható)
elektromágneses áramlási héjszerkezete, ez a takarás alatt elfogja, elterelheti a
Napszél jelentős ionáramának egy részét, amely a viharszemhez hasonlóan egy
rövid ideig nyugodtabb mágneses zavarok nélküli időszakot eredményezhet.
A belső bolygók viszonylag gyenge mágneses mezőjének a takarása miatt
törvényszerűen csökkenni fog a részecskeáram, a bolygónkra ható fény és
sugárnyomás a takarás alatt csökken. A Nap felől lecsökkent részecskenyomás
miatt a másik oldalról változatlan nyomás átmenetileg megváltoztatja az
izotrópiát és a részecskenyomásban aszimmetriát eredményez, amely a bolygót a
pályáján a Naphoz közelebbi irányába mozdítja el. Ez a bolygón mindaddig
lehűléssel jár, amíg a takarás után a belső bolygóról visszaverődő fény és egyéb
sugárzás fénycsóvája rá nem esik a Földre, amely ismét időjárási zavarokat
okozhat, amíg az egyensúly nem áll helyre. A tehetetlenség rendszerint túlviszi a
mezőt, az egyensúlyi értéken, amely miatt egy sor labilitás után áll csak helyre
az egyensúly. Ez a Földi árapályváltozás mellett, jelentős lehűlést és
felmelegedés váltakozását okozva viharokat kelthet. Valamennyi belső
együttállás a Föld pályáját előbb egy kicsit a Naptól távolabb, majd közelebbi,
majd ismét távolabbi helyzetre módosíthatja. Ez azonban egy a külső környezet
hatása nélkül figyelemmel kísért elvi lehetőség, amelyet sok más, de
kiszámítható közvetlen környezeti tényező is befolyásol. Ha a belső bolygók
egyszerre esnek egybe, és a külsők, főleg a Mars és a Jupiter a Nap ellenkező
oldalán található, az egyensúly nagyobb mértékben változhat meg, a pályaeltérés
markánsabban jelenhet meg.
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Ha egy tömeget úgy akarunk egy pont körül keringtetni, hogy jelképesen egy
állandó vonzóerőt biztosító gumiszalagra kötjük és egy meghatározott
perdülettel megforgatjuk, akkor állandó lendület kerületi sebesség esetén kör
alakú pályát kapunk. Ha a pályát ellipszisre akarjuk formálni ez is lehetséges, ha
a pálya-közeli helyzetekkor növeljük a sebességet a húzóerő centrifugális erővel
növekedése elvileg egyensúlyt képezhet a vonzerő növekedésével. A baj az
ilyen rendszernél akkor van, ha a nagy tömeg miatt nem képes hirtelen
sebességváltozásokra, de valamely idegen erő a pálya alakját állandóan
változtatja, befolyásolja a sebesség és a centri-erő kialakult arányát. Az ilyen
eseteknél a pályasugár csökkenése azonnal növeli a gravitációs erőt, és ha nincs
egy ellenerő, akkor a test menthetetlenül közelítő pályára áll és egy idő után
belezuhan a keringési központba, a Napba.
Ha a gumiszalagnak az a tulajdonsága, hogy a megrövidülésekor még nagyobb
erővel húzza a keringő tömeget, (vagy a megnyúlásakor csökkenjen a tartóerő)
ez esetben, ha a megrövidüléseket nem követi azonnal gyorsulás a pálya
instabillá válik, a gravitációs vonzóerő véglegesen behúzza a keringő tömeget.
Élettelen mező nem képes alkalmazkodni, tehát tisztán vonzó jellegű gravitáció
esetén vagy élő rendszernek tekintjük a bolygókat, akik képesek a
pályakorrekciókat végezni, vagy elvetjük a vonzó jellegű gravitációt, helyette
alkalmasabbat keresünk.
Az a fő baj az ilyen megközelítéssel, hogy nem veszi figyelembe a külső
környezetet. Egy centrifugális (petális) erőkapcsolatot csak a lokális tömegekre
és ezek erőjátékára szűkít le. A térben lévő lokális rendszereket globális
környezet vesz körül, amely a lokális hatásokkal erő és hatásegyensúlyt létesít.
Más a helyzet, ha úgy akarunk keringtetni valamit, hogy két nyomással feszes
állapotban lévő Pl. autóbelső tömlő, vagy buborék közé szorítjuk.
26. ábra. A nyomásdifferencián alapuló téregyensúly szemléltetése:

A szaggatott vonalak a
térerő egyensúlyt
jelentő határfelületek.
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A tömeg akkor is a két tömlő (buborék) közötti változó határvonalon marad, ha
valamelyiknek, vagy mindkettő tömlőnek változtatjuk a nyomását, vagy az
egymáshoz viszonyított nyomásarányát. Ez esetben nem instabil pályát kapunk,
hanem egy széles sávot, amely között sokféle nyomáseredőjű, kiterjedési
állapotú pálya kialakulhat, de a keringés és a pályán maradás az egyik
szélsőséges helyzetben sem lehetetlenülhet el. Ellenkezően éppen az történik,
hogy ha az egyik Pl. a belső tömlőben növeljük a nyomást, az ugyan
megváltoztatja a pályát némileg, de ez megnöveli a nyomást a külső tömlőben
is, amelykor a pálya majdnem változatlanul de stabilabban a két határoló vonal
(a tűrési érték) között marad. Ez a folyamat egy buborék a buborékrendszerben
kísérlettel könnyen ellenőrizhető. Ha szappanbuborékból úgy fújunk fel kettőt,
hogy az a határfelülettel összeér, a határfelület nem mozdul el akkor sem, ha
mindkettőben növeljük vagy csökkentjük a nyomást. Elmozdul a határfelület
akkor, ha megváltoztatjuk a nyomásarányt, de ez mindenkor egy olyan eredőre
kerül, amelynél a nyomás éppen egyensúlyi állapotba kerül. Tehát egy nyomó
jellegű gravitációs rendszernél sokkal stabilabb tér, stabilabb pályarendszer
alakulhat ki, amely bármely változás esetén képes új egyensúlyt, új szimmetriát,
harmóniát felvenni. A tér és a megismert szerveződési rendszer az állandó
változás miatt nem maradhat stabil, ha vonzó jellegű gravitáció tartaná távol
egymástól a mezőket. Ilyen nagyon stabil rendszer csak nyomott tér esetén
lehetséges.
A folyamat ráadásul nemcsak a két buborék között, hanem a buborékokon belül
is hasonlóan működik
27. ábra: Buborék a buborékban, mint érzékeny egyensúlyban álló rendszer
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Az A, a B és a C mezőkben a nyomásváltozás továbbadódik, a határrétegeken
akkor is azonos lesz a nyomás, ha bármelyik buborékban változik. A buborék
mérete és a bolygópálya ettől változni fog, de a rendszer egyensúlya stabil
marad.
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Egy többrétegű buborékrendszeren belül bármely buborékban növeljük vagy
csökkentjük a nyomást, a rendszer valamennyi tagja változik egy kicsit, de a
rendszer stabil marad, és az arányok sem változnak lényegesen. Ha zárt és
túlnyomásos a rendszer, akkor bármely buborékban történő változás kihat a
teljes rendszer valamennyi tagjára, és a nyomás valamennyi buborékban azonos
lesz. Ha változtatjuk a nyomást valamelyik buborékban az tágulni fog, és
tágulásra kényszeríti a körülötte lévő mezőket, de összehúzódásra a benne
lévőket. Az ilyen rugalmas hártyával látszólag lokalizált rendszerben nem lehet
úgy változtatni egy tagnak vagy a környezetnek a nyomását, hogy az ne vonja
maga után a többi alkalmazkodását, és ne alakuljon ki mindig új stabil eredő. Az
ilyen rendszerben, ha az egyik buborék anyagot von el a másiktól, a
rendszernyomás maga nem sérül az arányok megváltozása esetén sem.
Energiavesztés nem történik.
Ha tetszőleges számú rugalmas hártyával határolt nyomás alatt álló buborékot
egymásba és ilyen környezetbe helyezünk, abszolút kölcsönhatású rendszert
kapunk. Nem változtatható meg úgy a nyomás vagy a térfogat, a hőmérséklet
egyikben sem, hogy azt ne vegye át, ne kövesse a többi is. Ha növeljük a tér
nyomását, a buborékok teljesen kitöltik a hézagokat, és kristály alakzatokat
vehetnek fel.
A tér egy ilyen rendszer, benne a mezők, az atomok, az anyag, a bolygók és a
csillagok mind buborék jellegű egy rendszerbe zárt nyomásos szerkezetek. Az
áramlási pályák az ekvipotenciális határok olyan buborékfelületek, amelyen a
nyomás a két tér között azonos. Ha a nyomás megváltozik, a pálya és vele a
bolygó vagy az elektron keringése is követi. A buborékok falát fenntartó
nyomást a változásból folyamatosan kiröpülő kicsi részecskék sűrű megújuló
tömegei biztosítják, amelyek összekapaszkodása rugalmas felületi hártyát képez.
A hártyák lényegében részben átjárható héjrétegek, szférák, (aurák) amelyeknek
a részecskéi a füzérpályákon jutottak ki a gömbszerű felületen áramolva a mező
nyelője felé. A részecskék olyan egymásnak feszülő nyomott terű buborékok,
amelyeknek a falát képező határoló héjat egy fraktálszinttel kisebb buborékok
egymásnak feszülése tartja lokálisan zárt rendszernek. A kisebb buborékok
felületét még kisebb energiaszinten álló fiatalabb buborékok alkotják. Így
tovább a végtelenségig lefelé és felfelé is.
Az ekvipotenciális (idealizálva gömb) nem teljesen gömbszimmetrikus felületű
hártyákat az azonosság, a korábban felületi feszültségként megismert erő tart
össze. Az azonosság a térbeli rendezettségben, a lendület, a perdület a tömeg a
spin és az áramlási iránydimenziók egyezőségében van. Az egy felületet képező
pályáknál, határrétegeknél ez azonos energiaszintet eredményez, de a pályák
átlépéséhez szükséges energiaszint, az energia elnyelődése miatt kifelé
növekszik. Valószínű, hogy az egymást követő rétegeken nemcsak potenciál
eltérés van, hanem az impulzus nyomaték, a saját perdület is ellenkező. Ez akkor
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lehet, ha a füzérek sugaranként felváltva eltérítődő részecskéket tartalmaznak,
amely a csavarodó füzérköteg oszt szét.
28. ábra: A felületi feszültség, a hártya kialakulása:

A szívónyílásokkal egymásba kapaszkodó részecskékből, a buborék felületeket
összetartó felületi hártya alakul ki, amelynek a nyomásdifferenciája felületi
feszültségként ismert fizikai jelenséget, erőhatást épít.
Ha a rendezettség szerint a szívónyílásokkal egymás felé lévő nyitott és azonos
irányokba részecskéket fújó füzérsorozatból áll, akkor jelentős összetartó erő
alakulhat ki, amely kifelé és befelé stabilizálhatja az ekvipotenciális felületen
lévő részecskeszerkezetek térbeli helyzetét. A határfelületeken egymásnak
feszülő térszerkezetek felületein áramló részecskék között áramlási rendezettség
alakul ki, ezért az azonos haladási iránydimenzió miatt csökken ez eltávolító
erőhatás.
A könyv korábbi részében már ábrával is szemléltetett Casimir hatás tartja
egyben a térszerveződéseket. A szimmetriasíkon egymáshoz tapadó határrétegek
határoló felületét, e felület felé áramló, és a felületen azonos irányba kanyarodó
és ezzel egymás felé ható irányú tehetetlenségi erőt átadó a részecskelendület
nyomása szorítja össze. A határfelületen a torlódás irányváltozást okoz, amely a
pólusok felé, rendezett irányba tereli az áramlást. Az ellentétes lendületirányú és
spinű részecskék szimmetriasíkon történő találkozáskor, pl. határfelületen un.
Cooper párok alakulnak ki, amelykor a részecskék közötti neutrális erőtéren, az
egyesült szerelmespár a haladásuk akadályait nem észlelő szerelmi mámorban
akadálytalanul végiggördülnek a szimmetriasíkon. Ez a szemben forgás miatt
párba kapcsoló kötőerőt jelenít meg a részecskék között, de szimmetriasík
irányában egymást segítő elmozdulásuk miatt akadálytalan töltésáramlásuk, a
legördülésük egy alacsony hőmérsékleten szupravezetést eredményez.
29. ábra: A szupravezetés
kialakulása, a párkeltődés

A spin, a saját perdület
ellentétes, amely miatt
közös határfelületen a
szimmetriasíkon nem alakul
ki nagyobb torlódás,
szétválasztó irányú nyomás.

A szupravezetés, a Cooperpár legördülési iránya

szimmetriasík

Haladási, összegződési
lendületirány
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A szerelmi mámor lehetővé teszi a két mező egy ideig közös áramlási rendszerré
kapcsolódását, a részecskéik és információjuk kölcsönös kicserélését, a kettőjük
által nemzett új, most-már közös tulajdonságú –részecskék képzését,
gondozását, energia ellátását és a későbbi útra bocsátását. Ezt a folyamatot a
családalapítással analóg eseménynek tekinthetjük.
A töltésáramlás az ilyen térhelyzeteknél annyira felgyorsulhat, hogy a szerelmes
töltéspár nem veszi észre a kristályrácsban lévő rácspontokat, és azokon is
átugorva un. de Broglie hullámhosszként végtelen nagy hullámot alkot. Ez akkor
következhet be, ha a környezetet lehűtjük, és a környezet változását csökkentjük,
Ez esetben a pár közötti erőteljes energia és információcsere nem a környezettel
arányos változáscsökkenést eredményez, a pár a lehűlő és ezzel csökkenő
ellenállású környezetben is képes a kifagyott környezetet elhagyni.
Ez egy fotonhoz hasonló energialöketként érthető. Ez esetben nem annihiláció,
(dimenzióredukció) teljes megsemmisülés következik be, hanem a spin, a
felületi áramlási irány összeadódásával a dimenzió redukció következtében egy
(azonos) irányba ható, egydimenziós áramlássá válik. Ilyenkor az idődimenzió is
lecsökken, amely nem más, mint egy ellenállás nélküli áramlás időegységre
jutóan nagyobb sebességre felgyorsulása.
Ha a Casimir hatást a térpárhuzamos felületekre is kiterjesztjük, akkor minél
nagyobb azonosság van az egymás mellett sorakozó részecskék között, annál
közelebb kerülhetnek egymáshoz, amely esetben annál nagyobb térerő
differencia tarthatja össze a belőlük kialakuló hártyát, védőmezőt. Ez a mező
azonban nem átjárhatatlan a még kisebb, vagy sűrűbben érkező nagyobb
energiájú részecskéknek. A határfelületen összetapadt buborékszerű
részecskéket meghatározott kötőerő és a térnyomása egymásnak feszíti, de e
felületre jutó nyomásnál nagyobb felületi erővel, lendülettel érkező,
részecskesűrűbb felületű fiatalabb buborékok ezt könnyen áttörhetik.
Ha a térbeli áramlási szerkezeteket, a mezőket olyan rendszereknek tekintjük,
amelyek állandóan nagy sűrűségben bocsátanak ki mikrorészecskéket, amelyek
szinte folyamatosan ütköznek a térből lendülettel jövő idegen részecskékkel,
akkor ezek ütközése esetén kölcsönösen elvesztik a lendületüket, és sűrű rajt
képezve veszik körül a mezőket. Ez a sűrű mező tekinthető olyan részben
áteresztő hártyának, amelyek között a nagyon nagy sebességgel érkező
részecske még át tud hatolni, de az elégtelen lendületű (elhatározású) többség
visszapattan, vagy fuzionál az ütköző részecskével. Mivel e részecskék a
mágneses pólustól a szerkezet egyenlítői síkja felé áramlanak, a fúzióval
megfogott és a lefékezett, lendületet vesztett (megkötött) részecskéket magukkal
sodorják, amellyel egy idő után visszakerülnek a kibocsátó mezőbe. Ha élettelen
anyagi szemcsék lennének a védőhártya rétegeket képező részecskék, akkor a
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szoláris szél vagy egy becsapódó nagyobb tömegű meteor után lyuknak kell
maradnia helyükön, az éppen-csak érintett részecskék örvénylő
megkeveredésével, a hártya sérülékeny lenne, könnyen elszakadna. Hogy ez
mégsem történik meg, és hogy azonnal zárják a keletkezett lyukat az, azt
bizonyítja, hogy a részecskék között komoly egymás felé kényszerítő erő
működik. Mivel a tömegből származtatható gravitációs vonzás gyenge és
instabil, és a megszakított lánc két végének vonzó gravitáció esetén fel kellene
tekerednie, a nyílás egy vonzó jellegű erő esetén rögtön kiszélesedne, a mező
sérülékenyebbé instabillá válna. Ez esetben más erőnek kell elvégeznie a
foltozást, valami olyannak, amely akkor is elég erős, ha a korábban egymás
melletti részecskék zártsága szétszakadt. Ha a lyuk mellett lévő részecskemezők
érzékelik a hiányt, a nyomás csökkenését, azonnal megindul az áramlás a
nagyobb nyomású tér felöl, a keletkezett lyuk, az alacsonyabb nyomású tér felé.

A bolygótéri változások következménye az időjárás alakulására.
2003 nyara zivatarokkal, árvizekkel és időjárási anomáliákkal telített. Az
európai kontinensen a hideg telet erős korai nyár követte, tartós felmelegedés,
száraz idő keletkezett, amely július 13.-ig tartott. A túl korai nyár és a
felmelegedés feltételezett oka a Föld és a Vénusz pályájának a közeli
egybeesése, amely csak jövőre jár majd takarással, de ez évben jelentős
mennyiségű fénytöbbletet tükrözött a Földre a Nap előtti elhaladása során.
Ennek a Földet egy kissé kifelé kellett tolnia a pályáján, és a tengelyét egy kicsit
elfordítania, amelyet törvényszerűen kisebb lehűléssel járó egyenletesebb időnek
kell követnie. A lehűlés az esős napok után várható és maximum 2 hétig, a
kiegyenlítődésig tarthat. (Később kifejtésre kerül a meleg nyarat okozó valódi
hatás, a Napba érkező anyag időegységre jutó növekedése.)
Ha Moetrius elképzelése a gravitációról helyes, akkor a külső bolygók
szembenállásakor takarják a Nappal ellentétes csillagtér felől érkező fény és
sugárnyomás egy részét, amely nem olyan jelentős, mint a belső takarás, de ez
miatt (ha a belső bolygók nem takarják el a Napot, vagy éppen azokról a Földre
tükrözés miatt a fény a sugárnyomás a Nap felöli oldalon megnövekszik), a Föld
pályának átmenetileg kifelé kell görbülnie. A bolygók pályája, az egybeesések
követhetők, amelyet a Földi időjárás alakulásával érdemes összehasonlítani.
Moetrius állítása, hogy a bolygók, a holdak a csillagok és a nagyobb gravitációs
áramlási mezők, rendszerek nem a tömegvonzás miatt keringenek a pályájukon,
hanem egy áramlási rendszer buborékot képző belső nyomása és a nagyobb
nyomású csillagközi térnek a határfelületeken kialakuló nyomás (és lendület)
egyensúlya határozza meg e pályákat. Az anyagokat alkotó kisebb
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buborékmezők mindig azokon a héjakon, szférákon keringenek, amelyen a
kifelé mutató erővektor (a tolarencia értékén belül) statisztikusan egyenlő a
tömegközpont felé ható erővektorokkal. Ez az a pálya, amely az áramláshoz
szükséges legkisebb energiának megfelel, amely demarkációs vonalaknak,
felületeknek tekinthető. A nagyobb lendülettel a mezőkből kirepült részecskék
magasabb energiájú héjra kerülnek, ott tartóztatják fel, verik vissza a szabad
térből esetleg nagyobb lendülettel érkező részecskéket. Sokszor maguk keltik
ezeket, mert a héjak e rétegei impulzussűrűbb övezeteknek tekinthetők. Az
ellentétes lendületirányú részecskéknek ez az ütközőövezete.
Anyagtömörülések, bolygó és csillagpályák ott alakulhatnak ki, az anyagok
tartósan ott tudnak megmaradni, ahol a környezeti tér nyomás vagy/és lendület
szimmetriába került. Ezek a kristálymező kereszteződései. Az űrhajók is csak az
elért lendületre jellemző pályára jutnak, és azon keringenek a Föld körül.
Nagyobb indítási sebesség, vagy nagyobb gyorsulás esetén magasabb pályára
kerülnek, de a Föld végleges elhagyásához sokkal több gyorsításra van
szükségük. Éppen annyira, hogy legyőzzék a külső héjakkal szemben lévő
nyomott réteg ellenállását, azon átjutva már a Nap valamelyik héjára kerülnek.
A gravitációs mezők körül a tér görbül, pontosabban a mezőkből kibocsátott
anyagokat, részecskéket a nagyobb környezeti nyomás, a szabad környezet felöl
érkező és a héjaknál lendületet vesztő részecskék lendületnyomása
ekvipotenciális, kör vagy tojás alakú (spirál) héjpályákra kényszerítve lefékezi.
Az egymást lefékező, lendületet vesztő belső és külső részecskék a mező körül
annak a nyelője felé áramolnak és visszakerülnek a mezőbe. A még fiatalnak
számító, inkább fogyasztó, tehát felnövőben lévő mezőknél kétpólusú áramlás is
kialakulhat, de az áramlási törvényszerűségek a címképi áramlási szerkezetet
valószínűsítik. A már kiegyenlített és nagyobb ki és bemenő energiaforgalmú
mezők, mint a Nap is egyértelműen hárompólusú szerkezete eredményeznek,
középső beáramló övezettel. A mezők körül hagymahéjszerűen elhelyezkedő
rétegekben nagy lendület és energia azonosságú részecskék és a hozzájuk
keveredő külső térből érkező részecskékből fuzionált anyag áramlik a mező
pólusaitól az egyenlítő felé görbülő füzérsugarakon.
A sarki fény azért jelenik meg a sarkok körül, mert a szoláris és az
intergalaktikus szél áramlása nagy mennyiségű kozmikus gázt, elektront,
atommagot és ezeknél kisebb részecskéket sodor, amely a mezőkből sűrűbben és
nagyobb lendülettel a mező mágneses pólusainál kiáramló saját részecskéivel
ütközve gerjesztik egymást, amely ionizációt kelt. Ez a jelenség megfigyelhető a
Vénuszon sarkainál is, amely hasonló elektromágneses részecskeáramlással
rendelkezik.
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A napfoltokat okozó hatásmechanizmus működése:
Ha bármely oldalon megváltozik a térnyomás, az egyensúly a semleges határoló
vonal a csökkenő nyomású tér felé tolódik el. A nagy tömegű árnyékoló mezők
együtt vagy szembenállása megváltoztatja a Nap szférális rétegeit és a
téregyensúlyát is, hiszen a központi csillagunkkal a bolygók egy közös áramlási
rendszert képeznek. Ha a nagyobb tömegű bolygók gravitációs árapályhatása
megváltoztatja a planetális térben az áramlást, ez hat valamennyi e térségben
keringő, áramló buborékszerű áramlási szerkezetre, egyesek pályáját
módosíthatja. Ez a Napra ható környezeti nyomást is változtatja, amelykor a
szokásosnál több anyag áramolhat a Napba. Az egyenlőtlenül bejutó nagyobb
tömegméretű anyag intenzívebb változást okoz a mezőben, amelynek hatása
napfolttevékenységben jelenik meg. Ennek a periódusa körülbelül a Jupiter
belsőbolygókkal történő együttállásakor kerül nagyobb szinkronításba, de
jelentős széles szórásban, amelyet az eltérített anyag útidő pályaeltérése
eredményez.
A Jupiter, mint a többi bolygó akkor kerül belső Napközeli állásba, amikor a
Naptevékenység egy kicsit meggyengül, vagy/és a külső környezet nyomása,
azaz a korábbi egyensúly megváltozik. Ekkor a Jupiter gravitációs tere a
szokottnál nagyobb nyomást gyakorol a kisbolygó övezetre, amelyből a Nap felé
térülő pályára térít egy az árapály erők kölcsönhatásába került, meteorit rajjá
váló kisbolygó övezeti maradványt. A pályájukról kimozdított kisbolygók,
aszteroidák, törmelékek nyújtottabb ellipszist képező, csigavonalban szűkülő
pályára állnak a Nap körül, amely során x keringési idő után a napba hullanak.
Az eltérített anyag évszázadokat és évezredeket is keringhet a megváltozó
pályán, miközben egyre közelebb araszol a végzetéhez. A kb. 11.8 évenként
eltérített anyag jelentős útidőt jár be a Naprendszerben, amelykor esetenként
változó ellenállású pályán eltérő körülmények között áramlik. A pályáról
kimozdítás ezért a beérkezéssel nincs szinkronban, ahhoz képest eltérő 7-15
éves periódusban érkezik, de a statisztikai átlaga megfelel a Jupiter és a Mars
napközeli együttállásainak a ritmusával. A Nap gravitációs tere a beérkező
anyagot még a keringés során feltördeli és a váltakozó árapályerő hatás,
valamint az eltérő töltésű, fékező gyorsító határrétegekbe kerülés a gyorsítás
közben egyre kisebb tömegméretű darabokra bontja. Az egyre apróbb de
áramlásban lévő anyagra bomló törmelékben, az erők kölcsönhatásai közben
időben egyre gyorsuló változás történik, amely miatt a hőmérséklete
folyamatosan nő, és a Nap felé haladó utolsó szakaszban többnyire megolvad és
elgázosodik. Ha túl nagy, vagy túl sűrű tömegek, törmelékek is bekerültek a
napba tartó adagba, amelyeknek nem volt elég idejük felolvadni, teljesen
elgázosodni, akkor azok olvadt vagy szilárd formában is bekerülhetnek a
Napkoronába, amely lyukat üt a plazmájába, amely körül az anyag felfröccsen.
Ezt látható a napfoltok megjelenése előtt, amely protuberanciák néven ismert. A
30. Ábrán bemutatunk néhány ilyen kifröccsenést, amely körül utána a
sugárirányú szálas lehűlő területet jelentő napfolt megjelenik.
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30. ábra: A nap proturberancia, plazma kifröccsenés:

A gyorsan visszakanyarodó fröccsöt a Földön kifreccsenő vízcsepphez hasonló a
külső térnyomásból folyamatosan érkező apróbb részecskék lendülete
kényszeríti vissza a koronába. A napfolt a felszíni plazmánál hidegebb beáramló
gáz és idegen anyag, valamint a visszahulló és közben a hőmérsékletéből
vesztett kifröccsenő anyag be és visszaáramlásának a következménye, amelykor
a becsapódás területe átmenetileg lehűl.
Ez látható a 31 ábrán bemutatott napfolt szálas megjelenésében.
Az anyag beérkezése előtt közel azonos
beáramlási pályán, tehát a Nap
egyenlítői zónájába beérkező,
gyorsabban áramló, a főtömeget időben
is megelőző elgázosodott anyag,
megnöveli a beérkezési terület
változását. A területen hirtelen
megnövekvő változásban a becsapódott
anyag azonnal elgázosodik, és a
lendületenergiájának az átadásakor a
beérkezés helyéről kiinduló, kilövellő,
nagyon gyors, apró gázállományú
részecskék füzércsatornát nyitó
töltéskiáramlását eredményezi.

Ez mindenképpen gyorsabb folyamatot jelent, mint a beérkező anyag miatt a
plazma lehűlése, amely miatt a jelenségből kirepülő töltések gyorsabb
frekvencián jutnak el a megfigyelőnkig. Tehát időben gyorsabban keletkező és
gyorsabban terjedő elektronkilövődés, a későbbi napfoltok helyéről kiinduló
erős mágneses teret füzércsatornákon áramló töltéseket eredményez. Ez a forró
zsírba cseppenő víz elgőzölődéséhez hasonló, de abban más, hogy a plazmában
lévő magas hőmérsékletű részecskebuborékok rugalmassága ilyen
hőmérsékleten nagyon nagy.
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A Spörer féle szabály szerint a napfoltok látható zónái a 35. szélességi fokról az
egyenlítő felé tolódnak el. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy a Napba az
elgázosodott részecskeanyagot szállító ionfolyó, az anyagszállítói spirál a
beérkezési területen az egyenlítő körül észak déli irányú hullámmozgást ír le.
32. ábra: a Napba tekeredő anyagszállító folyó, Ariadné fonala:
Az ábrán az egyenlítő körül betekeredő kettős anyagfonálon folyamatosan
elgázosodott részecskék, táplálék érkezik a Napba.
A fonál és a Nap a
feltekeredéskor le és
felfelé elmozdul
egymáshoz képest,
amely a 30. Fokig
elosztja az anyagot.

A beérkező anyagáramlás szó szerint feltekeredik a fotoszférára. Mivel nem egy,
hanem legalább kettő különböző töltésirányú részecskéket szállító határrétegből
áll az egymás köré spirálba csavarodó beszállító folyó, ezek a tizenegy éves
beérkezési ciklus alatt hullámszerű észak dél irányú periodikus hullámmozgást
végeznek. Ez megerősíti azt a gondolatot, amely a napfoltokkal kapcsolatos
polaritás váltást megértését eredményezi. Ezek szerint a beáramló anyagot 11
évig a pozitív töltéseket szállító folyam, a következő 11 évben a negatív eredőjű
részecskéket szállító folyam ér be az egyenlítő környékére, amely
megváltoztatja az anyagáramlás irányát és ezzel a terület polaritását is.
A Nap kerülete kb. 5 millió km, és kb. 25 nap alatt fordul meg a tengelye körül,
ez napi 200 e. km. átlagos kerületi sebességnek felel meg. Mivel az egyenlítői
vidéken gyorsabban forog a beérkező gáz, (amely forgatja a Napot), ezért a
Napfelszín kerületi irányú elmozdulása majdnem 10 ezer km/óra. Ez
meglehetősen nagy sebesség, amely azt eredményezi, hogy a csoportosan
beérkező anyag egy kelet-nyugat irányú szórási zónában szétterül. A látható
szimmetrikus elrendeződést az is eredményezheti, hogy a becsapódás után
kifröccsenő anyag visszahullása közbeni idő alatt a Nap egyenlítői része és a
felette levő gáztömeg egymáshoz képest eltérő kerületi sebességű áramlása miatt
elfordul. Ha a kifröccsenő anyag maradéka csak egy óra múlva esik vissza, ez
akkor is jelentősen elmozdul a kifröccsenés helyétől. Ez megerősíti, hogy a
plazma és a körülötte gyorsabban forgó gáz jelentős sebességeltéréssel áramlik.
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A Planetális téri részecskeáramlás hatása a földi időjárás változására.
A meteorológusok már ismerik a Káoszelméletet, amelyből megtudható, hogy
néha nagyon kicsi szabálytalanságok végtelen nagy változásokká erősödhetnek,
amelyek a csillagtérben is hasonló problémákat okozhatnak. Moetrius
megkockáztatja, hogy az ilyen tartósabb és periodikus változásokért a külső
környezet egyensúlyának a változása a felelős. A tömegarányok és a távolságok
látszólag valószínűtlenné teszik az ilyen epizódok kialakulását, de a környezet
legkisebb változásai vagy a kisbolygók legkisebb pályamódosítása is
megváltoztathatják egy nagyobb rendszer egyensúlyát, amely akár az egész
rendszer kialakult stabilitását módosíthatja, amelyből lokális viharok,
katasztrófák keletkezhetnek. Szerencsére egy nyomott gravitációval rendelkező,
érzékeny de nagyon stabil egyensúlyú világegyetemben élünk, amelyben élő és
környezetet képező mezők alkalmazkodni képesek a változásokhoz.
A távoli csillagterek lokális környezetünkre ható befolyása és a fellőtt
űreszközök egyensúlyt megzavaró hatása általunk még nem látható át, de
nagyobb összefüggéseket átlátó nagyobb bonyolultságú értelemnek nyitott
könyv lehet az Akasa krónika, amelyből észlelheti a lokális veszélyhelyzetek
kialakulását. Még nem látjuk át még a saját csillagterünk szereplői és
változásait, és azt sem ismerjük pontosan, hogy a naprendszer körüli kisbolygó
övezet hány védőgyűrűből és hány sziklából áll, közülük melyek pályája
instabil, és melyeké válhat azzá az idők folyamán. Az ismerethiány miatt még
sokáig nem észlelhetjük az általunk a lokális rendszer egyensúlyára ható
változás esetleg később végzetessé válható visszaható következményeit. Csak a
szerencsében bízhatunk, és az Istenek segítségében, ha egy-egy nagyobb tömegű
pályamódosult önállósodó szikla, vagy nagyobb aszteroida a Föld felé veszi az
útját, - amely évenként sokszor megesik, de 30-60 millió évenként egy-egy nagy
találatot is várhatunk, - hogy ez nem végződik számunkra végzetes
katasztrófával. Csak a Hit az és bizalom - Gaiában és a körülöttünk gravitációs
mezőként keringő nagyobb tudású Istenekben - segíthet, hogy az általuk
irányított sok kicsi részecskéből keletkező széllel esetleg eltéríthetik a tolakodót
a Föld felé irányuló pályáról. A bolygók és a Nap, valamint a külső környezet
terelő hatása a rendszer segítségére van, e mezők sem szeretik az időegységre
jutóan túl sok változást, a kialakult egyensúlyt és rendezetlenséget veszélyeztető
rendháborítókat. Feltételezhető egy nagyfokú kölcsönhatásrendszer a lokális
mezők, a bolygók és a környezet egyensúlya között, amely a hosszabbtávú
folyamatokért és az időjárás tartósabb változásaiért, anomáliáiért felelős. A
lehetőség és a kockázat nem mérhető, és még sokat kell megtudnunk a
naprendszerről és a környezetünkről ahhoz, hogy a közben fejlődő
számítástechnikai és csillagászati eszközeinkkel követni tudjuk a közeli és távoli
csillagtér változását. Még tanulnunk és fejlődnünk kell, hogy nagyobb
valószínűséggel kiszámíthassuk, felkészülhessünk, esetleg majd
befolyásolhassuk a számunkra nem szerencsés jövő alakulását.
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A jelen emberét és a meteorológusokat azonban jobban érdekli a jelen és a
közvetlen jövő - a holnap - időjárása, mint a távoli jövő látszólag véletlenszerű
lehetősége. Mindezek miatt szerencsésebbnek tűnik, ha a közfigyelmet, a Földi
folyamatokat jelentősen megzavaró, a globális áramlásokat és az időjárás
változást jelentősebben megváltoztató, befolyásoló módosító hatások felé
tereljük. A fentiekben leírt megfigyelések azért lehetnek fontosak a ma
emberének, mert nagy annak a valószínűsége, hogy a bolygótérben megfigyelt
kölcsönhatási folyamatok okozzák a globális időjárás változásokat, és ezzel
befolyásolják a közvetlen jövő, a holnap és a későbbi események kialakulási
lehetőségeit.
Nem csak a Hold árapálya befolyásolja a bolygók környezetükkel kötött
viszonylagos harmóniáját, hanem minden relatív közeli pályán cirkuláló
nagytömegű anyagmező is. Az egymás közelében haladó bolygók a lokális
egyensúlyt jelentősen megváltoztathatják, amely az árnyékolás növekedése miatt
egymás felé kényszerítő és következményként az egymástól távolító váltakozva
ható, fluktációt eredményező erőpár jelenik meg. Ez pályakilengést és
részecskesűrűség növekedést okoz, és átmenetileg ezzel befolyásolja, felerősíti a
bolygókon a változást. Ha két anyagmező egymás közelébe, vagy a fősugárzó és
a bolygók, vagy a szabad tér és a bolygók közé kerülnek, a kölcsönhatás
megerősödik és a korábbi tömegközéppontok egymás felé tolódnak el. Ha két
élettelen változásképtelen tömeg lenne a két mező, akkor a kölcsönös árnyékolás
miatt csak egymás felé mozdulnának el, amely a gravitációs következményeket
felerősítené. A kölcsönhatás azonban a két mezőben is megváltozik, amely a
belső nyomás növekedésével jár. Ez fokozza a mező belső változását, és a
megnövelt részecskezáporral megemelt határfelületi nyomással kölcsönösen
eltaszítják egymást. Ez mindenesetre a rendszer átmeneti labilitásában,
zavarában mutatkozik meg. Az eredő, az árnyékolt hatás és az átadott hatások
különbözete, amely kiszámítható ez ideig jól működött, a planetális tér áramlása
stabil.
A gravitációs mezőtől távolodva egyre kisebb gravitációs gyorsulás mérhető,
amely az árnyékoló hatásdifferencia csökkenésének a bizonyítéka. Az
erődifferencia addig csökken, amíg a mezők közötti árnyékolásmentes, semleges
térben az izotróp nyomásegyensúly helyre nem áll. Ez azonban nagyon kicsi
értéken de állandóan változik, mert a vonatkoztatási rendszerek a csillagtérben
egymástól nem függetleníthetők, az egész környezet és ezért az egyensúly is
állandóan és egymáshoz viszonyítva is állandóan változik! A fák ágainak a
növekedését a belső nyomás növekedése, az ágak egymáshoz viszonyított
helyzetét a legkisebb hatásdifferencia egyensúlyi állapota határozza meg. A
csillagok, a sugárzók és az anyagmezők egymástól való távolságát is az izotróp
környezeti és az egymás felé adott részecske nyomás és lendületegyensúly (és
ennek a változása) határozza meg.
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Az ENSO, az El Ninó időjárási jelenség feltételezett ok okozati összefüggése.
A mezők és a bolygók forgásirányát jellemzően a töltöttségi eredőjük határozza
meg, amelyet befolyásol a bolygó forgási tengelyét metsző erőszimmetriát is
jelentő határfelület, mint a két szomszédos részecskeáramlási spirálfolyó forgási,
áramlási differenciája. Ez a feltételezés szerint egy olyan egymásra tekeredett,
összefonódott, spirálba tekeredett füzérkötegekben folyik, amelyben a
részecskeáramlás főiránya a Nap felé szűkülő Ariadné fonalán egyre gyorsul. Ez
a spirál a DNS fonódásával analóg köldökzsinór, amely a Nap szívét, áramlási
mintáját képező lelkében válik szét szétágazó duplikázódó spirálokká. A
tömegközpontba áramló, felbomló részecskékből a Nap folyamatai és áramlási
mintája által meghatározott információs összetételű részecskék sokasága
szaporodik. A folyóban ellentétes töltésű részecskék áramlanak, amelyek
áramlási sebessége sem szükségszerűen egyenlő, de az egymáshoz kerülő
visszatérő spirál határfelületének a két oldalán mindenképpen eltérő. Ez az
eltérő részecskeáramlás mindig arra forgatja a mezőket, amerre a nagyobb
részecsketömeg sodrása érvényesül. Gaia egy olyan határfelületen sodródik a két
eltérő sebességű folyam között, amely a Földet a megismert irányba forgatja.
Mivel hosszú idő óta együtt áramlik a Nappal, az oldalági testvérével, amely idő
alatt a mezők növekedésével egyre távolabb kerültek egymástól. Ez csak akkor
lehet, ha nincs közös határfelületük, vagy közös hatásfelület esetén ellentétes a
felület két oldalán a részecskék áramlási iránya. A mezők forgását nemcsak a
bennük összesülő részecskék saját perdületét adó spin eredője határozza meg,
hanem a mezőt átölelő, egy páros ággal a mezőbe is kanyarodó anyagfolyón
hömpölygő részecskék éppen érvényesülő lendülettöbblete vagy hiánya. A tér
állandóan változó áramlási lehetősége szerint, hol az egyik oldalon, hol a másik
oldalon gyorsabb a tömegáram, amely egy statisztikai eredővel meghatározza a
bolygónk forgását. Ez a forgatásra ható egyensúly valószínűen állandóan
változik egy kicsit, de a mezők saját perdülete e változásokat képes áthidalni,
kiegyenlíteni. A rend az, hogyha a mezők körül áramló részecskék időben
változó lendülete forgatja e mezőket, akkor a tömeg forgása rendszerint elmarad
a részecskeáramlat sodrásától, tehát ez esetben a környezetet jelentő
részecskefolyó valamivel gyorsabban áramlik, mint a vele érintkező felszín
felülete. Ha a környező anyagszállítói spirálon a részecskeáramlás lecsökken, a
Föld a tehetetlenségénél fogva forog tovább a megszerzett lendülettel. Ez
esetben a forgásnál gyorsabb áramlás segíti, a lassabb gátolja a forgás
fennmaradását, de ez egy megbízható statisztikai átlagot eredményez. Az
egyenlítői légrétegek keletről nyugat felé jellemző áramlása, a passzátszelek
kialakulása megerősíti a légkör keletről nyugat felé tartó gyorsabb áramlását,
amely a megismert forgási irányt folyamatosan fenntartja. A környező
bolygótérben lévő intersztelláris és szoláris eredetű anyagáramlás jellemző
iránya a földet érintő határrétegeken ezzel általában megegyezik. A naprendszer
belső terében a planetális térben a bolygók változó állása rendszeresen
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megkeveri, átmenetileg megváltoztatja az anyagáramlás fő irányát, eltéríti a
részecske folyókat. Ilyenkor a Föld a légkörével a tehetetlensége miatt
ugyanabba az irányba forog, de a megváltozó környezeti áramlás egy ideig ezzel
szemben hat, és ezzel torlódást okoz a Föld körül áramló légköranyaga és a
szférák részecskéi között. Ez esetben légköri anomália következik be, amely a
földi légáramlatok kialakult áramlási irányával szemben hat, amely jelentős
áramlási átrendeződéseket indít el. A földet körülvevő anyagszállítói spirálon
történő áramlásváltozások 5-6 évente periódusszerűen ismétlődve következnek
be. Az ilyenkor kialakuló jelentős időjárás változásokat okaiként olyan
eseményeket kell keresnünk, amelynek az ismétlődési ciklusa ezzel megegyező.
Ilyen ritmusú egybeesések vagy rárakódó halmozódások nem a Földön belül
keresendők, hanem a környezet s a Föld, mint áramlási mező áramlási
egyensúlyának a megbomlását okozó hatásoknál. Olyan naprendszeren belüli, a
bolygókhoz közeli változásokat kell keresnünk, amelyek 5-6 évente ismétlődnek
meg, vagy kisebb időközönként, de a halmozódásuk kiválthatja a megfigyelt
periódusú folyamatot. Ha a közvetlen környezet változásait nagyító alá vesszük,
észlelhető, hogy a külső bolygók változása ezzel nem áll szinkronban, a
halmozódásuk sem okoz ilyen ritmusú változást. A Hold az a legközelebbi
nagyobb tömegű mező, amelynek az esetleges anomáliája befolyásolhatja a
légkör áramlását. Mivel a Hold rövidebb ciklusokat jár be, elképzelhető
valamilyen halmozódás, de nehezen hozható összefüggésbe a kb. minden 80.
Rezonáns változással. Ha ilyen felerősödő rárakódó halmozódás kialakulna, azt
valószínűen más változásokból is észlelnénk. Tudjuk, hogy a Földkörüli
részecskefolyó áramlási homogenitása és iránya valóban 5-6 évente
megváltozik, módosul tehát kapcsolatba hozható az El Ninó néven ismert
időjárási változással. Olyan áramlásmegváltoztató mechanizmust kell
keresnünk, amely képes a bolygónk körüli tér áramlásának a megkeverésére és
megváltoztatására. Ha a belső bolygók keringési adatait összeadjuk
meglelhetjük a keresett összefüggést. A Merkúr és a Vénusz keringési adatai
szerint, a Vénusz pontosan 9 szer járja körbe a Napot, amikor a Merkúr a 23.
körét rója. Ez alatt az idő alatt, a Föld 5.3-szor kerüli meg a Napot, azaz minden
5.3 évben olyan hármas bolygó együttállás alakul ki, amelykor a belső 3 bolygó
a Nappal egyvonalú belső állásba kerül. A legmegbízhatóbb adat, az El Ninó
érkezésére, hogy az rendszerint a téli napforduló, tehát a Föld napközeli
állásakor érkezik. A Föld napközeli állásakor a napból származó
részecskenyomás kifelé ható lendületnyomása már erőteljesen meghaladhatja a
külső lendületerőt, de a nagytömegű bolygó még tehetetlenül a Nap felé
sodródik. Ez az egyenlő nyomású határréteghez képest egy túllendülést
eredményez, amely kb. Karácsonyig még befelé sodorja a bolygónkat. A befelé
sodródás további solláris nyomásnövekedést eredményez, tehát ez idő alatt
tovább növekszik a Földre ható erőegyensúly differencia az eltávolítani akaró
erők javára. Tehát négy olyan egybeeső de jelentős tényezőnk van, amelynek a
hatáshalmozódása kiválthatja a Föld felé áramló szoláris szél pertubációját.
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Amikor a Földre nagyobb eltávolítani akaró részecske erőözön hat, akkor a
belső bolygók rövid idegig tartó takarásba kerülése és az áramlásterelő
hatásváltoztatása annyira megváltoztathatja, megcsavarhatja a szoláris
részecskenyomás Föld felé áramlását, hogy az lengő pertubációba kezd, és hol a
Föld egyik, hol a másik oldalát éri erősebben. Ilyenkor a bolygótéri
részecskeáramlás egy rövid ideig egyenlőtlenül éri a Föld különböző területét, a
Földdel együttforgó légkör áramlása ellen hat, amely a felső légkörben torlódást
és az áramlások kölcsönös módosulását eredményezheti.
Gondoljuk át a torlódás szokásos következményeit.
Ha a légkörben torlódás alakul ki, az a lokális energiaérték növekedéséhez, és
nagyobb impulzus sűrűséghez vezet, amely a terület nyomását addig növeli,
amíg az valamelyik irányba el nem tud vezetődni. Addig halmozódik a
feszültség, amíg kiegyenlítődési lehetőséget adó keresztirányú elvezetődés nem
alakul ki. Mivel a gravitációs áramlásnak a Föld tömegközpontja felé
összegződő áramlása változatlanul jelentős, ez a főáramlási irány megmaradása
mellett megváltoztatja a kelet-nyugatban vízszintes irányú áramlást. A lendület
elvezetődése egy új oldalirányú lendületkomponenst is kialakít, amelytől a
légkör szokásos áramlási iránya és ereje jelentősen megváltozik. Ez nemcsak a
passzát szelek irányát módosíthatja, hanem megkeverheti a légkör különböző
rétegeit, jelentős tömegáramú hideg (és más töltésállapotú) légköri gázt juttathat
az alsóbb szférákba is. A lefelé utat törő áramlási rendszer átalakulása, a forgási
irányban eltolja a Földhöz képest viszonylag nem nagy forgási különbözettel
áramló légtömegeket, amelyek miatt a szokásos áramlási Walker cellák
eltolódnak, és a kialakult rendtől eltérő irányú áramlás alakul ki. Az áramlás
megváltozását azonban egy eddig nem ismert 5. halmozódás is segíti.
Ismert, hogy az ENSO a karácsonyi kisded érkezését jelenti, azaz a Napforduló
és a Földre ható részecskenyomás legerősebb eltolódási időszakára esik. A
szerző abból indul ki, hogy a mezőket alkotó áramlási rendszerek, védekező,
alkalmazkodó képességgel rendelkező reagáló-képes lényeknek tekinthetők,
ezért a Földet, Gaiát a hagyományos értelemben is ionos szerveződésű
élőlénynek tekinti. E lényekre ható jelentős hatásdifferencia kialakulásakor,
amikor a környezeti hatások okozta feszültség felerősödik, szervezett
ellenintézkedés történik a hatás egyensúly veszélyeztető összetevőinek a
kivédésére. Ismert, hogy minden mezőben folyamatos életfunkciókat is biztosító
belső áramlások alakulnak ki, és ezek változnak akkor, ha a környezet
megváltozása erre kényszeríti. Tételezzük fel, hogy a légköri feláramlásokat
nemcsak a szárazföldek felett felmelegedő feláramló levegő alakítja ki, hanem
azok a Föld mélyében lévő részecskeáramlások következményei is lehetnek.
Egy merész feltételezéssel az állítható, hogy az óceánok fölé emelkedő
szárazföldek a kiáramlási füzércsatornák mentén alakulnak ki, hasonlóan, mint a
szőr vagy a hajszálak az élőmezők felületén. Ha elfogadjuk azt a feltételezést,
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hogy a föld mélyén felőrlődő részecskeanyag ilyen csatornákon áramlik ki,
akkor megérthető, hogy a tartósan évmilliókig, vagy évmilliárdokig tartó
Quintesszencia feláramlások kölcsönhatva a környezeti anyagra annak a
felemelkedését eredményezi. Ez esetben megfordul az ok és okozat, amely a
hegységek és a kéregtáblák áramlását okozza. Ha a Föld belső áramlásaiban az
óceáni hátságokon folyamatosan mikrorészecskék tömege Quintesszencia
áramlik felfelé, ez kölcsönhat az ionos anyagra, amely itt felfelé irányuló
áramlásba kezd. Ha ez tartós és folyamatos, akkor az óceáni hátságok
felemelését, és az itt feltöredező földkéreg tábláinak az egymástól történő
szétválását eredményezi. Ha a folyamat évmilliókig tart, a feláramlások
magaslatokat építenek, szárazföldeket emelnek a tengerszint fölé. Természetes,
hogy a felemelkedő anyag helyénél széttolt táblák torlódásainál nagy feszültség
alakulhat ki, amely feszültség levezetődése az anyag egy részét a lefelé, más
részét hatalmas hegységek felemelésére kényszeríti. Az is természetes, hogy az
ilyen helyeken kialakuló gravitációs nyomás növekedése az anyag mélybe
történő irányulását is eredményezi.
A Csendes óceán délkeleti részén két olyan erős feláramlási terület van, amely a
Pacifikus és a Nazca lemezt egymástól eltolva folyamatos anyagemelkedést
eredményez. A jelenlegi szárazföld azért emelkedhetett ki a felszínből, mert a
területükön felfelé haladó részecskék tömegárama tartósan nagyobb volt, mint a
lefelé haladó tömegáram. Ez mindaddig felemelkedést eredményez, amíg a két
erő egyensúlyba nem kerül.
Most térjünk vissza a Föld Napforduló miatti feszültségnövekedésére. Ha a
belső feszültség a környezet változása miatt megnövekszik, egy normál élőmező
erre úgy reagálhat, - hogyha szabályozni képes a kiáramlásokat – megnöveli a
kiáramló anyag arányát a feszültség, a nyomásdifferencia megszűntetése
céljából. Ha elég idő állt az evolúciós fejlődés lehetőségére, kialakulhatott egy
olyan reakció mechanizmus, amelyben a mező képessé vált a kiáramlásainak a
szabályozásával differenciált térbeli nyomást létrehozni, a felületét érő
részecskeáram növekedését hasonló ellenerő létesítésével ellensúlyozni, azaz a
kisebb egyensúlytalan helyzet megszüntetése felé segítő tömegáramát
megnövelni. Ezzel képessé válhatott a térbeli helyzete módosítására, a
körülmények okozta feszültség növekedés elhárítására. Ha a Nap felé túl közelre
került bolygónkat a Napból tartósabb ideig tartó részecskeenergia növekedés
miatti asszimetria időegység alatti több impulzusra, több változásra készteti,
akkor a megnövekedett belső változástól megnövekedő feszültség levezetődését
az alkalmas csatornákba kell terelnie. Ha képes a nyomásnövekedést az
anyagáramlás meghatározott csatornáin át az időegységre jutó megnövelt
részecskelendülettel ellensúlyozni, ezzel a Naptól eltávolodást segítheti, az
aszimmetrikus térhelyzet megszűntetésében aktívan közreműködhet.
Tételezzük fel, hogy Moetrius elgondolása helyes. Ez esetben valószínűen a
Csendes óceán Nazca lemezénél meglévő kiáramlási csatorna részecskeáramát
kell megnövelnie ahhoz, hogy a hatás a kedvező irányba segítse. Ha ilyenkor
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jelentősebb töltésfeláramlás növekedés történik e területen lévő füzérkötegek
csatornáin, akkor ez megnövelheti a terület körüli légtérben felemelkedő irányú
részecskék tömegáramát. Ez esetben a terület feletti légtérben is
nyomásnövekedés várható, amelynek az elvezetődése feláramlás helyétől
körkörös irányban fel és az Andok felé is mozgásba jövő eltérő cirkulációt
eredményező légrétegáramlást eredményez. Ha az elmélet helyes, akkor a
feláramlás növekedése az adott terület óceánban lévő anyagát is érinti, amelyben
szintén felfelé irányuló ionáramlás, és ennek a kölcsönhatásaként szokatlan
irányú fel és szétterülő vízáramlás indul meg.
34. ábra: A Föld tengelymozgását az anyagszállítói folyam tengelyirányú
pertubációja határozza meg, amely hol az egyenlítőtől északra, hol délre érkezik
be a Föld egyenlítői térségébe.

A földtengely elmozdulása

egyenlítő

É

A napfordulókor, a Naphoz közeledő és az ekliptikai sík
feletti pozícióba kerülő Föld északi füzérpályáira ható
részecskenyomás csökken, a déli növekszik. A Föld és a
vele egységet képező szférális rétegek a nyomás miatt
elmozdulnak a nyomásdifferencia által meghatározott
irányba.
A Nap
A részecskenyomás főiránya

A nyomás növekedése a tengely átbillenését eredményezi
D

Természetesen nemcsak a látható földanyagra hat a spirálon áramló anyag,
hanem a mező fölötti erőtérre a szférákra is, amely nagyobb erőkart
eredményez. Érdemes kiegészíteni az előbbi információt azzal az észrevétellel
is, hogy az ENSO bekövetkezésekor a Földtengely északi része van távolabb a
Naptól, tehát a legerősebben érintett csendes óceáni Baktérítői területet éri a
legerősebb részecskenyomás, és ezért itt a legnagyobb hármas
bolygóegybeeséskor bekövetkezhető nyomásváltozás. Ha e változás miatt a
felfelé ható lendületnyomás megerősödik, az a bolygó tehetetlensége miatt
hónapokig elhúzódó anomáliákhoz vezethet.
A Nap felé közeledő Földet egyre erősebb részecskenyomás igyekszik
eltávolítani, a határfelületekre ható rétegnyomás egyre nagyobb lesz. A
Földtengely (precessziós) elmozdulása miatt az északi féltekén a nyomás kisebb,
mint a déli féltekén. Ez megváltoztatja a Föld féltekéire ható nyomásegyensúlyt.
Ha ilyenkor a legerősebben nyomott csillaggal jelzett Baktérítői (a Csendes
óceán délkeleti területére eső) területen a be és kiáramlás egyensúlyt
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eredményező részecskenyomását a bolygók egybeesése miatti takarás
átmenetileg megváltoztatja, akkor a takarás miatti pertubáció az adott területen
felfelé és körkörösen szétáramló áramlást hoz létre. Az esetleg egymás után
jelentkező bolygó takarás, elterelés rövid idő alatt megszűnhet, de a tehetetlenül
áramlásba jött részecskék bolygótéri pertubációba (lengésbe) is kezdett áramlási
folyamát, a Földön az anyagot, a vizet és a levegőt mozgásra kényszerítő
lendülete még sokáig fenntarthatja a szokatlan irányú áramlást.
A rövid ideig tartó takarás is az addig hatásegyensúlyban állt terület nyomás és
áramlási viszonyainak a rövid idő alatt fellépő, de lassabban csillapodó
megváltozását okozza. Feltételezhető, hogy az eseménykor az északi tengely
napirányú elmozdulása is bekövetkezik, amely miatt a déli félteke nyomása nő,
amely gondoskodik az előző helyzet visszaállásáról. A tapasztalat szerint ez a
Baktérítő környékét érintő energiaáramlat megtolja a földi légtömegeket, és
eltolja a kontinensek feletti Walker cellás légörvényeket. Az ilyen légáramlási
rendellenesség az egész bolygó légáramlási rendszerét, a légkört megbolygatja,
aminek a következménye a csapadékos és a száraz zóna eltolódása. A délkelet
ázsiai hegyekből, ez rendszerint nagymennyiségű hideg légtömeget sodor le az
indiai pakisztáni medencébe, amelyek ott pusztító ciklonokat eredményeznek, és
ahol a rendszeresen monszunok szoktak lenni ott aszály léphet fel.
Megjegyzésre érdemes az, az észrevétel is, hogy a csillagunk, a Nap a szülői
határfelületen történő bolyongása során a bolygókhoz hasonló zeg-zúgos pályát
jár be. A pályaváltozások akkor következnek be, 28-35 millió évenként, amikor
a keringési pályáján a szülői csillaghoz legtávolabb érve a Napfordulóhoz
hasonló visszatérítő feszültségnövelő esemény, csillagforduló következik be.
Tehát a Nap valószínűen 60 millió év időtartamú rotációt is végez. De az is
lehetséges, hogy ezt a rotációt a tengelyirányú kilengések irányváltásai okozzák.
Az eredmény ugyan az. Ilyenkor egy mezőhöz túl közel kerülnek, amely
feszültség növekedést és pályamódosulást eredményez, de a nagy tehetetlenség
miatt rendszerint túllendülés következik be. Az ilyen eseményekkor mindig
jelentősebb változási sorozat történik a Naprendszerben, és azon belüli
szerveződések, így a Föld energiaáramlási rendszerében. Ez rendszerint az
időegységre jutó változásokat megnöveli, és hatalmas energiaátrendeződéseket
indíthat el. A Föld életében ilyenkor hatalmas természeti katasztrófák,
szélsőséges időjárás változások, tengerszint ingadozás, jelentős tektonikus
vulkanikus tevékenységfelerősödés történik. Ilyenkor fajok tűnnek el, mutációs
változások keletkeznek, az élővilág összetétele is átrendeződik. Minden ilyen
eseménykor jelentős meteorit és kisbolygó támadás éri a Naprendszert,
amelykor a Bolygók sokkal több kozmikus találatot kapnak. Minden második
ilyen perióduskor, nagyjából 60 millió évenként, tehát egy teljes feltételezett
keringési csillagév fősugárzóhoz legközelebbi helyzetekor az eseménysor
jelentősen felerősödő feszültségváltozással megismétlődik. Ez nagyobb
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történelmi katasztrófákat, nagyobb szélsőségeket eredményez, amelyhez hasonló
okozhatta a dinoszauruszok kipusztulását is okozó katasztrófát.
Hasonló periódusú esemény tehette tönkre a Marsot, és valószínűen ilyen
változáskor érte kozmikus találat a Vénuszt is. A Föld már sok ilyen eseményt,
csillagfordulót átélt, amelyek eltörölhették a korábbi törzsfejlődés eredményeit,
általunk nem ismert civilizációk nyomait. Gaia mindenesetre szerencsésnek
mondhatja magát, mert az élővilágát e találatok ellenére sikerült átmentenie.
Van a csillagunk keringési periódusai között egy 250 millió évig tartó rotáció is,
amelyben a Galaxisunk körül a szülői mezők egy teljes fordulatot megtesznek.
Feltételezhető, hogy ennél nagyobb periódusú rotációk is működnek, ezek
azonban már meghaladják a jelenlegi átlátási képességeinket. Ezek a rotációk, a
nap ősei, a felmenői körüli keringések, amelyek már milliárd években
jegyezhetők, és az emberiség belátható jövőjét érdemben nem befolyásolják.

Az információ feldolgozása, a rendeződés és a megértés folyamata:
A tér és a körülöttünk lévő objektumok bonyolultságát a megfigyelő
bonyolultsága eredményezi. A megfigyelt, megértett és a fantáziált (lehetséges
változások) elképzelések a tudatba beépülhetnek, amelyet a megfigyelők a
megelőző információkhoz, hatásokhoz kapcsolhatnak. Az egyszerű, a kevesebb
információval, elképzeléssel rendelkező megfigyelő nem láthatja, nem ismerheti
fel azokat a részleteket, amelyekről nincs, vagy kevés a beépült rendezett
információja. A nagyobb és rendezettebb tudatú megfigyelő az eseményeket, a
dolgokat sokkal részletesebbnek, bonyolultabbnak látja, mert többet érzékel a
mintából, az ízeket vagy a szagokat keltő részecskék áradatából. Mivel több már
beazonosított hatású részecskével, áramlási kombinációval rendelkezik,
értelemszerűen többféle hatást, változást és következményt érthet meg,
amelyeknek az azonosítására alkalmas kötődési alaphoz kapcsolhatja. Az
információval rendelkező megfigyelő nemcsak a pontokat látja, hanem a pontok
kapcsolatából kialakuló és általa már ismert, a valamihez kapcsolható mintát, az
összefüggéseket is. A már felismert minták felismert irányú változásaiból
megértheti azokat a lehetséges következményeket is, amelyek az előző minták
hasonló, analóg irányú már megismert változását követték. A megfigyelők által
észlelt információ nem azonos, csak analóg részecske rendszer, ez azonban nem
zárja ki, hogy azonos számú, vagy hasonló rendezettségű, hasonló hatásváltozást
eredményezhető részecskékből hasonló következtetés ne kerekedjen ki.
A tudatosodás a rendeződés következménye, amikor az azonos tulajdonságokat,
információkat közvetítő részecskék a hatást erősítő halmozódása és
eseménysorba kapcsolódása következtében rendezettebb állományba kerülnek.
E folyamat során a már felismert kapcsolatot jelentő részecskék
hozzákapcsolódnak a már tudatosult (összefüggő) információkhoz. Az adott
térbeli változás, hasonló struktúrai változást kelt sokkal kisebb fraktálszinten, az
információt tároló neutrális részecskekombinációk között. Ez a térbeli
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strukturális rendezettséget tételez fel, amelykor az információt hordozó
részecskék neuron kapcsolatokba épülnek és hozzákapcsolódnak a már meglévő
ismereteket tartalmazó áramlási rendszerhez. E kapcsolódás a már beépült hatást
őrző kapcsolat energiai (információs) megerősödését eredményezi. Ez lehetővé
teszi a már felismert (megtanult) információ aktívabbá válását, a felelevenítését,
felidézését, és gyakori használat esetén az információ energiaszintjének a
tartósabb időre szóló megemelkedését az emlékezeti ranglétrán. Minél
bonyolultabb, összetettebb rendezettségű a megfigyelő annál több összefüggést,
bonyolultságot fog észlelni, látni és megérteni. Ezt az egyedi memóriát és
emléktárat, a megfigyelő világát csak az öröklött, a fogamzáskor kapott és az
általa a környezet változásából észlelt és felvett információk, hatások formálják.
A kevésbé bonyolult, kevesebb információt ismerő megfigyelő nem észleli, és
nem értheti annak a világát, amely nála lényegesen több és bonyolultabb
információt raktározott el. Fordítva viszont lehetséges, a több ismerettel
rendelkező, nagyobb analizáló képességű megértheti az egyszerűbb másikat, de
az együttműködéshez rendszerint nincs türelme ideje és sokszor a félreértett
(látszólagos) tudástöbbletből fakadó gőggel lenézik a tudatlant. A térben lévő
nagy ionos szerveződésű mezők bonyolultsága az emberétől eltérő, amely
sokkal bonyolultabb is lehet. Ez a bonyolultság azonban, miként az eltérő
szükséglettel bíró állatoknál, lényeknél más információk észlelésekre és
megértésére szakosodott, a szelekció másfelé vitte a szerveződést.
A tudat alatt észlelt és befogott információ megerősödése felelevenedő
gondolatként, vagy ötletként fog megjelenni, és ha nem verjük ki a fejünkből
egy új gondolati ösvényen indulhatunk el, az észlelés kibontása és a megértése
felé.
A tudat, a felismert információt a már elraktározott részletekkel kiegészítheti,
amelyeket a hasonló térhelyzet változásokkor megismert, megtanult
következmények lehetséges kifejleteit eredményezheti. E lehetséges
kombinációkból másféle végkifejlet esetén eltérő információ is kikerekedhet. A
tudatosodás, a rendeződés következménye, amelykor az eltérő hatást jelentő
információkat tartalmazó részecske kombináció egy új térszerkezetbe összeépül,
és kapcsolatban marad a frekvencia és hatásazonosságot, azaz a
változásazonosságot eredményező részecskemezőkkel. E tudat, a változás és a
pillanatnyi rendezettség alakulását áramló részecskék sokdimenziós áramlási
kombinációiba építi. A térbeli helyzetek változását valamennyi részecske
egymáshoz képest történő tér és energiahelyzet változtatását annak időrendben
történő események hatásirányultságát, a tendenciáját is elraktározza. Ez az
elraktározott, legalább ötdimenziós információ, mint kisebb fraktál és
energiaszintű részecskemező addig kering a kapcsolódó mező e célra
szakosodott pályáin, amíg nagyfokú azonosságú, analóg részecskepályára, ilyen,
nagyon hasonló, analóg információval rendelkező részecskére nem talál. A
rendeződés a belső áramlás során következik be, amelykor az egymás melletti
fluxuspályák meghatározzák az eltérés lehetőségét. A pályákon addig kering és
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bontódik a beérkező ismeretlen részecske kombinációt tartalmazó mező, amíg a
már ilyen információval rendelkező részecskékre, dimenziósan hasonlóan
rendezett áramlási mezőre, társra nem talál. A megtalált nagy
dimenzióazonosságú társsal közös mezőbe szerveződik, amelyet a töltési és
forgási differenciák következményét megismertető társkeltés leírásánál
mutattunk be. Ilyenkor az a társ a legalkalmasabb, amelyik a dimenziós
jellemzőiben a legnagyobb genetikai, áramlási, azaz térszerkezeti információs
egyezőséget mutatja. Ha az áramlási irány, a tömeg, az idő, a ritmus, a sebesség,
a gyorsulás stb. megegyező, vagy/és magas azonosságú térszerkezetre talál, a
kettőjük között nem alakul ki sok konfliktus, könnyen egyesülhetnek egymást
megerősítő nagyobb energiájú, magasabb fraktálszintre kerülő áramlási
szerkezetbe.
A mezőket képező rendezettséget növelni képes áramlási szerkezetekben, a
környezetből beáramló információs részecskéket befogadó csatornanyaláb
belseje felé haladva, egyre több idegen információ tartalmú részecskemezőt
találunk, amelyek a legkülső pályákról és a betáp nyíláson juthatnak be. A belső
pályákra érkező részecskemezőket a nyomás csökkenése kezdi felbontani, amely
során egyre kisebb fraktálszintű, kisebb energia és részecsketartalmú mezőre
bomlanak vissza. Az áramlási szerkezetek arányai lehetővé teszik a részecskék
méretéhez, és mezőjükhöz viszonyít hosszú útidő kialakulását, az
életfolyamatnak is nevezhető cirkuláció alatt a környezet változásainak az
észlelését, megértését, a tér és idő közeli dimenziós rendezettségű társakkal való
megismerkedést, keveredést, rendeződést. A körfolyamat alatt a mezők
részecskéi egy életesemény-sort élnek meg, születnek, megerősödve
felnőhetnek, kapcsolatokat létesíthetnek, társra találhatnak, és utódokat
nemzhetnek. Lehetőségük van, az utódok gondozására, felnevelésére és a
későbbi életük alatt történő támogatásra. Ez valamennyi fraktálszinten egy
önálló életlehetőség, jellemző bonyolultságú és tömegméretű életlánc
kialakulását eredményezi. Ez a nagy fraktálrendszer, mint anyag és
életszerveződési piramis egy összefüggő rendszert képez, amelynek a mi
világunk is része. E jellemző energia és tudásszintű mezők részecske
individuumainak lehetősége van magasabb szervezettségbe, magasabb
energiaszintre kerülni, a térben és az időben kiteljesedni. Lehetőség van új
társulásokkal új szerveződést létrehozni, a teljes Univerzumban elterjedni, a
térben és az időben valamely fraktálszintű rendszer részeként együttműködve
változni. Az alsóbb fraktál és energiaszinteken lévő kisebb részecskemezők
lehetősége a nagyobb ritmuson és kisebb tömegméretben történő változás, a
bármilyen tömegméretű mező áramlásába történő bekapcsolódás. E részecskék
az életfolyamuk alatt megismert, megtanult információikat viszik az
együttműködői mezőbe. A szerveződési megszűnés, a kisebb energiaszintre
bomlás is természetes, amely szerveződés csak addig lehetséges, amíg az adott
energiaszintű, bonyolultságú mező információt feldolgozó képessége a
rendezettséget javító lehetősége a környezeti változás által generált szint alá nem
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esik. Ha olyan gyors és tartós eseményváltozási sorozat történik, amely
meghaladja az adott mező feldolgozó, információt rendszerező, változást
rendszerező képességét, tartós időzavar alakul ki. A mezőben folyó változás
ilyenkor rendezetlenné, kaotikussá válhat, amely miatt az eseményláncnak
tekinthető folyamatoktól lemaradás, elöregedés és felbomlás következhet be. Ide
vezet a túl sok információval feltelés, a határozatlanság növekedése és a
dinamizmus csökkenése. Ezek a rendezettséget eredményező folyamatos
változás helyett remegést, rezgést, a változás feldolgozatlanságát eredményezik.
Az ilyen agóniába jutott mezők minden fraktálszinten lemerevednek, nem
képesek ellenállni a környezet sodrásának, megszűnik az alkalmazkodó,
átalakuló, regenerálódó képességük, azaz a rendezetten változni tudó
életképességük. Az ilyen mezők egy környező nagyobb rendszer áramlási
csatornáiba kerülve menthetetlenül a környezet sodrásába kerülnek, amelybe
besodródva felbomlanak. Az már leírásra került, hogy az idegen részecskék
beépülésének, a kicserélődésnek a következményei, miképpen okozzák a mezők
elhangolódását.
A központi nyalábba kerülő részecskéket, az áramlás egyre nagyobb sebességűre
gyorsítja, az egymáshoz kötő erő ezzel csökken, a mező egyre alacsonyabb
fraktálszintű részekre bontódik. A nagy sebességgel a pályafordító sűrű magnak,
vagy szemből érkeztetett részecskéknek ütközéskor folyamatosan átadódó
részecske lendületenergia biztosítja a mezők forgását, amely állandó
forgatónyomatékot képez. Az ütközéstől a még fel nem bomlott, még mindig
nagyobb egységbe kapcsolódott (kötöttebb) mezők szétforgácsolódnak, még
kisebb részecskemezőkre bontódnak. Az ütközés, perdítési, keverési lehetőséget
biztosít, amely során a pályák csavarvonal alakban áramlanak tovább, amely
centrifugálási, szelektálási lehetőséget biztosít, amely a már kicsire bontott
részecskemezőket azok tömege, és egyéb azonosságai szerint szétválasztja. A
centrifugáló szakasz lehetősége, hogy a nehezebb részecskemezők az áramlási
centrumból a periférikus pályákra kerüljenek, mert a kanyar külső ívére
kényszerítő lendület többlet az egymás mellett csak kis különbözettel rendelkező
pályák között az átlépést, a magasabb energiaszintre kerülést lehetővé teszi. Ez a
folyamat biztosítja a szeparálást. A már ismert kicsi méretű részecskék a gyors
áramlat középső kötegeiben maradhatnak, míg a még fel nem bontott, meg nem
értett (és ezért nagyobb egységet képező) részecskéi az információt tároló,
feldolgozó periférikus áramlási örvénykamrákba kerül. A legtöbb mezőben
kialakulhatott egy szelektáló rendszer, amely a túl nagy másságú, a meglévő
információval nem beazonosítható idegen, túl nagy újdonságtartalmú
információt nem engedi megkötődni. A csak részben megértett, de a meglévő
ismerethez hasonlító, kapcsolható anyag sokáig keringhet a mező örvénykamra
memóriájában, álmatlan éjszakákat és zavarokat okozva a teljes megértéséig, a
hatás elfogadásáig. A negatív információ, a fájdalom az emóció, az értelmetlen
érzelmi vagy egyéb veszteség, az erkölcsi értékkel szembenálló cselekedet,

209
valamely áramlási pályán torlódást okoz, és a többi pl. a testépítő részecske
áramlását is leblokkolhatja. Ez a testet újraépítő, regeneráló utódok
deformációját, hiányát eredményezi, amely a szerveződés fizikai megjelenését is
megváltoztatja. Ha az eseményeket blokkoló memória területre kerül, sokáig
keringő nehezen feldolgozható belső fájdalmat, stresszt, információ kiesést
okozhat. Az ilyen információ, vagy energiahiány, érzelmi veszteség, vagy ennek
a tudatával kiváltható félelem és veszteségérzet ugyanazokat a hatásokat váltja
ki, amelyek a szerveződésben átmenetileg blokkolhatja az átáramló energiát, az
emlékezetbe mélyen rögzítve a fájdalmat okozó eseményt.
A már megértett, nagy azonosságú részecskemezők az erősebb kapcsolódás
miatt nagyobb csomagokban, nagyobb energiaszinten maradnak, amely miatt
más pályára kerülnek, mint a már megértett régi információt tartalmazó apróbb
részecskék. A dezinformációval fertőzött részecskecsomagok a kisebb
kapcsolóerő miatt a kristályhibáknál, az idegen információt tartalmazó
kötéseknél könnyebben felbomlanak. A pályafordító pördítő centrifugálás
lehetősége, hogy a már megértett információ kombinációt tároló nagyobb
részecskéket, a füzérnyaláb külső pályáira elkülönítse. A külső pályákra kerülő,
,,megértett,, információ tartalmú részecskék pályái a mezők belsejébe
visszakanyarodnak, mint megőrzött, már megismert esemény a tudatba
épülhetnek. A belső áramlás egy csigavonalban szűkülő belső pályán
folytatódik, egyre beljebb terelve, a lendületüket a terelő juhászoknak adva
melegítik a mező központját. A csigavonal pálya, Ariadné fonala egyre kisebb
részein a régmúlt információi lelassuló áramlásuk végén besűrűsödnek,
bekérgesednek az elmeszesedett agytekervények útvesztőibe.
A bolygók emlékezetét a föld mélyébe tekeredett talajfelszín szintén megőrzi, az
eseményeket azok ülepedési sorrendjében elraktározva. Egy geológiai törés, egy
ősárok kibontásakor évezredek történései kerülnek napvilágba hasonló
struktúrában megőrzött emlékezet nyomán. A fák emlékezete a kéregben rakódik
le, ott őrzik a múltbeli események anyagot az események szerint felépítő
térszerkezeti változásait.
Az egyre sűrűbbé váló múltbeli eseményeket őrző betokosodó gén részecskékre
tekerednek az egyre nagyobb tömegbe szerveződő újabb információk, a
szerveződés belső áramlását segítve. Elképzelhető, hogy ezek egyre merevebb,
egyre lassabban áramló, változó alacsonyabb energiaszintre kerülve a
térszerkezeti arányokat megőrizve besűrűsödnek.
A hipnózis során ezen az információvonalon, haladunk a múlt felé, energiával
felelevenítve, változásba hozva a múltbeli történéseket, az észleléseket. A
változások, az események, amelyek részecskék információ kombinációiban
elérnek bennünket, (függetlenül attól, hogy tudatosult e vagy sem az észlelésük,)
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bekerülnek ebbe a rendszerbe, és mint egymás utáni változást a rendszer
emlékezetként, vagy a tudat alatt megőrzi.
Moetrius észrevétele, hogy a befelé haladó füzérpályákon a töltésáramlás és a
magnál bekövetkező forgásirány változás mágneses és elektromos hatást is
okozó forgásdimenziói segíthetik a rendezési és szeparálási folyamatot, (amelyet
a Maxwell egyenleteket jobban ismerők nagy valószínűséggel igazolni fognak.)
A dezinformációtól leválasztott, felbomlott kisebb részecskemezők már
azonosítható rendezett információt, válasz reakciót jelentenek. E részecskék a
kisebbre bomláskor nagyobb lendületre kapcsolva bennmaradhatnak a központi
gyorsító belső sugarában, amelyből a fény sebességével kirepülhetnek, és
változást okozhatnak a külső világban. A befelé szűkülő spirál pályára jutó
részecskék az irányító, a terelésben résztvevő részecskéket gerjesztve leadhatják
a lendület az energia feleslegük. Az ütközést túlélő, kisebb csomagokra bontódó,
dezinformációt már nem tartalmazó részecskék a fő sodrásba kerülve
kiáramlanak a környezeti térbe, mint a szerveződés válaszreakciója. Nem
lehetetlen az sem, hogy a feldolgozás során a meg nem értett tartalmú
részecskemezők addig áramlanak a rendszerben, addig ütköznek, aprózódnak,
amíg teljesen megérthető kisebb részecskékre nem bomlanak. Kivétel lehet a
már említett blokkolási eset, amelyet a félelem, a fájdalom, a rettegés, tehát a
súlyos egyensúlyhiány fenyegetés vált ki.
Az áramlás a mezőben körforgalomban folytatódik, ami a megfigyeléssel és
tapasztalással megegyezik. A meg nem értett dolgok nem hagynak nyugodni,
addig-addig forognak bennünk, addig tépelődünk, míg a megoldást meg nem
leljük. Az áramlás a mező körszimmetrikus áramlási kamráiban egy
csigavonalon tovább folytatódik, és az élet során, mint megszerzett, beépült
tudás a kamrák belsejében lévő génekre tekeredik. Ariadné fonala így tekeredik
fel az ősi információkra, az élet alatt megszerzett tudás és tapasztalás a
részecskék anyagi rendszerébe konzerválódik.

Néhány felvetődött gondolat:
• Az élő szerveződéseknek, amőbák, sejtek, rovarok vagy állatok, fák, emberek
bolygók, vagy Istenként Világegyetemet igazgató nagy tudású lényeknek van
egy jellemző azonosságuk. A fennhatóságuk csak akkora térre és arra az
időre terjeszkedhet ki, amelyben a részecskék áramlását, az információ
rendezettségét még kezelni tudják. Mivel ez az időfolyamat során változó
lehetőség, ezért a kiterjeszkedés is a képesség változásával tart lépést.
Az élet első felében mindig növekvő a működési fennhatóság, egyre nagyobb
térre terjedhet ki a szervezés, de a képességek hanyatlásával, a szervezőképesség
romlásával a legnagyobb szerveződések és a legnagyobb birodalmak is
összehúzódnak, majd összeomolnak.
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• A térben számos azonos méretű és nagyobb áramlási mező áll egymással
kapcsolatban, amelyben fontos stabilitási szabály, hogy az egymás melletti
lények feszültsége ne haladjon meg egy tűrési értéket. A stabilitás, a
kiszámítható (relatív) lassú és kicsi feszültségű változás alapfeltétele, hogy az
áramlás és a szerveződés bármely fázisában, az egymás közelében lévő
mezők között ne legyen nagy eltérés. Ha ez mégis megtörténne, helyi
viharokban kiegyenlítődés várható, amely magasabb változáshoz, térbeli
szétterjedéshez, migrációhoz vezet. A feszültség alacsony szinten tartása
eredményezheti a legnagyobb harmóniát. A túl nagy harmónia viszont
megszűnteti az áramlást, unalomba fullasztja a szerveződést.
• A harmóniában és életszerű folyamatban változó szerveződéseknél fontos
együttélési szabály, hogy a nagyobb másságú, eltérőbb szerveződések között
nagyobb feszültség áll fenn, amely állandó konfliktus alapot ad. A tér e
problémát úgy kezeli, hogy a nagyobb különbségeket mindenkor áramlással
redukálja. A tér hő és energia eltérést, azaz a nagyobb különbséget, a
jellemzőkben, dimenziókban eltérést áramlással egyenlíti ki, amely azonnal
megindul, kiegyenlítődésre törekszik az egymás mellett lévő tűrési értéket
meghaladása esetén. A nagy feszültség eltérés, nagy energiaáramlást válthat
ki, amely kezelés nélkül féktelen viharokat kiváltva kerülne kiegyenlítődésre.
Ez azért csillapodik le kezelhető energiaáramlássá, mert az áramlás során az
egymás mellé kerülő pályákon, határrétegekben is csak kicsi az eltérés.
• A galaxisok karjai nemcsak a látható nyúlványokból állnak, hanem hatalmas
hosszúságú gyorsító, besoroló pályaként lehetővé teszi a különböző
sebességű áramlás zavar nélküli kialakulását. A folyók, az autópályák vagy a
szélörvény sodrása, áramlása a belső csatornákon lényegesen nagyobb lehet,
de az eltérő jellemzőkkel áramló közegben a tűrési értéket sehol sem haladja
meg a feszültség. A füzérpályák sok százmilliárd, egymással párhuzamos,
egymás köré fonódó fluxus-csatornájában, a legbelső pályákon az áramlás
zavarását már nem akadályozza a környezetből a külső pályák által azonos
sodrásba terelt, felgyorsított, más áramlási jellemzőkkel rendelkező betanított
részecskéi. A belső zavartalanabb áramlás elég nagytömegű, hosszú útidejű
mezőknél a fénysebesség fölé gyorsulhat, amelyet a folyamatos gyorsítás és a
közvetlen környezet akadályokat elhárító hatása tesz lehetővé. Ezek a pályák
összeolvadnának, ha az áramlási sebesség az egymás melletti pályákon
teljesen azonos lenne. A töltéseket egyező irányba tüzelő áramoltató
rendszerek párhuzamossága esetén, pl. párhuzamos vezetők esetén egymás
felé kényszerítő erő alakul ki.
• Ha a térben lévő bolygó méretű mezők áramlási (füzér) pálya
keresztmetszetét ábrázolnánk, és meg akarnánk a különbözeteket mérni,
akkor a pályaköteg közepe felé haladva egyre nagyobb áramlási sebességet
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kapnánk. A pályákon a részecskék (kicsi mezők) alakja egyre elnyúltabbá,
hosszúkás sejtszerűvé válik. Mivel az egymás melletti pályákon nem jelentős
a sebességdifferencia, azaz nem jelentős az (információs) tulajdonság
másság, ezért nem alakulhat ki az áramló mezőkben jelentős változás.
Gyakorlatilag az áramlás közben megszűnik, pontosabban jelentősen
lecsökken az egymás felé ható impulzus, redukálódik a változás, amely miatt
a pályák közötti hézag egyre kisebb lehet. Az azonos pályákon lévő
részecskék is szinte egymásba érnek, hatalmas pálya és részecskesűrűség
alakulhat ki. Ezt a dimenziós jellemzők, tulajdonságok nagyfokú azonossága
teszi lehetővé.
• Az áramlás sebessége meghatározza a mezőkbe kerülő anyag visszabomlását,
amely változásfüggő. A nagyobb anyagmezőket képező kisebb részecskéket
a környezeti nyomásdifferencia és még más dimenzió azonosságok tartják
egyben. Mivel a nyomás az áramlás gyorsulása közben folyamatosan
csökken, amely miatt a gravitációs kötőerő is az áramlás gyorsulásával
arányosan csökken, ez pedig a részecskemezők alkotóikra szétesését
eredményezi. Minél nagyobb sebességű az áramlás, annál kisebb számú
részecskét tartalmazó, alsóbb fraktálszintű mezőkre bomlik le az anyag,
amely a megértés segítését lehetővé teszi. Az anyag és az anyagba konvertált
információ a mezők felépülésével arányosan növekszik, de a rendezettséget
és a bonyolultságot összetettebb folyamatok eredményezik.
• Minden szerveződés alulról kezdve szerveződik, a téregyenlőséget okozó
szülőmezők által meghatározott kombinációjú részecskéből álló kezdeti
bonyolultságból. Az életfolyamatnak tekinthető változási sorozat a
részecskeszám és a kombinációk növekedésével a tapasztalások rendjében
növekszik a megértést növelve. Ha a környezet változása miatt, a mezőbe
áramló részecskék egy részét a részecskekatasztrófa, azaz az impulzus kiüti,
az hiányként fog beépülni az Ariadné fonalát képező információ gomolyag
tömegébe. Ha a környezeti térben nagyobb a változás, ez időegység alatt több
részecske beérkezését jelenti, amely jellemző információját vagy annak a
hiányát a gomolyagba sorolja. A hiány és a többlet, a van részecske, nincs
részecske, ezek sűrűségének és a térhelyzeti, időrendi változása eltérő
információként épül be, amely ráadásul a gomolyagon belüli neuron
anyagmezőt képező térben mindenkor összekapcsolódhat a hasonló, analóg
térbeli elrendeződésben lévő részecskemezők már megértett információt
jelentő halmazához. Ezzel a megértett információ megerősödhet. Tehát
nemcsak van és nincs kétdimenziós a jelmegőrzés, hanem ha van, az éppen
miképpen viszonyul, irányában, lendületében, tartalmában és jellemzőiben a
már meglévőkhöz. Az életszerű folyamatban változó mezők többdimenziós
feltételrendszer alapján kapcsolatba épülő áramlási mezőknek tekinthető.
Értelemszerűen, a kevesebb részből, részecskéből álló mezők kevesebb
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kombinációt jelentő egyszerűbb információt képeznek, amelyeket a
szerveződések fiatal korban tanulnak meg. Az áramlási szerkezetekben
lebomló mezők, nemcsak fehérje szintig történő lebomlását jelentik, hanem a
bonyolult információ megérthető információra redukálását is. Tehát a
mezőbe kerülő információs tulajdonságú hatóanyag, energia a lebomlásakor
az egységnyi részecskeszám csökkenése, a megértést és a feldolgozást segíti.
Az áramlás és a nyomáscsökkenés meghatározza, hogy a mezőbe került
részecskék az állapotuktól és a képességeiktől is függő lebomlás mértékét.
Ha a lecsökkenő nyomáson még mindig olyan bonyolult kombinációban van
az anyag, amellyel azonos nincs a memóriában, akkor az információ
újdonságként rögzül, amelyik hozzákapcsolódik az adott kombinációval a
legnagyobb azonosságot mutató kisebb információkhoz. Mivel az
információ, az időrendi folyamatot megtartva rögzül, ezért a történési
eseménysort a korábbi információkkal összekapcsoló neuronhálózat idő és
eseményrendet tartóan épül ki.
• A mezők életfolyamatát képező áramlás a forgószélhez, a tornádóhoz
hasonlítható. A kezdeti kis egyenetlenség, áramlási zavar megerősödik,
időben és térben kiteljesedik, majd ahogy a változás és a nyomás különbség
csökken, az áramlás is lecsendesedik. Az életfolyamatok is hasonlóan
játszódnak le. A kezdeti áramlási mintából a fiatalkori lendületes felgyorsulás
során egyre nagyobb részecskemező alakul ki, amelyik a térben és az időben
kiteljesedik. A szétterülés során a kezdeti lendület eloszlik a növekvő számú
befogadott részecskébe, amely miatt a lendületes áramlás is csökken. Az
áramlás csökkenése a nyomás kiegyenlítődésével jár, amely egyre jobban
megközelíti a környezeti értéket. Az intenzív áramláskor jobban lebontott
mezők felhalmozása az idő folyamán csökken. Míg a fiatalabb korban
minden mező mérete és bonyolultsága a térben és időben növekszik, addig a
bonyolultság növekedése egy feltelési folyamatként egyre csökkenti az
áramlást, a befogadó képességet. Az öregedéssel a befogadási és a
kibocsátási információ és energiaarány változik. Az élet első felében a
befogadott részecskéknek az örvénykamrákba, a neuron gomolyagba épülő
mennyisége több mint a kibocsátás, amely testbe, mezőbe épülő információ
felhalmozást eredményez. Az élete delén túljutott szerveződésnél a
kibocsátott mennyiség a befogadotthoz képest megnövekszik, amely a
felhalmozás leépülését vonja maga után, és egyre másra kerülhetnek elő
ifjúkori emlékképek. Ez az oka annak, hogy a szenilitást megelőzően egyre
régebbi, fiatalkori élmények, emlékképek kerülnek a felszínre, aktiválódnak.
• Az öregedő mezők csökkenő feldolgozási lehetősége azért következik be,
mert az áramlás csökkenése miatt, az átáramló anyagok nem bomlanak le
annyira, mint a fiatalabb korban a nagy áramlási lendületkor. Ez miatt a
nagyobb egységekben átáramló információs anyagmezők megértési
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beazonosítási lehetősége csökken. Az öregedő mezők az edzés, az áramlás
tudatos és folyamatos fenntartásának az elmaradása esetén egyre kevésbé
képesek a nagyobb egységekben átáramló újszerű kombinációjú információt
felbontani, megérteni, és a korábbi ismeretekhez kapcsolni.

Folytassunk egy már az El Ninó leírásánál már megkezdett témát egy kicsit
részletesebben kifejtve.

A csillagközi fraktálrendszerünk felépítése:
A bolygónk belső áramlásai, turbolens keringések, amelyek kéregtáblákat is
áramoltatva belső áramlást okoznak. Ez nemcsak a kérgen belül, hanem a
szférák ekvipotenciális felületein azon kívül is folytatódik. A bioszférában és a
középső rétegekben szél és magasnyomású légáramlatok alakulnak ki, amelyek
mind az anyag, a töltésáramlást, az elektromágneses mezőnek a bolygónk körüli
felépülését segítik. A szférák olyan állandóan megújuló külső védőrétegek,
amelyekben a Földből kiáramló töltések, anyagok, részecskéi ütköznek a befelé
igyekvő áramlatokkal, részecskékkel, sugárzással, amelyek megakadályozzák a
védőrészecskék eltávozását, és leülepedő porként vagy a mágneses mező
füzérsugarain visszakényszerítik a Földi egyenlítő környékére, a beáramlási
keringési ekliptikára. Ezek is ekvipotenciális felületek. A Földnek már planetális
szféráját alkotó ekvipotenciális felületen kering a Hold, amely nem a legkülső
neutrális ellipszoid, (tojás) alakú erőtérhártya. Feltételezhető, hogy kijjebb is van
még sok neutrális erőtérhártya, amelyen viszont nem tud összegyűlni az anyag,
mert a környező bolygók hatása már erősebben érvényesül, és rendszeresen
elorozzák.
A bolygók, a Nap ekvipotenciális felületein keringenek, egy olyan íves, közös
szülői határrétegben, amelynek a középpontja a szülői mező tömegközéppontját
képezi. E keringési pályákat, a tömegközpontot képező szülői mező és a
környezet egyenlő nyomású buborékjai közötti határfelületek neutrális
térhelyzete határozza meg. A Nap belső és az általunk megfigyelhető szerkezete
szintén ilyen rétegekből áll, amelyek messze a legkülső bolygók határain túl
terjednek. A Nap egy nagyobb rendszer részeként szintén egy semleges szülői
felületen kering, amelyen más irányban a vele egy időben született
csillagtestvérei is megtalálhatók. A láthatatlan gömbszerű képződmények,
ekvipotenciális héjrétegekkel határoltak, amelyekben hasonló áramlási rendszer
egy magasabb energia és fraktálszintet képez. A Gömbszerű buborék nyomását
a belső áramlásból kijutó részecskék lendülete tartja fenn, amelynek ellenerőt
tart a külső objektumokból érkező részecskéknek a környezeti teret is feltöltő
azonos értékű lendületnyomása. A Nap keringési felületét és lehetőségét
meghatározó rendszer szintén héjakból áll, amelyek által határolt tér, egy
régebben keletkezett még nagyobb mező a tejútnak nevezett galaxisunk körül
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kering. E keringés nem törvényszerűen azonos ekliptikán következik be, amely
miatt a pályasíkok a térben is keresztezhetik egymást. A pályán keringő
objektumoknak, rendszeresen sűrűbb és ritkább, csillagközi gázokból és porból
álló közegek, kozmikus felhők kerülnek az útjukba, amelyek alaposan
megváltoztathatják a rendszer energiaáramlását. Ha a Nap egy ilyen kozmikus
felhőbe kerül, az áthaladása alatt a felhő sűrűségétől és az áthaladás idejétől is
függő lehűlés, eljegesedés következhet be. Mivel a galaxisokban viszonylag
rendszeresek a csillaghalálok is, az ekkor bekövetkező novakitörések és
szuprnóva robbanások egyre újabb és újabb növekedő méretű gázfelhőkre
bomlanak, amelyeket a csillagok a pályájuk során keresztezhetnek. Sokkal több
figyelmet kell fordítanunk a Nap pályájára és keringése során útjába kerülő
felhő lehetőségekre, amelyek észlelése esetén a veszély megbecsüléséhez
információt, a felkészüléshez esetleg időt nyerhetünk.
A tágabb környezetére és a jövő lehetőségeire kíváncsi embernek nem árt
ismernie, hogy minden látszólag önálló vonatkoztatási rendszer, fraktálszint egy
önálló áramlással rendelkező mező, amely felszínén áramlanak az utód
objektumok annak a bemeneti (nyelői) ekliptikai síkja felé. Az élet, a bolygó, a
csillag és a galaxis-fejlődés, az ilyen áramlási rendszerből kibocsátott energia
anyaggá, atomokká, áramlási mezőkké szerveződése. Ez a folyamat nem
végtelen lehetőségű. A kezdeti tágulás, a tér és időnyerés után a rendszer a
keringési idő alatt nagyobb szerveződési (és fraktál) szintre került áramlási
mezőket az ekliptikájára tereli a környezeti nyomás és áramlás.
Az új ciklus kezdetén, a kibocsátás után a mezők között a működési tér nő, az
események feldolgozásához szükséges idő és a környezethez viszonyítható
távolság csökken. Az egymás után indult mezők egymás felé közelednek,
utolérhetik egymást, bekerülnek az élet és az áramlás sűrűjébe. A ciklus vége
felé, folyamatos gyorsulás a sorsuk, a környezet sodrása, áramlása a szülői nyelő
felé gyorsul. A felgyorsulás során, egyre távolabb kerülnek az egy időben indult
társaiktól, a feldolgozási időszükséglet és a körülöttük lévő tér egyre növekszik,
miközben egyre kisebb egységekre bomlanak vissza. Nem törvényszerűen kerül
minden szerveződés vissza a kibocsátó mezőbe, egy rész mindig megszökhet,
vagy nagyobb tér és idő bejárásával nagyobb szerveződési szintre kerülhet.
Az áramlási mezők, függetlenül, attól hogy milyen méretűek, egy nagyobb
rendszer felületén maguk is keringenek. A Nap miközben kering egy nagyobb
rendszer felületén, annak az ekliptikáján befelé közeledve, egyben kering a
galaxisunk körül is, annak az ekliptikája közepén lévő nagy fekete lyukhoz, a
galaxisunk nyelőjéhez közeledve. A galaxisunk sem mozdulatlan, az is számos
egy időben keletkezett társával lokális csoportot, halmazt alkot, amelyek még
nagyobb buborékokat képező mezőkön áramlanak azok nyelői felé. A Virgo
halmaz, amely a lokális galaxis csoportunkat és a galaxisunkat is tartalmazza,
valamint a Hydro-Centaurus, egy még nagyobb áramlási mező buborékjának a
felületén annak a nyelőjéhez közelednek.
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35. ábra: Egy nagy áramlási rendszerből, mint szülőből kibocsátott részecskék,
már csillag méretre növekedtek, amelyek a széttartó füzérpályák kiáramlási
tölcséreit éppenhogy elhagyták. A rendszer a tengelyével fordult felénk,
amelyből, mivel a tengelyirányban állunk igen sok és nagy energiájú részecske
került a térségünkbe. Ezek a részecskék a fénynél nagyobb összetevői már a rég
múltban ideérkeztek, viszont a fénynél lassab de megszökni képes lendületű
részecskék lehet hogy csak most érik el a térségünket.

Az ilyen nagy áramlási mezők még nagyobb szuper és hiper halmazokból
képződő kozmikus habszerkezetet alkot, amelynek az egyik mérete a
Világegyetemként ismert kiterjedésű tér.
36. ábra: egy még nagyobb áramlási rendszer a Hyadok nyelője, amely fekete
lyukat képez. A rendszer nyelője felé áramlanak a képen látható objektumok,
csillagok, amelyek ott felgyorsulva felbomlanak, a mennyek országába érnek.

A csillagképeket az
Atlasz, 2000 ben
megjelent Csillagászat
könyvéből másoltuk,
amelyet mindenkinek
ajánlunk olvasására.
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A távoli térben olyan látszólag üres buborékok is léteznek, amelyben nem
látható anyag, csak az üres tér. Ez csak akkor lehetséges, ha a tér valójában nem
üres, ezért nem átlátható. Az ilyen mezőkben hatalmas ősi szerveződések fekete
lyukai találhatók, amelyet azért látunk üresnek, mert a fény és a kozmikus
sugárzás energiaszintű részecskék sem szökhetnek ki e mezőkből. Ha megszűnt
szétáramlott mezők, kiürült maradványai lennének, akkor a mögöttük lévő
csillagtér fiatalabb csillagainak a sugárzását észlelnünk kellene.
Az áramlási mezők különböző szintjei, a halmazok belül a látható anyagtól
látszólag mentesek, de nem üresek, hanem Quintesszenciaként megismert sokkal
apróbb részecskék lendületéből fakadt túlnyomás tartja felfúvódva őket. Ez
lényegében a legkisebb méretre redukálódott anyag, a legkisebb áramlási
mezők, amelynek a méretét az adott mezők gyorsítási lehetőségei határozzák
meg. Az élő mezőkben folyamatosan történik az anyag tördelése, felaprózása és
egyesítése, amelyek hasonló szerkezetekkel körülölelt önállónak tekinthető
áramlási rendszereket képez. A mezők határaikat egymás közötti semleges
vonalakon húzzák meg, amelyeken áramolva időnként összetorlódnak, máskor
egyenletesebben elosztódnak. Az ilyen torlódásoknál az egymás felé haladó
anyagtömeg lendülete a térnyomást megnöveli, amelyben új részecskék, új
összetételben új csillagok születhetnek. Egy ilyen óriási torlaszban a csillagok
szülőhelye a Nagy Falnak elnevezett galaxis-torlasz, amely 500 fényévnél is
hosszabb.

Bemásolt kép a Laorusse 9. oldaláról a galaxis spirálkarjai.
37. ábra: A Galaxis fősík és a Halo-k keresztező becsatlakozásai, a torlódó
anyagból csillagok ezrei, milliói születnek jelenleg is.
Ajánlható irodalom a Laorusse, A természet enciklopédiája, amelyből a képet
kölcsönöztük. A galaxis halóit is ábrázoló képen jól látható a galaxison belül, a
halók a spirálkarok, mint anyagot szállító részecskefolyók találkozásainál is
megtalálható torlódások, anyagsűrűsödések, amelyekből új csillagok ezrei
születnek, amelyekből egyre nagyobb áramlási mezők alakulnak ki. A galaxis
által kibocsátott és a környezetből a szférális ekvipotenciális felületeken
összegződő csillagközi gázban ütköző részecskék, a lendület elvesztésével
állócsomókba, állómezőkbe, anyagba tömörül. Az anyag olyan részecskéknek is
tekinthető kisebb áramlási mezők egyre nagyobb áramlássá összegződése,
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amelyek körfolyamatban áramlanak a mezőkben felbontásuktól az anyag és a
csillagképződés sokféle fraktálszintű lépcsőjén át az ismétlődő felbomlásukig.
Moetrius elképzelése szerint a bolygók és a Nap tömege nem fogy, hanem
váltakozva növekszik. A mezők és a csillagok így a bolygók növekedését
nemcsak a gravitációs tömegnövelő lehetőség, hanem a környezetből az
áramlásba bevonható anyag lehetősége határozza meg. (Akkor fejleszt egy
Napszerű mező, ha láthatóan nyereségessé válhat a vállalkozás, azaz
lehetségesnek látszik a folyamatos bevétel növekedése) Ha nincs ilyen anyag a
környezetben, akkor a mezők többsége nyugton marad, vagy csökkenő
lehetőségek, a hét szűk esztendő esetén összehúzza magát, éppen-csak vegetál.
A fiatalabb felnövekvő, a környezete által jól táplált időszakában az egész
térséggel együtt állandóan növekszik, beleértve a Földet is. Ha elegendő a
környezeti táplálék, ha elég elöregedett áramlásvesztett kozmikus porfelhőn,
nova maradványon halad át, a Naprendszer és valamennyi bolygó arányosan
növekszik, amely miatt tágulnia kell a mezők közötti térnek. Ellenkező esetben a
kovalens kötésű életlehetőség határa a Naptól egyre kijjebb tolódik. Ez alapján a
Nap fiatalabb korában a Merkúron élet is kialakulhatott, amely később a
Vénuszon folytatódott. A Vénusz környezetének a túlmelegedésekor olyan
fémek és egyéb anyagok, ammóniák stb. is elgőzölögtek, amelyek mérgezővé
tették a légkört, az élet feltehetően kipusztult. A Földre áttelepült élet után a
Marson folytatódhat akkor, ha a biohatár kitolódik, amely időszakra a külső
bolygók tömege valószínűen besűrűsödik és elkérgesedik. Bár az ellenkező
folyamat a valószínűbb, a Naprendszer tömege és a Nap és a bolygók tömege ez
esetben is folyamatosan nő, de ez alulról táplált növekedés. Miközben a külső
térbe egyre több anyag, kozmikus por, részecskék és ionok jutnak be, a
buborékok térmérete, az anyagmezőkbe növekedő tömeg egyre nő. Az
összetettebb és besűrűsödő anyag a tömegnövekedés során a gravitációs,
dimenziós azonosságok segítségével befelé vándorol, amely út végén egy
nagyobb gyorsító mezőben fejezi be az összetettebb bonyolultságú anyagi
mivoltát és újra kisebb kozmikus gázfelhővé, quintesszenciává bomlik.

A Madarakkal foglalkozóknak lehet hogy újdonságot jelent a
vándormadarak repülésénél az a megfigyelés, hogy mindig olyan pályán,
határrétegen repülnek, amelynél sűrűségi ugrás van a levegőben. A szférák
rétegei nem lineárisan sűrűsödnek a Föld felé, hanem réteges elhelyezkedésben,
lefelé vagy felfelé hatássűrűbb és ritkább felületek, légrétegek váltják egymást.
A rétegek, különböző energiaszintű héjakat jelentenek az élő bolygó Gaia
felszíne felett, amely energiaszintek felső határain kevesebb energia kell a
madarak súlyából származó gravitációs erő legyőzésére, ez pedig lehetővé teszi,
hogy az energia megtakarítást a haladás irányú ellenállás legyőzésére fordítsák.
Könnyebbséget jelent az is, hogy egy-egy azonos energiaszinten haladáshoz
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kevesebb energia szükséges, tehát ha már (nagyobb erőbefektetéssel) feljutnak
egy magasabb energiaszintű határréteg felületére, abban a határrétegben
érvényesülő felhajtóerőt kihasználva nagyobb távolságokra juthatnak el.
A határrétegeken jelentkező felhajtóerőt az a bolygóból kifelé igyekvő részecske
lendület segíti, amely az adott energiaszintű felületre jutva némileg semlegesíti a
lefelé szorító részecskenyomást. Az ilyen felületek rendkívül energia-dúsak,
mert az ütköző zónák, nagy impulzussűrűségű rétegek. A bolygónk körül
kialakult füzérsugarak körül keringenek a fogságba esett töltött részecskék,
amelyet a töltések határozott áramlási iránya miatt mágneses erővonalakként
észlelünk. A mezőből, a környezetből bejutni akaró részecskék semlegesítésére
kilőtt töltött részecskék felfelé irányuló áramlása kihasználható a madarak
részéről felhajtó erőként. A különböző energiaszintű héjak eltérő méretű
örvénytereket hoznak létre, amelyek lefelé sűrűsödnek, amely kisebb térre
kiható nagyobb fluxust eredményez. A határrétegek vastagsága valószínűen
felfelé növekszik, amely eltérő összetételt is jelent, amelyben az alsóbb
rétegekben magasabb a Földi eredetű részecske aránya, míg felfelé a külső,
(idegen) energiaarány növekedése várható. A rétegeken belül az azonos
frekvenciával és a késedelmi tűréssel érkező részecskék randevúznak, amely
rétegek között kicsi az impulzus sűrűség. Itt az előző akadályon átjutó, ott
párkapcsolatba épült részecskék újra gyorsulhatnak a következő frekvenciasáv
eléréséig.
A magasabb rétegekben a gravitáció csökken, amely az árnyékolás csökkenése
miatt számottevő, de az oxigén, és az ózontartalom egy darabig növekszik. A
madarak, az évmilliók alatt kialakult evolúciós ismerettel mindig megtalálják
azokat a legkedvezőbb héjrétegeket, amelyeken az oxigén ellátás jobb, a
légellenállás és a gravitáció valamivel kevesebb, és a hőmérséklet még nem
olyan hideg, hogy az izommunkát ellehetetlenítse.

A téráramlás és a rendezettség kialakulása, működési rendszere:
A rezgés lehet egyszeri eseményváltozás csökkenő amplitúdójú csillapodó,
elvezetődése, amely azonban az anyagmezők kristályrácsainál, a részecskemezőkről
reakcióként visszaverődik. Az egymás után rendszeres időközökkel keletkező változás
rezgést kelt, amely a változás helyéről eltávolodva terjed. A rezgés lehet olyan
változások következményei is, amikor a szabálytalan egymás felé irányuló
statisztikailag közel azonos értékű, de eltérő ritmusú hatások változási eseményt
szállító részecskéi időben nem azonos pillanatokban érnek a tér azonos helyszíneire,
ezért kölcsönhatás, tartós rezgési folyamat nem alakulhat ki. Lehetséges azonos
ritmusú rezgés, amely több egyszerre változó, egyforma távolságra lévő pontból indul
ki, amelykor a változási helyek közötti térben az egymással szemben áramló részecske
lendületirányok ellenirányúak, amelyek lerontják egymás eredőit. Ha a ritmusban egy
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csöppnyi eltérés van, a részecskék csak rezegnek, ide-oda tologatják egymást, tartós
áramlási folyamat az ilyen változásokból nem alakul ki. Az ilyen változásokból is
kialakulhat hő és szinte távolság nélküli lokális energiarezgés. Ha olyan terünk van,
amelyben a tér összes irányából, nagyjából azonos ritmusban keltődő, változási
esemény történik, amelyből azonos frekvenciára lassult, a megfigyelőnél lendület és
ritmusszimmetriába került összeérő részecskehullámok ide-oda rezegve egymással
szemben hatnak, ott hőt termelő rezgést kell észlelnünk. Ez gyakorlatilag bármilyen
magasabb frekvencián keltődött változás időben és térben történő lassulása miatt
törvényszerűen lecsökken a legkisebb és még észlelhető hőt termelő zúgásra. Az ilyen
rezgési maradványokat az Univerzum kozmikus háttérsugárzásaként, hőrezgésként
ismerjük. A körülöttünk lévő tér az állandó változás ellenére globálisan
nagypontosságú egyensúlyba került, amelyben az összes változás eredője egy közös
frekvenciára mérséklődött hőrezgést eredményez. Elképzelhető, hogy ez a frekvencia a
bennünket is tartalmazó Univerzum átlagos változási értékének megfelelő statisztikai
középfekvenciáját jelenti.
A hőrezgés, egy tolarencia tartományon belül egymással szemben ható neutrális erdőjű
rezgésnek tekinthető, amelyet jelképesen két egymással szemben álló nyíl között egy
felező merőlegessel ábrázolhatunk.

A jelkép a meghatározható tartományon belüli semlegesítést, a neutrális
hatásegyensúlyt jelképezi. A neutrális egyensúlyhoz képest lehetséges változás a
tolarencia tartományt jelképezi, amelyen belüli változás a tér háttérrezgéseként, az
Univerzális kozmikus háttérsugárzásként a fekete test hősugárzási értékeként ismert.
A hatásegyensúly eltolódása esetén az egyensúly valamely oldal megerősödése miatt
megszűnik, annak a tartós eltolódása miatt térenergiai egyenlőtlenség, ennek a
következtében áramlás alakul ki. Ha a térben lévő energetikailag áramlással
jellemezhető mezők, térségek torló és differenciáló hatása miatt áramlás alakul ki, ez
tartós időbeni egyenlőtlenséget eredményez. A kialakult térerő differencia
egyenlőtlensége esetén az időegységre jutó nagyobb változásban álló térségben
nagyobb hőfejlődés történik, amely nyomásnövekedést eredményez. A nyomás
növekedésével hő, és részecske, az ismertebb nevén változtató képességgel rendelkező
energiaáramlás indul el a kisebb változásban álló tér alacsonyabb hőmérsékletű és
nyomású mezői felé. A változásdifferencia a tartós fennállása esetén folyamatos
áramlást eredményez. Ilyenkor az áramlást kiváltó hatások nem csak egymással
szemben hatva összegződnek. Az időben változó statisztikai átlagot adó térerő
egyensúlyból lendületösszegződő hatásként, a nagyobb változásban álló helyek felől a
hidegebb lassabban változó tér felé tartósabb áramlás alakul ki. A tartósabb áramlás
esetén, a tér egy keresztmetszetében, mezőjében állandó, az áramlás által
meghatározott (befolyásolt) időfolyamatot, történési eseménysor képező változási
sorozat és esemény rend alakul ki. Az ilyen térhelyzet változások változó,
energetikailag és információsan is eltérő térhelyzeteket alakíthat ki. Az ilyen tartósan
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többdimenziós egyensúlyba került, de időben változó összetételű, (bonyolultságú)
energiaáramlásokat, változó és változtató képességgel rendelkező anyagmezők néven
ismerjük. Az anyagmezők kialakulásának a feltétele a tér egy meghatározható
tulajdonságokkal rendelkező részében tartósan összegződő de a dimenziós
jellemzőkben folyamatosan változó hatásegyensúly. Az egyensúly részleges
megbomlása folyamatos áramlást, térenergia változást, időbeli folyamatot eredményez.
Ez a tér lendületnyomásban megjelenő, az egyensúlyt, a kialakult feszültséget
megbontó, levezető eláramláshoz vezet, amely időben tartós vagy/és véges
folyamatokat generál. A folyamat rendszerint egyre növekvő feszültséggel létrejövő
többdimenziós téregyensúllyal kezdődik, amelynek levezetődéseként, változó
intenzitású, nagyobb lendülettel és a feszültség csökkenésével járó, az egységnyi
időegységre jutóan egyre kisebb lecsengő változást eredményez. A feszültség
elmúltával, kiegyenlítődésével a változási folyamat egy alacsonyabb energiaszintre
csökkenve redukálódik, de sohasem szűnik meg teljesen. (Ez arra utal, hogy az
életként ismert folyamat a halállal ugyan minőségileg megváltozik, de nem szűnik
meg, csak több bonyolultságú szinttel kisebb fraktálszinten folytatódik). A folyamat
végén a térváltozás lecsökken az egyensúlyban álló környezet szintjére, a változás
hőrezgéssé, háttérsugárzássá csendesedik. A folyamatidő alatt, - amit életfolyamatként
is ismerünk - a téregyensúly a genetikai információként ismert, a születéskor
(fogamzáskor) kialakuló áramlásminta által irányított, rendezett (részecske) áramlássá
alakulhat, amely időben tartós, rendezett áramlást alakít ki az energiával telített térben.
Ez a rendezett áramlás bármilyen gyors időbeni változást eredményezhet, a csillagközi
tér lassú változásától a csillagokban folyó végtelengyors változásokig. Valamennyi
rendezett áramlási térben kialakuló áramlás fennmaradása annak a rendezettségétől
függ. A tartós áramlással jellemezhető tereket, energia és anyagmezőket a
rendezettségre utaló nyilakkal jelöljük. E mezőkben az áramlás, a statisztikailag
dimenziószimmetrikus határfelület irányába, a relatív egyensúlyba került változtató
képesség – mint tartós energiaáramlás – levezetődik.

38. ábrasorozat:

Az áramlás kialakulását a környezet fékezi, amely miatt az
áramlás lendülete a kölcsönhatásban csökken, nyomássá
alakulva elnyelődik. Az egymással szemben ható áramlások
között valahol a térben egyensúly alakul ki, amely torlódáshoz
és nyomásnövekedéshez vezet. Amennyiben a
nyomásnövekedés meghaladja a környezeti értéket, a kisebb
nyomású tér felé a többlet levezetődik, keresztirányú
eláramlás alakul ki.

A tartós egyensúlyból kialakuló áramlás lendülete a nyomással telített térben torlódik, amely
visszatérítve az áramlatot egy keresztirányú körfolyamatba szerveződő áramlási rendszert
alakít ki. A térben kialakuló áramlási szerkezet, egy örvénylő alakzatba rendeződött változó
teret, élőmezőt eredményez. E mezőben az áramlást fenntartó lendületösszegződés
fennmaradásáig a kialakult a térerő egyensúly változása az áramlási minta (genetikai
információ) és a környezet változása által pontosan meghatározott rend szerint zajlik.
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Az áramlás megváltozott irányba ható lendületét a
keresztirányú áramlással fraktálrendszerbe szerveződő
környezet visszairányítja a hatásegyensúly megbomlásához
vezető origó (kezdőpont) irányába. A genetikai időrend, mint változási rend, - az elődöktől kapott részecskékből a
téregyensúly változási folyamatsort képező, a változást
időrendbe szervező új áramlási mintát alakít ki, amely a
mezőben is analóg fraktálrendszerbe szerveződik.

A belső és külső áramlások időben és térben is rendezett
eseményeket, változási sort, folyamatokat eredményeznek,
amelyben kialakul az eseményeket időrendben és a hatáserősségük
szerint is megőrző emlékezet, a memorizálás lehetősége.

A mezőbe és onnan kiáramló hatások, az energia, a lendület irányítását az új folyamat
kezdetekor szerveződött új összetételű áramlási minta, a lélek végzi. Az áramlási
minta a meghatározott változási folyamattervet megtartva a környezeti hatások
jelentős módosítását is képes kompenzálni. A lélek olyan áramló részecskékből
(piramis rendszerbe szerveződött örvényterekből) álló örvénymező, amelyben a
térszerkezetbe és időrendbe rendeződő áramlási rend a bejutó részecskék
lendületenergiáját meghatározott idő és eseményrend szerint összegzi. Ez egy fejlődési
folyamatot generál, amely minden élőmező változását, egymást követő
eseménysorhoz, életfolyamathoz rendeli.
Az új lélek születésekor, az új áramlási minta kialakulásakor a felhalmozódott
térfeszültség az ide-oda rezgés helyett az új minta szerinti áramlásba kezd, magával
ragadva a környezetből az áramlási mezőbe bejutó részecskéket, a folyamat
fenntartásához felhasználva azok lendület és kötési energiáját. Az élőmezőket
fenntartó tartós áramlás rendezéséhez a bejutó részecskék felhalmozódott kötési és a
lendületenergiája adja azt a többletet, amelyből a mező, a test és az aura felépül,
energiában és környezeti hatásában kiteljesedik. A változási folyamatban az kezdeti
lendület és az utánpótlás csökkenésekor, a rendezett áramlás romlásával sokszoros
átalakulást követően a mező áramlása a fennmaradási szint (általunk észlelhető
változási szint) alá csökken. Ezt agónia, a rendezett folyamat leállása, pontosabban a
változás rendezettségének a megszűnése, az élet és a szervezett folyamat felbomlása, a
szervezet halála követi. Ez csak az adott, nagyobb bonyolultságú szerveződési rend, a
kialakult folyamatminta a lélek összetétele szerinti áramlási rend megszűnését
eredményezi, a változás a felbomlott kisebb egységnyi részekben azok áramlási rendje
alapján tovább folyik.
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A tér és a környezet hatása:
Az anyagmezők a sokdimenziós tér azon részein alakulnak ki, amelyek a tér állandó
változása ellenére időben tartósan, kompenzálható stabil egyensúlyban maradnak. A
térben kialakuló mezőket mindig a körülöttük lévő térben változó mezőkből
kibocsátott térhullámok téregyensúlyt eredményező energia összegződése alakítja ki,
amelyek természetesen együtt változnak a létrehozó mezők térbeli helyzetével és
állapotával. A galaxisokat, köztünk a tejúttal, a mi galaxisunkkal azok a régi
őscsillagok, gömbhalmazok hozták létre, amelyeknek a statisztikai térközpontot
jelentő mezőben tartósan összegződött a részecskesugárzásuk. Minden anyagi mezőt
az ilyen tartós térenergiai összegződések hoznak létre, és tartanak azon a pályán, a
háromdimenziós tér területén, amelyiket a létrehozó mezők egymáshoz képest történő
elmozdulása határoz meg.
A rendszer érdekessége, hogy az új mezők a kialakulással belépnek a fenntartói körbe,
az energia kiáramlásukkal hozzájárulnak a környezeti térben fejlődő kisebb energiájú
és alsóbb fraktálszinten álló ifjabb mezők szerveződéséhez és fennmaradásához. Az
atomi mezők magjai körül részecskékből elektronnyi mezők fejlődnek, azok körül az
elektronoknál is kisebb energiájú mezők, olyan általunk nem mérhető kicsi
kölcsönhatású örvényterek, amelyekben részecskék meghatározott rendben áramolva
tartják fenn a változási és a környezethez alkalmazkodási folyamatot.
A mezők neutrális hatásúak a környezetre akkor, ha a forgási és a mozgási eredőjük
nulla, de ez esetben is képesek kölcsönhatás kiváltására a részecskék energiájának a
módosításán keresztül. Ez azonban relatív kis értékű kölcsönhatási energia, amely az
általunk nem mérhető tartományba esik. Más a helyzet a nagyobb belső változásban
(áramlásban) álló mezők esetén. Ezeket a mezőket töltéssel rendelkező mezőknek
(részecskéknek) ismerjük, amelyeknek határozott, felismerhető és mérhető áramlása,
forgása van. Az áramlás és a forgás lehetőséget ad az állandó változásra, ennek
tartóssága esetén egymást követő eseménysor kialakulására, azaz életszerű folyamatra.
Ha ez hosszú ideig meghatározott feltételek szerinti rendben történhet, akkor evolúciós
változás, fejlődés lehet a következménye, de ehhez relatív hosszú idő, vagy az
időegységre jutó gyors változási sorozat szükséges. A forgó mezőket (részecskéket a
forgási irányuktól függően töltött mezőként ismerjük, amelyek mágneses vagy
elektromos hatást gyakorolnak az azonos vagy más irányba forgó részecskékre
(mezőkre). Az azonos irányba forgók között, - a már felsorolt és ábrákkal is bemutatott
hatások - az érintkezési felületen, határrétegen részecske torlódás és nyomás alakul ki,
amely miatt taszítják egymást. Az ellenkező irányba forgók között a határfelületükön
kialakuló azonos irányú áramlási rendezettség (áramlási dimenzió azonosság) miatt
közelítő jellegű, a mezőket közös áramlási rendszerbe építő erő, dimenziós értékek
összegződése, gyorsulás és hatásösszegződés alakul ki. (Ezt az erőt valójában a
környezethez viszonyított nyomáscsökkenés okozza, azaz a nyomás és a
lendületdimenzió térerő különbözete, differenciája). A mágneses töltések hasonló
hatások miatt alakulnak ki, csak más iránytengely, a pólustengely irányába. A közelítő
vagy távolító erők kialakulása szempontjából mindegy, hogy mekkora a mező
tömegmérete vagy energiaértéke. A töltöttséget eredményező forgási dimenzió azonos
erőhatásokat kelt az elektronnyi méret alatt, és a csillagméretek felett is.
A forgásdifferenciából származó közelítő vagy/és távolító erőhatások mellett
természetesen más erőhatások is jelen vannak az Univerzumban, amelyek együtt
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határozzák meg a mezők térbeli pályáját, fejlődését és haladását. Ilyen a lendület, a
tömegtehetetlenség, a kinetikai erők és a környezet egyensúly felé irányító, terelő
ereje.
Feltételezhető, hogy az igazi Univerzális állandó az áramlási szerkezetek közötti
arányosságot jelenti.
A mezők forgását, nagy valószínűség szerint az adott térben uralkodó tartós
részecskeáramlás határozza meg, amely határfelületenként (határrétegenként)
változóan eltérő is lehet. A határrétegeken keresztül történő közlekedés vagy/és azok
átlépése esetén, a forgató hatásirány is időnként megváltozhat. A szülői határrétegeken
kialakult pályán, az ekliptikai síkot képező kisebb görbületű szülői határrétegen a
létrehozó és fenntartó mezők egymáshoz viszonyított téregyensúlya is változik, amely
meghatározza a keringési pálya adatait. A részecske, vagy füzérpályákon a kibocsátó
mezőktől kifelé eltérés esetén a növekvő térerő kényszeríti vissza az energiájának
megfelelő határrétegbe a kijutott részecskéket. Az adott részecskének megfelelő
energiaszintű határréteg a részecskemezőket azok tehetetlensége, tudása, dimenziós
jellemzői által meghatározott pályán tartja. Kétségtelen tény, hogy bolygóknak a Nap
felé túllendülésekor a Nap sugárnyomása jelentősen megnövekszik, amely kifelé toló
erőt növel, azonban a Nap tömegének az árnyékoló hatása is jelentősen megnövekszik,
amely gravitáció erőként ismert térerő differencia következményeként az előbbi erővel
ellenerőt képez. A két erő olyan erőszimmetriát jelent, amelyben az adott mező hite,
elhatározása, saját erőfeszítése, összpontosítása stb. lehetővé teszi a kitűzött cél felé
jutást. Ennek az a lényege, hogyha apait és anyait is belead, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy ne kerüljön túl hamar alacsony energiarétegbe, akkor ez
megtörténhet. Tehát a kritikus helyzetbe kerülő, (választásra kényszerülő) részecskék
lehetősége hogy az erőviszonyokat a saját javára vagy kárára eldöntse. A helyzet az
emberi élet eseményeivel teljesen analóg, amely az ősi lehetőségek megőrződése.
Az élet sodrása minden élő szerveződést a végzete, a szerveződési bonyolultságának a
megszakadása felé hajt, de ezen belül valamennyinek megvan a lehetősége, hogy a
saját sodródását, az életúton, az útidőn haladását a lehetőségein belül maga válassza
meg. Minden élő, változó szerveződés lehetősége, hogy akarattal, (hittel) e sodrás
sűrűbb vagy kisebb sodrású zónáiba kerüljön és rövid, vagy hosszabb, feszültséggel
teli vagy eseménydúsabb de kiegyenlítettebb életet élhessen. Ez az egyensúly a
részecskesugárzást fenntartó távoli mezők (őscsillagok), gömbhalmazok egymáshoz
képest történő tér és időbeli változása által is némileg befolyásolt. Bármennyire közel
kerül a Föld vagy egy hasonló nagyságú élőmező a Naphoz, abban már annyi eltérő
információ tartalmú részecske található, amely miatt a dimenzió azonosság
alacsonyabb szintre került. Ez miatt a közeledése változásnövekedést és ezzel elnyomó
erő, a távolodni kényszerítő sugárnyomás megerősödését eredményezi. Ez miatt szinte
kizárható, hogy az egymást már ismerő, és genetikailag is közelálló azonos nemű
nagytömegű, idős testvéri rokonságban álló mezők egymást bekebelezzék.
Ezért a Hold, a bolygók és a Föld sem zuhanhat a Napba.
A mezőket övező határrétegek a kristálymező rácsainak az egymásba fonódó sűrűségét
is jelképezve olyan frekvenciasávoknak tekinthetők, amelyeken a különböző csökkenő
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frekvenciával érkező részecskék egymást követő határrétegekben ütköznek. Tehát e
rétegek frekvenciasávoknak tekinthetők, amelyeken az azonos frekvenciával
kibocsátott részecskék egy része egymással ütközik. A következő frekvenciasávban, az
időben később indult részecskecsoporttal hadakozik. A kristálymező frekvencia
eltolódása úgy növekszik, ahogy a sugárzási övezetek, az impulzushelyek távolság és
sebességaránya változik. Ha felrajzoljuk a kristálymezők interferenciás ábráját, és a
változási pontok között vektorokat rajzolunk, akkor a két gömbhullám kereszteződés
távolsági arányváltozása megmutatja az összegződés térbeli lehetőségét és
különbségét. A határrétegen belül hullámhossznyi eltérés várható, amelyen belül élő
mezők lehetősége valamely hullámhossz, a szimmetria vagy az aszimmetria felé
elmozdulás. Azok a változó mezők élhetnek hosszabb életet, akik a változás és a
stabilitás legjobb arányait találják meg. A változást a környezet szolgáltatja, amelyben
a mezők lehetősége a nagyobb vagy kisebb sodrású rétegekbe kerülni, e rétegek
sodrásának ellenállni vagy belefeledkezni a pörgés bódultságába.
Tételezzük fel, hogy a mezők forgását, a kialakulásuk kezdetekor a mezőben
összegződő részecske perdületi eredője hozza létre és tartja fenn. Már megismertük,
hogy a forgást a tömegközponthoz képes a térben eltolt tartós erőkaron, a szférákon is
érvényesülő erőhatás, a részecskék lendülete, a részecskeszél forgató nyomatéka
okozza, amely a kialakuló mező körüli áramlást is fenntartja. A forgást, az alábbi
ábrán bemutatott tartós áramlások okozzák, amelyek a térerő állandó változása miatt
csavarodó, billegő dinamikus mozgásban az ekliptikai síkra (térgörbe határrétegre)
merőleges tengely körüli örvénylő áramlást hoznak létre. Ezt a bolygóknál kellően
megismerhettük.
39. ábra: A nagyobb mezők forgását is meghatározó anyagáramlás forgató hatása:
A határrétegben
uralkodó
részecskeáramlási
irány

A mező forgástengelye

Forgató lendület erőkarja

A mező jellemző
forgásiránya

Szülői
határfelület,
testvéri, oldalági
ekliptika

A határrétegben
uralkodó
részecskeáramlási
irány

Az egymással szemben áramló határrétegek között fejlődő mezőre állandó torlódás,
nyomás hat, amely nagy forgatónyomatékot fejt ki. Az ilyen mezők töltöttebbé válnak,
gyorsabb forgásba jönnek, amely forgási szimmetriahiány miatt fogékonyabbá válnak
az ellenkező irányba forgató, tehát stabilizáló forgásirányú részecskék felé. Az ilyen
bolygó nem neutrális, erős töltéssel rendelkezik.
Ha hasonló térhelyzet alakul ki, de a határfelület két oldalán lévő határrétegben azonos
irányú áramlás alakul ki. Ilyenkor az itt lévő anyag maga is áramlásba jön, és a haladás
(áramlás) irányú lendületdimenziója megerősödik. Ez esetben nem szükséges, hogy
forogjon, amely miatt a töltése neutrális, de éppen ezért a nagyobb áramlási dimenzió
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miatt kevésbé stabil, több impulzusban vehet részt, amelyekben – ha neutron méretű
mező volt, - protonra és elektronra bomlik.
Az ilyen mezők akkor kerülnek forgásba, ha a két áramlás időre jutó tömegaránya
eltérő. Ez esetben a mező töltése a forgási iránya szerint megváltozik. Mivel a két
határrétegben a töltések, részecskék sebessége, az áramlás aránya is állandóan
változik, ezért az ilyen mezők labilis töltése könnyen elvehető, vagy átadható. Az ilyen
mezők a szimmetrikusan felrajzolt periódusos rendszerben a neutron vonal mellé
kerülnek. Az ilyen örvénytér kialakulása feltételezi az ekliptikai síkra merőleges
térerők nagyobb egyensúlyát és az ekliptikai síkot létrehozó erők állandóan változó
térerő differenciáját.
A két (vagy több), életút lehetőségnek tekinthető eltérő sodrású pálya között mindig
van nagyobb sodrású, nagyobb áramlású és kiegyenlítettebb, neutrálisabb eredőjű
réteg, amelyben a helyváltoztatási képességgel is rendelkező mezőknek, a képességeik
és a lehetőségeik határain belül választási lehetőségük van, a neutrálisabb, vagy bódító
keringtető, szédítő pályát választani. A gyenge haladási akarattal, rendelkező Neutrális
erdőjű, a sorsával és a körülményekkel elégedett mezők általában nem jutnak messze a
sors vagy a szerencse által meghatározott pályák közeléből, míg a valamely hiánnyal
rendelkező lényegesen aszimmetrikusabbat a kiegyenlítődési vágy a csillagokba
röpítheti.
Tehát minden mező alapvető törekvése, (célja, vágya) a rendszer bármely szerveződési
és bonyolultsági szintjén áll, a mezőre jellemző asszimetria megszűntetése. A
lendülethiányos gyorsabb haladásra vágyik, a ,,csúnya,, az aszimmetrikus
elrendeződésű nagyobb szimmetriára, a túl unalmas életet élő, keveset változó
érdekesebb életre, időben több életeseményre. A hajtóerőt, a dimenziós szimmetriához
szükséges hiány adja, amely az affinitást, a nagyobb fogékonyságot, a hiány
kiegyenlítését biztosítható többletek felé fenntartja. Minél nagyobb valamely irányba a
tér (vagy) pont szimmetriától való eltérés, annál jobban vágyunk annak a
kiegyenlítődése felé. Az élő szervezet időben változó lehetősége, a vágyak a
szimmetriahiány változása. A környezetből fogadott események javítják a szimmetria
arányát némely síkon belül, ugyanakkor ronthatják más síkokon belül. Tehát az élő
rendszer szimmetriaeredője csak az ideális környékén lehet, azt sohasem érheti el, a
tökéletesség, a mindenhatóság elérése, a vágyak a változás az élet megszűnését
eredményezheti.
Ha a jellemző (statisztikai) térerő-egyensúly a mező pályáján belül alakul ki, akkor a
mező körül annak a folyamatos változását biztosító részecskeáramlásnak kell lennie.
Az ilyen mezők (lásd az előző ábrát) egyenlő térerőt közvetítő és azonos irányban
forgató határfelületek közötti kevésbé áramló, kevésbé forgató határrétegekben
helyezkednek el. Az ilyen pályákon kényelmesebb de eseménytelenebb és kisebb
feszültséggel jár az élet.
A forgást azonban nem csak a két szomszédos vagy a mezők által keresztezett
határrétegek áramlásából fakadó erők tartják fenn. Akkor is egyenletes forgás
keletkezik (és marad fenn), ha a mező körül a két szomszédos határrétegen áramló
részecskék azonos irányba de eltérő sebességgel áramlanak. Ha egy összetartó spirálba
csavarodó rendszerként képzeljük el az áramlási pályákat, amelyeken a
részecskeanyag, a határoló réteg forgási központjának a távolságától függő kerületi
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sebességgel áramlik, akkor az eltérő átmérők között szükségszerűen áramlási
differencia alakulhat ki. Ez a differencia átmeneti nyomáskülönbségben, vagy/és
áramlási sebességben nyilvánul meg. Minél kisebb sugara az áramlási pályának, azaz
minél közelebb van a tömegközponthoz, a célhoz, (az élete befejezését is jelentő
felbontó nyelőhöz a véghez) annál nagyobb a pálya sodrása, az áramlás sebessége. Ez
a sebesség a pályákon belül is egy átlagnak tekinthető, amely ennél gyorsabban áramló
csatornákon apróbb részecskék, és nagyobb tehetetlenségű egy kicsit lassabban áramló
(keringő) nagyobb tömegű mezők staisztikai áramlási átlagának felel meg.
A szerző itt egy csigaházzal próbálja szemléltetni az azonos irányba sodró eltérő
átmérőjű áramlási pálya csigavonalban szűkülő áramlási keresztmetszet miatt növekvő
sebességű áramlás lehetőségeit. Egymás mellett lévő, egymásra fonódott, nem mindig
folyamatos, kiöblösödésekkel, kanyarokkal tarkított, de az eredőjében szűkülő spirál
pálya (fűzér) kötegeket kell elképzelni.
Az élőmezőkbe áramló anyag ilyen csigavonalat képez, amely egyre gyorsul a mező
központja felé. Valamennyi Nagyobb mező ekliptikáján az anyag hasonlóan tekeredik
a mező egyenlítői vidékébe.
40. ábra: Acsigaház:

A csigacsatorna szűkülete
felé az anyagáramlás
sebessége növekszik,
mintegy terelve a
részecskeáramlást.
A Nap egyenlítőjében ez az áramlási sebesség 25 nap alatt forgatja meg egyszer a
napot, amely a kb. 1. 4 millió Km. napátmérőn kb. 4. 4 millió km. kerületnek felel
meg. Ha az áramlás 25 nap alatt forgatja meg e mezőt, a kerületi átlagos áramlási
sebesség kb. 176 ezer km./nap. Ez azonban csak egy eredő, és valószínűen csak a Nap
pályájának a szomszédos füzérkötegei átlagos sodrási sebességet jelenti. A Napba
beáramló részecskeszállító folyó sok füzércsatornából álló leszűkült áramlási
keresztmetszete sokkal kisebb. A Napfoltok vándorlását már bemutattuk a
Napfolttevékenység leírásánál. A bemutató képen felismerhető e folyam napegyenlítő
körüli csavarodása és ezzel az áramlási keresztmetszete is megbecsülhető. Ez két
beérkezési zóna közötti méretnek, tehát kb. 15 fok felel meg. A napfoltoknál már
tárgyal Spörer féle szabály azt a 11 éves rotációt mutatja meg, amely alatt a beérkező
ág egy észak-déli irányú, axiális kilengése tart.
A 116 millió Km es átmérőjű pályán keringő Merkúr pályájának a kerülete kb. 364
millió km. amelyen 88 nap alatt tesz meg egy fordulatot. Tehát a Merkúrnál az
anyagszállító folyó (feltételezhetően átlagos áramlási sebességgel rendelkező)
nagyobb (spirál) átmérőjű határrétegeknek az átlagos áramlási sebessége nagyobb,
mint a kisebb átmérőjű Nap körüli spirálon, kerekítve 4. 136 millió km/ földi nap.
Mivel a Merkúr 59 (földi) nap alatt fordul meg a tengelye körül, ez azt jelenti, hogy a
tömegközpontot érintő két (vagy több) egymás melletti határoló réteg közötti átlagos
áramlási sebességeltérés 257 km/nap.(15200 km. kerület / 59 nap.) Ez tehát a Merkúr
forgási aszimmetriája, amely feltételezhetően számára a legkedvezőbb pályalehetőség.

228
A még távolabb 108 millió km.-re lévő Vénusz 216 millió km-es átlagos átmérőjű
határfelületen kering, amelynek a kerülete 678 millió km. Mivel ezt a távolságot (egy
körciklust) 243 földi nap alatt teszi meg, ezért a kerületi sodrási átlagsebessége 2.791
millió km./nap. A Vénusz forgása ellentétes irányú, amely zavart okoz a
gondolatmenetben, amelyre ezért visszatérünk.
(Ez két hatás miatt lehetséges. Vagy nagy kinetikai energiájú tömeggel ütközött, amely
a forgásirányát megváltoztatta, vagy tartósan olyan határrétegek között kering,
amelyeknek a sodrási iránya ellentétes. Ez akkor lehet, ha a bolygótengelytől befelé
eső határréteg az áramlásgyorsulás miatt gyorsabban áramlik, mint a külső réteg.)
A 12400 km átmérőjű Vénusz, a naprendszerben lévő bolygókhoz képest rendellenesen
túl lassan, (és visszafelé) csak 243 nap alatt fordul meg a tengelye körül. Ez 38936 km
kerület mellett 160 km/nap sebességű határrétegi áramlásnak felel meg. Mint látni
fogjuk, ez az arány a naprendszerben lévő bolygóktól jelentősen eltér, amelyet nem
lehet megmagyarázni a határrétegek eltérő sebességével. (Ne felejtsük el, hogy ez a
szilárd kérgen mért radaradatok által kapott eredmény, amelytől eltérőek a most még
nem mérhető áramlási irányú és gyengébb sűrűségű rétegek sebessége.)
Feltételezhető, hogy az ekliptikai síkon a Napba is beáramló részecskefolyam egy
átmérőjében és a keresztmetszetében is folyamatosan szűkülő, kürtszerű (kagylószerű)
sok füzérkötegből álló áramlási pályát képez, amelyen szép számmal vannak
kiöblösödések, kanyarok, de a pályasebesség ilyen alacsony szintre kerülése a
pályakeresztmetszet növekedésével nem kielégítően magyarázható.
A keringési irány megváltoztatását, ilyen nagy forgó tömegek esetén, vagy tartós
folyamatos erős ellenáramlási hatás, vagy rövid idő alatt hasonló nagyságú de a
normál áramlással szemben ellentétes forgási nyomatékot adó, nagy kinetikai energiát
közlő tömeg, pl. egy kisbolygó, nagyobb aszteroida becsapódása eredményezheti.

Sokkal valószínűbb az a teória, hogy a Vénuszt a történelme során talán nem is
olyan régen (párszázezer vagy pár millió évvel ezelőtt) a forgásával ellentétes
mozgásirányú kisbolygó találta el, (valószínűen az egyenlítője közelében, tehát
nagy erőkaron, és kis szöget zárt be a felszínhez képest). Ez akkora kinetikai
(lendület) -erőt közölt, hogy a forgást nemcsak lelassította, hanem a
rétegáramlási differencia hatásával szembeni forgást ért el. Ez esetben az
ellentétes forgásnak folyamatosan lassulnia kell, mert a rétegsebesség eltérésből
fakadó erőhatás állandó visszaforgató erőként hat a Vénuszra. Elképzelhető a
folyamat bizonyítása is. Ez akkor lehetséges, ha a Naphoz hasonlóan, a Vénusz
légkörének a külső rétegei eltérő sebességgel és a valódi téráramlási irányba
forognak. Ez esetben lennie kell egy magas impulzussűrűségű (meleg)
övezetnek a bolygó körül, amelyben a két ellentétes áramlás összegződik. A
Vénusz körüli sűrű légkört ez az övezet tartja fenn, amelyben a változás olyan
magas, hogy majdnem minden frekvencia számára átláthatatlan. (Azóta a
Magellán szonda sok radarfelvételt továbbított a Földre, amelyből a felszínről
némi információt kaphattunk). Ebben az övezetben állandóan kovalens kötésű
anyag képződik, amely a bolygó körül áramlik. Lehetséges, hogy ez az övezet a
szilárd kéreg közvetlen közelében található, amelynek köze van az állandóan
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magas 475 C. fokos hőmérséklet tartós fennmaradásához. Valószínű, hogy a két
határréteg eltérő áramlási sebessége az oka annak, hogy feltehetően 350 km/óra
sebességű légáramlás, azaz szélvihar jellemző a felszín felett. Ez a sebesség az
ellentétes irányba forgó felszín és a folyam által a normális irányba forgatott
felső légkör aszimmetriájából fakad. Az előbbi teóriát erősíti az a megfigyelés,
hogy a Vénusznak a mágneses mezőt fenntartó normál áramlása (életerő)
nagyon gyenge, de két rétegből álló erős és határozott ionoszférája van. Ez lehet
az-az övezet, amelyben az ellentétes irányú áramlások összegződnek. A két
réteg az impulzus-sűrű határréteg alsó és felső határfelületén keletkezik,
amelyek valószínűen az ellentétes forgásirányú részecskeáramlás, legnagyobb
aszimmetriával, magas feszültséggel rendelkező legerősebb kölcsönhatási
övezetei. A mérési adatok bizonyítják, hogy a magasabb légrétegekben uralkodó
nagy légáramlás által hajtott légkör felhőrétegei sokkal gyorsabban áramlanak,
mintegy 4 nap alatt megkerülik a bolygót. A kérdés az, hogy mely irányba? Az
ütközés óta a Vénusz mágneses övezetét képező életszerű részecske áramlás
tengelyirányú áramlása és rendezettsége és ez miatt a mágneses szféra gyenge.
Elvileg igen alacsonynak, kellene lennie a jellemző Van Alen féle sugárzási övezet
töltési energiaforgalmának, (lehetséges, hogy a korábbi katasztrófa miatt csak
1milliomod része a Földének), de ennek ellenére sokkal erősebb ionképződés mérhető.
Ez csak akkor lehet, ha a szférális rétegekben lévő két ütközőzóna a Moetrius által
felállított elmélet szerint működik. A bolygó tetszhalott, kómában van, de a felszín
feletti gerjesztő folyamatok működnek.
Térjünk vissza a naprendszerben lévő spirálfolyó áramlásához. Nézzük meg, hogy a
keringési és a sodrási arány hogyan alakul a külsőbb bolygók, a Föld és a Mars körül.
A külső nagybolygók által bejárt határövezetek áramlási sebességének az átlaga még
meghatározható, de mivel a szilárd kéreg és a légkör aránya jelentősen eltolódik, a
megbízható kerületi rétegsebességek nem állapíthatók meg kielégítő pontossággal.
A Naptól 1 cse.-re, kerekítve 150 millió km-re lévő Földünk az ismert 365 nap alatt
942 millió km. kerületű pályát jár be. Ez 2.580 millió km/napos átlagos kerületi
sebességnek felel meg. Tehát a Föld pályáját képező határrétegben az átlagos
anyagáramlási sebesség (feltételezve, hogy a nagy tömeg már régen felvette a
környezet által rákényszerített tempót) 2580 ezer km/nap.
Ismert, hogy a Föld az egy év keringési idő, a (365 nap) alatt 365 tengely körüli
forgást végez, tehát a Földet határoló két határréteg között az átlagos áramlási
sebességeltérés, egy földkerület/nap, azaz kb.40 ekm/nap. Ez az áramlási
sebességdifferencia tartja fenn a Föld forgását, a forgási aszimmetriáját.
Feltételezhető, hogy a tengelyszimmetrikus övezetek eltérő áramlási rétegei annak
köszönhetők, hogy a Föld a jelenlegi tömegátmérője 5 különböző sebességgel áramló
határfelületet érint. Ezek között alakulnak ki a légáramlási Ferrel és Hadley cellák
néven ismert eltérő irányú, de forgási tengelyszimmetrikus áramlási övezetek.
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A hold olyan határrétegen áramlik a Föld körül, amelynek a sebessége a Földdel
szinkron keringési időt eredményezi. Nagyon valószínű, hogy ez a szabály érvényes a
többi bolygó körül keringő holdakra is, azzal az analógiával, hogy a Földhöz képes
nem forgó Hold egy 24 óra 50 perc alatt megforgató határrétegek között kering. Ez
miatt a határrétegi áramlási differencia sem jelentős, amely miatt mindig ugyanazt az
oldalát látjuk. Ez azt is jelenti, hogy a Föld körüli határrétegen kevésbé aszimmetrikus
a forgásban, és nem érintkezik közvetlenül a Napba áramló spirálfolyó határrétegeivel.
A Mars 456 millió km átlagos átmérőjű határrétegen áramlik, amelyen 1.881 földi év
alatt tesz meg egy fordulatot. A pályarétegi kerületi sebesség év alatt 1,432 milliárd
km. kerület/év, azaz 686 földi nap alatt átlagosan 2 millió km/nap. A tengely körüli
forgási idő 24 h. 37 perc, elég közel van a Föld keringési idejéhez, amely azt is jelenti,
hogy a bolygó által keresztezett határrétegek átlagos áramlási sebességeltérése 6760
km x 3.14= 21226 km/ 24.óra 37 perc. Ha földi napra átszámítjuk, akkor kerekítve
20500 km/ földi nap forgatósebesség eltérésnek kell lennie.
Látható, hogy a Naprendszerben lévő áramlási (kürtszerűen csavarodó) spirál
átmérőjének a bővülése felé a határrétegek áramlási sebessége folyamatosan csökken,
a nagyobb kerületű és feltételezhetően nagyobb áramlási keresztmetszetű pályán. A
csökkenés oka a spirálon lévő füzércsatorna áramlási keresztmetszetének a bővülése,
amely mint a csigaház, mint a Napban vezető áramlási pálya vége felé szűkül.
Észlelhető egy ellentmondás a Nap kerületénél lévő határrétegben, de ne felejtsük el,
hogy ez is gáz és plazmaállapotú légköri állományra vonatkozik. A részecskefolyó
áramlása a Naphoz érve feltorlódik, ott nyomássá alakul, amelyben megjelenik a
számított és a valódi áramlási sebesség különbözete. A Nap azonban egy periódus
átlépését is jelenti, egy másik fraktálszint érvényesülését, amelyben a sodrási és
forgási eredőket, egy nagyobb áramlási rendszer, a szülői mezők áramlási folyóinak az
eltérő sebességei is befolyásolják.
Az anyagfolyók áramlási differenciája segíti a gravitációs lendület mező felé
kanyarodó összegződését, amely a mezőbe forduló ekliptikai síkon folyamatos
gyorsulást eredményez. Az áramlás gyorsulása a részecskék egymástól sodrásirányú
eltávolodását, anyagbomlását eredményezi, amely az addigi térerővel egymásnak
feszítő nyomás csökkenésével jár. Ez a tömegközpont felé összegződő
lendületnövekedés, az áramlás elvezetődését lehetővé teszi. A belsőbb állomány
sokkal gyorsabban forogna az esetben, ha nem terelődne a füzérpályákra az áramlás
felgyorsuló lendülete. Így az áramlás egy rendezett irányú mag felé áramlásba fordul,
amelyen hol felgyorsul, hol az ellenkező forgásirányú (töltéseredőjű) övezetekbe
érkezve ionoszférát képezve lefékeződik, majd a tömegközpont nagy sűrűségében
torlódva és eltérítődve, újabb, szinte végtelen sebességre gyorsulva, a
sebességnövekedéssel arányosan csökkenő tömegméretben kirepül a kivezető
füzérpályákon.
Az evolúciós fejlődési folyamatot fenntartó, a gravitációs mezőkben létező
anyagáramlási rendszer forgatja a bolygókat és biztosítja a változáshoz, az
anyagcseréhez szükséges részecskeanyag folyamatos beáramlását. A beáramló
részecskék gyorsulás közbeni felbomlása szolgáltatja a mező működéséhez szükséges
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energiát. A mezőket tápláló anyag a csillagtér vagy/és a mezők ütközési övezeteiben
keletkező, összegződő, magasabb fraktálszintre lépő ionos anyagba kapcsolódáson
kívül lehetővé teszi az atomnyi mezők kovalens kötésekbe kapcsolódását, a
molekuláris világ és ezzel a fehérje alapú, más, talán nagyobb bonyolultságú
életszerveződések kialakulását. Ez azonban csak olyan még nem túlságosan felgyorsult
mezőkben lehetséges, amelyekben a változás időegységre jutó arányszáma nem
haladja meg a bolygókra jellemző szintet. A nagyobb impulzussűrűség kialakulása
esetén a rendezett bonyolultság nem tud magasabb szintre kerülni, mert a túl gyors
változás állandóan széttördeli a tartósabb időt igénylő kovalens evolúciót. Az
események egyre nagyobb sodrásába, a túl gyorsan változó körülmények közé kerülő
szerveződések nagyon gyors rendszeridejű változásának az ára, a bonyolultság és a
tömegméret csökkenése, a rendszeridő végtelen sebességre gyorsulása. Lehetséges,
hogy fénylényként is hasonló lefolyású, csak sokkal nagyobb ritmusú változási
eseménysor, életfolyamat kialakuljon, amelyben hasonló esemény mennyiségig tart
egy életszakasz. Az ilyen lehetőségnek az ára a kisebb bonyolultság és az ezzel együtt
járó látszólag nagyobb szabadság. Az életszakaszokat lejáró utak, füzérpályák ide
vezetnek, a szerveződési periódusok új lehetőséget adó lebontása felé, amely
sorsfordulók választási lehetőséget is engednek a következő periódus magasabb vagy
alacsonyabb szintjei felé. Ez azonban csak a kisebb tömegméretű, gyorsabban változó
mezők lehetősége, amelyek az atomi szinten vagy az alatt nem bomlanak tovább, de ha
túl nagy tömegű mezőbe tévednek, annak a gyorsítópályáin maguk is felbomlanak. A
körfolyamatok, életciklusok alatt, a mezők részecskéinek a fele legalább kicserélődik,
de a kicserélt részek, testvérek helyett behozott új párok, mindig betanításra kerülnek.
A sokszoros kicserélődésben az határozza meg a körfolyam, az életszerveződés
fennmaradási lehetőségét, hogy a betanításban az eredetei információk, az eredeti
program információi mennyire hígulnak fel, cserélődnek ki a beérkező jövevények
által hozott saját tulajdonságukra jellemző tradícióival. Ez meghatározott változási
ciklus után elhangolja a mező szerveződési programját, amelyet már őssejtekkel sem
lehet, az eredeti mintára hangolni.
Az áramlási egyensúlynak a tér és időbeli változása okozza a kialakult bolygópálya, és
a precessziós tengelymozgás, azaz a keringési és forgási adatok rendszeres és
periodikus változását. A mezők kialakulásának és fennmaradásának a feltétele, hogy a
tengelyirányból stabilabb egyensúly egy stabil ekliptikai pályán (határrétegben) tartsa,
amelyben az egyensúly és annak a változása a mezőben illetve a keringési pályán belül
érvényesülhet. Ez a térben és időben csak relatív egyensúly azonban nem állandó és
nem változatlan. A változás miatt a legstabilabb egyensúly térbeni és időbeni helye
(téridős pozíciója) állandóan változik, hol a tengely egyik oldalán, hol a másik oldalán,
lejjebb vagy feljebb érvényesül. Ez egyenlőtlen forgást és egyenlőtlen haladást ad a
mezőnek, amely azonban a tömeg tehetetlensége (kinetikai forgási nyomatéka) miatt
nem változtatja meg a mező forgási irányát.
Képzeljük el, hogy a részecskeáramlás az anyagi mezőkre így a ritka anyagként ismert
légtérre is erőhatást gyakorol, amely miatt a Föld körüli légtömegeket nem teljesen
egyenlő, időben is változó erővel kényszeríti keringési körmozgásra. Ha a kerületi
erők és erőkarok, azaz a forgatónyomaték éppen egyenlő, akkor egyenletes
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passzátszelek alakulnak ki, amelyek dagadó széllel tölthetik fel az Indiából az európai
kontinens felé tartó hajók vitorláit.
Ha a korábban a mezőben szimmetriába került határfelületek téridős helyzete változik,
időnként a mező magján vagy és felületén kívülre kerülhet a határfelületek közötti
egyensúly, amely a korábbi egyenletes forgatónyomatékot módosíthatja. Ráadásul a
térben egymáshoz képest is, elmozduló távoli sugárzó mezők eredő egyensúlyának a
térbeli központja is állandóan változik, amely miatt az ellenkező irányú
részecskeszelek forgató nyomatékának, az erőkar aránya és a mezőhöz képesti
helyzete a térben és az időben is állandóan változik. Az alábbi ábrán szeretném
bemutatni, hogy a részecskeszél semleges határrétegének a mezőhöz képest történő
elmozdulása miatt a forgató nyomaték a mező (pl. egy bolygó) felületén állandóan
változhat, és a mezőtengely helyett a bolygó külsőbb felületére, határrétegére tevődhet
át.

41. ábra: A ciklonok kialakulása:
Az eltolódott átmeneti forgástengely,
ciklont, örvénylő áramlást alakít ki.

Az eltolódott
határréteg új
helyzete a mezőhöz
képest

A kialakult ciklonos áramlás
jellemző forgásiránya, a légtérben
lévő anyagra hatva, egy rövid,
néhány napos, rendszeridejű új
örvényteret hoz létre.
A határrétegben
uralkodó
részecskeáramlási
irány

A mező forgástengelye
Az új örvénymező pályáját és sodródását a mező szilárd rétegén kívül eső felületén,
valamelyik határrétegén egyesülő külső térerő, a részecskeszél semleges felületének (a
forgáspont) szimmetriájának az eltolódása határozza meg, amely csak kevésbé (vagy
egyáltalán nem) függ a mező terep és a domborzati viszonyaitól. Azt kell megérteni,
hogy a légtér forgása a távoli sugárzókból érkező részecskeszél időben és a térben is
eltolódó neutrális áramlási tengelyszimmetria változásának a következménye.
Ilyenkor a sodrási tengely központja a mező magja és köpenye helyett időnként a
felszínen kívüli légtérbe kerül. Ez jellemzően olyan egységenként igen kis méretű
részecskék, részecskegáz kölcsönhatásából fakad, amely a légköri és a felszíni
anyagon áthatolva a Föld mélyében is érvényesül. Tehát a szimmetria jellemzően
statisztikai eredője szerint a mezők tömegközpontjában érvényesül, de ez nem jelenti,
hogy ez nem kerülhet ki időnként a mező felszínén kívülre.
A részecskeszélnek a lendületiránya és a frekvenciája határozza meg hogy milyen
anyagokra, mely mélységekben fejti ki a legnagyobb kölcsönhatást. Ez a részecskeszél
mozgatja a Föld lemezeinek az áramlását, befolyásolja a magmatikus tevékenységet és
a tektonikát. Ez a részecskeszél befolyásolja a légtér mozgását, alakítja ki a nagy
energiájú ciklonokat, viharokat, formálja át a légtér normális mozgását rendellenes
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és/vagy szélsőséges áramlásokat keltve. Ebből megérthető, hogy miért nincs
magyarázat a látszólag ok nélkül irányt változtató forgószelekre, a tornádók eddig
megmagyarázhatatlannak vélt irányváltásaira. Az áramlási energia arányai, a létrehozó
energiák és a tereptárgyak ellenállásának a módosító hatás közötti aránytalanság az
oka a szélviharok csapongásának, amely a távoli sugárzók múltbeli történéseinek a
helyben érvényesülő egyensúlyváltozását eredményezi.
Ha a forgatónyomaték egyenlősége, vagy e szimmetria térbeli helyzete megváltozik,
akkor olyan erősebben és másfelé is sodró áramlások (örvénylések) alakulhatnak ki,
amelyek forgószelek, viharok elindítóivá válhatnak, és a légkör egy részét örvénylő
forgásba hozhatják. A műholdakról is fotózott óriási ciklonok, tornádók ilyen
részecskeáramlási szimmetria eltolódásai, anomáliák miatt alakulhatnak ki, amelyek
szerencsére időben nem tartós folyamatok. Az emberiségnek otthont adó bolygónk,
Gaia rendkívül jó, stabil egyensúlyú helyet választott a térben, pontosabban a fehérje
alapú biológiai élet azért alakulhatott ki, mert a bolygónkat létrehozó őscsillagok
egymáshoz képesti helyzetváltozása, és ezért a Földi egyensúly változása nagyon kicsi.
Gaia a kristálymező olyan téridős pályán járja az útját, amely a szülői és a környezeti
csillagmezők együtt változó stabil metszéspontjában áll.
A mező felszíne fölött változó térerő egyensúly (lendület erő és irány) változása
hatalmas áramlásokat, viharokat alakíthat ki, amelyek nemcsak a légkört mozgatják
meg, hanem az áthatoló részecskék földben érvényesülő lendületi kölcsönhatásával a
földkérget és az alatta lévő rétegeket is áramoltatják. Tehát a jelentős tektonikai
változások akkor várhatóak, ha a részecskeáramlás egyensúlya olyan frekvencián
változik meg jelentősen, amelynek a földkéregben nyelődik el a szimmetria
eltolódásból fakadó lendületenergiája. Ezzel egyértelműbbé vált, hogy a térerő
változások is frekvencia-függőek, azaz az anyagként ismert mezőkre sokféle
frekvencia eltérően fejthet ki változást, részecskelendület által adott tolóerőt.
A kisebb tömegű mezőknél még gyakrabban előfordulhat olyan lendületösszegződési
esemény, impulzus, részecske ütközés, amely a mezők forgását megváltoztathatja, de
nagyobb tömegű mezőknél, a nagyobb tehetetlenségi eredő állandó forgási lendületet
biztosít, amely miatt ez az esemény meglehetősen ritka. Ennek az egyszerű oka, hogy
az idősebb változó mezők már tanultabbak, tapasztaltabbak, és képesek az időben
előre megérzett ütközési lehetőséget kikerülni, amelyhez már elegendő energiával (és
lassabban változó pályaadatokkal) rendelkeznek. A kikerülés pályaváltoztatással és
ezért feszültség változással jár. A Nap és a Föld, - mint élő rendszer – képes a térben
és időben a lehetőségein belül mozogni, a részecske kiáramlást az északi vagy a déli
pólus irányába megnövelni. Ezzel alkalmazkodási lehetőség alakult ki, a környezet
változásához a mezők relatív alkalmazkodási képessége kifejlődött. Természetesen a
kisebb és fiatalabb részecskemezőknél még nem nagy a részecske sugárzás de nagy az
áramlási sebesség, amely miatt az ütközési esély erősen megnövekszik, fokozottabban
az időben gyorsabban változó környezetben. A gyorsan változó tereknek, a
csillagoknak és a fekete lyukaknak magas az időegységre jutó impulzussűrűsége. A
nagy impulzus sűrűség is csak fokozatosan alakul ki, a rendezett áramlás
szélsőségesen nagy impulzussűrűség esetén is sokáig fennmaradhat. Ha a változást,
mint a teniszezőnek feladott labdákat a mező még az érkezési rendben vissza tudja
ütni, a labdák egyre gyorsabb ritmusa ellenére is szabályos eseményrend,
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folyamatosan (kezelt) kézben tartott, azonos ritmusú változás maradhat fenn. Ha
azonban az egyre sűrűbben, a visszaütő, a kezelő feldolgozó képességénél nagyobb
ütemben érkeznek az események labdái, a ritmuszavar és kaotikus, rendezetlen
visszaütés, az áramlás és a változás kaotizmusa, a rendezett események megszűnése
alakulhat ki.
A mezőkben, azok tömegméretének a növekedésével folyamatosan gyorsulnak az
események. Ha sokmillió, sokmilliárd évig egyenletes a környezet változása, a
mezőben a biológiai élet is kialakulhat, amely folyamatosan egyre magasabb
fraktálszintre, egyre összetettebb szerveződések között fehérje alapú evolúció
alakulhat ki. A változás gyorsulása természetesen nem áll meg a fehérje alapú
megmaradási effektussal, egyre gyorsuló élet, egyre gyorsuló változás alakul ki. A
generációs változás teszi lehetővé az újabb generációknak az alkalmazkodási
lehetőséget a gyorsabb folyamatokra, amely egyre nagyobb ritmus mellett is lehetővé
teszi a gyorsabb ritmushoz alkalmazkodást a folyamatosan gyorsuló ritmus ellenére az
élet megmaradását. A gyorsan változó csillagmezők lényeinek az alkalmazkodás
képessége hatalmas. A számunkra eszméletlen sebességgel folyó változás nekik
természetes ritmusú élet. A fénylények létező változó mezők, amelyek végtelen gyors
evolúcióban élik a rövid ideig tartó eseménydús életüket, de valószínű, hogy az
események száma nem kevesebb az életük során, csak gyorsabb ritmusban pereg az
életük. A Föld, ha kozmikus katasztrófa nem akasztja meg az evolúcióját, egyszer
majd felnőtt sugárzó csillaggá válhat, amelyen a túlélő utódaink fénylényekként élik
kisebb anyagi mezőhöz és kevésbé helyhez kötött szellemi életüket. Ahhoz hogy ez
megtörténhessen, az evolúciót, a környezetet, az Univerzumot meg kell ismernünk és
meg kell értenünk. Az Univerzum törvényei erősek, ahhoz vagy alkalmazkodunk,
vagy lekerülünk az élet színpadáról.
Néhány elkószált de visszatérő gondolat:
Az elektronok, atomok, bolygók és az égitestek egymástól való távolságát legalább
két, de valószínűen a pontszimmetrikus dimenziós tulajdonságok, erők aránya,
egyensúlya határozza meg. A mezők természetes anyagcserét folytatnak, amelyben az
adott mezőre jellemző rendezett kibocsátás olyan állandó és a mezőre jellemző
részecske lendületerőt, energiahéjakat létesít, amelyet sztatikus erőként ismerünk. Ez
nem más, mint az adott mezőben történő változásból kiáramló lendület, amelyet az
egységnyi idő alatt kiáramló részecsketömeg és kibocsátási sebesség határoz meg. A
mezőt körülvevő, az anyagon át is kiáramló gáznak tekinthető anyag, különböző
távolságban eltérő energiaértéket jelenít meg, amelyek eltérő erővel és kölcsönhatással
kényszerítik eltérülésre vagy lekötődésre a mező felé tartó anyagot, részecskéket és
quintesszenciát. Az alsóbb övezetekben sokkal nagyobb a részecskesűrűség, amely
miatt természetesen a kifelé irányuló lendületerő, a védőhatás is magasabb. Az alsóbb
héjakban, rétegekben kölcsönhatásba került, a lendület- (kinetikai) erejét átadott
részecskék természetesen elvesztik a kifelé tartó lendületüket, és visszasodródnak a
mező nyelője felé. Ezzel kiesnek a magasabb rétegekbe jutó védők sorából, ezért a
védőerő kifelé valószínűen exponenciálisan csökken. A magasági rétegeken felfelé
(kifelé) haladva természetesen minden mező körül kialakul olyan kevésbé védett
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övezet, amelybe a külső környezetből származó részecskék viszonylag akadálytalanul
eljuthatnak. A védőrétegek, határolóhéjak azonban mindkét irányban átjárhatók, és
hogy a kifelé vagy befelé haladó nagyobb lendületű, nagyobb kinetikai eredőjű
részecskék anyagok meddig jutnak el, azt a saját kinetikai energiájuk határozza meg. A
mezők körül roppant nagy anyagsűrűség miatt a mezők azonnal neutrongolyóvá vagy
még tömörebb szerkezetű anyagmezővé omlanának, ha a környezeti anyag nem lenne
neutrális kinetikai eredőjű, azaz nem veszítette volna el a befelé irányuló mozgási
energiáját a lendületét. A tér a mezőkön kívül is felületi nyomással rendelkező,
egymásnak feszülő buborékok rendezetlen tömegét tartalmazza, amelyek attól függően
rugalmasak vagy ridegek, hogy milyen nagy a környezeti változás.
A védőövezetekben történő kölcsönhatás miatt a legtöbb részecske lendületenergiája
semlegesítődik, így befelé és kifelé is megszűrt kisebbség hatolhat csak át a sokszoros
védőrétegeken. Azt, hogy egy adott energiájú (és tömegű) mező mekkora védőövezetet
tarthat fenn mindig a környezeti nyomás és a mezők korával is összefüggő felületi
hártyának a részecskesűrűsége határozza meg. Nagyobb környezeti nyomáson a
védőövezetek és így az energiamezők is kisebb méretre szorulnak vissza, amilyen
általában a gyorsabban változó környezet jelent. Ha nagy az impulzus sűrűség,
nemcsak a változás, az életritmus gyorsabb, hanem a kisebb változásban álló térhez
viszonyítva az adott mezőben lévő rugalmas buborék részecskék egységnyi mérete is
csökken. Igaz ez csak átmenetileg, mert ha a mező bírja a környezeti változást,
alkalmazkodni fog, rendszerint megnöveli a részecskeforgalmát, amellyel
visszanyerheti az életfolyamathoz szükséges és általa fenntartható méretű energiateret.
Levonható az a következtetés, hogy a mezők jellemzően a rendezettségük által
meghatározott méretű energiatereket képesek tartósan folyamatosan fenntartani. (Ez
természetesen az emberi mezőkre is igaz, amely kiterjeszthető az emberi képességekre,
az anyagi és szellemi javakra. Minden emberi mező az általa megszerzett, elért,
birtokolt részecskékből annyit tud megtartani és működtetni, amennyinek a forgalmát
a saját biológiai ritmusa, a feldolgozó képessége szerint rendezni képes. Ez a
kialakítható és fenntartható élettér méretét is meghatározza, amelynek az átlaga
jellemző a mezőkre. Mivel a mezők képességei és a lehetőségei a környezetváltozástól
is befolyásoltak, ezért a fenntartható pálya, élettér egy statisztikai érték körül
stabilizálódik, amelytől a környezeti változás hatására az általa ellenhatással
kompenzálni képes tűrési értéken, területen belül marad. Minden mezőre érvényes,
hogy az energiájának és a rendezőképességének megfelelő statisztikai átlagtér,
átlagbirtok határán belül tud eredményesen változni. A nagy feszültséggel rendelkező
térben, környezetben csak elnyomott, apróra széttördelt, időben túlterhelt és ettől
időzavarba kergetett, elszegényedő mezőbuborékok, lények tudnak fennmaradni. Ez
az Univerzumban lévő mezőknél olyan téridős buborékot eredményez, amely
meghatározott idő alatt, az életfolyamat és a környezet viszonyának a függvényében
kiterjed, egy tűrési értéken belül fennmarad, majd a rendezettség megszűnése után
elmúlik, szétfoszlik. A nagyon nyomott inflációs térben csak kicsire nőhetnek a
mezők, csak nagy feszültségben élhetnek.
A buborék belső rendezettsége, a kialakuló áramlás, az örvénytér az adott
folyamatmintára jellemző, amely az elődök és a környezet által létrehozott genetikai
örökségnek tekinthető. Ez az örökség, a folyamatminta meghatározza azt a változási
rendet, és variációt, amelyben a mező a bejutó részecskéket a genetikai örökség által
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meghatározott rendbe szervezi, és ez által meghatározottan erősít fel olyan
képességeket, tulajdonságokat, amelyek ennek megfelelő időrendben fejlődnek ki a
mezőkben. A változási folyamatban, a mintában keringő, ide-oda verődő és adott
tulajdonságokat, képességeket (információt) tartalmazó részecskék a folyamatminta
által meghatározott változás, és időrend után a mezőből úgy lépnek ki annak
valamelyik szimmetriasíkján, hogy az adott időben szükséges tulajdonságok és
képességek a hatásukban, a dominanciájukban megerősödnek. Ezek vezérlik a szervek
kialakulását és fejlődését, a születés pillanatát és a szopási inger megjelenését, ezek
vezérlik a mezőre jellemző személyi genetikai órát.
Az energiamezők jellemzően a szülői mezők körül keringenek, egy statisztikai átlagot
jelentő határfelületen, a lehetőségeket jelentő füzércsatornák valamelyikén. A mezők
általában követik a térerő változását, például egy elektron követi az atommag körüli
térerő változását. Ha a térerő növekszik, azaz a változás gerjeszti az atomot, az
atomnyi mezőre ható a belső változásban több impulzus történik. Ebből hő és több
részecske szabadul fel, növelve a statikai erőtérként ismert kibocsátott részecske
lendület által fenntartott teret. Az atomnyi mező körül fenntartott erőtér, ekkor ismét
megnövekszik, az atom holdjának és bolygóinak tekinthető elektronokat magasabb
energiaszintű pályára emelve. Vegyük végre észre, hogy a folyamat sokféle szinten
analóg, szinte tálcán kínálja a megismerés és a megértés lehetőségét. Ugyanaz a
folyamat zajlik az atomi energiatérben, mint a csillagmezőkben és az arányok
valószínűen azonosak. Miként a bolygók bolyonganak a szülői csillag (és az oldalági
testvér a Nap körül, az elektronok így bolyonganak az atommag körül. Valószínűen
így bolyonganak a csillagok a létrehozó szülői határrétegein belül. A bolyongás
mindig egy ellensúlyt képez, egy ballasztot, amely a környezeti szimmetriaváltozással
tart egyensúlyt. A mezőközpontok körül keringő stabilizátorok közös vonása, hogy
mindig a kisebb tömegű, az alacsonyabb energiaszintű kering a nagyobb körül, annak
valamelyik határrétege felületén, befolyásolva a környezetben lévő közeli és távoli
sugárzók, mezők módosító hatásai által.
Newton csak abban tévedett, hogy a tömegek között egymás irányába ható
érvényesülő erőt kizárólag vonzásnak tekintette. Talán felmerült benne, hogy ez csak
térerő különbözet, amely a máshol érvényesülő többlet és a mezők közötti hiány
(árnyékolás) különbözetének tekinthető. Az erő létezik, a megtámogatására egész
teóriarendszer épült fel. Szinte megtámadhatatlan axiómának tekinti a fizikai
tudomány. A védők mentségére szolgáljon, hogy szinte mindenben megfelel a
felállított teóriának és a négyzetes törvénynek. A gravitáció, mint jelenség nem igényel
átfogalmazást, és a tapasztalati értékek ezentúl is kellő biztonsággal felhasználhatók.
Egyszerűsítve akár vonzásnak is tekinthető az, az erő, amely mindig fellép két adott
térnyomású energiaszintű térben, ha a térnyomást biztosító általános lendületerő
érvényesülését valamilyen lendületelnyelő-képes anyag, pl. részecskékből álló mező
valamely irányból csökkenti. Az árnyékolt rész felöl csökkenő nyomóerő, a dinamikus
részecskelendület hiánya térerő hiánynak tekinthető. Az erő asszimetriája minden
relatív közel lévő mező között a környezeti állandóhoz, az Univerzumra jellemző
változásból keletkezett univerzális térnyomáshoz képest nyomóerő hiányt,
energiahiányt és ezzel egymás felé hatóirányú kényszerítő erőt eredményez.
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A csillagtér befolyása az időjárásra:
2003 május 7.-én a Merkúr átvonult a Nap és a Föld között, nem pontosan alsó
konjukcióban. Ezen a napon holdfogyatkozás is volt, és ezt követően május
végén részleges napfogyatkozásra került sor, amelykor a Hold a kb. 45 fokos
szögállásban álló Nap ¼ részét eltakarta. Ha a naprendszeren kívüli környezet
változását nem vesszük figyelembe, az eseménysor változatos időjárást
eredményezhetett, amely következtében a Föld, a keringési ellipszist előbb
kifelé majd befelé görbítve átmenetileg a naphoz közelebbi pályára bolyongott.
A bolygónk térhelyzeti változásai átmenetileg csökkentették, majd növelték a
Földre, időegységre jutó részecskeáramot, és az energiaérték egy rövid ideig a
növekedési fázisba ment át. A Föld a pályáján közeledett a Naptávoli
helyzetéhez, amely egyenletes energiaérték csökkenést eredményez akkor, ha a
Naprendszerben uralkodó más részecskeáramlások, energiaszelek egyensúlyba
kerülnek. A térpozíciókban bekövetkező változások megbolygatták a korábbi
relatív egyenlő áramlást. A változások végén intenzív napsütéses időszak
következett, amely egybeesett az északi féltekén kezdődő nyárral. Az év a, La
Ninó, azaz a Kislány éve, amelykor a passzátszelek az egyenlítő mentén a
szokott nyugati irányban áramolnak, a Golfáramlás és az időjárás nem mutat
erős anomáliákat.
A részleges napfogyatkozás vezette be az északi féltekén kezdődő rendkívül
száraz és forró nyarat. A Hold június 5.-én lehetett a horizonton 45 fokos
szögállában. A napfoltokat okozó részecskegáz, mint a Napot tápláló
elgázosodott anyag, folyamatosan érkezik a napba. A Nap pályáját érintő
anyagban sűrűbb gázfelhők most nem veszélyeztetik az egyensúly mértékét. A
kb. 11 évenként nagyobb egységekben is megerősödő anyagbeáramlás
megnöveli a Napban az idegen információs anyag beérkezését, és ezzel a
naptevékenységet, az addig relatív egyenletes változást.
A következő információk megértéséhez egy kis előzményi felfrissítésre van
szükség, amelyet dőlt betűkkel kiemelünk. (A főanyag a kitérő után normál
betűvel folytatódik). Érdemes visszalapozni a Napfolttevékenység leírásához is.
Ismert, hogy a térben állandó részecskeáramlás folyik a gyorsabban változó
terek felöl a lassabban változó téren át az anyagi mezőkként l bolygókként is
ismert keresztáramlásos terek, a rendezetten változó mezők felé. A kiindulási
helyeken sem teljesen egyenletes változás miatt ezek a szelek nem állandó
erősségűek és nem homogén energiát közvetítenek. Ráadásul a sokváltozós
térben a sugárzók erősségének és a térhelyzetének a változása miatt a kialakult
téregyensúly térhelyzete és idődimenziója is állandóan változik, amely növeli az
anyagmezőkre ható energiaáramlás változását. Ha egy anyagmező
fenntartásához hozzájáruló (időegységre jutóan) gyors változásban álló tér, Pl.
egy csillagtérben lényeges változás áll be az energia átalakulásban, akkor az a
csillagban folyó változásból táplálkozó környezeti mezőkre időben elhúzódó
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jelentős hatást gyakorolhat. Mivel a csillagmezőkből, mint minden
anyagmezőből is sokféle frekvencián árad ki a változás, a csillagtérben
bekövetkező változás hatása nem egyszerre jelenik meg a környezeti térben. A
legmagasabb frekvencián kiáradó energiaváltozás (egy Naprendszernyi
csillagtéren belül) szinte jelen időben, de maximum egy-két óra alatt érkezik a
környezetbe és átadja a jelzésértékű információját a közelgő változásokról. Az
ennél lassabban érkező fény frekvencián előbb az UV tartományokban, majd az
infravörös felé egyre későbben érkezik az energiahullám. Szemléltetésül a
Napból az UV. fény a Földre kb. 7 perc, a Neptunuszra kb. 3.5 óra alatt érkezik
meg. Az infravörös tartományhoz közeli vörös fényű hullámhosszon
(frekvencián) érkező sugárzás akár három nagyságrenddel lassabban, tehát
akár háromezer órával későbben érkezik a Neptunuszra, és kb. 12 órával később
a Földre. A hőhullámok lassúbb terjedése csak félnapos késést jelent a Földön,
de a változás a kisebb frekvenciákon még későbben érkezik. A hosszú
hullámokon a 10-nek az 5. Hatványán érkező változás akár 11 nagyságrendet is
késhet, amely miatt az ezen a hullámhosszokon érkező változások csak nagyon
lassan és időben jelentős késéssel terjesztik ki a hatásukat az 1 Cse.
Távolságban álló Földre. Az ilyen hullámhosszon érkező változás hatáshulláma
akár százezer-millió órát késhet, azaz négyezer millió napot, vagyis kb.
egymillió évet. A nagy számnak ne tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, mert az
ilyen hosszúhullámok áthatolóképessége nagyon csekély, ezek lendületenergiája
többnyire nem elég a gravitációs térerő differencia legyőzéséhez, amely miatt a
Nap vagy a bolygók körüli pályára állva fogságba esnek. Az ilyen hullámokat
kibocsátó mezők e hullámtartományra vonatkoztatva fekete lyukként működnek,
amelyek nem képesek kiszökni a nagyobb gravitációs mezők fogságából. Más a
helyzet az ultrarövid és a mikrohullámok tartományaiban. Ezeknek a
hullámoknak a lendületenergiája és a frekvenciája már elegendő ahhoz, hogy a
bolygókból és akár a Napból is megszökhessenek, és az azonos változásból
fakadó gyors fényhullámokat jelentős időbeli késéssel kövessék. Durva
számolással azt kapjuk, hogy a mikrohullámokon terjedő energia átlagosan 5
nagyságrenddel később érkezik a földi környezetbe, mint a látható fény
frekvenciáján érkezők. Ennek értelmében kb. 6-700000 perc, azaz kb. 1000 óra,
vagyis kb. 40 nap alatt érkezik el a Földre a Napban történt ilyen ritmusú
frekvencián kiinduló változás. Ez több mint egy hónapos késést jelent. Ez
azonban csak akkor lenne igaz, ha a fényhez hasonlóan viszonylag egyenes
pályán áramolna a Föld felé, de ezeken a frekvenciákon terjedő –relatív gyenge
lendületű- energiaszeleket gyakran eltérítik a távoli csillagokról érkező és
folyton változó erősségű és irányú intersztelláris áramlások. Az eltérítések miatt
néha hónapokig bolyonganak a térben, míg erősen meggyengített hatáshullámuk
jelentős késéssel és tompulással eléri a bolygónk környezetét. Az útba eső
anyagmezőkön, bolygótereken megtorpannak, torlódnak, eltérülnek ezek az
áramlások, amely miatt az egyenletességük is csökken. Ha egy belső bolygó
keresztezi a Föld felé áramlásukat, annak az elhaladásáig, az ellenszél
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elvonulásáig feltorlódnak, késik a hatástovábbítódásuk. Más esetekben más
mezőkről, csillagokról kiindult hasonló frekvenciájú részecskeáramlatokkal
egyesülhetnek, átmenetileg nagyobb lendületre (és frekvenciára) gyorsulva,
behozva némi késést az idő lemaradásból.
Ilyent ismer a tudomány, az állatövi fényt, a Földet két oldalról megkerülő alacsonyabb
frekvencián terjedő részecskeáram egyesülése, a fény frekvenciára gyorsulása okozza.

Most térjünk vissza az időjárásban megfigyelt észlelésekhez:
A Nap időegységre jutó változása növekedni kezdett az intenzívebb időszak kezdetét a
növekedő szpikulák sűrűsödése jelezte. A napból korábban kiindult és a Merkúrról
visszaverődött lassúbb részecskeáram eleje, mint kialakuló, megerősödő bolygóközi
szél kb. június közepén érte el a Föld és a Hold környezetét. A sugárzásnak is
tekinthető, de viszonylag lassú áramlás hozzáadódott a Napból más kerülővel érkező
részecskeáramlásokhoz, amely a - belső bolygókat más irányból megkerülő, és a
Holdról is visszaverődött - sugárzási többlet egy részét a kb. 45 fokban álló északi
féltekére irányította. A bolygótér-közi anyag ezzel a szokottnál nagyobb lendületbe
jött, az időegységre jutó energia mennyisége, az áramlás sebessége megnövekedett. Ez
miatt hónapokig a megszokottnál erősebben áramlott a Föld felé. A megnövekedett
áramlás az északi félteke felé szorította az afrikai egyenlítői felvidékről a ráktérítőn
felmelegedő passzát szeleket, amelyek rendkívül forró, száraz sivatagi levegőt sodort
az Ibériai félszigeten és a Földközi tengeren át az Európai kontinens felé. A Föld
közeledett a nyári napforduló, a naptávoli helyzete felé. A Napból érkező sugárzás
összes mennyisége a Napközeli állapothoz képest ilyenkor kb. 3 %-kal csökken. Ez
rendkívül nagy érték, amelyet a Föld megérez, amelynek az átlagos hőmérséklet
csökkenésében kellene mutatkoznia, de ez a féltekék évszaki változásai miatt nem
mindig észlelhetők. Az egész bolygóra eső energia Napból származó részarányának a
csökkenése azonban egy hatás és erőegyensúlyban áll, amely a környezeti energia
növekedését is eredményezi. Ilyenkor a csillagtéri távolabbi környezetből érkező
lassúbb és hidegebb, idegenebb részecskeáram részben ellensúlyozza a Napból érkező
hiányt. Ez azonban másféle információs összetételű energia, amely a távolabbi
csillagtér a távoli környezet vegyes üzenetét és hatásait közvetíti a Föld felé. Ha
növekszik egy mezőbe beáramló idegen információs energia aránya, akkor a mezőben
az időegységre jutó változás megerősödik. Az energia összetételből fakadó
változásnövekedés miatt az idő (kicsi) gyorsulása és melegedés várható.

A hagyományos meteorológiai és csillagászati megközelítés szerint a
Földtengely precessziós kört leíró elmozdulását a Föld körüli légtömeg némi
késéssel és csúszással követi. Moetrius értelmezésében az ok és az okozat
fordítva működik. Nem a Föld fordul el ismeretlen okból és húzza magával a
körülötte és vele együtt áramló, keringő anyagot, légtömeget, hanem a
légtömegre ható külső hatások, elsősorban a környezeti részecskeszél
megváltozása módosítja a Föld körüli részecskeáramlást és ezzel a légtömeg
mozgását befolyásolva egy precessziós tengely (kúp) körül billegteti a földet. Ez
az értelmezés azt állítja, hogy először a légtömegek és az adott frekvencián
nagyobb kölcsönhatásképes, de kisebb tehetetlenségű anyag mozdul el az

240
áramlás és környezetváltozás irányába, amelynek a tartós hatására a nagyobb
tehetetlenségű anyag, a Föld tömege ezt csak később követi.
Ez esetben a légtömeg áramlása mintegy előresiet a Föld precessziós
változásához képest, kikényszerítve a Föld forgási tengelyének az
irányváltozását. A feltételezés szerint a precessziós kúp éppen olyan bolyongó
és szakaszos mozgást ír le, mint a bolygók, mert nem egyenletes a környezeti
változás, amely a bolygórendszereket a tér szimmetriájának a folyamatos
változtatásával működteti. A környezeti áramlások, a Napszél, a
bolygótakarások és tükrözések jelentősen és egyenlőtlenül változtatják a Föld
körüli határrétegekben a részecskeáramlás irányát és lendületét. A
bolygótakarások és a róluk is visszatükröződött szoláris és intersztelláris
részecskeszél, (anyag és energiaáramlás) állandó változása időnként olyan erős,
hogy képes megváltoztatni a Naptól távolodó bolygók kifelé sodródását, képes a
bolygómezők anyagát és ezzel a forgását is módosítani. Ilyenkor a Napra
merőlegesebben beálló Ráktérítő irányába hónapokig áramlik az egyenlítőn
korábban felmelegedett levegő.
Moetrius hipotézise szerint, a bolygónk légkörén kívüli anyag áramlása (a környezet)
egyenlőtlen, folyamatosan változó aszimmetrikus, de ezt a változást a bolygónk a Föld
képes követni. Gaia olyan ionos kötésű élőlénynek tekinthető, amely az általa
kibocsátott részecskeáramlás irányításával képes a számára kedvezőbb környezet felé
elmozdulni, és a változásokhoz alkalmazkodni.
Ismert, hogy a töltések (töltött részecskék) áramlása mágneses mezőt kelt és a
bármilyen kicsi töltésértékűek a kiáramló részecskék, nagyon nagy mennyiség esetén
tekintélyes mágneses teret kelthetnek. Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy bármely
mező, az általa kibocsátott töltésekkel sugárhajtóműként visszaható kölcsönhatást
gyakorol a töltések útjába eső anyagra, azaz tolóerőt fejt ki, akkor megérthető, hogy
egy bolygó vagy csillag miképpen tud az ekliptikájához képest közlekedni. Ha az
ekliptikai síkokat (térgörbéket), a szimmetriasíkon statisztikailag egyenlő
részecskenyomású területeket határfelületeinek képzeljük el, akkor a határfelületeken
közlekedő, áramló bolygók bármely mágneses pólusán, a részecskesugarakon
(füzérkötegeken) kiáramló részecskemennyiség időegység alatti változása a bolygók
tengelyirányú elmozdulását is eredményezi. A déli vagy az északi pólus mentén
megváltoztatott részecskeáram következményeként a bolygó az ekliptikai síkon képes
felfelé vagy lefelé, a síkra merőleges irányban mozogni. Ha a precessziós kúp miatt a
bolygótengely nem pontosan merőleges e határfelületekre, (azok helyzete is állandóan
változik), akkor nemcsak függőleges irányú a mozgási lehetősége, hanem rézsútosan
az ekliptikán kifelé és befelé is képes közlekedni.
Az alábbi 42. ábrán bemutatjuk a téli és nyári napfordulón a Napszél uralkodó irányát
és a Földtengelyhez képesti helyzetét. Ha a fő környezeti áramláshoz képest a
bolygókból a mágneses tengelyeken kiáramló részecskeszél nem pont merőleges, azaz
nem 90 fokos szöget zár be, ez esetben a 90 foknál nagyobb szögállású féltekén a
tolóerő növekedése várható, amely szemben hat a környezeti áramlásoknak. Ez az erő
nem képez pontos erőegyensúlyt, ezért a bolygót az egyenlőtlenség megszűntetése
irányába kényszeríti, azaz a bolygótengelyt, a füzérkötegen kiáramló részecskék
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nyomásnövekedése az ellenkező irányú elmozdulásra kényszeríti. A
bolygótengelynek a téli és a nyári napfordulóval egybeeső precessziós elmozdulását és
a Naprendszerben a bolyongását a környezetből érkező részecskeáramlás változása és
a bolygókból kiáramló reakciót jelentő részecskeáramlás folyamatosan változó
nyomásegyensúlya határozza meg. Ez a tehetetlenség miatt statisztikailag megismert
pályán tartja a bolygómezőket, és ezzel biztosítja az évszakok változása mellett az élet
fennmaradásához nélkülönözhetetlen nagypontosságú egyensúlyt adó pályán maradást.

A 42. Ábrát a Kartográfia Földrajzi Világatlaszából merítettük. Ajánljuk a
kiadványt tanulmányozásra: Földrajzi atlasz 10. Oldal a Föld megvilágítása
című ábra.
A billegő tengelyű Földet a Nap részecskenyomása folyamatosan éri. A foton sebességű és
ezért direkthez közel radiális irányú, időutazóként érkező részecskék, a lasabban áramló
anyagszállítói spirál billegtetésétől függetlenül, a magasabb frekvencia miatt azon áthatolva
érik el az éppen merőleges földterületet.

A figyelmes megfigyelők, a csillagászok és a meteorológusok is észlelhetik, hogy a
Földön (miként más élő anyagmezőkön is) nemcsak a pólusok mentén történik
részecske kibocsátás, hanem a mezők teljes felületén. A mezők felületén aktívabb
kiáramlási zónákat is találunk, amelyeknél nagyobb a ki vagy beáramló töltéssűrűség.
Az emlősöknél, pl. a szőrzet és a haj, a fűnél a fűszál, a fánál a levél ilyen nagyobb
töltéssűrűségű kiáramlás következménye, amely mellett még sok egyéb eltérő
frekvencián kiáramló töltéseket kibocsátó felülettel rendelkezünk. Az élőmezők körül
a különböző hullámhosszon és frekvencián kibocsátott töltések auraként ismert
védőmezőket tartanak fenn, amelyek állandó áramlása csökkenti a környezeti
hatásváltozások agresszivitását. Az ionos szerveződésű bolygóknál főleg a mágneses
pólusokon kiáramló töltések alkotják e védőmezőket, (rétegeket, héjakat) amelyek az
egyenlítő tájékán sodorják be a semlegesített és elfogott támadó idegen részecskéket.
Ilyen megfigyelhető valamennyi élő bolygónál, a Földnél és a Jupiternél is. (Lásd az
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Atlasz, Csillagászat c. könyv 96. Oldal). A mezőkből azonban nemcsak a tengelyek
mentén jelentős a kiáramló töltésmennyiség, hanem a bolygókon is sávok és övezetek
alakulnak ki a belső áramlások következményeként. Ezek elsősorban olyan
töltéskiáramlási központok körül alakulhat ki, amelyeken a töltésforgalom a
környezetnél sűrűbb. Ilyen töltéssűrűbb kiáramlási zónák emelik a Földlemezek
törésvonalain folyamatosan felemelkedő tengeri hátságokat, a jövendő szárazföldeket,
amelyeknél az anyag felhalmozódása, felfelé áramlása egymástól távolodásra
kényszeríti a kéreglemezeket. Az élőbolygóknál és a mágneses mezőkkel rendelkező
égitesteknél a belső áramlások törvényszerűen kialakulnak, azaz az élő
szerveződésekkel analóg belső energia és anyagforgalom, anyagcsere alakulhat ki. A
Változás és rendezettség című kiadvány címlapján bemutatott áramlási kép
szemléletesen mutatja be azokat a fő áramlásokat, amelyek az ionos szerveződésű
mezők körül (és belül) kialakulnak, amelyek fenntartják a mezőkön a rendezett
folyamatokat. Ilyenek láthatók a Nap, már ábrával bemutatott szpikulájaként, amelyek
mind anyagkiáramlási füzércsatornáknak tekinthetők. Az áramlásban nemcsak külső,
hanem belső áramlási körök is működnek, amelyek frekvenciája, lendületenergiája
eltérő határfelületeken, határrétegekben biztosítja az áramlást. A mezőkön belül
mindenféle irányban működnek ezek az áramlatok, de ez nem akadályozza meg, hogy
más frekvencián a rendszert fenntartó létfontosságú belső áramlások folyamatosan
fennmaradjanak.
A Jupiterhez hasonlóan a Föld belső áramlásainak a megfigyelésekor is észlelhető,
hogy az több áramlási kamrára osztható, amelyeknek közük van a Föld tektonikai
szerkezetváltozásához is. A légkört, a bolygónk mágneses töltésáramlása a ki és a
belépő erővonalak mentén az egyenlítővel párhuzamosan 5 főcellára, - le és
feláramlási - övezetre bontja, amelyek a talajszerkezetben is folytatódnak.
Természetesen keresztirányú áramlások is találhatók, amelyeknek a légkörben
megjelenő feláramlásai normál időjárási körülmények között a szárazföldek fölött
felmelegedő és felemelkedő levegő, az óceánok fölötti lehűlésével járó önálló, a
Földhöz kötött (lokális) áramlási cellákat alakítanak ki, amelyek a Föld körül de azzal
általában szinkronban sodródnak.
Ha a külső környezet, a bolygóközi tér változása nem befolyásolná a Bolygó körül az
áramlást, viszonylag egyenletes időjárásra számíthatnánk, amelyet csak a Föld saját
áramlásai befolyásolnak. A belső áramlásokat általában a mágneses mezőből fakadó
fel és leáramlások, az egyenlítői fel, a rák és a Baktérítői leáramlások, a Hadley és a
Ferrel cellák befolyásolják. A környező bolygóközi tér energiatartalma és áramlása a
csillagközi térhez hasonlóan állandóan változik. E változást nemcsak a precessziós
kör, a Napközeli és naptávoli állapotváltozások okozzák, (pontosabban ezek a külső
téri változások következményei) hanem a környező nagyobb gravitációs tömegek, a
Hold, a Vénusz, a Mars és a Jupiter, valamint Merkúr is befolyásolhatja. A bolygóközi
tér a légkörhöz viszonyítva energiatorlódásban, lendületösszegződésben ritka de nem
üres, állandóan de lassabban változó áramlásokkal kitöltött. Nemcsak a szoláris szélre
és az alacsonyabb sugárzás változására kell gondolni, hanem a nagyobb sebességű, a
fotonokhoz közeli fénynyomás változásaira, amelyek három fő okból változhatnak
meg jelentősen.
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Ha a legközelebbi sugárzó, a Naptevékenység jelentősen változik, ez jelentősen
megváltoztatja a bolygóközi térben az áramlást, amely rendszerint akkor következik
be, ha a Nap a pályája során változásdúsabb, globálisabb változási környezetbe,
intersztellárisan sűrűbb anyagú gáz és porfelhős területre ér. A Nap aktivitása akkor is
jelentősen megváltozik, ha a lokális, a Naptéren belüli elgázosodott anyag, meteoritek,
aszteroidák maradványa érkezik a mezőkbe. A bolygónkon érvényesülő szoláris és a
környezeti energianyomáson a Földtengely precessziós változását is fenntartja, de ez
inkább a féltekéken okoz jelentősebb változásokat. Pl. ilyen hatások tartják fenn a
Golfáramlást. Az utóbbi változás régóta ismert és viszonylag kiegyenlített, amely
bizonyos esetekben, ha hatásösszegződés van jelentős hatásdifferenciákat, anomáliákat
okozhat. A légkörrel is rendelkező bolygónkon a szoláris szél változása évmilliárdok
óta befolyásolja az időjárást, amelyet a csillagászat és az időjáráskutatók sem vettek
kellően figyelembe.
Ha a belső bolygók vagy a Hold napfogyatkozást okoznak, ez azonnal és lecsökkenti a
Napból a leggyorsabban a Földre irányuló részecskék áramát, és miközben az
akadályról visszaverődik a Föld ennyivel kevesebb fényfrekvenciás szoláris energiát
kap. Természetesen ilyenkor csökken a Nap felől ható fény és a sugárnyomás, amely a
Földet a változatlan külsőtéri sugárnyomás miatt a Naphoz közelebbi állás felé
kényszeríti. Az évmilliárdos cirkulációk során számos esetben áll elő olyan térhelyzet,
bolygóállás, amikor a belső bolygó nem takarja el a Napot, hanem a róluk vagy az
éppen szerencsésen elhelyezkedő külső bolygókról visszaverődő solláris sugárzás
fókusza éppen a Földre irányul. Bár a bolygók domború tükörnek tekinthetők,
amelyekről többségében szétszóródik, és nem fókuszálódik a ráeső sugárzás, ennek
ellenére, különösen a légkörrel rendelkező bolygókról, a Vénuszról és a Jupiterről
jelentős energia verődhet, vetítődhet a Föld irányába. Az áramlást akadályozó vagy
éppen tükröző bolygók az alacsonyabb frekvencián érkező sugárzást is
befolyásolhatják, amelyek egy részét felgyorsítva a Föld felé irányíthatják.
Ha nem foglalkozunk a planetális téren kívüli hatásváltozásokkal, akkor is komolyan
kell venni a bolygótéri áramlási differenciálódást. A külső környezet
energiaáramlásának az állandó változása fluktációkkal befolyásolja a Föld energia
természetes áramlását, amelyről egyelőre csak feltételezésként fogadjuk el, hogy az
főleg a mágneses részecskekiáramlást is meghatározó fluxusvonalakon (intenzívebb
töltéssűrűségű füzérsugarakon) folyik. A kiáramlási csatornákon áramló töltések
reakciónak tekinthető kölcsönhatásai irányítják a légköri áramlások és a tektonikus
mozgások jelentős részét, az óceáni hátságok felemelkedéseit, a lemezek mozgási
irányát és a Földbe gyűrődő kéreg áramlását.
A fluktációk hatása időnként összeadódik, és szélsőségesebb időjárás változást
okozhat. Ezt rárakódásként ismeri a csillagászat, amelykor az eltolódások egy ideig
halmozódnak, majd a halmozott eredmény átbillent egy eredőt, és lényeges változás
kezdődik. Ilyennek tekinthető az El Ninó néven ismert időjárási anomália.
Feltételezhető, hogy a bolygótéri környezetben időnként olyan egybeesések és
halmozódások történhetnek, amelyek a Földnél öt-hatévenként (a Jupiternél és a
Napnál 11-12 évenként) oldódnak fel. Az ilyen feszültség levezetődésekkor a Föld felé
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ható relatív egyenletes áramlások hirtelen és ugrásszerűen megváltoznak. A Mars
minden hatodik napközeli helyzete (majdnem) egybeesik a Jupiter belső állásával,
amely kb. 11.6 évente következik be. Ilyenkor a Nap és a Jupiter közötti térben
megnövekszik a gravitációs hatásdifferencia, a szokottnál nagyobb térerő árnyékolás
következik be. Az ebben az időszakban az árnyékolt területen áthaladó 5. Bolygó
maradványából származó kisbolygó-övezeti törmelék jellemző ívű pályája egy kicsit
módosul, a külső árnyékolás folytán csökkenő ellenerő miatt kifelé kanyarodik. Ez a
kis szabálytalanság általában elegendő arra, hogy a módosult pályájú törmeléket
kimozdítsa a nyugodt körözésből, és egy labilisabb, az üstökösökre jellemző elnyúltabb
pályára állítsa. Az ilyen pályákra kerülő anyag statisztikai többsége évszázadokat,
vagy évezredeket keringhet az új és időközben is némileg változó pályán, míg olyan
napközeli síkba és pályairányba nem kerül, amelykor a Napba gravitációs árnyékolása
fogságba ejti a meteorrajt képező törmeléket. A fogságba esés miatt a pályaív egyre
közelebb kerül a naphoz és végül az anyag, becsapódhat a napba. A beérkezési ritmus
egyedileg, alkalmakkor eltérhet a pályamódosító ritmustól, amely miatt 7. 5-15 éves
napfolttevékenység is előfordul. Ennek az oka az lehet, hogy a planetális térben egyéb
pályamódosító hatások miatt, az elindított anyag térben és időben megtett útja nem
egyenlő, de az elindítási ritmus statisztikai 11. 6 év körüli eredője felfedezhető.
Az esemény következményei a Napfoltok és napkitörések leírásainál részletesebben
leírásra kerültek.
Ha a Földdel együttforgó légkör forgási irányával szemben vagy az irányába áramló,
jelentős kölcsönható képességű intersztelláris vagy szoláris anyag áramlása a
bolygóközi fluktációk miatt, ,,hirtelen,, megváltozik, az a kialakult földlégköri
áramlásokat jelentősen megváltoztathatja. Ilyen változásokat okozhat a
napfogyatkozás, és a napkitörés, ha a hirtelen hiányt követően tükrözési többlettel egy
a szokottnál kicsit erősebb energiaáramlást (löketet) terel a Föld felé. A Nap és a Föld
között elhaladó belső bolygók és a Hold is nemcsak a nagyobb sebességű, viszonylag
egyenesen haladó fénysugárzást árnyékolják egy ideig, hanem részecske terelőként
befolyásolhatják az alacsonyabb sebességű, és ezzel időben lassabban de tovább ható
elektromágneses sugárzás lendületátadásának az érvényesülését.

A Napfolttevékenység változása és a szoláris szél:
A sorok szerkesztése közben a Tv-ben leadott rövid híranyag egy aktuális
információ leírására serkentett. Az anyag jól kiegészítheti a már leírt
napfogyatkozás általános témáját, mint hozzátartozó aktualitás.
Kérem, hogy olvassák bizalommal és figyeljék meg a következményeket.
2003. október 24.-én egy kisbolygó vagy nagyobb aszteroida nem teljesen
elgázosodott anyaga érkezett a Napba, amely napfoltot, területi lehűlést okozott. A
TV-k az esti műsorokban jelentették, hogy erős ionszél, részecskeáram várható, amely
európai idő szerint kb. éjfél körül éri el a Földet. Az esemény várható közvetlen
hatásai a Neutronbomba robbanásához hasonlóan, térirányú gyors neutronzápor, majd
elektronfelhő és ionizáció a Föld körül. Mágneses és közvetítési zavarok
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keletkezhetnek, az egészségügyi problémák fokozódása várható. Az esetről a fény
frekvenciáján gyorsan érkező részecskeáramlás észleléséből szereztünk tudomást,
amelyet természetesen sokkal későbben és alacsonyabb frekvencián (ritmusban)
érkező (már leírt) lassabb részecskeszél követ. Ez megerősítheti a Napszél hatását,
amelynek következményeként a Föld, a pályájának a külső íve felé lendülhet. A
Napban az esemény miatt megerősödő változás nemcsak pillanatnyi jelenséget okoz,
hanem sokszorosan végiggyűrűző, esetleg hónapokig tartó belső változásnövekedést
is. Ez a belső változásnövekedés növeli a Nap – mint élő lény - (harmóniában változó
mező) változási ritmusát, gyorsítja a rendszeridejét, és a beérkezett anyag ritmust
megzavaró hatásainak a kivédésére serkenti. Mivel a Napban esetleg csak rövid idő
alatt lejátszódó eseménynek az 1 Cse.-re lévő Földre érkező hatása sokkal
elnyúltabban fog jelentkezni, az új ismeretek és a tapasztalás alapján prognosztika,
előrejelzés adható a várható a Földi élővilágra ható következményekről.
Mint minden csillagtevékenység megerősödése, a napban lezajló változás sorozat is a
környezet változásnövekedésével jár. A Napba beérkezett anyagtömeg jelentős idegen
tartalmú információt vitt magával akkor is, ha a becsapódott mező nagyobb része a
naprendszeren belüli bolygótörmelék maradványa. Abból szerezhetünk tudomást az
esetleges idegen összetétel arányáról, hogy milyen tartós lesz a napbeli változás. Ha
rövid idő alatt lejátszódó eseményeket nem követi tartós intenzív naptevékenység, a
korona és a szpikulák tartós felfújódása, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a
beérkezett anyag magas százalékban ismert információ tartalmú, a naprendszerből
származó és a Nap által már ismert anyagmezőből származik. Más a helyzet, ha a
többségében elgázosodva beérkező anyag nem a Naprendszeren belüli mező
maradványa, hanem távolabbi csillag környezetéből származik. Ez esetben attól
függően, hogy milyen rokonsági fokban, azaz milyen információs azonosságban állt a
forrásadó a Nappal várható a változás elnyúlása. Közelebbi rokonság, magasabb
információs azonosság esetén (ha a szokottnál nagyobb mennyiségű anyagnál
lényegesen több nem érkezik be), csak néhány hétig, nagy információs eltérés esetén
akár több hónapig tartó pertubációba, (intenzívebb változásba) kezdhet, amelynek más
lesz a következménye a Földre és lakóira.
A környezeti energiaváltozást a Föld, a bolygónk, Gaia is észlelni fogja, amelyben a
környezetváltozás növekedése erős reakciókat kelthet. A reakciók hevessége szintén az
érkező információs hatás ismert vagy/és idegen tartalmának az arányától függ. Ha ez
az ionos szél, a Földet elérő részecskeáradat nagy többségben a Gaia által már ismert
Naprészecskék információját hozza, akkor a változás nem lesz heves. Más várható
akkor, ha a Napból származó reakció az idegen részecskék eltávolítását is okozta, mert
ekkor az ionos szél nagy mennyiségben tartalmazhat idegen információt és más
ritmust megjelenítő dezinformációs részecskéket. Erre Gaia hevesebb reagálása
várható, mert a magasabb idegen információ arány növeli a változást, amely a Földnek
is dezinformációként, ritmust zavaróként jelenik meg. Ez esetben tektonikusmozgások,
a vulkánkitörések megerősödése, földrengések várhatók, a felhalmozódott
kéregfeszültségek kisülése. A földből nagyobb mennyiségű anyag, vulkáni gáz és
hamu légkörbe kerülése várható, amely megnöveli a légkörbe jutó ionos anyag,
részecskék energiájának az elnyelődését, azaz tompítani fogja a Földet ért hatást. Ez
esetben a megnövekedett naptevékenységhez Gaia úgy fog alkalmazkodni, hogy
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növeli a belső változást, amellyel növeli az árnyékoló képességét, ezzel csökkentve az
ionos szél energia-beáramlásának a változást növelő hatását. A szoláris szél
utóhatásának az elmúlásával a változások lassan lecsengenek, de mint minden
változás, ez is végiggyűrűzik a külső bolygók felé, és a földön a természet energia és
táplálékláncain. Az eseménynél a Föld átmenetileg a Naptól távolodó pályára áll, és
ez azért is érdekes, mert éppen a Napközeli holtpontja felé közeledik. A Naptól való
távolodás a környezeti hatásegyensúly megváltozásának a következménye, és ez a
korábbi földi egyensúly megbomlását is eredményezheti. A környezeti változás miatt a
befogadott és a kibocsátott részecskearány átmenetileg megváltozik. A megnövekvő
szoláris szél, a Föld erőtereit és körülölelő részecskehéjait így a mágneses teret is
erősen eltorzítja, gerjeszti, és a hatást közvetítő részecskéivel a Földre kifelé ható
nyomást is megnöveli. A Föld válaszreakciója hasonló, időegység alatti
változásnövekedést eredményez, amely a Földet a hozzátartozó szférális héjakkal a
Naptól távolodni kényszeríti. A Föld a tömegből származó tehetetlensége miatt csak
késve követi a távolabbi pályára állást, de mire távolodó lendületbe jön, a változás már
lehet, hogy a normális ütemben folyik. A nagy tömeggel rendelkező bolygók, a hatás
csökkenésekor a tehetetlenségük miatt nem tudják a változást azonnal követni, ezért
jelentősebb ideig külső ívpályán maradhatnak. Ilyenkor az idegen környezetből
származó információs energia hatásaránya a Napénál, a szokásosnál tartósabban
érvényesül, a Nap gyomrát is megterhelheti, esetleg egy kicsit megbetegszik, és
átmenetileg egy kicsit a ritmusa is megváltozik. Az esemény, - ha a beérkező anyagot
nem követi folyamatos anyagutánpótlás, és nem túl nagy volt az anyag idegensége, a
változás lecsengése után alacsonyabb energiaszintet, - tartós erős lehűlést, nagyon
hideg telet eredményezhet. Ha ez egybeesik a Napközeli pont elhagyásával, ez miatt a
napból érkező részecskearány fokozott csökkenését is eredményezheti. Ha a
környezetben lévő mezők a hatás elmúlása után megérzik az energia csökkenő
tendenciáját, lecsökkenthetik a saját változásukat (felkészülve az energiaveszteség
elkerülésére) amely az inflációs várakozás miatt tömeghisztériát, átmeneti krakkot és
túlzott lehűlést okozhat.
Más lesz a helyzet következménye, ha túl nagy volt az anyag idegen tartama, vagy ha
a beérkezett anyagot folyamatosan a szokásosnál több jelentősebb mennyiségű anyag
is követi. Ez esetben a folyamatosan növekvő változási tendencia miatt meleg őszre
kell számítanunk, amelynek kemény, de rövid tél lehet a következménye. A bolygónk
ilyenkor a tartósabb Napnyomás miatt (annak a fennállásától is függő) egyre távolabbi
pályára kerül, amelynek a hidegre fordító hatása csak később érvényesül.
Gyakorlatilag az egész planetális tér kitágul, a bolygók a Naptól és egymástól is
távolabbra kerülnek. Ha viszont a változás a tél ideje alatt folyamatosan növekszik,
enyhe meleg tél várható, amelynek a böjtje hideg esős tavaszt vagy/és hidegebb nyarat
eredményezhet.
Ha Moetrius ismerné a belső bolygók jelenlegi állását, akkor arra is választ kaphatna,
hogy a bolygók vagy a Hold az ionos szélterelő hatása miatt milyen pertubációkra kell
számítanunk a Napbeli változásnövekedés következtében. Ez azonban a csillagászok
lehetősége marad. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy 2003. november 10. körül
előbb holdfogyatkozás, majd a hónap végén napfogyatkozás is várható. Ez valószínűen
egybeesik, a mikrohullámok és az ultrarövid hullámhosszon ideérő ionos áramlattal,
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amelyet, a napot eltakaró Hold jelentősen megkeverhet. Ez az e frekvenciák
egyensúlyára érzékeny szerveződéseknél egészségi problémák fokozódását,
asszinkronítást eredményezhet. A Hold a Föld körüli keringése során a legkülönfélébb
sebességgel (frekvencián) érkező áramlatok hatását tompíthatja, megzavarhatja,
amelyekre az érzékenyebb földi élőmezők szintén jelentősen reagálhatnak. A földi
élőlények azon része, amelyeknek a belső ritmusa, a saját frekvenciája a jobban
változó periódusú tartományba, vagy annak a harmonikusaiba esik, a számukra
szélsőségesebb, nagyobb változást nehezebben vagy az egyensúlyuk (tudatos)
támogatása esetén előbb rosszul majd jobban viselik. A táplálékláncon is végigmegy a
változás, a növényi vegetáció a fák évgyűrűiben megőrzi, egyes növényeknek az
ellenségei aránya másoknak a terméscsökkenése várható. Az ilyen folyamatok miatt
változik jelentősen a növények termése, a betegségek és a kártevők jelentkezése. Ha az
ionos áramlás növekedése megnöveli e tápláléklánc alsóbb szintjein egyes élőmezők
hozamát, tömegnövekedését, ez a belőlük élők átmeneti gyarapodását okozva tovább
görgeti a változás kerekét. Az érkező energiatöbblet megnövelheti a táplálékláncban
alsóbb rendű kovamoszatok, kékalgák és egyéb fehérje alapú életszerveződések
fejlődési esélyét és tömegnövekedését. A fotoszintézis átmeneti növekedése a vizekben
a papucsállatka populáció fejlődését segíti, amely tömegérték növekedése megemeli a
plankton-állatok arányát. A főeleségként e planktont fogyasztó apróbb termetű halak
nagyobb mennyiségű eleségben dúskálhatnak, amellyel megnövelik az őket fogyasztó
ragadozók és természetesen a sikeresebb halászok eleség terítékét. A napbeli változás
így gyűrűzhet tovább, hónapok és évek múlva érvényesülő, lelassuló
hatáshullámokként, de ezeken kívül természetesen az élővilágra sokféle káros és
kellemetlenebb következményei is lehetnek. A legegyszerűbben felismerhető változás,
az előny/hátrány egyensúlyából fakad, amelyben az előnyös populációs hatások
ellenségei ebből csak negatívan profitálhatnak. A felszaporodott állományok több
eleséget fogyasztanak, esetleg teljesen kiirthatják a változást követni nem tudó
eleséglánc egy részét, ezzel időben később aszimmetrikus helyzetet okoznak maguknak.

Az emberiséget érinthető következmények:
Az ionos szél nemcsak töltött részecskéket sodor a Föld felé, hanem a fényjelenségek
észlelése előtt, a neutrondetektorokon kicsit előbb észlelni kellett a majdnem jelenidőben ideérkező változást. A Napbeli anyagbeáramlás robbanásszerű
változásnövekedéssel járt, amelykor sok atomi mezőről leröpítette a kisebb tömegű
elektronokat. Ez a neutrinó áramlást követően elektronfelhőt sodor a környezet felé,
amely a Földet is hamar eléri. Gaia körüli védőövezetekben és a felszínén a párkeltési
folyamat megnövekedhet. Az elektronarány, mint jellemző forgási irányú részecskék
arányának a növekedése megnövelheti az elektronhiányosabb élőmezők egyensúlyát,
amelyek ettől nagyobb szimmetriába, egészségesebb állapotba kerülhetnek. Az
elektron többlettel rendelkező élőmezőket az ilyen változás megviselheti, az ő
egyensúlyukat ez a romlás irányába segíti. Az elektronáradat az atomrobbantásokhoz
hasonlóan, megzavarhatja minden atomi szerkezetből felépült élőmezők, és elektromos
adások ritmusát, és rend szerinti változását. A rádió és a Tv adások változhatnak,
átmenetileg megszakadhatnak az információs láncok, zavarokat kelthet az
elektronáramlást felhasználó elektronikákban. Ez a folyamat a biológiai élőmezők agy
és sejtműködését is megzavarhatja, az érzékeny idegrendszerű, túlfeszített és beteg,
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egészségben egyensúlytalan emberek egészségét és életét veszélyeztetheti. A labilis
egészségi (egyensúlyi) állapotú élőmezőket átlendítheti azon a holtponton, amely az
élet és a halál mezsgyéje közötti választóvonalat jelenti.
Az elektronáradatot egy kicsit későbben érkező ionos pozitív töltésű részecskék
áradata követi, amelykor ideérnek az elektronjaiktól a robbanáskor megfosztott
atommagok a pozitív töltésirányba forgó protonok. Mivel ezek többsége azért fennakad
Gaia védőhéjain, a felsőbb szférákon semlegesítődik, ennek köszönhetően a veszély az
élővilágot már jelentősen letompítva éri. Annak ellenére, hogy az idegen és szokatlan
összetételű, dezinformációnak számító részecskeáradatot a Föld szférái (aurái)
megszűrik, még jelentős mennyiségű éri el a felszínt, a bioszférát. Ez az a rész, amely
az élővilágot közvetlenül befolyásolja, amely ha jelentős, időnként mutációs változások
sorozatát indítja el. Természetesen ennél sokkal drasztikusabb változások is
történhetnek akkor, ha az anyagbeáramlás nem a Napon keresztül közvetve, hanem
közvetlenül a Földre érkezik. Ekkor olyan nagy, drasztikus változás sorozat hathat az
élővilágra, amely a szokatlan változások s az idegen információk beépülésével
mutációk sorozatát és ezzel az életlánc gyors átalakulását okozhatja. A Földet érő
kataklizmáról e fejezetben nem esik több szó, de a Marsi katasztrófát kitárgyaló
fejezetben ez részletesen kifejtésre kerül.

Az eseménnyel kapcsolatos feljegyzésre érdemes észlelések:
Moetrius 2003-10-25-én írja e sorokat közép-európai idő szerint 19 órakor. Az óra
átállítása előtti napon vagyunk. A Napban történt változás első ionszele ideért. A
számítógép akadozik, a memória lelassult, a kurzor akadozva lassan vihető, a sorok
között nehéz közlekedni. Az ismerős és baráti körben konfliktusok alakultak ki,
pontosabban korábban elnyomott felhalmozódott feszültségek kipattantak.
Kapcsolatok bomlottak fel, az egyensúlyhiányos emberi mezők egészsége
veszélyeztetettebb.
Moetrius gyakran észlelte, hogy a számítógép sokszor szubjektíven viselkedik, az
eltérő reakciókra nem volt eddig elfogadható magyarázata. Feltételezhetően az
elektronika fejlesztése eljutott abba az érzékenységi körbe, amelykor az ionos áramlás
dezinformációnak számító megváltozása már eléri a számítógép érzékelési lehetőséget.
A könyvek írása során gyakran történt szövegrendezési szerkesztési zavar, amely ezek
szerint (és a számítógépes vírusok hiányában) a Napszél és az ionos áramlás
jelentősebb változásának tulajdonítható. Feltételezhető, hogy a Nap általunk nem
látható részébe is gyakran érkezik jelentősebb mennyiségű intersztelláris anyag,
amelyet nem észlelünk vizuálisan, de a keletkezett ionos szél, a szokatlan
részecskeáramlat a környezeti áramlásokról a Föld felé terelődhet. Valószínűen ezeket
érzékelte a számítógép, amelyeket még meg tud különböztetni a saját memóriájában
tárolt jelektől, de éppen a megkülönböztetés, a jelek kiválogatásának a szükségessége
lehet az oka a memória leterheltségének. A tapasztalás részben megnyugtató,
állandóan ki vagyunk téve az intenzívebben változó részecskeszélnek, és ez nem okoz
egészséges élőmezőknél lényeges egyensúlytalanságot. Ez azonban nem vigasztalja az
egyensúly hiányban erősen érintetteket.
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2003. Október 26. 8 h. 41 perc. Az óra visszaállítása után. A részecskeszél
mikrohullámának a derékhada elérte a Földet és környezetét. Moetrius térde hasogat és
a megerősödő izületfájdalma jelzi, hogy a részecskeszelet a szervezete észlelte. A
számítógép sokat késik. A betűk beírása után néha csak két másodperccel később
jelennek meg, így nem látható és nehezen szerkeszthető a szöveg. A következő
napokban megfigyelhető változásokból kiszámítható, hogy mely frekvenciatartomány
az, amelyik legjobban zavarja a számítógép elektronikáját, és mely az emberi
egészséget.
2003 November 28. A napfolttevékenység folytatódik. A legerősebb naptevékenységi
kategóriákba sorolják az eseményeket, amilyenre csak nagyon ritkán kerül sor.
Rendkívül erős az ionszél nyomása, és ha a Föld felé irányul alaposan eltorzíthatja a
magneotoszférát, a Föld élővilágát is védő részecskehéj, a határoló-rétegek térbeli
alma alakját. Két Japán műhold tönkrement, több elektronika meghibásodott az
ionszélben.
Moetrius számára bizonyossá vált, hogy egy kisbolygóból, vagy középesnél nagyobb
aszteroidából származó töredékek nagyobb tömegű maradványai, azaz egy egész
meteorraj érkezett a Napba, amely folyamat már a nyár elején megkezdődött.
A történtek alapján teljesen megérthető a folyamat, amelyet Moetrius a korábbi
könyveiben, az Aspektusban és a Sík és a térben, valamint e könyvben is kifejtett.
A 2003 év nyarának kiemelkedő szárazságát az okozta, hogy az most napfoltokat és
feltételezhetően flereket is okozó nagyobb darabokból álló mezőmaradványok,
elgázosodott előőrsei már a nyár elején, elérték és felfűtötték a Napot. A meteoritek
eredeti anyagmezőjének a széttöredezése során közel azonos pályán de a meteoriteknél
gyorsabban áramló apróbb részecskeszél előőrse és gáz állapotú főtömege, már
hónapokkal előbb elérte a Napot és elkezdte annak a hevítését. A Nap folyamatosan
kap az ekliptikán és a közvetlen beáramlással olyan törmeléket, amelynek a többsége a
korona elérése előtt nemcsak elgázosodik, hanem az egységnyi kis tömeg elenyésző
tehetetlensége miatt hamar felveszi a korona hőmérsékletét. Az ilyen anyag ezért a
napkorona külső felszínét a beérkezéskor nem hűti le jelentősen, de ha időben
növekszik a sűrűsége, a beérkező energiatömege, ez a változás időbeli arányának a
növekedését eredményezi. (Ha túl sok hideget nyel el a Nap, a torka megfázhat, és
gyorsabb ritmusra váltva magasabb hőmérsékletre kerülve belázasodhat). Ha a
kisbolygó, vagy a nagyobb aszteroida méretű mezők közelednek a bolygók közötti
spirálpályán, a számukra kijelölt ekliptikán a Nap felé, a gravitációs erők árapálya a
közeledés körei közben feltöredezi a mezőket. A korábban hatalmas forgó sziklákként
téridős utazást tevő mezők az útjuk végéhez közelednek. A Naphoz egyre közelebb
keringő (de jelentős önálló anyagforgalomra és részecske kibocsátásra még nem
képes) anyagtömeg nagyobb része folyamatosan felőrlődik, de ennek ellenére azonos
határréteget képező spirálpályán, az anyagszállító spirálfolyókon áramlik a számára
kijelölt nyelő, a Nap felé. A főtömegről leváló kisebb részecskék tehetetlensége
kisebb, mint a nagyobb tömegben maradóké, ezért a spirálpályán a Napba áramló
intersztelláris és solláris eredetű szél a gáz halmazállapotú részecskeanyagnak,
sikeresebben gyorsítja fel az áramlását és a változását. Ez miatt a szét és felbomlási
fázisnak tekinthető folyamat időben elnyúlik, az anyag a méretétől is függően nem
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egyszerre érkezik a Napba. Előbb az apróbb felgyorsult és elgázosodott anyag érkezik
be a napkoronába, elsősorban az egyenlítői vidék környékére. Az anyag a közelítő
pályán egyre gyorsabb változásba, felbomlásba kezd, amely során a keringés elején
még hideg állapotból a határrétegek keresztezésekor többször jelentősen felmelegszik
és lehűl, végül a feltöredezést követően a többsége elgázosodik. A Naphoz közeledve
szakaszosan nő a sebessége és a hőmérséklete, de ennek ellenére a napkoronába
(annak a hőmérsékletéhez képest) relatív hideg állapotban kerül be. A gázállapotúvá
vált, felbomlott és elpárolgott anyag a kisebb tehetetlensége folytán még könnyen
felveszi a korona elérése előtt annak a hőmérsékletét, és ez miatt nem hűti le
jelentősen a korona felületét. Ráadásul a nagy sebessége miatt ez a gáz nemcsak
hónapokkal előbb éri el a korona felületét, hanem a koronán könnyen szétterül,
nagyobb felületen oszlik el, és a napszél is könnyebben megkeveri. A Nap folyamatos
anyagcserét folytat, de ez csak idealizálva folyamatos, a valóság az, hogy az anyag
beérkezése csak staisztikailag egyenletes. A szakaszokban nagyobb és kisebb
darabokban, nem teljesen egyenletesen beérkező anyag, egy átlagnak tekinthető
arányban ér be a Napba, de ez az átlag hol gyorsabban és nagyobb tömegben, hol
lassan és időben kevés eleségként érkezik be. A Nap is tart néha fogyókúrát, néha
pedig jókat lakmározik. Ilyenkor a statisztikai átlagnál nagyobb mennyiségű anyag
érkezik be azonos idő alatt, amely a már leírt változásnövekedéseket okozza.
Az eltérő ritmusú fogyasztás is sokszor természetes, de ilyenkor a környezet is
nagyobb változásterhelést kap.
Németh Lajos meteorológus megfogalmazása szerint, (2002-ben) a szokatlanul hűvös
szeptemberrel indult az ősz. Feltételezhető, hogy a Nap egy intersztelláris
részecskékben szegény rétegben áramlott, vagy éppen fogyókúrázott, anyagbeáramlási pauzát tartott. Moetrius szerint 2002- őszén, a Napba részecskéket szállító
anyagfolyónál éppen részecske apály volt, a szokásos impulzus sűrűség alacsony
szinten állt. A naptevékenység erősödéskor mindig megnő a környezeti nyomás, amely
a bolygót változatosabb, kilengő (bolyongóbb) pályára állítja, de a pályaív kifelé
nyúlásánál a környezet nyomása is megnövekszik. A bolygó rendszerint az egyenlő
nyomású határrétegben igyekszik maradni. A környezeti (nem a napból származó)
nagyobb idegenségű információt tartalmazó részecskearány változása miatt (ez
történhetett 2002 szeptemberében) átmeneti lehűlés kezdődött. A lehűlés folytatódott,
mivel a Nap által felerősített belső környezeti nyomásnövekedés késett, és az
impulzusnövekedést hiánya miatt a Föld tartósan külső pályán, nagyobb idegen
tartalmú és impulzusban szegényebb környezetben maradt. A Napból és a környezetből
származó – részecskeenergia (időegységre jutó) csökkenése tartósabb lehűlési
folyamatot indított el, amely miatt a 2002 végén kezdődött tél a szokásosnál is
lényegesen hidegebbre sikeredett. Németh Lajos meteorológus szerint a sokévi átlag
alatt 5. 2 C fokos havi középhőmérséklettel. Feltételezhető, hogy a naptevékenység
nagyon gyenge volt, az alsó értékhatár körül.
A következő év elején az anyagszállítói spirálon egy régen feltöredezett aszteroidából
keletkezett meteorraj elgázosodott részecskegázának a legkisebb méretű és
részecskesűrűségű előőrse, elérte a Nap felületét. Ez az időegységre jutó alacsony
impulzussűrűség lassú emelésével jelezte, hogy nemsokára eljön az ebéd ideje. Ha a
Nap ismerné Pavlov kutyájának a történetét, már csorogna a nyála a várható zsíros
falatokért. A Nap éhesen várta a nagyobb falatokat, viszont a korábbi éhezés miatt a
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szokásos részecskenyomásnál kevesebbet bocsátott a környezetbe. Ez miatt 2002 őszén
a szokásosnál kisebb részecskenyomás alacsonyabb impulzus sűrűséget és
alacsonyabb átlaghőmérsékletet eredményezett, a Szeptemberben éppen
tengelymerőlegesen megvilágított Földön. A Nap lecsökkent részecskenyomása miatt a
külső térből származó részecske dominancia megerősödött, amely miatt a Föld az
átlagosnál közelebb került a gyengébben sugárzó Naphoz. Ez miatt a (napközeli) téli
napforduló túl korán köszöntött be. A feltételezés szerint, ezt követően a Napban
folyamatosan emelkedett a változás, megnőtt a napból származó részecske és a
sugárnyomás terhelés aránya a környezetre, elsősorban a Naprendszer belső vidékén.
Ez a részecskenyomás, mint időben növekedő lendületsűrűség, a Quintesszencia
kinetikai ereje, a szokott időpontnál, december végénél előbb elindította a Földet a
belső állásából. (A következmény évente megismétlődik, de átlagos esetben rendszerint
december végén).
A bolygónknak is kötelező a bolyongás, amely során a kifelé történt túllendülést
követően a pálya-külső térből származó megnövekedett részecskenyomás ismét
belsőbb pályára szokta kényszeríteni Gaiát.
Az európai hideg télnek, a Napba egyre nagyobb mennyiségben beérkező, a
meteorrajból előresietett apró hírnökök előőrsétől növekvő impulzussűrűség vetet
véget. A Napba egyre nagyobb mennyiségben érkező meteoritgáz nagyobb impulzus
sűrűséget és ebből származó részecskenyomás növekedést eredményezett. A növekvő
részecskenyomás egy folyamatosan erősödő szoláris szelet terelt a Csillagtér, közte a
Bolygónk felé, amely felfújta a Napot körülvevő gömbhullámok buborék felületeit. A
naprendszeren belül a nyomás egyre növekedett, amely az ionos áramlás növekedését
eredményezte. A változás és a naprendszer térmérete növekedni kezdett.
Az energiaérték növekedése jelentősen megnövelte a Földre az időegység alatt ható
energiaáramlás miatti változást. Ez egy erős felmelegedéssel járó tartós és meleg
nyarat eredményezett, a 2003-as év szokatlanul nagy szárazságát. A megnövekedett
naprendszerbeli változásnak az áramlási törvények szerint naptávolabbi pályára kellett
volna hogy, szorítsa Földet, azaz az eseményeket augusztustól tartós lehűlésnek kellett
volna követnie. Ez azonban nem következhetett be, mert nem szűnt meg a napba
beáramló anyag miatt a változástöbblet, azaz a Földet is távolabbi pályára kényszerítő
részecskenyomás növekedése a Föld külsőbb pályára kerülése után sem szűnt meg. Ez
csúcsosodott ki az október végi szilárd törmelék napba érkezésével, amely a
széttöredezett és elgázosodott anyagbeáramlás végét jelentheti. Ha a most Napba
érkezett meteoritraj nem a régmúltban töredezett szét, akkor a csoport minden tagja
valószínűen beérkezett. Ha Moetrius elmélete helyes, akkor a napba történő
anyagbeáramlás és a napfolttevékenység végét egy fleres időszaknak kell követnie. A
legkésőbben beérkező, de legnagyobb méretű anyagtömegek becsapódásakor a még
relatív hideg, szilárd vagy már folyékonnyá vált, de még el nem gázosodott anyag
érkezik be a plazmaszerűen folyékony korona alatti rétegbe. Ekkor, - ha ez éppen a
felénk mutató oldalon következik be - olyan anyagkicsapódások, fröccsenések lesznek
láthatóvá, amelyeket eddig napflerként ismertünk.
Ez pontosan megegyező képet ad a szilárd, vagy a környezetnél sűrűbb anyag
folyékony közegbe csapódásával, mint a vízbe bedobott kavics vagy sárgolyó.
(Az ábrát már bemutattuk).
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A becsapódó anyag hatására kifröccsenő plazmát a nagy gravitációs tényező (nagy
árnyékoló képességű) Nap és a felszínbe folyamatosan beérkező anyag nagy
lendületnyomása azonnal visszakényszeríti a felszín alatti folyékony plazmába. Ez
miatt látható a napfoltok fényképein egyféle szimmetria, amelyet az egymás mellett
becsapódó széttöredezett anyag kifröccsenéséből keletkező visszahulló anyag okoz. A
kifröccsenés és a visszahullás ideje között a Napra forgatóhatást gyakoroló, a Nap
tömegének a forgásánál gyorsabban beáramló részecskegáz elfordul, amely miatt a
visszaeső anyag a kelet-nyugati irányban széthúzódó foltot, foltcsoportot okozhat. A
nehézségi erő, a Földihez hasonlóan nem csak a gravitációs erőkomponensből áll,
hanem a mezőt forgató környezeti áramlás egy másik erőkomponenst is eredményez.
Keringést is okozó – az ekliptikán már kör alakú spirálon - áramló részecskeanyag
áramlási lendületereje befolyásolja a gravitációs lendületirányt, ezért az nem a tömeg
középpontra merőlegesen érkezik be.
Ha nagyon hideg a beérkező anyag, olyan esemény történik, mint a háziasszony hússütő edényében. A felszín alá került anyag hirtelen elgőzölög, elgázosodik és
napkitörést, flert vagy/és fáklyát okozhat a következménye. Meg kell érteni, hogy a
napfoltot is olyan - relatív hideg gáznak a koronát és a plazmát átmenetileg és
foltszerűen lehűtő – anyag-beáramlása okozza, amely miatt az anyagbeérkezés
területén a változás – átmenetileg - a lehűlés ideje alatt lecsökken, a felszín egy kicsit
dermedtebbé, alacsonyabb hőmérsékletűvé válik. A beérkezett anyag ezt követően a
felbomlásával, és teljes elgázosodásával lehűti a beérkezés felületét, de közben táplálja
a Nap energiafogyasztását.
Az alábbi ábrán bemutatjuk a napfolttevékenység mentes időszakban, a Napkorona
látható alakját. Az ,,a,, ábrán látható, hogy a Napot is forgató elgázosodott részecske
(anyag) beáramlás, főleg az ekliptikai (egyenlítői) forgási sík körül történik. A
kisugárzás főleg a pólusoknál, sokkal nagyobb és ezért nem látható sebességű, de
ilyenkor nem annyira jelentős.

43. ábra: Az ábrát az Atlasz, Csillagászat 112.oldal áról merítettük:
Érdemes megfigyelni az ábrákon a napkorona alakját, amely normál, nyugodt
naptevékenység idején kirajzolja Moetrius által felvázolt galaxis alakú térszerkezeti
áramlási ábrát. Az ábránál az egyenlítő mentén látható párhuzamosés vízszintes
irányú csíkokon, az anyagbeszállító időfolyót képező sugárnyalábokon, az
elgázosodott anyag a Napba spirálozik. A koncentrikus határrétegek a keresztmetszeti
áramlás sűrűség növekedése miatt válnak láthatóvá. A nyugodt időszakban a
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mágneses pólusok is rövid, radiális bojtokként kirajzolódnak. Ezek a töltéskiáramlási
csatornák, a füzérek, amelyek a nagyobb egységnyi változási sebesség, a fényre
jellemző frekvencia határig láthatók. A Változás és rendezettség címképén
berajzolásra kerültek a térszerkezet lassabban áramló határfelületei, amelyek
összekötik a bojtos kiáramlásokat az egyenlítői (ekliptikai) síkon történő
beáramlásokkal.
Ha hirtelen nagyobb mennyiségű gáz, vagy a becsapódás után elgázosodó anyag
érkezik be, Pl., aszteroida és meteorit maradványok, akkor a naptevékenység, azaz a
belső változás relatív hirtelen megerősödik, amely a teljes felületen megnöveli a
kisugárzást. Foltmaximum idején (b. Ábra), az egyenlítői zóna nyomásnövekedése
miatt a beáramlás átmenetileg szünetel, a változási felesleg leadásáig. Ilyenkor a
szpikulák, az apró részecskegázt kibocsátó füzércsatornák kiágazásai, mint a
sündisznó tüskéi láthatóvá válnak. A nyomásnövekedés a tér minden irányába
megnöveli a részecske kibocsátás intenzitását, a gömbhullámok kiáramlását.
Az megnövekedett feldolgozási tevékenységkor, az
anyagáramlás megváltozik. A Nagyobb nyomás
miatt, a teljes felületen áramlik ki az anyag, amely
láthatóbbá teszi a fűzérsugarak kezdeti szakaszait.
A kiáramló anyag, a quintesszencia áramlási
sebessége olyan nagy, hogy már feltehetően
meghaladja a fény sebességét, de mire ez hozzánk
érkezik a fénysebességre, vagy egy kicsit az alatti
ritmusra csökken.

44. ábra: Atlasz, Csillagászat 112.oldal alsó jobb ábra!
A képen bojtos, szpikulás kiáramlás látható, amelykor a mágneses dipolarizáló
tevékenység, az áramlási rendezettség a teljes felületre kiterjedő kiáramlás miatt
átmenetileg gyengül. Ez olyan gyors és nagyenergiájú belső változásra utal,
amelyeknek nincs idejük a pólusos átáramlási rendben kiáramlani. Ilyenkor a
megnövekedett belső nyomás nemcsak a füzércsatornákba terelődve vezetődik le,
hanem az egész napfelületen. Ez rendezettségi zavart jelent.

A napkitörés további fejleményei:
2003-11-05. A számítógép napok óta váltakozva működik, nem győzi szelektálni a
jeleket. Hol lassul, hol normálisan működik. Az elektromos zavarok folytatódnak. A
hírügynökségek jelentették, hogy minden idők (a megfigyelési lehetőség óta)
legnagyobb napkitörését észlelték. Az energiaértékére jellemző, hogy a műholdakon a
kitörést figyelő műszerek kiakadtak, nem volt ekkora energiaérték bekalibrálva a
mérési tartományukba. Moetrius szerint az általa várt anyagtörmeléknek valószínűen a
legnagyobb, még el nem gázosodott anyaga érkezhetett be a napba. Szerencsénkre ez
nem a mi síkunkban történt, a napkitörés oldalirányba, az ekliptikától kb. 30 fokos
szögben északra történt. Ha ez volt a legnagyobb törmelék, akkor az azonos pályán
érkező, a mező feldarabolódásából származó töredékek okozta becsapódások ezzel (a
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most becsapódott meteorcsoportra vonatkoztatva) véget érnek. Ha még van, lassabban
áramló, időben későbben beérkező nagyobb anyag, akkor az utóvédként érkező
meteoranyag széttöredezése nem a távoli múltban következett be. Az azonban nem
szükségszerű, és nem törvényszerű, hogy a legkésőbben beérő anyagok még egy nagy
darabban érkezzenek be. Lehetséges az is, hogy nagyobb egységként lemaradt a
csoporttól, de később az árapályerőktől mégis feltöredezett. A statisztikai lehetőség
azonban fennáll arra, hogy az utóvéd, sokkal nagyobb darabban egyben érkezik be. Ha
ez megtörténik, az még ennél is nagyobb kitörést okozhat, amely komoly
veszélyhelyzetbe hozhatja a naprendszer élővilágát.
A következő napokban a mágneses zavar hullámokban folytatódik. Érdemes lenne
megfigyelni a frekvencia tartományt, azaz az időbeli hullámsűrűséget,
amelyek energiasűrűsödésként és ritkulásokként követik egymást.
2003-11-09. Moetrius izületei erős fájdalommal jelzik, hogy a szokatlan erejű
napkitörés hatása az izületekre ható frekvenciasűrűségben elérte a Föld térségét. Mivel
hasonló erős fájdalmai az előző években is előfordultak, ez felveti annak a
szükségességét, hogy visszamenőleg megnézzük az előző évi gyulladásokkor a
napfolttevékenység intenzitását. (Ehhez tartozik az, az ismeret, hogy az író
fogamzásakor (1949 nyarán) nagyon erős naptevékenység volt, amelyet követően a
születés évében Pécsett melegrekordot mértek. A fejlődési idő kezdetén, Moetrius
szinte a Nap energiájában fürdött, a Nap gyermekének is tudhatja magát).
2003-11-20. A Napkitörés ismét működik, amely azt is jelenti, hogy a most napba
került nagy tömegű meteorraj utóvédje érkezhetett be. Az, hogy ilyen sok késéssel
érkezett azt jelentheti, hogy jelentősen eltávolodott a főtömeget képező főcsoporttól,
amely megerősíti, hogy a raj nagyobb darabja már régen széttöredezett és eltávozott
egymástól. Ilyen nagy tér és időbeli eltérés csak akkor lehet, ha a széttöredezés elég
régen akár száz évekkel ezelőtt, egy korábbi napközeli álláskor történt. Az akkori
gravitációs kölcsönhatás valószínűen távolabbi pályára, a múltba segítette, amelyből
csak most ért a társai által már átélt jelenbe.
2003-11-25. Napok óta gyönyörű napsütötte ősz van Magyarországon. Az átlagos
hőmérséklet felett 10 fokkal melegebb a napi középhőmérséklet. Az utolsó napkitörés
alacsonyabb frekvenciára lassult részecskehada csak most hatolt be a Föld
magnetoszféráján át, az ionoszférákba. A megérkezett részecskék miatt megnövekedett
impulzussűrűség szükségszerűen emeli a bolygó hőmérsékletét, de ez nem
törvényszerűen egyenlő az egész földtekén. A Földet elért a szokottnál erősebb
energiahullámok a megvilágított területeket érik elsősorban, de néhány napos késéssel
alacsonyabb frekvencián körbeáramolják a Földet. A megvilágított oldalon
megnövekedett impulzus sűrűség emelte az átlagos hőmérsékletet, amely változást
indított el a kevésbé merőlegesen világított földrészek felé. Mivel a napkitöréskor
keletkezett impulzussűrűsödéskor a Föld már a téli napforduló felé közeledett. A
kitöréskor a forgási tengely északi pólusa már a Naptól távolabb volt, ezért a
gömbhullámokon ideérkező részecskehadak az egyenlítőtő és a baktérítő közötti
területeket világították meg a legerősebben. A megérkező részecskehad főcsoportját, a
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mágneses védelmi zónákat és térerőt adó füzérsugarak még eltérítették a közvetlen
behatástól, de azok megkerülve a Földet, (és belekerülve az egyenlítői nyelő-zónába)
az egyenlítő és a baktérítő vidékén érték el a felszíni rétegeket.
Ez az egyenlítői területen légnyomás növekedést kellett, hogy eredményezzen,
valamint a pólusok környékén, amelynél a behatolást a Földből kiáramló töltések
erősebben akadályozták. A légnyomás növekedés melegfrontot eredményez, amely az
egyenlítői vidékről szétterítette az impulzussűrűsödést a délibb és az északibb
földrészekre is. Közép Európát, néhány napos késéssel érte el az egyenlítő vidékéről
érkező meleghullám, amely a mostani szokatlan meleg őszt eredményezte. A
szétterjedő melegfront főhulláma november 24.-én érte el Magyarország térségét,
amely sok emberben feszültséget, nyugtalanságot keltett.
A melegfrontok feljebb szorítják a szférális hidegebb rétegeket, amelyekre ható
lendületösszegződés feszültséget és nagyobb gravitációs erőt keltve, a nehezebbé váló
hidegebb rétegeket a talaj felé áramlásra kényszeríti. Ha a melegfront párnája bárhol
megszakad, (Pl. hegyek hideg levegőt levezető lankáin), vagy lefelé ható hidegebb
légörvények kerülnek bele, akkor a hideg levegő és a hidegfront ezeken utat talál a
talajhoz közelebbi rétegek felé. ( Ebben a Holdnak is lehet szerepe). Ez légréteg
gomolygást, keveredést eredményez, amelyben a meleg és a hideg légrétegek, azaz az
ellenkező töltési többlettel rendelkező határrétegek találkozásainál nagyobb
feszültségek alakulnak ki. E feszültségek pozitív és negatív (anion és kation) töltések
kevergő rétegekben felhalmozódását eredményezi, amelyek villámlás és menydörgés
kíséretében egyenlítődnek ki. A napkitörés hatása kb. egy hetes késéssel jelentős
felmelegedést, majd a feszültés levezetődéseként viharokat, és esős időt
eredményezett. 2003-11-26. Az eső megérkezett.

A könyv írója messzire jutott a csillagtéri összefüggések felismerése és megértése
területén, és a napkitörésből is megértett valami lényegeset, valami nagyon fontosat,
amely a könyv végén leírt Marsi következmények olvasása után az olvasó által is
megérthető, fontos üzenetet tartalmaz.
A csillagok körül keringő, - bolyongó bolygókat körülbelül 30-60 millió évenként
jelentős kozmikus katasztrófa érheti, amelyek elkerülése a pályaváltozás miatt
meghaladja a nagy tehetetlenségű mezők kikerülési lehetőségét. Moetrius megértette,
hogy a lehetséges katasztrófák többsége azért nem következik be, mert a veszélyt
idejében megérző bolygók képesek elkerülni a baleseteket. Ha ez olyan késői
pályaváltoztatással jár, amelyik után nem marad elég idő a veszély kikerülésére, ez a
bolygókra és az esetleg kialakult élővilágra végzetes katasztrófával járhat. Ilyen
elkerülhetetlen események okából bekövetkezett múltbeli katasztrófa miatt borítja be
jelenleg is a Vénuszt a vastag felhőréteg, és ilyen tette tönkre (néhány tízezer éve) a
Mars élővilágát, és ilyen okozhatta egykor a Hold anyagának a földből való
kiszóródását. Valószínűen ilyen kozmikus balesetekkor dobódott ki a Szaturnusz és a
gyűrűkkel rendelkező bolygók gyűrűkben található anyaga.
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A bolygónyi mezők körüli anyagkiszóródásnak alternatív megoldása is lehetséges,
amelyet éppen a környékbeli csillagtevékenység megerősödése, vagy a közeli kozmikus
balesetek válthatnak ki. Ha a környezet változása jelentősen megemelkedik, a szilárd
és olvadt maggal is rendelkező bolygókban a tektonikus és a tűzhányó tevékenység
annyira megnövekedhet, hogy sűrűs anyaggal vonhatja be a bolygó környékét. Ha az
anyag forgási iránya, a megváltozott környezet miatt azonos a bolygóéval, a
határfelületi súrlódásból fakadó impulzussűrűsödés a keletkezett gyűrűt egyre
messzebb tolhatja. Egy a csillagászok által ismert határérték elérése esetén az anyag
annyira összesűrűsödhet, hogy a gravitációs összehúzódása megkezdődik, és a gyűrű
anyagából egy lassan távolodó hold keletkezhet.
A pályaváltoztatás lehetőségét Moetrius korábban a Jupiter és a nagybolygók belső
együttállásakor bekövetkező gravitációs zavarban vélte fellelni, amely kb. 12
évenként megzavarja a kisbolygó övezetben sodródó 5. Bolygó megmaradt törmelékét,
amelynek egy részét új, a naphoz gyorsabban közeledő elnyújtottabb elliptikus
(üstökös jellegű) pályára állítja.
A Napkitörés megértette az íróval, hogy bár a Jupiter képes a törmelék pályáját
megváltoztatni, ez azonban lassú, hosszú és ezért kiszámítható folyamat, amely kicsi
eséllyel okozhat előre nem látható pályaváltoztatást és ezért kiszámíthatatlan kozmikus
katasztrófaveszélyt a naprendszerben.
A bolygókatasztrófákat a hirtelen fellépő pályamódosító jelentős erők okozzák,
amelyeknél bekövetkező hirtelenszerű események nagyon rövid idő alatt változtatnak
meg addig stabil pályákat, átbillentenek instabil eredőket. A Földre totális veszélyt és
katasztrófa lehetőségét jelentő esemény elindítóját a nagyenergiájú de hirtelen
változásokban kell keresni. A most észlelt napkitörés ilyen esemény.
Moetrius bízik azokban a csillagászokban, akik a csillagtéren kívül a Földet is szeretik,
hogy alaposan szemügyre veszik az erősebb napkitörés irányába került, az éppen
arajáró aszteroidákat, az üstökös és meteor rajokat. A jelentős erejű Napkitörés
áramlása által befolyásolt, eddig a bolygónkat elkerülő de most más pályára kerülhető
anyag, olyan pályamódosítást kaphatott, amelynek a jövőbeni következménye
számunkra is veszélyes lehet. Ez nemcsak a jelenlegi eltérített anyag közvetett
lehetősége, hanem ezáltal befolyásolhatja egy észlelési határon kívül eső valamelyik
kisbolygó, meteorraj keringési pályáját, és közvetett áttéttel végzetes
következményhez vezethet. Szerencsés lenne, ha nemcsak a bolygónk felé közeledő
jelentős kinetikai erőt képviselő mezők keringését figyelnék, hanem az éppen
pályaváltoztatást szenvedőket is, amelyek hatása a következő napközeli helyzetekkor
okozhat jelentős veszélyt.
Ha a Napkitöréskor keletkezett ilyen óriási energiahullám közvetlenül egy élő
lényekkel teli bolygó felé veszi az útját, olyan erős változásokat kelthet, hogy az
atomok és a sejtek normális anyagcseréje hirtelen megváltozik, időben felgyorsulhat,
amely ugrásszerű genetikai változásokhoz, mutációkhoz vezethet. Az ilyen napkitörés
hosszabbtávú hatásai sokkal veszélyesebbek is lehetnek, amelynek a lehetséges
következményeit a Marsi rész olvasása után érdemes még egyszer átlapozni.
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A Napkitörések hosszabbtávú következményei:
A hirtelen bekerülő és szokatlanul nagy anyagtömeg miatt keletkező napkitörések
olyan események, mint amikor hideg vízcsepp kerül a háziasszony forró olajsütőjébe.
A bekerülő anyag hirtelen elgázosodik, és a szokásosnál nagyságrendekkel nagyobb
nyomású buborékot képez, amelyet azonban a buborék felett átmenetileg lehűlt
(napfoltként megjelenő) megdermedt korona vagy kromoszkéreg nem enged azonnal a
felszínre jutni. A buborékot a Nap tömegközéppontjába igyekvő elgázosodott
részecskéket a nagy lendület is lefelé kényszeríti, ezért hatalmas (gőz) nyomás
alakulhat ki a felszín alatt. Ez a nyomásában megnőtt buborék egy nyomáshatárt elérve
kitör a kisebb ellenállás irányába a felszín felé. Minél nagyobb a bekerülő anyag
kinetikai lendületértéke, és minél kisebb a bekerülési hőmérséklete, annál mélyebbre
hatolhat, egészen a fotoszféra alá, és annál nagyobb nyomású buborék keletkezik a
behatolási felszín alatti mélységben. Mivel a fotoszféra felszíne alatt keletkező
buborékot a napba szinte folyamatosan áramló részecskelendület a tömegközpont
irányába kényszeríti, ezért az csak a gravitációs értékkülönbözet jelentős,
küszöbértékű meghaladása esetén törhet a felszínre. Ekkor viszont hatalmas energiák
szabadulnak fel, amelyeknek a hatása a naprendszer széléig, akár több száz Cse.
távolságra terjedhet.
Nem gondolhatjuk komolyan, hogy a kb. 30 fokos szögben kitört napszél közvetlen
hatása a Földet teljesen el fogja kerülni. Az időhöz kötött szerencsénkre, nem a kitörés
közvetlen támadási irányba volt a Föld, ezért az elsődleges, közvetlen hatóhullámok
nem direktben érik. A Nap lendületnyomása addig érvényesül, amíg a környezeti
nyomás-egyenlő határrétegekkel erő, (lendületnyomás) szimmetriába nem kerül. Az
ilyen nagyenergiájú kitörésekkor a térbeli erő és nyomásszimmetria kijjebb tolódik,
azaz a hatósugár megnő. Az ilyen események miatt az egy vonatkoztatási rendszer, de
valójában a lokális (és egy kicsit a globális) tér is tágul, de ez ne tévesszen meg senkit,
ez nem általános tágulás. A tágulásnak is van szimmetriája, mégpedig a
tömegközpontok felé ható gravitáció. Miközben a tér kisebb és nagyobb mezői
távolodnak egymástól, addig az egyidejű párkeltésben a kisebb méretű részecskék
között elsősorban – közelednek is egymáshoz. Minden részecske, amely távolodik az
előző impulzus helyéről, egyben közeledik a következő impulzusban kölcsönható
részecskékhez. Az erdőben a fák növekednek, amelytől növekszik a gyökértömegük,
ettől pedig a gyökerek között a földön át egymásra ható nyomás is növekszik. Az egy
időben született, öregedő fák, a növekedés során egyre távolodnak egymástól, de
eközben ifjú magoncok kerülnek az egyre kevésbé árnyékolt, de az öregedő szülői fák
által részecskékkel táplált, védettebb, ritkuló faközökbe. Ez is térszimmetriát képez, a
tágulás és a sűrűsödés, amelyet a nagy mezőknél helyesen állapítottak meg. Azt
azonban nem észlelték, hogy a tágulással egyidejűleg a tér a fiatalabb mezőkkel
időszimmetriában sűrűsödik.
Ismerjük, hogy a mezők körül eltérő energiájú határrétegek spirálja szállítja az energiát
vissza a sugárzó mezőkbe, amelyeknek a spirálja a lokális jelentős változásoktól, így a
napkitörésektől is jelentősen eltorzul. Ez nemcsak az erőszimmetria vonalat, (a
részecske folyót), a csillagmezők közötti csomósíkokat tolja messzebb a Nap
tömegközéppontjától, hanem az amúgy sem szabályos körpályák csigavonalban
betekeredő sávjait (elsősorban a kitörés lendületirányába) is erősen torzítja.
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44. ábra: A napkitörés időút
torzító hatása.

A határréteg és az áramló anyag
eredeti áramlási iránya
A napkitörés fő hatóiránya,
a megnövekedett belső
nyomás miatt eltorzítja a
keringési határfelületeket,
ezáltal a keringési idő (az
úthossz) is megváltozik!
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pályája

A bemutatott 44. ábrán igyekszik az író szemléltetni, hogy a határrétegek deformációja
miként következik be, és ez milyen távlati (időbeli) következményekkel járhat, azaz
milyen hatásai lehetnek a jövőre. A térben lévő anyag és szférikus határrétegek a
kitörés lendületének jelentős részét a kölcsönhatás során átveszik, és tompítva bár, de
minden irányba közvetítik. A képen bemutatott téridő, az útidő torzulás a
magnetoszférák határainál is jól megfigyelhető, valamint a Szaturnusz B és C
gyűrűjének a Voyager 2 által készített felvételein is. Az alább ábrán az
Atlasz/Csillagászat 100.oldal a B és a C gyűrű Torzulása figyelhető meg, amely a
holdképződés, az evolúciós folyamat bizonyítéka. Hasonlóan történik a fehérje és a
szénalapú szerveződésekben is a mező aktív terének a tágulása, növekedése.
45. Ábra: A téridő torzulás, a pályán áramló részecskék idő és életútja megváltozik.
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Nem véletlenül került a fametszet ábrája a Szaturnusz gyűrűit ábrázoló kép mellé.
Mindkét ábra evolúciós fejlődés, az útidő eltorzulását mutatja más fraktálszinten álló
szerveződések esetén. Látható, hogy a fejlődés törvényszerűségei mennyire átkerültek
a Kovalens molekulaszerveződési rendszerbe, azaz azonos tőröl fakadtak.
A napkitörés miatt megnövekvő belső nyomás, kifelé torzítja a határrétegeket,
elsősorban a kitörés, a napszél irányába. Az is lehetséges, hogy a kitörésből származó
lendületáram annyi energiatöbblettel látja el a kitörés irányába eső anyagmezőket,
hogy azok a feltöltődés miatt magasabb szintű keringési pályákra kerülhetnek.
(A magasabb energiaszintű pálya, hosszabb térszerveződést, és időben hosszabb
folyamatot eredményezhet, magasabb evolúciós (bonyolultsági) szintre kerülő
szerveződési lehetőséget.)
Elsősorban a kis tehetetlenségű mikro-anyagra hat legkönnyebben az eltérítő erő,
amely miatt, mint a társasjátékban, a szereplő néhány kört kimarad a dobásból, és
időben csak x körrel később, (vagy hátrébbról) kénytelen folytatni a játékot. Ezzel a
külsőbb pályára került mezők időt nyernek, több idejük lesz a keringésre és
anyaggyűjtésre, tanulásra, nagyobbá növekedésre. Úgy is tekinthetjük, hogy a kidobott
anyag rossz tanuló volt, aki a megbukott a Nap iskolájában, ezért néhány osztállyal
(néhány száz évvel) vissza kell lépnie, és újra kell járnia az elmúlt időben már bejárt
pályákat.
A határrétegek torzulása miatt az e rétegen a tömegközpont felé csigavonalban áramló
anyag útideje megváltozik, és a hosszabb út miatt ettől kezdve időben később ér a tér
azon pontjaihoz, amelyeknél már korábban ott lehetett volna. Lényegében időugrás
következik be a múltban már bejárt pályára visszalépéssel, amelykor a visszalépő
mező a későbbi korcsoporttal, a jövő nemzedékével kerülhet azonos időzónába (a
jövőbe) az események hatására. Ez az időugrás szerencsét jelent azoknak a kisebb,
nagyobb mezőknek, akiket az eredeti pályán eltalált vagy bekebelezett volna a
megváltozott pályára kerülő mező, de szerencsétlenséget azoknak, amelyeket elkerült
volna, de a hirtelen pályaváltozás miatt, azok már nem tudják elkerülni a néhány tíz,
de akár száz, vagy ezer, év múlva a találkozást.
Az esemény olyan, mint amikor egy autó a környezeti változások miatt Pl. útterelés
vagy baleset nem a tervezett úton megy tovább. Lehet hogy a tervezett úton, térben és
időben pont belekerült volna egy nagy karambolba, esetleg elütött volna egy
gyalogost, amelyet így most elkerült. De lehet, hogy pont az időben és térben
megváltozó pálya miatt pont bele fog szaladni egy nagyobb és számára hátrányosabb
eseménybe.
A napkitörés miatt az alábbi változás lehetséges. A kitörés irányát keresztező
részecskepályák, határrétegek erősen torzulnak, és ez a torzulás nem csak pillanatnyi
keringési rendellenességeket okoz. A rendellenesség hosszabb ideig tartó fluktációt
okozhat, amelyben az erővonalak térbeli helyzetei labilisan ide-oda változhatnak. A
megnövekedett belső nyomás kifelé, majd a visszaható reakciónyomás hosszú idő után
befelé görbíti e vonalakat, amely miatt az erőcsúcsokkor áthaladó, a torzult pályákon
áramló anyag különféle mértékben eltérítődik a pályájáról. A kisebb tömegű anyagok
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befolyásolhatóbbak, könnyebben eltéríthetők. A nagyobb törmelékekre, meteorokra,
aszteroidákra is eltérően hat az eltérítő erő, amelytől megbolydul az esetleg éppen a
torzult pályaszakaszon áthaladó együtt szálló meteorraj. A kisebb darabok szinte
azonnal átveszik a változó irányba kényszerítő lendületet, míg a nagyobbak éppencsak egy kicsit térülnek el a pályáról és az irányból. Ez az éppen-csak eltérülés rejti a
legnagyobb hosszabbtávú veszélyhelyzetet.
Az általában nyújtott pályán keringő törmelékek fő csoportjának vagy a főtömegeknek
az eltérülése miatt, az addig a bolygók által követhető, kiszámítható irány megváltozik,
ráadásul a rajbolydulás miatt ez egy ideig kiszámíthatatlanul fluktál. Ez olyan
sokváltozós pályaváltozási lehetőséget teremt, hogy öreg bolygó legyen a talpán,
amely ki tudja számítani a bezsongott raj nagyobb (veszélyesebb kinetikai eredőjű)
szikláinak, mezőinek a várható útját, és kivárni a pálya stabilitásának a kialakulását.
Ha a megbolydult meteorraj, közte néhány nagyobb aszteroida méretű sziklával éppen
azon a pályaszakaszon halad át, amelyet a napkitörés miatt a napszél jelentősen
eltorzít, a keringési ideje és pályája átmenetileg nem pontosan kiszámíthatóan
megváltozik. Mivel a bolygónyi tömegű mezők pályaváltoztató képessége, a
tehetetlensége nagy, ezért viszonylag hosszú idő kell a megváltozott (leülepedő)
pályainformáció feldolgozásához. Ha a kiértékelés és a döntés megszületik, még sok
idő kell a saját anyagcsere végtermékét jelentő kiáramlások mező pályájának az
elégséges megváltoztatásához, amellyel a meteorrajjal, aszteroidával vagy üstökössel
az ütközést elkerülheti. Isten malmai lassan őrölnek. Ha a rendelkezésre álló idő nem
elég a pályamódosításhoz, akkor egy végzetes esemény (eseménysorozat) történhet.
Az általában 30-60 km/sec sebességgel haladó meteorrajok a tömegfüggő kinetikai
erővel rendelkeznek. Ha az átlagosan 4-10000 tonnás tömeget tételezünk fel, az ilyen
sebességgel történő ütközés esetén olyan nagy kinetikai (lendület x tömeg) energia
szabadul fel, hogy az a Földi méretű bolygókra is nagy veszélyt jelent. Igen sok,
nagyobb tömegű meteorraj, vagy/és aszteroida, üstökös kering olyan napkörüli elnyúlt
pályákon, amelyek bele kerülhetnek egy napkitörési övezetbe. Ha ekkor a pálya,
relatív hirtelen megváltozik, az addig a nagyobb mezőket, bolygókat elkerülő
pályairány kellemetlenre változhat. Egy ilyen kisbolygó, vagy üstökös, meteorraj
becsapódási sorozatának tulajdonítják a dinoszauruszok kihalását és más súlyos, az
evolúciót megváltoztató bolygókatasztrófákat. A más bolygókon is bizonyítható
kozmikus katasztrófák sajnos természetes történések, következmények, amelyek a
csillagok körüli bolygókat időnként törvényszerűen elérik. Hogy hogyan kerül ki a
sértett, ez hasonló a biológiai szerveződésekhez. Néha éppen-csak hogy sérül, máskor
hatalmas katasztrófa lesz, amely évmilliárdnyi időre veti vissza a múltba, a
megszakadt jövőjű evolúciót.
Moetriusnak erős a félelme, hogy azt a tudás, és összefüggésrendszer, amely
megnyílott előtte, azt a lehetséges jövőbeni katasztrófa lehetőséget ismerteti, amely az
élővilágra és a bolygónkra is közvetlen és nem biztos, hogy hosszú távú veszélyt jelez.
A Marsi történet kiegészítésénél leírtakkal együtt e félelem oka és valóságlehetősége
megérthető. Talán a jelzés hatására a világ nagyhatalmai megértik a minden életet
eltörölhető veszély lehetőségét, és a Föld és az élővilág védelmében felkészülhetnek a
talán lehetséges kármérséklésre, vagy kárelhárításra. Mindenesetre (valószínűen) Gaia
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jelez, üzen, és a megértést segíti, az összefogás lehetőségét kínálja. Nagyon kicsi a
valószínűsége annak, hogy az emberi evolúciós idő pár százezer éve alatt
bekövetkezzék egy ilyen katasztrófa, de ne feledjük el, hogy túl régen volt az utolsó
jelentős földre ható kozmikus kataklizma. Az ilyen esemény az ember kifejlődésével
nem hozható összefüggésbe, kivéve, ha az ember által megváltoztatott környezet
visszaható reakciója az, amely a katasztrófákat esetleg kiváltja. Nem ismert, hogy azok
a térerők viszonylatában kicsi változások, amelyeket a Földi éghajlat megváltoztatása
és a naprendszerbe kirajzásunk okoz, milyen távlati következménnyel járhatnak,
mennyire változtathatják meg a korábban kialakult téregyenlőségi szimmetriákat. Egy
biztos. Nemcsak a földi éghajlat szenved, az emberi beavatkozásoktól, hanem a
bolygóközi csillagteret is megostromoltuk. Lehet, hogy csak néhány ezer év múlva
jelenik meg ennek a visszahatása, és valószínű, hogy a visszahatást Gaia még ki tudja
védeni, de a rövid idő alatt hatalmas energiát felszabadító napkitörések planetális
térben okozott pályamódosításait nem biztos, hogy ki lehet védeni.
Ha egy ilyen kitörés jelentős pályamódosításokat okoz a bolygóközi térben, annak a
következményei rövidtávon kikerülhetetlenek a bolygónyi mezőknek.

A szubjektivitás csapdája:
Az ember nagyon hajlamos arra, hogy a megszerzett tudás és a friss ismeret tükrében
eltorzítva lássa a valóságot, és olyan dolgokat is (kicsit eltúlozva) figyelembe vegyen,
amelyekről addig nem volt tudomása. A szubjektivitás lehetővé teheti az események
egy részének a figyelmen kívül hagyását, de felerősítheti mások által nem észlelt, de
az észlelő által megértett jelentések összefüggésének a következmény félelmét. Az a
tapasztalás, a több információval rendelkező úttörőkről az, hogy hajlamosak eltúlozni
az észlelések lehetséges következményeit. Ez azért lehetséges, mert rendszerint csak
egy információval lépnek tovább a tudás mezején, és a következményt csillapító
ellenhatások törvényszerűségeit ekkor még nem ismerhetik fel. A felismerés a
veszélyekről és a következményt csökkentő visszaható (a változás hatását fékező)
ellenhatásokról szimmetriában történik, hasonlóan a határfelületek átlépéséhez. Ha a
gondolatot a térben szabadjára engedjük, előbb az egyik hatáskövetkezmény
lehetőségét ismerhetjük fel, és csak időben később a fékező ellenhatást.
Ismerjük, hogy a tér állapota nagyon stabil, minden változást, a hatáskövetkezményt
fékező ellenhatás követ. Ez azonban csak a környezetben csökkenti a kár
következményeit, de nem oldja meg a katasztrófát szenvedő mezők lokálisan kialakult
problémáit.
Amiről a tegnap és a múlt emberének még nem volt információja, attól nem félhetett,
nem aggodalmaskodhatott az ismeret hiánya miatt. Gaia, évmilliárdokon át jól
lavírozott a planetális térben, ügyesen vette az akadályokat, bízhatunk benne, mint a
Föld Istenében. Bízhatunk ezen túl is az előrelátásában és bölcs manővereiben, a
végzet elkerülésére tett erőfeszítéseiben. A próféciák, az apokalipszis előre vetítése
egy mindannyiunk által ismert lehetséges végzet, amely bármelyik bolygóval
megtörténhet. A Vénusz és a Mars katasztrófája csak felidézi a hajdani 5. Bolygó
végzetét, de figyelmeztetheti a sorsán és a környezetén változtatni képes emberiséget,
hogy túl nagy a tét. Egy totális katasztrófa ellen eddig esélyünk sem volt, még
lehetőségünk sem felismerni a veszély közeledtét, arra pedig végképpen gondolni sem
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lehetett, hogy kivédhessük, vagy csökkenthessük a végzet lehetőségét. Ma az
emberiség eddigi fegyverkezésének egyetlen lehetséges haszna, az-az óriási energia
felhalmozás, amely talán elég lehet arra, hogy idejében felismert aszteroida vagy
üstökös-bomba elé küldve, annyi pályamódosítást elérhessünk, hogy még néhány ezer
évet fejlődhessék emberiségünk. Ez talán elég lehet arra, hogy kirajozhassunk a
csillagtérbe, és a fehérje alapú finomabb bonyolultságot terjesztve, a környezetbe
sikeresebben illeszkedő túléléssel az emberi evolúciót fenntarthassuk. A kozmikus
katasztrófák nem biztos, hogy az Istenek akaratait tükrözik, azok valószínűen csak a
kiszámíthatatlan változás, a balszerencsének a következményei. A tapasztaltabb
rutinossá vált élőmezők a lehetséges katasztrófákat és a konfliktusokat is elkerülik.
Csillagtéri háborút nem ismerünk, talán ez csak az ember találmánya. A
csillagmezőkben felhalmozott energiák hatásos irányba történő ,,kifúvása,, lehetőséget
adhat a mezőknek a katasztrófák elkerülésére, a tartalékok okos felhasználására. A
térben történő energia (anyag) gyarapodást, a tér tágulása segíti, amely a szabaddá váló
tér tágulását csökkentő újabb nemzedékekkel állandó körforgást eredményez. A túl
táguló, kiüresedő mezők energiájának a szétfoszlása, helyet és időt ad az Univerzum e
térségeit újra benépesíthető felnövekvő térszerkezetek újabb generációinak.
A szubjektivitás előnyös alkalmazása:
Azonos erősségű környezeti hatások eltérő reakciót válthatnak ki a mezőkből, a
szerveződésekből. Ez a reakció általában annál erősebb, minél közelebb áll egy
szerveződés egy számára fontos eredő átbillenő destabilizálódása felé. Az élő mezők
relatív egyensúlyát az azonos hatások eltérően befolyásolják, amelynek néha az a
következménye, hogy a jelentéktelen energia vagy információhatás is lényeges
változást okozhat. Ha a változás következményeként nagy fájdalom, érzelmi
veszteség, sokkhatás keletkezik, ennek nagy belső változás lehet a következménye. A
mezőben addig stabil fraktálrendszeri egyensúly felborulása nagy belső
átrendeződéseket eredményezhet, amely miatt a belső egyensúly és a szimmetria
arányai eltolódhatnak. A fejlettebb biológiai szerveződésekben már kifejlődött egy
fájdalom küszöbként ismert rendszer, amely a hirtelen fellépő túlzott fájdalmat nem
engedi hirtelen érvényesülni. E hatásérvényesülést fékező mechanizmus mellett egy
szubjektív reakciócsökkentő lehetőség is kialakult, amely lehetővé teheti, hogy a
mezőt ért változást a tudat ne engedje erősen érvényesülni. A hatás elutasítási
lehetősége egy tudat alatti mechanizmust mozgósít, amely beazonosítva a túlzott
reakciónak a belső egyensúlyt felborító hatását nem engedi az impulzus belső
láncreakciószerű szétterjedését. Ez a kellemetlen információt terjesztő részecskék
lendületenergiájának a lefékezésével is történhet. Ilyenkor az ellenáramú
részecskékkel a hatás érvényesülési lendületét megtöri. Alternatív lehetőségként a
hatást továbbító lánc vételi képességének, az elhangolásával a belső impulzuslánc
kialakulását elkerüli. A szubjektív észlelési és reakcióképesség hosszabb távon és
magasabb szerveződési mechanizmusban a nagyobb rendszerek egyensúlyát védi a
túlzott változás dezinformációs hatásláncától.

Az érzékelés, a felismerés, a megértés, az emlékezet, a tudás és a
kommunikáció kialakulása:
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Ismert, hogy a mágneses erőtérrel rendelkező nagyobb gravitációs mezők, a csillagok
és a bolygók a mágneses pólusokkal rendelkeznek, amelyet a forgástengely körüli
részecske, töltéskiáramlás mágneses erőtért létrehozó hatása okoz. A mágneses mező
és az áramlás megléte többnyire csak azt bizonyítja, hogy a gravitációs mezőben már
rendezett áramlás alakult ki, amely tartós, többmilliárd éves folyamatra utal. A mezők
az életük során megtanulják megérteni a környezetből érkező jelzéseket, és egy idő
után a beazonosítható jelekből megértik a várható változást. A sokmilliárd éve folyó
evolúció az ionos szerveződésű nagy tehetetlenségű mezőknél is megtette a hatását,
kialakult egy értelem, de a biológiai értelemhez fűződő sejt és izommozgás másképpen
szerveződött. A felismerési mechanizmus nagy valószínűség szerint azonos alapokon
nyugszik. A felismerésnek az a lényege, hogy a környezetben (a távoli környezetben
is) történő változások impulzusokat keltenek, amely a kialakult (tér) állapot, az adott
lokális tér környezetre gyakorolt befolyásoló hatásában változást keltenek. Ez a hatás
változás a környezeti térben egy megközelítően gömbhullám térbeli alakzat növekvő
kiterjedéseként a változás is a tér teljes irányába szétterjed. Ha az adott tér
hatásállapota megváltozik, ez a táguló, ekvipotenciális felületen hatáshullámo(ko)n
kiterjedő információként is megérthető energiajeleket, meghatározott ütemben érkező
és kölcsönható részecskéket szór szét a tér irányába. A jelek érkezésének a
megváltozását, az energiát közvetítő részecskék sűrűsödését vagy ritkulását, és annak
kombinációját, az ilyent már sokszor átélt mezők, egy idő után, mint információt
megértik. A megértés lassan alakult ki. Ha időben sűrűsödő a változást hozó
részecskék érkezése, energia átadása, és ez a térállapot nagyobb egyensúlyba kerülését
segítette, kialakult a jó-hatás felismerése. A tanulás előrehaladtával egyre kevesebb jel
kellett a hatás változás lehetséges kimenetelének a felismeréséhez. A felismerés a
tanuláshoz és a változás megértéséhez, egy a résztvevők által felismert és megértett
jelrendszer kialakulásához vezetett. Mivel e jelrendszer sokdimenziós jelek különféle
lendülettel érkező keveréke, eléggé artikulált, differenciált ahhoz, hogy jól
megkülönböztethető információt hordozzon. Ez egy analóg jelrendszer, amely
megértéséhez nem szükséges, hogy teljesen és hiánytalanul minden jelet befogjon az
észlelő, elég, ha csak a tendenciát, a változást és annak a lehetséges következményeit
megérti. A mező információ készletétől függően ez egy kicsit eltérő információt is
jelenthet, de a lényeg a következmény, a statisztikai hatáslehetőség ebből megérthető.
Miképpen az emberi információ is relatív, minden embernek az észleléstől és az
információs készletétől is függően egy kicsit mást és mást jelent, úgy az ionos
elektronkapcsolat szerint szerveződő mezőknél is hasonló a helyzet.
Az élőnek tekinthető, rendezett energiaáramlást kihasználó szerveződéseknél az
evolúció úgy alakította ki az érzékelés és az észlelés lehetőségét, hogy az általában a
lények életfolyamatával arányos legyen. Tehát a lények működését, életfolyamatát
nem zavaró hatásokat, mint kevésbé szükségeseket kikapcsolta a tudatos és sokszor az
ösztönös érzékelésből is. Ez nem jelenti azt, hogy a mezők nem fognak be és nem
épülnek a mezőkbe a gyengébb hatások, de ha azok zavarása az élet szempontjából
jelentéktelen, az érzékelés alatti eseménytárba kerülnek. A kovalens, a
molekularendszerű kötésű elektronszerkezetből kialakult fehérje alapú élet éppen úgy
befogadja ezeket a tudat alatti észleléseket is, mint az erősebbet, a tudatosulhatót. Ha
hipnózist alkalmazunk, ezek a gyengébb engrammot okozó információk, hatások is
kiolvashatók, de a szervezet a lényegtelen voltuk miatt nem engedte tudatosodni őket.
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(Néha a szervezet is téved, és nem enged felfogni, megtanulni az egyén szempontjából
fontos dolgokat, mert az előny megítélése szempontjából csak a múltbeli statisztikai
hatásokra támaszkodhat). A lényeg, hogy nagyon sok információ nem tudatosul, csak
ha tartós és annyira megerősödik, hogy az információ tartalom statisztikailag
kontrollált lehetősége átemeli a tudatosítandó energiaszintre. Ez akkor történhet meg,
ha az információ megerősödéséből a tudat alatti statisztikai összehasonlító elme úgy
ítéli meg, hogy az zavart kelthet, veszélyt jelenhet, vagy beavatkozást igényelhet.
Egyelőre csak ennyit tárgyalunk az észlelésről.
Ha az emlékezet és a tapasztalás is kialakult, amely az esemény és a felismert
következmények egybevetését és kiértékelését igényli, kialakul a megértés, a tudat. Ez
lehetővé teheti az ösztönös megoldásokon kívüli eltérő megoldások alkalmazását, a
helyzet súlyához, veszélyéhez mérhető reagálás, alkalmazkodás kialakulását. A
kovalens, fehérje alapú életszerveződés a veszély tudatosodására, általában reagál,
védekezik, vagy legalább elmozdul, igyekszik kikerülni vagy csökkenteni az esemény
negatív hatását. Ehhez az evolúció lábat, szárnyat vagy mászó-talpat, rugalmasan
működő helyváltoztatást lehetővé tevő izom és sejtrendszert hozott létre. A több
milliárd évvel előbb keletkezett (korszerűtlen) élőmezők szintén rendelkeznek az
elmozdulás lehetőségével, de ez a helyzetüknek és a lehetőségüknek megfelelően
fejlődött ki.
Az anyagként ismert bolygó és csillagmezők nem szilárd talajon állnak, hanem a
lokális anyagmezőt minden irányból hatásokkal bombázó, kölcsönható képességű
energia-sűrű közegben. E közegek kölcsönhatása a tér tükrözésének is tekinthető,
amelyből az általunk (a mezők) által kibocsátott hatások reakciói visszatükröződnek.
(Az impulzusokból kiinduló hatáshullámok felületei az impulzushelyet körülvevő
homorú tükörnek tekinthető, amelyről az azonos impulzushelyről kiindult részecskék
sokáig (az élet fennállásáig, de sokszor még utána is valóban) visszatükröződnek.
Az anyagmezők olyan rendezett áramlású buborékoknak tekinthetők, amelyek
nemcsak spontán, a térirányból befelé összegződő részecskék egyszeri feltöltődéséből
keletkeznek, hanem e folyamatos feltöltődést a mezőn belül kialakult csatornákba
terelve rendezetten el tudják vezetni. Ez folyamatos átáramlást tesz lehetővé,
amelyben a bemeneti csatornák ,,szívó,,-nyílásokkal, anyagbeáramlást lehetővé tevő, a
környező térnél (a nagy áramlási sebesség miatt) kisebb nyomású egyenlítői
ekliptikával rendelkeznek. E mezők létének az alapfeltétele, hogy az életüket jelentő
folyamatidejük első szakaszán (legalább statisztikailag) több energiát gyűjtsenek be,
mint amennyit kiáramoltatnak, tehát a térben kialakuló lokális mezőben energia
felhalmozás keletkezzen. Az anyagcsere azonban e mezőknél is folyamatos, és a
fehérje alapú molekuláris élettel analóg alkalmazkodásra van szükségük a környezeti
változásokhoz. A folyamatos anyagcsere, folyamatos változást tesz lehetővé, amelyet
események egymás utáni történéseként ismerünk. Az események sorba kapcsolódását
időláncként vagy időfolyamatként ismerjük, de ez sokkal bonyolultabb
összefüggésben is bemutatható.
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Az idő relativitása:
Itt egy kis kitérőt kell tenni az előbbi gondolatsortól, mert a változási sorozatot, az idő
múlásaként ismert eseményrendet célszerűbb jobban szemügyre venni.
A csillag, a bolygó és a holdrendszerek is úgy fejlődtek ki, hogy a lokális rendszer
keringési területét alkotó ellipszis közeli gyújtópontja, a perhélium, a rendszer fő
sugárzója, a felmenő szülő, és már csillaggá vált mező felé esik. A mezőtől az
ellenkező irányba is elnyúló ellipszist alkotó ekvipotenciális felületek, héjak egy-egy
részecskeáramlási réteget alkotnak. Ilyen rétegen keringenek a bolygók, a holdak, az
elektronok és a Nap is, amely a szülői csillagának a határfelületén kering.
Feltételezhető, hogy a Nap szülőjének tekinthető idősebb csillag, a galaxisunk egyik
ekvipotenciális határfelületén hasonló héjszerkezeten bolyong. A galaxisunk a Lokális
(galaxis) csoporttal, a Virgo halmazzal és a Hydro Centaurussal a közös szülői
határoló héjon a Nagy Attraktor (nagy vonzó) ekliptikáján lévő nyelője irányába
áramlik. Két energialéptékkel kisebb rendszerben, már bemutatotta Hyadok egy közös
koordináta felé közeledő halmazt képező csillagai, a közös a szülői nyelőt képező
ekliptika felé áramlanak. Gyanítható, hogy a csillagokon és a környezetükben lévő
esetleges bolygókon folyamatosan és feltételezhetően exponenciálisan gyorsul az idő.
Az idő gyorsulása vagy lassulása az eseményektől függ, amelyet az érzékelés határoz
meg. Mint minden relatív ez is, az észleléstől is függő, amely mindig az adott
rendszeridőhöz mérhető. A lényegesen nagy tömeghez közeledő, gyorsuló (a
felbomlás felé haladó) anyagmezőkön, az energia (molekuláris, atomos, és az elektron)
kötési kapcsolatok felbomlása felgyorsul, amely az anyagépülés üteméhez képest
eltolódik az ideális aránytól. A mezők rendszeridejét, a természetes állapotban
egységnyi idő alatt fogadott, feldolgozva kibocsátott egyensúlyt képező részecskeszám
határozza meg. Ha a mezőben is változó, de a mezőre jellemző arány megváltozik, a
mező a rendszeridő változását is észleli. Tehát az idő, mint relatív fogalom a mezők
normál feldolgozási képességet is jelentő rendszeridejéhez kötött. Ha a mezőt érő, a
rendszeridejéhez viszonyított időtartamra jutó események sűrűsége, azaz a változás
növekszik, ezt a mező az idő gyorsulásaként, az események ritkulását az idő
lassulásaként észleli. Tehát az időérzetet az észlelt eseményszám változása határozza
meg. A szülői határfelületen az ekliptika felé közeledő, azon a tömegközpont irányába
gyorsulva haladó mezők és részecskék időbeli változása megnövekszik, amely a
feldolgozó képesség határáig viszi a feszültséget. A részecskekapcsolatok
folyamatosan felbomlanak, de az újabb generációk jelentős része közben
alkalmazkodik a gyorsuló időhöz. Miközben a felbomló energia egy része a szülői
(nyelői) mező fenntartására fordítódik, a leszármazottak egyre gyorsabb ritmusban élő
nemzedékei váltják egymást. Már ma is megfigyelhető, hogy az emberi faj, a közösség
generációról generációkra gyorsul. A fiatalabb nemzedékek sikeresen alkalmazkodnak
az egyre nagyobb ritmushoz, de az öregedő alacsonyabb feldolgozási ritmusban
működő mezők egyre nagyobb időzavarba kerülnek. A tömegében vagy/és a
változásában növekedő mezőkben a változások időegységre jutó száma folyamatosan
emelkedik, amely miatt az egészséges állapotot jelentő ki és be anyagforgalom
egyensúlya egyre jobban eltolódik. Az egyensúly eltolódása miatt a változás és az
események időbeli száma szaporodni fog, amelytől pedig egyre gyorsul az idő, az
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események a változások mind sűrűbben követik egymást. A bolygónkból egyszer
majd, - ha kozmikus katasztrófa nem tördeli szét, - előbb vagy utóbb csillag lehet,
amelyben a gyors változáshoz sok generáción át alkalmazkodott változómezők élhetik
majd fénylényként az életüket. Az együtt indult generációk, a közel egyidős mezők
együtt öregszenek, közöttük az arányok lényegesen nem változnak meg, de az időben
előbb, korábban vagy későbben képződött térszerveződések között a távolságok hol
csökkennek, hol megnőnek. Az idő haladása a kialakult ritmushoz viszonyítható,
amely a fiatal mezőknél a szülői mezőből történő kirepülés után a tér kitágulásával, a
feldolgozó képességhez képest lassú ritmussal kezdődik, a fiatal mező változás
képessége és reagálása a környezethez képest nagyon gyors.
Az öregedőknél, a felbomlás felé haladóknál a feldolgozó és rendszerező képesség
csökkenésével látszólag gyorsul az idő. Az események változásának az üteme egyre
nagyobb, mint a feldolgozó képesség, a feldolgozási, változási arányérték romlik. Ez
miatt az öregedő mezők energia és információ (esemény) feldolgozó képessége egyre
jobban elmarad a kívánatostól, a szükségestől, amely miatt egyre nagyobb
egyensúlytalanság, időzavar alakul ki. Az idő fő relativitását tehát a feldolgozó
képesség határozza meg, amely az adott mező befogadóképessége és a környezeti
változás aránya határoz meg. Egy fénylény a csillagában folyó milliomod másodperc
alatt, annyi eseményt élhet meg és dolgozhat fel, amelyet mi az egész életünkben, de
ezzel lehet, hogy egy milliomod másodperc alatt le is éli az életét. A fénylényeknek ez
a ritmus a természetes, csak nekünk tűnik végtelen pergőnek. Hasonlóan
eseménytelennek látjuk, és nem észleljük a nagyon lassú változást sem, amely az
életlefolyásunk szempontjából veszélytelenül túl lassan pereg. Nekünk unalmas a fa
életeseménye, túl lassú, megfigyelni nem vagyunk képesek, csak a következményét
észleljük, hogy évről évre nagyobbodik, hogy egyszer-csak nagy lesz. Elcsodálkozunk
a lajhár lassúságán, az ő rendszerideje lassan ketyeg, de valószínű, hogy az élete
végére a feldolgozó képessége a saját belső ritmus és külső inger aránya nála is romlik.
A saját rendszeridő minden szerveződésnél az életfolyamat alatt sokféleképpen
változik, nappalok és éjszakák, évszakok és évek eltérő lendülete a bolygók
egyenlőtlen bolyongásaival analóg változást képez. A bolyongás vége a gyorsulva
változó környezethez történő lemaradás, a szülői mezőbe visszatérés. A rendezettség
felbomlásának a környezetben felgyorsult események, a felgyorsult változás
követhetetlensége a következménye. A mezők halálát, az adott szerveződési, áramlási
rend megszűnését a folyamatok ritmusának az alkalmazkodás képtelensége okozza. A
saját ritmusegyensúly megbomlása, a rendezettség csökkenését és a rendezetlenség
növelését, a szervi kaotizmusok kialakulása miatt az ismert életfolyamatként ismert
változási eseménysor, az élet, a szervezett organizáció megbomlását és megszűntét
okozza. Einstein helyesen ismerte fel az idő relativitását, a mezőnként eltérő
lehetőségű jellemző egyéni változási és időritmust. Azt kevesen értették azonban meg,
hogy nemcsak a ritmus pergése, hanem az észlelő térbeli helyzetének a változása, és
ráadásul a szubjektivitása is befolyással bír az események időrendjére.
Az eseménysor megfigyelhetőségi lehetősége két alaphelyzetet tételezhet fel:
Vagy egy haladási irányba a haladó által megfigyelhető változási sorozat lehetősége,
amelyet ő vált ki, vagy az elhaladása közben észlel az elhaladásával is megváltoztatott
környezetben, vagy egy adott térponton, kristálymező kereszteződésében szemlélődő
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passzív megfigyelőé, amely az iránytól független rá ható események egymás utáni
változásait észleli. Az emberi tudat, az idő haladását, a megfigyelőt érő események
egymást követő rendjével azonosította, de ez nem zárja ki azt sem, hogy lokális
megfigyelői pozícióból a környezet megfigyelhető változásait észleljük és helyezzük
el sorrendben. Itt kezdődik az eseménysor értelmezési nehézsége.
Ha a stabil térponton, egy kristályrács kereszteződési pontján kényelmesen
elterpeszkedő megfigyelő sorba akarja rendezni a körülötte észlelhető eseményeket,
rögtön egy nehéz választás elé kerül. El kell döntenie, hogy merre nézzen, hogy
milyen rangsort állítson fel a szemlélődési sorrendben, mert ez meg fogja határozni az
észlelési rendjét és ekképpen felgöngyölített eseményrend pedig a múló időrendjét.
Tehát lehetséges (nem is egy, akár számtalan) olyan eseményrend, amikor az idő
folyását, a történések, és észlelések rendjét a szemlélődés és maga a szemlélődő
választja meg. Ha a megfigyelési pontból, sugárirányba nézünk, ott az egymás után
észlelt történéseket észlelési eseményrendben, idősorban észlelhetjük. Az észlelést az
teszi lehetővé, hogy a nézőpontnak megválasztott pozícióból csak egy sugár (kúp)
irányú aspektust láthatunk, és ekképpen főleg abból az irányból érkező, visszaverődő
részecskék információját raktározzuk el. Ha más irányba nézünk, más eseményeket és
más eseményrendet, észlelünk, tehát az észlelt folyamatból időrendben elraktározott
részecske információk másféle időrendbe szerveződnek. Ha körbe forgatjuk a
tekintetünket, olyan eseményrendet észlelünk és látunk, amelyben az események, mint
felénk visszaható változások egy kör, vagy körszerű felületen történnek, amelyet
látósíkként és horizontként ismerünk. A teljes gömb alakú környezeti tér
megfigyelésére a szem nem képes, de a teljes szerveződésünk, a többi érzékszervünk
és a testünk sejtjei minden irányból észlelhetnek információként beazonosítható
jeleket. A szervezet és a tudat, észlelési rendben építi be a tudatos vagy a tudat alatti
emlékezetbe. Ha a körülöttünk lévő tér állandóan változik, bármely irányba nézünk,
valamilyen történési eseményrendet, a megfigyelt síkban, kúpszögben felismerhetünk
és elraktározhatunk. Bár ilyenkor más irányból is érnek bennünket az információs
energiát szállító részecskék, ezek azonban az aspektus megválasztásával – ha nem túl
erősek – a háttérbe kerülnek, a tudatosan megválasztott irányból, eseményrendből és
időrendből kikerülnek. Tehát az észlelt idő folyása, az, az eseményrend, amelyet az
érzékelésből a memóriatár elraktároz. Ez nem tartalmazza a tényleges eseményrendet,
csak annak egy részletét, megfigyelt aspektusát, egy tudatosan vagy a nélkül
megválasztott szegmensből beérkezett ingerképes energiájú kölcsönhatásokat. Ebből
az a levonható legérdekesebb következtetés, hogy az idő folyása, azaz a tényleges
környezeti eseményrend az észlelt és megfigyeltnél sokkal nagyobb és teljesebb lehet.
A térben nemcsak az a változás történik, amelyet megfigyelünk, hanem olyan, mintha
egyidejűleg történne minden, amelyből olyan eseményrendet, időfolyamatot állítunk
fel, amelyet az észlelésünk (és ebben benne van az egyéniségünk) határoz meg.
A múltként raktározzuk el a már megfigyelt és ezért korábban észlelt eseményeket,
míg, amely még nem került látószögbe vagy ingerküszöbbe azokról többnyire
tudomást sem veszünk. A jelent mindig azon események jelentik, amelyeket éppen
szemlélünk és észlelünk, amelyek az adott megfigyelő memóriájába információt hozó
hatásként éppen beépülnek. A jövőt ezek szerint azon események jelentik, amelyek
lehet, hogy éppen jelen időben játszódnak, de vagy nem figyelünk eléggé rá, vagy még
nem jutott elég erős részecskeinformáció, a szervezetünkbe és az érzékszerveinkbe. Az
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emberekben nagyon sokszor tudatosul az a felismerés, hogy azok a következmények,
amelyek a sorsán nagyot változtathatnak mind olyan régebben megtörtént események
megerősödései, amelyekre nem figyelt a megtörténtükkor eléggé. Tehát a jövő a jelen
kifejlődése, megerősödése is lehet. Valószínű, hogy ez csak olyan távoli vagy gyenge
változások, eseményekkor keletkező impulzusokból a megfigyelőhöz a leggyorsabban
érkező részecskék által átadott térváltozási információ. A hipnózissal feltárható hogy
ezeket is észleljük, de ezek csak a tudatos észlelési körön kívül, az anyag vagy
energiaszerveződési piramis alacsony szintjein, az elektron energia és szerveződési
méret alatti szinteken és részecskekombinációkban raktározódnak el. Ez nem
törvényszerűen fog megjelenni felismert tudatosuló információként. Az éppen
összeépülésben lévő atomjainkra és a sejtjeinkbe már beíródott jelen idejű
téresemények csak a lehetségesen tudatosulható információként, alacsony
energiaszintű örvénytérben, részecskemezőben raktározódnak el. Az észlelésből
felismert változás, mint információs beépülés tehát az atomi szintek alatt történik.
Tételezzük fel, hogy a körülöttünk lévő változásokról információt szállító részecskék
beépülését, a bennünk lévő alacsonyabb fraktálszintű szerveződések észlelik,
mégpedig mindig éppen azok, amelyekbe a megfelelő erősségű információ, részecske
kombináció, mint hatást közvetítő térszerveződés (valamilyen fraktálszinten álló
energiamező) beépül. A leggyengébb hatások a legalacsonyabb fraktálszintekre, az
erősebbek a magasabb energiaszintű mezőkbe –elektronok, atomok, molekulákba
épülnek be, és ott fejtik ki a változtató képességként ismert kölcsönhatásuk.
Ha a távoli vagy még gyenge történés, a változás folyamatos, akkor az azonos jellegű
információt szállító részecskék energiája összegeződhet, és bármilyen alacsony
energiaszinten íródott be a jelentés tartalom megerősödhet, az észlelési szintet is
elérheti. Az észlelést a jelen és a felismerés pillanataként és jelen időben éljük meg.
Kanyarodjunk egy kicsit vissza az időben és a tárgyalt eseményekben. Gondoljuk át és
foglaljuk össze a mezők és a lények – mint térszerveződések –működését és a
változásokból származó információ rögzítését.
Azt már kellően tisztáztuk, hogy az anyag és élőmezők egy belülről habosodó
buborékrendszert képeznek. E mezőkben állandó változás folyik, amely a mezőkben
jellemző ütemben összegződő részecskék impulzusaikor, egy helyben maradó (az adott
környezeti változásból beérkezett részecskeinformáció szerint összeépült, és az
impulzusok során szétszóródó, szétterjedő (részecskékből álló) buborékokat alkot. A
buborékok a környezeti hatásváltozás információit szállító, a mezőben és az
impulzusban egyesülő részecskék, apróbbra bontódó vagy/és rugalmasan elrugaszkodó
csoportjának következménye. Ezek az impulzusok a mezőre jellemző vételi
frekvencián érkezett és rugalmasan elpattanó részecskéket nemcsak szétszórja a
környezetbe, hanem minden összegződésből egy maradandó magot is hozzáépít a
mező szerveződéséhez. A mezőben maradó részecskék az adott impulzuskor a
térváltozásra jellemző összetételű térbeli képet, olyan térszerkezetet hoznak létre,
amely a pillanatnyi térerők egymáshoz képesti arányait megőrzi. Az egymás után
keletkező pillanatfelvételek nemcsak jelenlegi állapotokat örökítenek meg, hanem a
változások alakulása, erősödése vagy gyengülése arányváltozási tendenciákat
eredményez. Egy adott térpontról egyre gyakrabban vagy egyre erősebben érkező
részecskék az adott térinformációt megerősítik, a hatás növekvő tendenciája miatt az
esemény bekövetkeztének a valószínűsége megnövekszik. Mivel a tér minden
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pontjáról érkezhetnek a tudat alatt vett (és az atomjainkba beépülő) részecskék, ezek
mind egy lehetséges jövőt jelenthetnek, de a változási tendenciák, a megerősödések
vagy gyengülések csak a változások egy részében képeznek hatáserősödést. A jövő
lehetősége leszűkül a tendenciában erősödő változásokra, mert ezek azok, amelyek az
adott térszerkezetre érdemi befolyást gyakorolhatnak. A mezőt alkotó, a korábban
kibocsátott részecskékből álló buborékok, a mezőben történő változásokból szétröpülő
részecskék egy részére tükröket képeznek, amelyek ezekről a mező belsejébe
visszaverődnek. A visszaverődött részecskék információkat és jelentéseket hoznak a
részecskék pillanatnyi állapotáról és annak a változásairól, (tendenciákról) amelyeket a
térben (és időben) megtett útjuk során elszenvedtek. A kialakult áramlási
mechanizmus folyamatosan informálja a mező belsejében lévő eredeti áramlási mintát,
a lelket, és a mezőt, a testet is) a környezeti tér változásáról. A be és visszaérkező
részecskék egy része, mint a környezetről az adott pillanatban készült térfelvétel,
világkép, a mezőbe rögzülő, tartósan helyben maradó erőkapcsolatba épül.
A környezeti változásokból beérkező részecskék a mezőkre (lényekre) jellemző
frekvencián (ritmusban) a buborék szerkezeti tér belsejébe hatolva egy maradandó
térszinkron kombináció szerint épülnek össze, azaz kicsinyítve lemásolják a térbeli
hatásarányt, a valóságot. A mezőket alkotó térszerkezetekben folyamatosan keltődnek
a környezeti változás által módosított impulzusok és azok buborékszerkezeten belül
maradó összeépült részecskéiből valamilyen szerveződési (fraktál) szinten a
pillanatnyi tér-kép szerint módosult a genetikai információ rögzül. Az információ
módosulása folyamatos, amely a hatásváltozások tendenciái szerint befolyásolják a
mezőben a részecskék megerősödését és összeépülését. A környezeti változás tehát
folyamatosan módosított információt juttat a szerveződésekbe, amely állandóan
módosítja, elhangolja az eredeti térállapotokat rögzítő mintát. Feltételezhető, hogy
ilyenkor az eredeti részecskék már ismert kombinációja nem kerül analízisre, csak a
visszaérkező jelentő által szállított eltérés, a változás és annak a módosító hatása. Ez a
módosító hatás a bennünk lévő, a lényünket képező buborékrendszer belső (új)
buborékjainak a képződését, és összetételét, a tulajdonsági jellemzőit módosítja, amely
miatt a buborékok részecskesűrűsége, összetétele, iránya, összesítve a környezet felé
irányuló hatása is módosul. E módosulás válaszreakciónak tekinthető, amely
kölcsönhatási rendszerben a környezetet is módosítja.
Ha elfogadjuk, hogy az események nemcsak az észlelési rendben, hanem annál
szélesebb spektrumban, a teljes térben (részben) egyidejűleg is megtörténhetnek, akkor
fel kell tételeznünk, hogy a valamilyen szintű szelekció zajlik az észlelések
eseményrendbe, időrendbe gyűjtésére. Ez sokféle egyedi szelekció lehet, de a tudat
alatti figyelmet, a tendencia erősödése és a jel erőssége együtt határozzák meg. Tehát
az egyéni ritmus szerint változó mezők időrendjét főleg a szerveződésre gyakorolt
változás módosító hatása, a térszimmetriától eltérítő vagy afelé segítő befolyása
határozza meg.
A térről ismert, hogy benne a változó környezetet biztosító külvilág, a globális
környezet olyan lokális mezőkből áll, amelyek egymáshoz képest is állandóan
változtatják a térbeli helyüket és ezen belül is a szerkezetüket. A megfigyelő nem lehet
statikus változatlan helyzetben, mert a megfigyelési pontja az ő változatlansága
ellenére is állandó mozgást végez a térben. Tehát a látszólag változatlan tér
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megfigyelési lehetősége csak a legkisebb nagy sebességgel száguldó részecskéknek
lehetséges, amelyeknek a haladási sebességaránya és a változása a környezethez
képest nagyságrendekkel magasabb. Az ilyen nagy sebességgel változó és haladó
részecskéknek az események a jelent jelentik, azok rendszerint jelen időben és azonnal
változást okoznak rajtuk.
A szemlélődő megfigyelő pozíciójából a változó környezet megfigyelésének a
lehetősége a nagyon lassan változó tér, nagyon lassan változó ősi mezőinek lehetséges,
akinek a változása az átlagos változáshoz nagyságrendekkel kisebb az időben. Az ilyen
megfigyelők sokkal szélesebb teret és időszakaszt látnak át, egyszerre észlelhetik a
múlt és a jelen változásait és ezeknek a jövőben kifejthető hatásait. A külső szemlélő
lehetősége a változások összefüggésének, az ok és okozatnak, a következményeknek a
megismerése. A megfigyelés hangolása egyedenként eltérő lehetőség, nagyon széles
skálán változó egyedi képesség. Ha a térben lassan változó mezőkre koncentrálunk,
nagy időszakaszt átlátó, hosszú időre szóló változást okozó hatások okait és
következményeit észlelhetjük. Ha a figyelmet a kis hatásváltozások felismerésének az
érzékenységére hangoljuk, felismerhetünk olyan eseményeket, amelyek csak később,
egy lehetséges jövőt alkotva erősödhetnek majd meg. A figyelem fókuszolása,
megnöveli az érzékenységet az időben, tehát szélesíti vagy kimélyíti az éppen
megfigyelésnek kiválasztott időszak részleteit. A változás tartósabb megfigyelése, a
tendencia irányultsága a jövő kifejlődő valószínűségét befolyásolja. Tehát az
érzékenység növelésével, a figyelem finomhangolásával olyan részleteket, még a
végzet kifejlődése előtti változásokat is észlelhetünk, amelyeknek a felismert
tendenciája lehetővé teszi a lehetséges vagy valószínű jövőbeni helyzetek, kifejlődése
előtti észlelését, azaz egyféle jövőbelátást. Az emberiség sokféleképpen ismeri e
lehetőséget, megérzésnek, intuíciónak, logikának, következtetésnek és még másképpen
is a jövőt érzékelő képességnek nevezve. Az analizáló elme, vagy az
eseményazonosság és a tendencia együttes felismerésének a lehetősége, hogy az
események fejlődéséből a lehetséges jövők előre átlátható, kikövetkeztethető
következményeit tudatosan vagy a tudat alatt megérthetően felismerhesse. Ez a
felismerés, ha kellő idővel a kifejlet előtt keletkezett, lehetővé teheti a kellemetlen
jövők elkerülési lehetőségeit, az útidő választási korlátok közötti megváltoztatását. Ha
megtanuljuk a tudat alatti érzékelés finomhangolását, akkor az események (egy
részének a) tendenciáit az atomi szerveződés alatti energiaszintek változásaiból
korábban, még azok lehetséges hatáskifejtődése előtt megérthetjük, ezzel a jövő
megváltoztatásához nagyobb időelőnyhöz juthatunk. Ez azonban csak akkor lehet, ha a
megfigyelési és összpontosítási lehetőséget kiterjeszthetjük a lényegesen gyorsabban
változó alsóbb fraktálszintek érzékelései felé. Ez az atomjainkkal és a sejtjeinkkel való
kommunikációt tételez fel, amely lényegesen gyorsabb rendszeridőben, érzékenyebben
észleli a változási tendenciákat.
Einstein helyesen állapította meg az idők relativitását, az a környezet és a megfigyelő
változási arányai szerint alakul. Az anyagcserével rendelkező mezőknek ráadásul a
saját ritmusuk is változik, az események, az idő múlása, az életfolyamat során. A saját
rendszeridő egy gyors ritmussal kezd, amelykor az alacsony fraktálszintű
szerveződések egy új áramlási minta alapján felépítik a térben és tömegben növekvő
mezőt. Az idő ritmusa a leggyorsabb és legkisebb méretű részecskék nagy sebességű
beépülésével kezdődik, amely a tömegnövekedéssel (és az életkorral) a környezet
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változásával arányos sebességre csökken. Az életfolyamat vége felé a belső ritmus, a
környezet változáshoz viszonyított arányszáma folyamatosan romlik. Ezek szerint a
térszerveződések többsége hasonló csökkenő ritmusban szerveződik, és szemléli a
körülötte lévő, az ő lassuló változásához viszonyítva egyre gyorsabban változó világot.
A térben a változás statisztikai egyensúlyt képez, amelyet a mezők az állapotuktól és a
koruktól függően a változási arányuk viszonyától függően éreznek szubjektíven lassan
vagy gyorsan telő időnek. Mivel a mezők a két véges állapot közötti szerveződési és
feldolgozási ritmusa statisztikailag jellemzőbb, ezért az eseménysort, esemény vagy
időrendet jellemzően a két véglet keveréke eredményezi. A jelent és az ebből kifejlődő
jövőt a múltban vagy távolban keletkezett változás időben és eredőben megerősödő
hatásai éppen úgy befolyásolják, miként a jelen események. Ez megerősíti azt is, hogy
a jövő nincs előre teljesen megírva, de az események múltbeli történésekből kifejlődési
lehetősége nagyban meghatározza a meghatározott útidőt bejáró részecskék
szerveződési és fejlődési lehetőségeit. A jövő egy statisztikailag valószínűség szerint
alakul, amely helyileg, lokálisan eltérő lehet, de nagy és tartósan változó
rendszerekben, az idő kereke statisztikailag kiszámítható eseményrendet
eredményezhet.
Tételezzük fel, hogy a lokális térszerveződések többsége meghatározott útidőt jár be a
térben, azaz olyan füzérpályákra kerülve áramlik, fejlődik, amelyek végei a szülői
mező körül, abba bevezető ekliptikai spirálban végződnek. Ez az időút változó
sebességű szakaszokkal tarkított, a korábban már leírt gyorsulási és fékeződési
lehetőségekkel. A szülő mező, a nagyszülője nyelője felé tart, annak az ekliptikáján
lévő spirálba tekeredő részecske és anyagszállító folyóin, az ekvipotenciális
felületeknek tekinthető határrétegek áramlási csatornáin. A mezőkből kirepülő utódok
sokasága a szétágazó füzéreken a szélrózsa irányába kirajzik, de az időút és a tér
tekeredése valamennyi utat, füzért egy közös spirálba, Ariadné fonalába fonva
bevezeti a felmenői mezőkbe.

E határfelületeknek a térben egymást keresztező pályái többnyire eltérő töltésűek, és
eltérő energiaszintet, valamint eltérő körülményeket jelentenek. A részecskék
térszerkezetbe egyesüléséből kialakuló miniatűr mezőkbe bejutó új részecskék, újabb
(ifjú) buborékokkal fújják fel a térszerkezeteket, amelyek ebből megnőnek,
elektronokká, atomokká, molekulákká és élőmezőkké szerveződnek. Az üres térben a
mezők arányai statisztikailag keveset változnak egymáshoz képest, valamennyi
belülről habosodó buborékrendszert képez. A lokális buborékhalmazok fejlődési
folyamata a régi események impulzusaiból a térben szétterülő egyre nagyobb buborék
szerkezet, amelyből a buborék felületen kirepülő részecskék más mezőkbe (vagy
vissza) és új impulzusba kerülve újabb gyorsabban növekedő buborékot eredményez.

272
46. ábra: Az időutazó, redszeridegen részecske módosító hatása:
A törvénysértő időutazó részecske, radiális irányban átszeli az
időutat, és a jövőben bekövetkező eseményre felkészíti a mezőt
Az idő és a részecskék
statisztikai (fő)
áramlási iránya

A napkitörés hatására a téridő torzul, az időút
meghosszabbodik. Az éppen erre járó részecskék késni
fognak e szakaszon, néhány esemény elmarad, mások
pedig korábban következnek be.
Az impulzuskor neutrális téregyensúly alakul ki. Az impulzusban
vagy párkeltésben egymáshoz tapadó és ellentétes forgásirányú mező
közös határfelületén azonos irányban áramlanak a részecskéik. Ez az
azonos irány az idő természetes útja a téregyensúlyban megszületett
részecskékből kifejlődő mezőknek, amelyek az anyagszállítói
spirálpályán végül visszakerülnek a kibocsátó szülői vagy egy másik
mezőbe. A határfelület a változó téregyensúly ellenére egyensúlyban
álló lokális mezők, ekvipotenciális buborékok téregyensúllyal
együttváltozó érintkezési felülete, amelyen a részecskék nagyobb
mezőkké fejlődésük közben bolyonganak.

A normális időút, azaz a
szerveződés fejlődése
közben végigjárandó térút,
amelyen az életfolyamat és
a környezet eseményei
változást eredményeznek.

A növekvő buborékokkal sokszorosan körülvett élőmezők komplett önfenntartó
változó rendszert képeznek. E mezők a maradó besűrűsödő anyagból (testből) és a
védelmet fenntartó a lélekből állanak, amely szervezett, és a részecskékből épített
buborékokból a mezőt sokszorosan körülvevő, állandóan megújuló szférális, aura
jellegű védőteret tart fenn. Az élő változó rendszerek lényege a test és a lélek egysége,
és a környezet változása ellenére megmaradó rendezettsége.
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Az idő fogalom meghatározása és az idő (iker) paradoxon feloldása:
Az idő tehát a lokális rendszerekben eltérően, a mezők változási ritmusa szerint folyik.
Az életfolyamat elején a környezet fékezi az általában magasabb ritmust, az
életfolyamat vége felé a környezet egyre gyorsabbá váló ritmusa meghaladja a mezők
saját ritmusához igazodó feldolgozó képességét. Megismertük, hogy a vonatkoztatási
rendszerek, olyan lokális terek, áramlásban lévő részecskékkel teli változó mezők,
amelyekben folyamatosan események történnek. Az is ismert, hogy az események az
eltérő idő-utat bejáró részecskéket, mezőket, eltérően befolyásolják. Az impulzuskor
alacsony energiaszintű pályára kerülő részecskék, kis lendülete rövidebb téridő, időút
bejárását teszi csak lehetővé. A bejárható rövidebb pálya, a mező egyik alsó
ekvipotenciális határfelületének az ívhossza rövidebb utat jelent, amelyen a változatlan
sebességgel végigbolyongó felnövő mezők gyorsabban haladnak, sodródnak a nekik
jutott időúton. A tudomány iker, vagy óraparadoxon néven ismert relatív
idődifferenciát a megmagyarázhatatlan paradoxonok közé sorolta. Ez olyan problémát
vetett fel, hogy a Föld felszínén (alacsonyabb határfelületen) élő ikertestvér
gyorsabban öregszik, mint a Föld körüli űrhajón keringő bátyja. Ez az órára is
kiterjeszthető, amely a feltételezés szerint a Földön gyorsabban jár, mint az űrben. Bár
Moetrius az utóbbiról nincs meggyőződve, az előbbi állítást egyértelműen elfogadja,
és megkísérli az eltérés okát bemutatni.
A mezők körüli határfelületek kerülete, az útidő a mezők tömegközpontjához
közelebbieknél mindig kisebb, mint a nagyobb sugarúaké. Az alsóbb pályákra
kényszerülő részecskék, akik ezen fejlődnek ki, sokkal rövidebb pályát járnak be, mint
a magasabb energiaszintre kerülők, ezért ha azonos sebességgel haladnak, az idejük
hamarabb lejár. Ez esetben az eltérő magasabb energiaszintet is jelentő felületeken
hosszabb a téridő pálya, azaz az útidő hossza. Az viszont nem törvényszerű, hogy az
eltérő sugarú határfelületeken azonos és állandó sebességgel haladjanak. Ha az
anyagszállítói spirál áramlási sebességére gondolunk, visszaemlékezhetünk arra, hogy
a Csillagok körül keringő bolygóknál tapasztaltak szerint a nagyobb átmérőjű
spirálszakaszhoz, lassúbb áramlás tartozik. Ez esetben elképzelhető, hogy a
füzérpályák részecskeátbocsátó képessége statisztikailag egyenlő. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a nagyobb átmérőjű pályához alacsonyabb
részecskeáramlási sebesség és keresztmetszeti sűrűség tartozik, míg a mezőkhöz
közelebb lévő szakaszokon kisebb átmérőjűek kisebb keresztmetszetűeknél magasabb
az áramlási sebesség és a keresztmetszeten átáramló részecskék mennyisége nagyobb.
Ha az adott pályán átáramló részecskék sebességének a függvényében nézzük az idő
múlását, egy szinkronítást kapunk. Ez egy új összefüggésben mutatja be az időt. Ha az
adott keresztmetszeten átáramló részecskék száma arányos változtató képességet
jelent, akkor a részecskék keresztmetszeti sűrűsége határozza meg az adott
határrétegben áramló részecskék rendszeridejét. Ez tehát az eseményszámmal képez
szinkronítást. Az idő ritmusa az életúton (időúton) kölcsönhatásba kerülő események
számától függ. Elképzelhető, hogy a különböző életritmusú változóképességgel bíró
életfolyamatokhoz, közel azonos eseményszám tartozik, amely az Univerzumunkra
jellemző állandó. Ha kicsi részecske és impulzus sűrűségű térben járja az útját egy
mező, az idő és életútja hosszabb lehet, amely mindenféle kölcsönhatásképes
eseményre, információs hatásra kiterjeszthető. Ha nem volt elég energiája a nyugodt és
hosszú élet lehetőségét jelentő kevésbé kölcsönható, magasabb energiaszintű térbe
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kiröpülni, ez esetben meg kell elégednie az állandó behatásokkal őt sűrűbben érő
részecskék miatt hamarabb öregítő környezetet jelentő pályákkal. Az alacsonyabb
energiaszintek nagyobb részecskesűrűsége, állandó kerülőkre, energia elvonó
kölcsönhatásokra gerjeszti, amelyben felemésztődik az energiája és az idő sodrásába
kerül. Minél kisebb átmérőjű spirálszakaszon halad egy részecskemező, annál
gyorsabban áramlik, és annál gyorsabban érik a változtató-képességű behatások.
Ha nem képes energiát szerezni, az élete elsilányodik, elszegényedik, minőségileg
alacsony szintű marad.
47. ábra:

Eltérő útidőt biztosító
füzérpályák. Az időút a külső
füzérpályákon
akadálytalanabb áramlást, de
lassabb fejlődést tesz
lehetővé. Ennek az oka a
pályán, az időúton kisebb
részecskesűrűség, kevesebb
kölcsönhatás. Az
eseményszám kevesebb. A
külső pályákon lévő
ikertestvér lasabban öregszik,
kevesebb eseményt, változást
él át, mint az alsóbb
szférákon, a földön maradt
testvére. A testvér nagy
fluxussal járó övezetében az
impulzus sűrűség sokkal
magasabb.

A környezetből érkező részecskék száma az alsóbb szintek felé csökken, de itt
nagyobb a saját részecskeáramlási sűrűség, míg a magasabb energiaszintű pályákon, az
idegenebb információt szállító (idegenebb, újabb, ismeretlenebb kombinációba épült)
részecskék aránya magasabb. Ez miatt a felső pályákon nagyobb a változásra
fogékonyság, a fertőző képesség, míg az alsóbb (belső) pályákon magasabb a
feldolgozási eseménysűrűség.
Az ilyen szűkülő kűrt-szerű és gyorsuló áramlású füzérpályán haladó
részecskemezőknek egyre gyorsabban peregnek az események, az idő egyre
gyorsabban telik, amelyet a saját változatlan ritmusa már nem tud követni. A mező
egyre jobban lemarad az eseményektől, egyre nagyobb időzavarba kerül. Ez akkor is
így történik, ha a mező minden igyekezetével fékezni akarja a változás felgyorsulását,
mert a környezethez képes alacsonyabb áramlási sebesség miatt a mellette elszáguldó
események változtató képességű részecskéi még sűrűbben érik. Ha az öregedő mező
fel akarja venni a környezete által diktált szédítő ritmust, ezt tartósan nem tudja
követni, kifullad, kifárad és ismét csak időzavarba kerül.
Ki kell mondani végre, hogy az idő nem más, mint az adott feldolgozó-képességgel
rendelkező mezők által észlelt, és a saját ritmusukhoz viszonyított környezeti
változás (eseményszám) aránya. Ha az eseményszám, a változás magas, az ilyen
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térben lévő alacsonyabb belső ritmussal rendelkező mezőknek az idő gyorsabban telik.
Ha kisebb eseménysűrűségű a magasabb energiaszintű pályákra kerülnek ott még
szinkronban elélhetnek egy ideig. A csillagmezőkben nagyon magas az eseményszám,
amely miatt az idő és az ottani evolúció is nagyon gyorsan telik. Minél messzebb
megyünk egy csillagtól a tér felé az eseményszám annál jobban csökken, de ez csak
egy adott rendszer határáig működik ennek megfelelően. Ha elérjük a két azonos
részecskesűrűségű, egymással szimmetriát képező határfelületet, (az életutakat) ez
esetben az idő ritmusa tovább nem csökken, a térben lévő egyéb sugárzók változtató
képességű részecskéi miatt. A fekete testre jellemző hősugárzás, a kozmikus
háttérsugárzás az-az Einstein által is felismert univerzális állandó, amely a mi
Világegyetemünkre jellemző legkisebb változtató képesség, a legkisebb rendszeridő. A
csillagok közötti részecske és impulzus-ritka térben a csillagok hatótávolságának az
összeérő határán már nemcsak két csillag változtató-képességű részecskéi
érvényesülnek, mulasztják az időt, hanem a környezeti térben lévő valamennyi olyan
csillagmező, amely az adott térrész statikussá váló izotróp egyensúlyához hozzájárul.
Ez az adott tér, világegyetem alapidejét jelenti. A változásban ritkább, kisebb impulzus
és részecskesűrűségű térben, a magasabb energiaszintű pályán kevesebb eseményszám
történik, amely kevesebb változtatást okoz az ott élő, tartózkodó, haladó mezőknek.
Az adott változás feldolgozó képességgel rendelkező mezőknek, a leghosszabb
életlehetőséget a csillagoktól távoli tér biztosíthatja, de ez lassan telő unalmas,
eseménytelen életet jelent. Az ilyen helyen a harmónia sokáig megmaradhat, a
változások relatív kicsit módosítják a már megszerzett szimmetriát. A Napba vágyó
részecskék, hatalmas impulzussűrűségben változatos de rövid életet élhetnek,
amelyben a generációk nagyon sűrűn váltják egymást.
Az idő tehát egy arányértéket jelent, amelyben a változás aránya az életfolyamatban a
fajra jellemző feldolgozható eseményszámmal arányos. Magas eseményszám gyorsan
múló időt, gyors változást és rövid életet eredményez. Ez alapján azt kell gondolnunk,
hogy meghatározott eseményszámra vagyunk programozva, amelyet ha hamarabb
lepörgetünk az életünk hamarabb érhet véget. (Ne felejtsük, hogy ez is statisztikai
arányt jelent.) Természetesen az élet és változási minőség, a környezet változása, az
információs egyensúly vagy túlfeszítettség, és a belső harmónia Pl. a Hit hiánya
jelentősen befolyásolhatják a felhúzott rugó lejárását, az időt gyorsabban vagy
lassabban pörgethetik. Nem lehetetlen, hogy a lélek, ha már nem bírja a környezet
felgyorsított változását a test követni, a testet elhagyva egy magasabb energiaszintű,
lassabban változó pályára, a nagyobb szabadságot adó csillagközi térbe kerül. Ez
akkor lehetséges, ha a mező testként azonosított térrészben megszalad az idő, időzavar
és felbomlás következik be.
Térjünk vissza az érzékelés és reakció lehetőségeinek az átgondolásához.
Ez nemcsak azt várja el a mezőktől, hogy észleljék a környezeti változásokat, hanem
azt is, hogy megértsék, alkalmazkodjanak vagy reagáljanak a folyamatukat
megzavarható negatív hatások ellen. Tehát az észlelési és az emlékező képesség
mellett a memorizálás és a cselekvési lehetőség is kifejlődött, amely lehetővé teszi e
mezőknek a környezet változására teendő reagálást, retorziót. Valószínűen sokféle
megoldási lehetőség alakult ki, a memorizált veszély elhárításához, rendszerint az
éppen szükséges és arányos energia-befektetés lehetőségével. A légkörrel, erőtérrel,
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aurával körülvett mezők a határfelületeiken áramló részecskéket érő kölcsönhatással
észlelik, amelyek a környezeti eseményekről hírt hozó információt a mezőbe szállítják
feldolgozásra. Itt elemzésre, összehasonlításra és memorizálásra kerül, és ha a
felismerés veszélyt jelez, akkor a mezőből a belső impulzusok a részecskék milliárdjait
küldik ki, előbb csak az észlelés visszajelzésére, majd a támadó visszaverésére vagy
megsemmisítésére. A fajok evolúciós versenyében számos példa erősíti, a hangadással,
viselkedés megváltoztatásával adott észlelési és eltávolítási célból adott válasz
információt. Az oroszlán csak rámordul a préda maradványaiért settenkedő hiénákra,
az oroszlánfóka hímje néha fenyegető magatartással jelzi a tolakodó fiatal hímeknek a
felségterületét. A hatásmechanizmus lényegében a környezeti változáshoz szükséges
reagálás és alkalmazkodás.
A bolygónk körüli ekvipotenciális határfelületeken, a szférális rétegekben Pl. az
ózonpajzson a hőmérséklet meglepően magas, pl. a termoszféránál akár kétezer fok is
lehet. A bolygónk légkörében kifelé haladva többféle határfelületet keresztezhetünk,
amelyekben a hőmérséklet jelentősen eltérő, magas vagy alacsony lehet. A magasabb
hőmérséklet ott alakulhat ki, amelyeken az impulzussűrűség nagyobb. Ilyen t
határréteg a heteroszféra alsóbb övezete. Lejjebb a D réteg, a Homoszféra a párkeltés
és a gyorsuló összegződések övezete. A légköri E és F rétegek különböző
határfelületek, amelyeken anyagösszegződés és tördelés, szóródás történik.
A sztratoszféra közepén, kb. 30 km magasságban van még egy impulzussűrűbb övezet,
amelyen a hőmérséklet ismét 50 fokra emelkedik, hogy a kb. 20 km magasságban lévő
tropopauza alatti troposzférán ismét a párkeltődésben összegződő részecskék
hőelvonása érvényesüljön. A magasabb impulzussűrűségű határfelületek egy jellemző
frekvencia szerint kibocsátott hatáshullámok ekvipotenciális felületének a
kereszteződéséből kialakuló kristályrácsainak a metszéspontjait jelentik. E zónákban a
rezonáló a hatásfelületi hullám főcsoportját képező részecskék ütköznek.
Ezek a rétegek ellenkező irányba haladó részecskék közötti ütköző felületek,
amelyekben az impulzus sűrűség nagyon magas. Úgy is elképzelhetők a Föld körüli
szférák, határrétegek, mint egy anyagszállítói spirálnak a föld felé áramló
részecskefolyója. A határrétegben jellemző perdületű, és ezért meghatározott terjedési
sebességű forgó részecskék ütköznek, amelyek egy része a Földből tart kifelé, más
részük a kültérből befelé. Azokon a határfelületeken, amelyeken az azonos irányba
forgó mezők ütköznek, a közös határfelületen egymással szemben áramló részecskéik
között torlódás, magasabb energiájú impulzussűrűség, és ez miatt nagyobb változási
sűrűség, magasabb hőmérséklet és fékeződés alakul ki. A következő határrétegekben,
az ellentétes irányban forgó részecskemezők kerülnek kölcsönhatásba, amely miatt a
közös felületükön azonos áramlási irányban keringő részecskéik párkeltésbe
kapcsolódva felgyorsulhatnak. Ettől e réteg nyomása és hőmérséklete csökken.
Az egymás után váltakozva fékező, gyorsító rétegek hol széttördelik a részecskéket, és
hőt termelnek, hol újra összeépítik őket és magasabb bonyolultságú anyag alakulhat ki.
A bolygónk külső szféráin, a protonszféra határán még a hidrogén atom, mint
szerveződési szint a jellemző, amely a külső héjon lévő anyagból közel 100%-ot
képvisel. Az alatta lévő határrétegben ez az arány már 25 % héliumra és 75%
hidrogénre redukálódik. Helyesebb azonban azt állítani, hogy a hidrogén jelentős
aránya magasabb energiaszintre és magasabb bonyolultságba kerül. Ha türelmesen
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tovább olvassa a könyvet a Tisztelt olvasó, egy későbbi fejezetben megérti az
anyagfejlődés piramisba szerveződését, amelyhez a magasabb impulzussűrűség
szükséges. Előlegbe annyi elárulható, hogy az impulzus eseményekkor az adott szintű
energiaszerveződések, Pl. a hidrogénatomok részecsketalálatot szenvednek. A nagyobb
ütközési energiájú impulzuskor a növekvő tömegű hidrogénatomból anyag szóródik a
környezetbe. Az anyag egy része (neutronok) a szökési sebességre gyorsulva kilövődik
a mezőből, míg a megperdülő, de a szökési sebességet el nem érő és ellentétesen forgó
részecskemezők visszakerülnek a közben jelentősen megváltozó atomi szintű mezőbe. A
szökési sebességet el nem érő, de az atommal ellentétes irányban forgásba jött
(feltöltődött) részecskék egy rövid életű por és gázgyűrű övezetet hoznak létre, amelyek
az árnyékolás miatt a mező körül áramlanak. A gyűrűben áramló részecskék között nő
az árnyékolás miatt az egymás felé kényszerítő térerő (gravitációs) differencia, amely
miatt egy kisebb de a kibocsátó mezőtől távolodó új mezőbe sűrűsödnek. Az atomnyi
mező körül elektronként (részecskegyűrűként) ismert korábbi felhő mellé egy új, eltérő
átmérőjű részecskegyűrű, még egy elektronpálya alakul ki. A hidrogénatomettől
megváltozik, és a továbbiakban két elektrontérrel védett hélium atomként viselkedik.
Az atomi szerveződési szinten a mező tartós szimmetriába került, a magjában lévő
pozitív irányba forgó nagyobb sűrűségű részecskék kültérre gyakorolt forgató hatása a
két elektronhéjon lévő negatív irányba forgó részecskékkel semlegesre redukálódott.
Az eseménnyel nagyobb forgási szimmetria alakult ki. Egy hasonló esemény egy
bolygónyi mezőnél az aszteroidával való kellemetlen találkozás, amelynek a
következményeként kicsapódó elektronként értelmezhető porfelhő a gravitációs
lendületdifferencia miatt egy új holdba szerveződik.
A heteroszférán lefelé haladva egyre nagyobb az impulzus sűrűség, és ezzel a
határfelület hőmérséklete, amelytől az anyagszerveződés az élet evolúciója tovább
folytatódik. Az alsó rétegek felé egyre több impulzus történik, amelyeknél egyre több
találat éri a tömegében egyre növekvő atomnyi mezőket, amely során a periódusos
rendszer 2. periódusába tartózó elemek épülnek (és bomlanak) fel. Lítium, berillium,
bór, majd ezek keveredéséből, bonyolódásából szén, végül nitrogén és oxigén, ózon
alakul ki. A szférákon, a Föld körüli határrétegeken lefelé haladva a változási sűrűség
egyre növekszik, amely miatt a homoszférán már többnyire az ismert összetételű
légkör alakul ki. A lejjebb lévő troposzféra már a jellemző légköri összetétel szerint
alakul, amelyben a Nitrogén N2 88%-hoz 21 % O3 és kb. 1 % neutrális hatású
nemesgáz arány alakul ki. A talajszint, a nagyobb anyagsűrűségű mező evolúciós
továbbfejlődéséről most nem esik több szó, de természetesen az a bioszférán éri el az
élet továbbfejlődéséhez szükséges legkedvezőbb összetételi variációkat.

Visszatérve a Föld körüli szférális rétegekre, materialistább aspektusból megközelítve
a hagyományos fizikai, (kémiai) ismeretek, mint helyesen megfigyelt következmények
is megerősödnek. Az ilyen szférális rétegekben a támadók felbontásra kerülnek,
elégnek, megsemmisülnek, pontosabban kisebb tér és tömegméretű részecskékké,
quintesszenciává, gázállapotú anyaggá bomlanak. Ha nagyobb tömegű vagy/és
sebességű a támadó. Pl. egy aszteroida, akkor az árapály fegyverrel a védekezés
kiegészül és van még a Gaia és társai tarsolyában egynéhány meglepetés a támadók
kivédésére. Ha olyan nagy a támadó, (kinetikai energiája) pl. egy nagyobb üstökös
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vagy eltérült pályájú kisbolygó, amely komolyabb veszélyt jelenthet, akkor az ionos
elektronkötésű mezők is a kikerülést alkalmazzák. Ha a gyorsan érkező, magas
frekvencián jövő előjelek jelzéseit időben észlelik, és ebből megértve a veszély
nagyságát úgy ítélik meg, hogy a hagyományos eszközök nem elegendőek, e mezők is
képesek a helyváltoztatásra, a kozmikus baleset lehetőségének a felismerése esetén a
helyváltoztatással történő baleset megelőzésre. Az anyag be és kiáramló nyílásokon, és
a kedvező irányba megnövelő részecske kibocsátás lehetősége adott. A fejlettebb
mezők bolyongását nemcsak a külső térerők passzív nyomásdifferenciájának, a térerő
változása eredményezi, hanem a növekvő változás miatt növekvő arányú irányított
részecske kibocsátás is reakcióként befolyásolja.
A mezők az energiájukat a nagyobb rendezettségű, az energiát az elektroni és atomi
kötésekben is elraktározott anyag fogyasztásából nyerik, amely a mezőkbe áramlás
során felgyorsulva felbomlik, a kötési energia kiszabadul. Az átáramoltatott
mennyiségből éppen annyit fogyasztanak, amennyi a mezők szükséglete és a
változásra jellemző tartalék igénye. A beáramlott és felbontott többletet, mint
quintesszenciát, mint gáz állapotú mikro-anyagot, elsősorban a pólusokon irányítottan
és rendezetten kiáramoltatják. Az anyagcsere termék azonban nagyon nagy
sebességgel lövődik ki, amely az egységnyi részecskékben igen kicsi, de a nagy
mennyisége és az összegződő lendülete miatt jelentős kölcsönható képességű
(tömegeredőjű) gáz állapotú, a füzércsatornából sugárban kiáramló részecskéket jelent.
A mezők egy nagyon nagy sűrűségű maggal, áramlási mintával, lélekkel rendelkeznek,
amely képes térirányban elmozdulni. A mezőbe áramló és felbomló és felgyorsuló
anyag, a quintesszencia többsége a mezőbe áramlása során e magnak ütközik,
amelyről eltérül vagy az impulzusban más részecskéket szakít ki. E részecskék iránya
az ütközéstől megváltozik, és a már megszerzett rendezettségben – többnyire a
kiáramlási tengely- (sokszor a szükséges irányba terelve) irányba fordulva a mező
mágneses pólusait is létrehozva, nagy sebességgel kirepülnek a mezőből. A mezők
tudata és lelke képes a füzérsugarakon kiáramló quintesszencia irányát és
mennyiségét, és ezzel a mezőből a környezetre ható részecskeáramlását befolyásolni, a
főáramlást a déli vagy az északi pólus, vagy a köztes kiáramlási csatornák (pl. a
tengerszint alatti emelkedő hátságok, hegységek csúcsai) felé irányítani. Az irányítás
következményeként a pólusokon kiáramló sugárnyomás megváltozhat, amely miatt a
főáramlás a déli vagy az északi pólusokon kerül ki. Az éppen több kiáramló részecskét
kibocsátó póluson keresztülmenő füzérkötegnél erősebb tolóerő érvényesül, amely
miatt a mező az ellenkező irányba képes elmozdulni. Ha a déli póluson megnövekszik
a kiáramlás, akkor a mező az északi pólus állásának az iránya felé fog elmozdulni. A
keringés és a bolyongás háromdimenziós mozgása mellett, a negyedik dimenzióban, az
időben is lehetséges tengelyirányú elmozdulás általában elégséges lehet olyan
pályaváltoztatásra, amely egy-egy kiszámítható kisbolygó, nagyobb aszteroida
elkerülését lehetővé teheti. A mező a negyedik dimenzióban, az alkalmazási időben
maga dönthet, de dimenziós idő és térugrást, nagyobb tömegű mező nem hajthat végre.
Az Univerzumban lévő nagyszámú égitest a térben és az időben is állandóan változó
pályákat jár be, amely miatt spontán keringés esetén rendkívül nagy lenne az esélye a
kozmikus katasztrófáknak. Hogy ez mégsem gyakori, annak az oka a mezők
értelmében és kommunikációjában keresendő, illetve abban a nagyszabású rendben,
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amely a csillagtérben kialakult. A közlekedés pontos kozmikus szabályok szerint
zajlik, és nagyon sok az önszabályozó rendszer, amelykor a kölcsönhatás, az ütközések
elkerülését segíti. Az önszabályozó rendszer talán legfontosabb része az a
nyomásdifferencián alapuló buborékegyensúly, amelyben minden szereplő változását
az egész környezet érzékeli, és fordítva is érvényesül, a környezet legkisebb
megváltozását az összes érintett szerveződés együtt reagálja le. Az önszabályozós
rendszer része, hogy amely mezőben a változás megnövekszik, az, az időegységre jutó
részecske kiáramlás növelésével, belső változással, alkalmazkodással reagálja le. Ez a
belső változásnövekedés, növeli a környezet részecsketerhelését, fokozza a változást a
környezetben, tehát gerjeszti a környezetet, azaz visszahat, és új egyensúlyt alakít ki.
Bármely mezőben vagy a környezetben növekszik az egységnyi időre jutó változás, az
kölcsön és visszahat a mezőkre és a környezetre. Ha nő a változás egy mező körül, azt
a mezőben is változásnövekedés követi, amely miatt a környezeti változás nagyobb
lendületnyomását a mező a belső változásból fakadó nyomásnövekedéssel és ezt
követő tágulással reagálja le.
Minden mágneses mezővel rendelkező élő bolygót évmilliárdos ösztönös tudás és
tapasztalat segít a katasztrófa elkerülésében, a változási életfolyamat
fennmaradásában. Ki lehet mondani, hogy az Univerzum törvényei az élet
megmaradását segítik, a téregyensúly rendezett áramlási aránya nagy pontossággal
globálisan kialakult. Minden impulzusban a felbomló anyagból szétrepülő részecskék
egyidejűleg valamely mező felé tartanak, egyidejűleg a rendezettség és a felbomlás
felé is hatnak. A lokális érték ettől időben eltérhet, relatív ideig térenergia
összegződések és bomlások is történhetnek. A jó és a rossz, a gonosz – mint hatásnem két külön lény vagy mező, hanem ugyanaz az esemény más aspektus - lokális
relativitásából, - szubjektivitásából szemlélve. Az átlagos energiaforgalmat segítő
energia befogadás, a rendezettség növekedése jó az összegződésben résztvevő
mezőknek, amely egyúttal energiavesztés, rossz az energiát és a rendezettséget
elvesztőknek.
Az egyetlen egyértelműen kölcsönösen előnyös kölcsönhatáshatás az a helyzet, amikor
a természetes energia kibocsátás nem a rendezettség ellen, hanem valaminek,
pontosabban valakiknek a rendezettségét növeli. Ezt az együttérzésként és
szeretetérzésként ismeri az emberiség. Ez lehet érzelmi vagy hatástámogatás, a másik
rendezettségének a javítása, segítése, a rendezetlen mező megzavarodott pertubációs
áramlásának a helyreállítása. Az érzelmi támogatáskor, a betegnek adott
együttérzéskor valóságos energiaáramlás, rendezettséget növelő hatás adható át,
amely megmagyarázhatja a kézrátétellel és a telepatikusan átadott gyógyító hatást.
Ilyenkor valódi részecskeáradatot küldünk célzatosan többnyire olyan frekvencián,
amely interferenciával rendezheti a rászorult támogatott megsérült vagy
energiahiányos áramlási forgalmát. Ez lehet rezonanciális segítség az időzavarba
került megbolydult áramlású mezőknek, szerveződéseknek, amely a zavart ritmust a
kívánt változási ritmusra hangolja. A legszerencsésebb energia vagy hatáscsere a
mezők továbbadott olyan feleslege, amelyből a környezet valamely szereplőjének
éppen hiánya van. Az egyházak és vallások által tanított emberbarátságnak,
segítésnek, éppen ez a lelke, a felesleg átadása mindig valakinek a jó, az egyensúly felé
viszi a dolgait, míg a többlettel rendelkezőnek a feleslegtől megszabadulás segít
nagyobb egyensúlyban maradni.
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A kozmikus katasztrófák, a még fel nem nőtt, fiatal anyagi mezők ütközése az
Univerzum közlekedési szabályainak a sérüléséből ered. A katasztrófák jelentős része
tapasztalat hiány vagy elszámítás, illetve viszonylag gyorsan keletkező sokváltozós
rendszerek labilitásos átbillenéseinek a következménye. A világunkban kialakult
közlekedési rendhez hasonlóan, az Univerzumban is rend uralkodik, amely vétlen
sérelmek és elszámítások vagy véletlenszerű halmozódások következtében olyan
káreseményekhez vezethet, amelyek a résztvevők szempontjából katasztrófákkal
végződhetnek. Az emberi közlekedésben is előfordul a figyelmetlenség, a harmadik
hatás és a véletlen befolyása, amelykor térben és időben a közlekedők szerencsétlenül
találkoznak. Ha a közlekedésben elvárható kiszámíthatóság valamely események
(eseménysor) miatt megváltozik, akkor az autó előtt átmenő másik jármű vagy
közlekedő, pl. repülő az egyébként elkerülő pályán vagy időben haladóval a késés
vagy a sietés miatt találkozhat, ütközhet. Ha harmadik ok, vagy a halmozódó
események miatt megváltozó pályák, találkozási időpontok, a gyorsulás vagy lassulás
dimenziói változnak, akkor a korábban elkerülhetőnek vélt számítások hibássá
válhatnak, és közlekedési anomáliákhoz vezethetnek. Ugyanez a folyamat működik az
Univerzumban is. Bármelyik dimenzió megváltozása, hatáshalmozódások miatti
megváltozó pályák, események olyan következményekkel járhatnak, amelyeket a
legbölcsebb bolygó sem tud előre, a tehetetlenségére (reakció időre) is figyelve
figyelembe venni, és kellő időben felkészülni az előre ki nem számítható eseményekre
változásokra. A lényegesen kisebb energiahatásokat esetleg észre sem veszik, ezek a
megerősödésük esetén is csak zavarokat okoznak. A nagyobb tárgyak, mezők kinetikai
energiája azonban egy határ után már a bolygó méretű élő mezőkre is veszélyt
jelenthet, legyen az Hold, bolygó vagy csillag, esetleg galaxis. A kozmikus KRESZ
azonban jelentősen mérsékli az ütközési kockázatokat, a szabályt betartók sokkal
kevesebb ütközésre kell, hogy figyeljenek. A kozmikus bizalom azonban mérsékelt,
ott is megvan a lehetősége a tévedésnek, az elszámításnak és a hibás és /vagy késő
reakcióknak cselekvéseknek. Mint az emberi vagy a biológiai társadalomban itt is az
elszámítás, a figyelmetlenség vagy a környezeti kiszámíthatatlan változás okozza a fő
veszélyeket. Pl. amely miatt, pl. a róka meg tudja fogni a nyulat, vagy az autós
véletlenül elüti a gyalogost. A nagyon nagy és idős bolygók, csillagok és nagyobb
mezők nagyobb biztonságban vannak, de ez sem jelent abszolút biztonságot. Két
galaxis egymásba olvadásakor, (ilyen várható kb. 5 milliárd év múlva az Androméda
galaxis és a tejút egymáson áthaladásakor) olyan nagy térerők, gravitációs anomáliák
keletkezhetnek, hogy a galaxisok csillagokat cserélhetnek, indíthatnak el és
gyorsíthatnak fel kiszámíthatatlan pályákra.
A kisebb méretű mező, táplálékot jelenthet a nagyobb számára, de ha az átlagos betevő
falatnál nagyobb, akkor már veszélyt. Ha a fogyasztóhoz hasonló méretű vagy
energiájú, akkor már nagy kockázatot jelenthet, amelyet okos mezőknek tanácsos
kikerülni. A lényegesen nagyobb mező esetén pedig egy csillag is táplálékká válhat,
bekebelezheti egy fekete lyuk, vagy egy útba kerülő galaxis hatalmas őscsillaga.
Szerencsére a többmilliárd éves anyagmezők, a bolygók és a csillagok már olyan
tapasztaltak, okosak, hogy többnyire el tudják kerülni a kozmikus ütközéseket, ezért a
csillaghalálokért nem a fizikai ütközések a felelősek. A csillagok sokmilliárd évig tartó
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élete után még több életfolyamat is kialakulhat, (fehér törpe, vörös óriás,
neutroncsillaggá válás stb.) de a véget, a biológiai elmúláshoz hasonlóan a téridőzavar,
a rendezettség fenntartásának a megbomlása okozza. A túlzott egyensúlyba került
mezők változása lelassul, ha szimmetriába, neutrális állapotba kerülnek. Ilyen a
csillaghalálok utolsó fázisa.
Ha a szerveződésnek a koordinációja csökken, és nem tudja a rendezettséget eléggé
fenntartani, a rendezetlenség a változást a káoszba kergetheti. A folyamatok
összezavarodása fluktációkkal és megszaladással jár. A szabálytalanná válás általában
a mezők halálával, vagy életfolyamat és szerveződési váltással végződik. Erről még
sokat lehetne beszélni, de ez a folyamat már a csillagászok által eléggé feltárt, és más
fejezetekben kiegészül annyi információval, amennyi Moetrius reményei szerint az
általános megértéshez elegendő.

Térjünk azonban vissza, a mezők érzékelési és elkerülési lehetőségéhez.
Bármennyire fejlett a mezők érzékelési lehetősége, a tehetetlensége a tömeggel
arányosan nő. Ha a körülmények és a pályák, a dimenziós változások miatt viszonylag
kis idő alatt megváltoznak, amely már nem elég a mező reakcióidejének a
függvényében az ütközés vagy egy nagyobb katasztrófa elkerüléséhez, sor kerülhet
kozmikus katasztrófákra. Az élőbolygók esetén ez azzal a kockázattal jár, hogy olyan
nagy találat érheti őket, amely megbontja a szerveződés gravitációs mezőjét és
elronthatja a kialakult rendezettséget fenntartó magneotoszférát és az áramlási mintát.
Ilyen történik, ha az embert elüti egy autó, de súlyos maradandó fogyatékosságot
szenvedve életben marad. Súlyos esetben olyan nagy lehet a katasztrófa, hogy a mező
rendezett áramlását működtető ősi áramlási minta, a lélek is sérül, amely nem képes
már többé az eredeti rendezettséget visszaállítani és a rendezett változási folyamat
végleg megszakadhat. Ilyen esetben az esemény szempontjából mindegy, hogy milyen
méretű rendezett áramlású szerveződést ért baleset, bármely méretben és
bonyolultságban ez a szerveződés halálával végződhet. Miként a biológiai mezők, a
bolygó és csillagmezők is igyekeznek elkerülni a komoly veszélyhelyzeteket és a
nagyobb katasztrófákat. Az ilyen veszélyhelyzetek kivédésére legalább négydimenziós
téridőbeli mozgással reagálhatnak, de néha ez sem elég. Jó példa a Vénusz és a Mars
és a Szaturnusz esete, amely bolygókat néhány százezer és néhány tízezer évvel ezelőtt
komoly kozmikus becsapódás sorozat érte. E találatok miatt az addig kialakult
evolúciós szerveződés évmilliókkal lépett vissza, szinte csak az ionos áramlás,
életszerveződés maradt meg. A Föld is átélt már hasonló katasztrófákat, és a
reményeink szerint túl fog még élni néhányat, amelyek elkerülésében a bölcsessége
mellett a szerencse is szerepet játszik. A szerencsére, a biológiai civilizációkhoz
hasonlóan, a bolygóknak és a kozmosz lényeinek is szüksége van. A szerencsétlenség,
azonban ha (relatív) ritkán is de a legnagyobb gondosság és előrelátás, megérzés
ellenére is bekövetkezhet, amely bizonyítja, hogy e többmilliárd éves szuperlények
sem mindenhatók. A túl későn észlelt vagy a hatáskörükön kívül eső dolgokat nem
tudják mindig befolyásolni. Valószínű, hogy sokféle védőmechanizmus alakult ki a
már kivédhetetlennek látszó események kárcsökkentésére, de ezek mérséklése ellenére
a balesetek és a károk időnként bekövetkeznek. Az Univerzumban működő
véletlenszerűség valószínűen nem abszolút véletleneket jelent, hanem a halmozódó,
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átváltó hatásesemények túl sok dimenzióban változható lehetőségeit. Lehet hogy az
idős anyagmezőknek jó sakkozóként, rendkívül nagy az előrelátásuk, azonban
fizikailag lehetetlen felkészülni minden lehetséges eseményre, minden variációra,
amelyet egy láncreakciószerűen megváltozó térhelyzet eredményezhet. A
kiszámíthatóság még nem teszi lehetővé, hogy egy fenyegető kisbolygó akár több ezer
féle pályaváltoztatási lehetőségéből valamennyire felkészüljön, és az eldőlés vagy a
láncreakció kialakulásakor a veszélyeztetett bolygó is ide-oda ugráljon. Ismerjük, hogy
a bolyongás a bolygók névadója, amely eddig szabálytalannak vélt ismeretlen okát
most megérthetjük. A veszélyhelyzetek kikerülése, a változó hatásnyomás mellett
mindig az egyenlőség felé kényszeríti e mezőket, de azok a tömeg és a lendület
tehetetlensége miatt rendszerint túllendülnek az ideális határrétegeken. Ekkor a másik
oldalon megnövekedő erő kényszeríti vissza a statisztikailag legjobb pálya, az ideális
határfelület felé, de el kell oszlatni a kétséget az ügyben, hogy az ideális pályát egy
töretlen ív, felület vagy határvonal mentén keressük. Tudomásul kell venni, hogy a
környezet állandó változása miatt az ideális térerőt jelentő hatásfelület is
többdimenziósan állandóan változik, amelyet a mezők a lehetőségük és a
tehetetlenségük arányában rendszerint kicsit késve követnek. Ez a változás és
bolyongás azonban nemcsak a bolygók sajátossága, hanem valamennyi gravitációs
mező természetes lehetősége. A csillagok éppen olyan zeg-zúgos pályákat járnak be,
mint az elektronok vagy bolygók, esetleg a nagyobb ívű pályán enyhébb
kiszögelésekkel, de valószínűen a sokkal nagyobb tömegtehetetlenség miatt nagyobb
amplitúdókkal. Minél nagyobb tömegű egy mező, minél idősebb és nagyobb
anyagforgalmat bonyolít le annál nagyobb a lehetősége a sugárhajtóműve irányítására
és az események korai észlelésére. Ez miatt arra kell számítanunk, hogy a nagy
részecske-kibocsátásra képes mezők, a csillagméret felett már elég okosak és tehetősek
ahhoz, hogy a veszélyeket időben felismerjék és felismert veszélyeket a saját
sugárnyomásuk irányításával elkerülhessék. Nagy annak a valószínűsége, hogy az
egymáshoz túl közel kerülő csillagok, ha elég idő áll a rendelkezésre az észleléstől a
cselekvésig, olyan tengelyirányba állhatnak egymáshoz képest, amellyel a tolóerejük
egyesítésével egymástól akkor is távol maradhatnak, ha a lendületük és a pályájuk
időben és térben kereszteződik. Az egymás felé irányított sugárnyomás növelése
nemcsak megállíthatja a közeledést, de nagy annak is a valószínűsége, hogy a tartós
torló-nyomás kialakulásakor új keresztáramlás alakulhat ki, új kis mező foganhat. A
mezők között kialakuló és térerő-egyensúlyt képező hatásfelületen olyan torló-nyomás
alakulhat ki, amelyből könnyen kialakulhat az áramlási kereszt, oldal és rendezett
irányba terelődhet az áramlás. Ha ez tartósan, akár millió évekig így történik, Pl. a
galaxisok halóinak a kereszteződésein, nagy impulzus sűrűségű és nagy hatásnyomású
környezet alakulhat ki. Ilyenkor a lokális térben lévő anyag lendülete évmilliókig,
vagy milliárd évekig torlódik, ütközik, egyre újabb áramlási mintákat, újabb
csillagközpontokat, csillagokat alakítva ki. Természetesen, az egymás felé évmilliókig
vagy és milliárd évekig közeledő csillagmezők ennyi idő alatt rengeteg információként
értékelhető energiát szállító részecskét kapnak a szomszédoktól, amelyek lehetnek
rokonok és azonos szülőktől származó testvérek. A nyílt vagy záródó csillaghalmazok,
a közös szülőktől, ősöktől származó rokoni kapcsolatú anyagmezők a nagyfokú azonos
információs készlet és az állandó információ csere miatt, sokkal közelebb kerülhetnek
egymáshoz, anélkül hogy jelentős eltávolító erőhatás alakulna ki. A jelentősebb
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ellennyomás az idegen információt szállító mezők ellen alakul ki, amelynek egyszerű
oka van, ezek idegen ritmusban történő változása zavarja meg a legjobban az eltérő
frekvenciákon változó mezőket. Miként az elemeknél és a biológiai élő rendszerekben,
minden mezőnek saját uralkodó főritmusa van, amelyekkel kommunikál a saját
részecskéi mellett a rokonaival és a környezetével. Ha e ritmust idegen mező ritmusa
zavarja, az diszharmóniát válthat ki, rontja a mező rendezettségét. A gravitációt azért
volt nehéz felismerni, mert anyaghalmazonként az azonossági foktól függően eltérően
működik. A közeledés, a részecskékkel történő kommunikáció az idegen ritmusú
halmazokban ellenhatást, távolságtartásra ösztönző reakciót vált ki, míg a nagyobb
információs azonosságú (rokon) mezők között nem alakul ki nagyobb eltávolító
erőhatás. Az azonosság a dimenzióazonosságtól függ, amelyben, a szerkezeti
variációkban lévő analógia is számít. A lendület és a tömegérték, a perdület, a
hatóirány, az energiaszint és a pályán (az idődimenzióban) elfoglalt hely, a periódus és
szinte minden jellemző analógiája, a megfelelés azonossága, a szerkezeti kötés
térazonossága, a kötési kapcsolatok ereje is számít.
Minél nagyobb az analógia, a megfelelőség, elsősorban a hatás, azaz a
jelentéstartalom, annál kisebb az egymástól eltaszító erő. Ha ez kiegészül a térbeli
iránydimenzióval, a lendület és a pálya azonossággal, akkor a gravitációként ismert
egymás felé segítő (építő) erő megjelenhet. A mezőket, a rendezett áramlással
rendelkező térszerveződéseket egymás felé kényszerítő összetett erők valójában nem
vonzóerők, hanem az analógia és a lendület elnyelődés miatt, az egymás felé ható
eltávolító erő, a taszítás hiánya. Az ilyen belső távoltartó erőhiány esetén a mezőket a
környezeti lendületnyomás egymáshoz kényszeríti és összeépíti. Az egyik
legjelentősebb, - látszólag azonossági kivétel - a töltésértéket adó forgás, a forgási
irányazonosság. Az azonos ekliptikán, azonos határrétegen, közös ekvipotenciális
felületen egymás felé közeledő és azonos síkban forgó mezők esetén a közöttük a
közös határrétegen kialakuló torló-nyomás miatt távolságtartó taszító erőként
érvényesül. Ez azonban nem kivétel. Az azonos irányba forgó felületek közös
határrétegében ellenkező iránydimenzió okozza a torlódást.
Az ellenkező forgásirányú mezők közötti közös határrétegen, az iránydimenzió
azonossága, hatáshalmozódást, összegződést és a gyorsuló áramlás miatt
nyomáscsökkenést, és egymás felé kényszerítő vonzóerőt eredményez. Ez az oka
annak, hogy a különböző töltésű (de azonos síkban ellentétes forgásirányú) mezők
között elektromos vagy/és mágneses vonzás észlelhető. A vonzás természetesen a
forgási síkazonosság esetén képez áramláserősítést. Az ilyen gyorsulás elektromos
vagy mágneses hatást, más síkokban egyéb hatáskövetkezményeket eredményez. Ez a
hatás jelentősen hozzájárul a tömegbe épüléshez. Ezt az emberi élőmezőknél
szerelemnek hívják, amelynek párkeltés a következménye.
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Az atomi szerveződési lehetőségek és az evolúciós elágazás:
A térben lévő mezők a szülői mező és a környezet között kialakuló határrétegekben
járják a téridős útjukat, élik az életüket. Az azonos füzérpályákról egymás után
kibocsátott és egymástól viszonylag azonos téridős távolságra lévő részecskék nagy
dimenzióazonossággal rendelkeznek, és ha azonos az energiaszintjük azonos
határrétegbe kerülnek, azonos téridős utat járhatnak be. A viszonylag nagy sebességű
kibocsátás után a kevésbé védett térbe kerülő részecskék, - mint új és felnövésre váró kis mezők a határrétegüket más oldalról bombázó, a haladásukat fékező idegen
részecskék ellenállásba ütköznek. Az ellentétes haladási irány miatt, a tömeg x
sebesség = kinetikai energia miatt nagy impulzus sűrűség alakul ki, amely a kiáramlás
irányát az egyenes tengelyiránytól eltéríti. A torló réteget képező határfelületeken, a
későbben kiáramló részecskék a korábban indultakat utolérhetik, és elől hátul nyomó
jelentős torlódások, torló-nyomás, pozitív térerő differencia alakul ki. A torlódás miatt
a nyomás e határfelületeknél nő, a haladási sebesség és a részecskék között lévő
távolság csökken. A füzérköteg védettségben felgyorsuló ritmust felvevő részecskék
feldolgozó képessége mindig magasabb, mert az oldalirányú zavaró hatásokkal nem
kell foglalkozniuk. A védett sugárban csak egydimenziós áramlás van, amelynek a
jellemzői meghatározottak. Az ilyen kétdimenziós áramlással haladó
részecskegyerekeknek még kevés a problémájuk, kevés a külvilággal a kapcsolatuk és
nincs sok konfliktusuk. Az első jelentős eseménysor, a megszületést követő tér
ellenállása, amely miatt a lassulást a változásban növekvő ritmusú eseménysűrűségű
időszakként élik meg. A védettségből kikerülő részecskék egy háromdimenziós térbe
érkeznek, amelyben az idő képez negyedik dimenziót. A szülői mezőkből éppen-csak
kikerülő fiatal habszerkezetek hatalmas ritmusban építik magukba az új élményeket,
csak úgy habzsolják a környezeti kölcsönhatásokat. A vágy erős, fel kell nőni, ki kell
teljesedni (térben és időben). Ez az oka a fiatal mezők információ és
eseményéhségének, annak, hogy szinte minden változásra éhesen és türelmetlenül
várják a felnövés a kiteljesedés lehetőségét. Ez a pályaszakasz a kibocsátási tölcsér
nyíló szétágazó ága, a füzérpályák egymástól távolodása. Az áramlási sebesség
csökkenésével az egymáshoz képesti távolságcsökkenés után egy lineárishoz közeli
pályaszakasz következik, amely a kibocsátó mező körüli közel azonos ívű
határfelületen történő téridős utazás. Az ilyen életszakaszukat élő mezők viszonylag
kis energiával közlekedhetnek a számukra bioszférát jelentő határfelületükön,
kiteljesedhetnek, információt, tudást és energiát gyűjthetnek, és párkeltésben
egyesülhetnek az azonos határrétegre került ellenkező töltésű, forgásirányú nagy
dimenzióazonosságú mezőkkel. Ez az intenzív növekedés, a tömegbe épülés időszaka.
Az ellentétes forgásirányú energia összegződő felhalmozódása miatt a kezdetben a
kibocsátáskor kapott perdület (töltés) folyamatosan és egyre nagyobb mezőbe
kapcsolja össze a részecskéket. A tömegbeépüléskor a lágy hidegfúzió, a
párkapcsolatba lépés könnyebben egyesülő, de könnyebben szétváló kapcsolatokat
eredményez, míg a keményebb, az impulzusos változat részleges szétsugárzódást
okoz, de a maradó magban nagyobb térsűrűség alakulhat ki.
Az anyagba épülés még az atomi fraktálszinteken is sokféle differenciált
tömegsűrűségű mezőt alakíthat ki. Az emberi test tömegsűrűségének és a méretének a
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differenciálódásához hasonlóan az egyesült mezők lehetnek laza kötésűek, nagyobb
tömegűek és kisebb térben zömökebbek, mokányabbak.
A kijelölt (sors által meghatározott) pályán haladás néha gyorsulást és kiterjedésben,
tömegméretben megerősödést, az impulzus és eseménysűrűbb pályaszakaszokon
torlódást, lassulást, tömörödést és buborékképződést eredményez. A torlódás
hatásfékezésként is érvényesül, mert a növekvő részecskemezők között kialakuló
határrétegen az ellentétes áramlás és lendületirányú részecskékkel impulzusban
szimmetriába kerülhetnek. Az ilyen alkalmakkor a kis mezők belsejében újabb
buborékok keletkeznek, új kisebb fraktálszintű áramlási mezőket eredményezve. (Az
ilyen szerveződési szintváltás, nemzedékváltásnak, részecskeöltőnek tekinthető).
Tehát az anyagba egyesülés, a tömegbe növekedés a kisebb áramlási mezők
összegződése, piramisrendszerű magasabb szerveződési bonyolultság kialakulását és a
szerveződés nagyobb energiaszintre kerülését eredményezi. A magasabb szerveződési
szinten többféle új kapcsolatrendszer alakulhat ki, amely együttműködéshez, feladat és
funkciómegosztáshoz, azaz a mezőn belüli szelekcióhoz vezethet. A részecskék sok
ezer, vagy sokmillió évig tartó zavartalan összegződése egyre nagyobb bonyolultságot,
a tartós szelekció külső és belső evolúciót eredményez. Az ellentétes (irányban forgó)
töltésű kis mezők az összekapcsolódással, a tömegbe épüléssel egy közös új áramlási
mezőt hozhat létre, amely összetettebb, több részecskének az áramlását szabályozó
bonyolultabb térszerveződést eredményez, mint az egyesülés előtti. Mivel az
összegződések sohasem képeznek teljes szimmetriát, ezért a hiány és az azonosság
folytatja a tömegbe építést. A párkeltésben egyesült mezők, hasonló párokkal
szövetségre léphetnek, egyre nagyobb munkamegosztás, piramis rendszerű csoportos
együttműködés, magasabb szinten társadalmi jellegű szerveződés alakulhat ki. Ezek
hasonló egyesülésekkel szimmetriába kerülhetnek, amelyek között új határfelületek
alakulhatnak ki. Mindez egy téridős életpályán, a mezőknek bioszférát jelentő
határrétegekben történik, a kibocsátás és az elnyelődés, a felbomlási időszak között.
Az élőmezőkből kibocsátott részecskék, áramlási minták már eleve összetettek,
tartalmazzák a genetikai információnak tekinthető áramlási, összegződési tervet, az
élet és változási mintát. A téridős pályát, az utat és az időt (életfolyamatot) bejáró
részecskemezők terv szerinti összegződéseikből, a genetikai információ (a változási és
feldolgozási eseményrend) alapján egyre bonyolultabb változó mezők fejlődhetnek ki.
A rendezett áramlású változó mezők lehetnek ionos szerveződésűek, amelyben az
elektronméretű szerveződési szinten erősek a kötési kapcsolatok. A szerveződések
egyre nagyobb bonyolultságba épülése, periódusos piramisrendszert képez, amelyben
nagyobb térszimmetria neutrális lehetősége képez az idő nyilával díszített
szimmetriatengelyt. E tengelytől balra vagy jobbra, előre vagy hátra, tehát más
metszősíkban elhelyezkedő, töltés hiányos vagy többlettel rendelkező mezők adott
síkban eltérő töltésállapota, forgási vagy szimmetria differenciája a szerveződési
piramis egy-egy szintjét jelenti. Az azonos szinten álló mezők összegződése, egy
magasabb energiaszinten megvalósuló nagyobb bonyolultságú szimmetria kialakítási
lehetőségét is jelenti. A szerveződési piramis így épül fel az atomi méretek alatt, és a
felett a kovalens kötésű élőmezőkben. A megismertek miatt fel kell tételeznünk, hogy
a szerveződési piramis minden szintje eltérő jellemzőkkel rendelkező önálló lényeket,
fajokat és egyedeket, individuumokat eredményez.
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Az ionos anyag és életszerveződés:
Az atomi energia és szerveződés szinten változó mezők töltésszintje általában eltérő,
amely a forgási vagy/és más eredő eltérésében mutatkozhat meg. Fogadjuk el az
elektronokat a protonokhoz viszonyítva olyan kisebb energia és tömegszinten álló
ellenkező irányban forgó mezőknek, amelyeket az árnyékolásból fakadó térerő
különbözet egymás felé kényszerít, de az azonossági differencia egymástól tisztes
távolságban tart. Az ellentétes forgásirány miatt a közös határfelületen kialakult
azonos irányba gyorsuló áramlás is nyomáscsökkenést és összetartó erőt eredményez.
Ez esetben megérthető, hogy a periódusos táblázatban a semleges hatású atomok
csoportjától balra vagy /és jobbra elhelyezkedő elektron hiánnyal vagy többlettel
rendelkező örvényterek (atomi élőmezők) miért kapcsolódnak olyan szívesen össze. A
hagyományos és elfogadott fizikai álláspont szerint a negatív hiánnyal vagy többlettel
rendelkező atomok könnyen lépnek ionos kötésű társas kapcsolatba, azaz könnyebben
és szívesebben egyesülnek egy magasabb szerveződési szintbe. Ekkor kiegyenlítődik a
hiány a többlettel, a balra forgási hiány a balra forgási többlettel. Az ilyen
szimmetrianövekedés előnyt, nagyobb stabilitást ad az egymásba kapaszkodó kis
mezőknek, magasabb energiaszinten kialakuló nagyobb harmóniát, azaz az életesély, a
megmaradás hosszabb lehetőségét. Az elektrosztatikus kölcsönhatásnak tulajdonított
kötés valójában egy új közös szimmetriasíkon egyesülést eredményez, amelyben a
valamely síkban forgás vagy dimenzió (töltés) hiányos kisebb mezők szövetségre
lépnek a többlettel rendelkezőkkel. Az ilyen mezőkből magasabb bonyolultság fejlődik
ki, és az ellenkező töltésű ionok egyre nagyobb méretű közös térszerkezetbe,
kristályrácsba épülnek. Ez a kristályrács valószínűen azonos azzal a kristálymezővel,
amely a hatáshullámok által táplált állandó térkereszteződésében, mint
energiaösszegződés kialakul. Ez esetben már bizonyossá vált az is, hogy a térhullámok
által szállított részecskék többségben nem véletlenszerűen kapcsolódnak össze, hanem
a közösen elérhető nagyobb előnyért. Az ellentétes töltéssel (forgással), és az egymást
nagyobb szimmetriába segítőknek előnyösebb az egyesülés. Az ilyen összeépülés
következményeként, rendszerint nagyobb stabilitásra tehetnek szert, valószínűen a
rendezettségűk és a bonyolultságuk is növekszik. A Coulomb töltésdifferenciálódás
miatt vonzásként ismert elektrosztatikus erőt - az azonos síkban (vagy dimenziós
jellemzőkben hatás-párban álló) ellentétes irányban forgó elektron és atomi méretű
mezők közös hatásfelületen kialakuló nyomáscsökkenése, - a részecskék
lendületösszegződési lehetősége eredményezi. A forgás az atomnyi térben nemcsak
azonos síkban történik, és nemcsak elektromos jelenséget idéz elő, hanem a
keresztirányú (többdimenziós) forgás miatt mágneses erő is érvényesül. Az ilyen
mezőkben és körülöttük kristályrács alakul ki, a kettő keverékét megjelenítő térkristály
ionos kötésű térszerkezetét létrehozva. A szerkezetbe épülés szép példáját adja a
nátriumklorid, a közismertebb nevén a só kristály. Az Ionos kötés nagy
valószínűséggel közel azonos energiatömegű és kerületi sebességű mezők között
alakul ki, ez lehet az oka, hogy nincsenek kitüntetett kötési irányok. Ez azonban nem
axióma, ezért a nem jelentősen eltérő értékekkel rendelkező mezők is egyesülhetnek.
Az ionrácson váltakozva pozitív és negatív töltésű, tehát az ellentétes forgás miatt az
egymás felé ható távolságtartó térerő hiány minden irányba, a mágneses és az
elektromos irányban is hat. Az általában nagy szilárdságú, kemény anyagot
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eredményező ionos kristályszerkezet (Pl. a konyhasó) a szervetlen anyagokra jellemző,
amelyben a kristályok és az elemi cellák is elektromágnesesen semlegesek. Ezt a
semlegességet az ellentétes forgás-párokba rendeződő, és ezzel kifelé semleges forgató
hatást gyakoroló ionos szerkezet eredményezi, amely azonban sokféle információt
kódolhat. (Ne felejtsük el, hogy a vegyi, a savas vagy lúgos eltérések is harmóniába
kerülése neutrális eredőjű pH-t és nátrium-klorid kristályszerkezetet eredményez.)
Az információ kódolási lehetőséget a szervetlen anyagok magasabb szintű
összekapcsolódásában kialakulható variációk eredményezik, amelynek az egyre
magasabb energiaszintű áramlási szerveződései stabil élőmezőket hozhatnak létre.
Ezek az élőmezők belső kötései nagyon stabilak, amely miatt – ha kozmikus
katasztrófa nem szakítja meg az evolúciójukat – végtelen hosszú életet élhetnek. Az
erős ionos kötés azonban egyúttal csökkenti a variációképességüket, rontja az
evolúciós változás lehetőségeiket. Ma ezeket nagy tapasztalatú, de nehézkes,
viszonylag lassú változásra képes, nagy tehetetlenségű élőmezőkként ismerjük. E
mezők nagyon hosszú evolúciós idő alatt fejlődnek ki, de az értelem és az
életjelenségek kellő ideig zavartalan fejlődése (tömegépülés és a bonyolultság
növekedése) esetén egyértelműen kialakulhatnak. Miként Gaiában is kialakult a
földkéregbe gyűrt emlékezet, a múlt története és eseményei megőrződnek. Belső
áramlások alakulhatnak ki, anyagcsere és ennek a következményeként a töltésáramlás
által létrehozott mágneses mező. Kialakulhat az észlelési és az alkalmazkodó
képesség, és sokmillió – milliárd - év alatt a tapasztalás és az összehasonlító képesség.
Hogy a bolygónyi tömeg és energiaszinten változó élőmezők meddig jutottak a
bonyolultsági fokban, az nehezen állapítható meg, de a csillag életszakaszba érve
felgyorsult változásban már határozottan képesek befolyásolni a környezetet és annak
a változását. Az ionos kötésű életszerveződések is meghatározható téridős pályát
járnak be, felismerhető életszakaszokkal, életfolyamattal rendelkeznek, amelyeken
konfliktusokat, eseményeket élnek meg, időnként jelentős katasztrófák tanúi. Az
életfolyamatuk, mint változási folyamat csak addig maradhat fenn, amíg a
rendezettséget fenn tudják tartani, amíg a kialakult részecske és anyagforgalmat
rendezett áramlásban képesek tartani. Bár e mezők emberi mértékkel igen ősiek és
korszerűtlenek, de nem elavultak, és állandó korszerűsítés, fejlesztés alatt állnak.
A mezők egyesülései előnyért történnek, tehát statisztikailag (rendszerint) csak
nyereség vagy kevés befektetés esetén lépnek szövetségre. Vannak azonban a tér
szereplői között olyan szerveződések, amelyek kockázatvállalása néha eredményre
vezet.
Az ember által meg és felismert kétféle (ionos és kovalens) szerkezetbe épülés
lehetősége, nem meríti ki a variációs lehetőségeket, amelyre példa a csillagok
neutroncsillaggá alakulása. A neutroncsillagok eltérő töltéseredőjű mezői még sűrűbb
térszerkezetbe épülhetnek. A nagy robbanáskor kialakuló hatalmas nyomásban a több
elektron cserét, vagy/és többszörös elektronmegosztást lebonyolító szerkezetbe épülés
is történhet. Ha egy csillagrobbanás hatalmas energiát ad kölcsön egyes kockázatot
vállaló részecskének, az olyan kockázatos vállalkozásba is kezdhet, amely az ilyen
nagy befektetés ellenére is haszonnal kecsegtet. Az ilyen csillagrobbanáskor, az
elektronok bepréselődhetnek az atommagokba, a protonokba. Ekkor hármas vagy
négyes kötésszerkezet is létrejöhet, amely nagyobb energiaszinten majdnem végtelen
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stabilitást ad a kockázatot vállalt mezőknek. A neutron kristály többdimenziós
életszerveződés, amelyből kialakuló életforma valószínűen a kovalens kötésű
evolúciónál magasabb fejlettségre kerülhet. (A kovalens kötésű gyémánt stabilitását is
hasonló folyamat eredményezi, amely a kristályszerveződés szép példája.)

A kovalens kötésű anyag és életszerveződés:
Az életszerveződés, az evolúció, hasonlóan alakult ki a kisebb energiakötésű kovalens,
a molekuláris kötésű atomos szerkezetekben, amely elsősorban a szén variációkra, a
fehérje alapú szerves élet kifejlődését eredményezte. (Ebben az atomi (molekuláris)
tartományban érhető el a legkisebb befektetéssel a nagyobb stabilitás). Mivel a
kovalens kötésű atomi mezők lényegesen könnyebben bontható gyengébb kötéssel
kapcsolódnak, ideje szót ejteni e kötés szerkezet kialakulásáról. Az ionos kötéssel
szemben a kovalens kötésben az elektroncsere helyett elektronmegosztás történik. Ez
esetben nem ellenkező forgásirányú részecskemezők kapcsolódnak, hanem egymástól
csak kicsit eltérő (vagy azonos) forgásdimenziójú részecskék, amelyeket összeköt a
kettő közé kerülő (legördülő) elektron mező. A két azonos irányba forgó mező közötti
határfelületen, ha közvetlenül érintkeznek, torlódás alakul ki, amely a mezők
egymástól eltávolodását eredményezi. Ha viszont egy olyan ellentétes forgáseredőjű
kisebb mező, pl. egy elektron közéjük ékelődik, amellyel a közös határfelületek már
azonos irányba áramló részecskékkel érintkeznek, nem alakul ki az eltávolítást okozó
torlódás, a triumvirátus együtt maradhat, sőt hasonló társakkal szintén szövetségre
léphet.
48. ábra: A kovalens kötésű triumvirátus:
Gyorsabban és ellentétesen, de azonos síkban és közel azonos kerületi sebességgel forgó kis
mező körül áramló részecskék, és a nagyobb mezők érintkezési határfelületein azonos irányban
áramló részecskék között lendületösszegződés, gyorsulás és nyomáscsökkenés, és ezzel kötőerő
lép fel.

Szénatom 1

szénatom 2

Az ilyen szerkezet meglehetősen szűk körben rendelkezik kapcsolatteremtő
képességgel, jellemzően a második periódusba tartozó 6. Elem a szén diplomáciai
érzékére alapul. A második és harmadik periódusba sorolt 14, 15 és 16-os csoportbeli
elemek nem agresszív kapcsolatépítők, de tartós kapcsolat alakítására képesek. Ezek
az elemek képesek megosztani egymással a külső héjon lévő elektronjaikat, amellyel
páros közös külső elektronhéjakon kapcsolódnak össze, és gyakran nem csak egy,
hanem néha kettős vagy hármas, nagyon ritkán négyes kötésekre is képesek. Mivel az
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ilyen elemek, elsősorban a szén akár önmagával, az azonos atomokkal is képes
kapcsolatot építeni, fel kel tételeznünk róla, hogy a legkülső elektronhéjon lévő
elektronok forgási sebessége, perdülete könnyen befolyásolható, nagyon
rezonánsképes. Mivel az elemek kapcsolatkészségét az elektronhéj zártságán kívül a
külső héjakon lévő elektronok kerületi és forgási sebessége is befolyásolja, azt kell
feltételeznünk a kovalens kötésekről, hogy olyan mezőket kapcsol egybe, amelyeken a
kerületi sebesség közel azonos. Ez esetben egy nagy térméretű de lassabban forgó
szénatom külső elektronhéján áramló részecskék egy gyorsan forgó kis térméretű, de
azonos kerületi sebességű mezővel könnyen kapcsolatba épülhet. A kis mező
valamelyik szabad felületéhez egy másik nagyobb térméretű, de azonos kerületi
sebességű részecskeszerkezet kapcsolódhat, és így tovább, amelyből szerkezeti lánc,
molekulalánc épülhet fel.
A többes kötések nemcsak a kerületi síkban és a legkülső elektronhéjakban
(határfelületeken) alakulhatnak ki, hanem a buborékok egymásba hatolásakor
kialakuló felületi kereszteződési pontokon, az így kialakuló kristályrácsokon is
képződhetnek. A behatolási mélység szerint egy, két vagy ritkán három határfelület is
keresztezheti egymást, amely a többes kötésekre lehetőséget ad.
Az előző oldalon leírt többszörös kapcsolatba épülés a nagyobb energia befektetések
következménye.
A szakterületi részleteket nem ismerőket egy kis kitérővel több információval segítem,
az atomi kötések kialakulásáról, az ionos és a kovalens kötéssel folytatódó
anyagszerkezeti mezőrendszerek általunk megismert alapjairól.
Érdemes néhány szót ejteni a Pauli féle tilalmi elvről. Ez egy tiltó szabály, amely
értelmében egy elektronhéjon az elektronok legfeljebb kettesével helyezkedhetnek el.
Mivel ennek a magyarázatával adós a tudomány, Moetrius sajátos a saját aspektusából
értelmezi. Feltételezhető, hogy a határfelületként, csomósíkként, szimmetriasíkként
ismert erő és lendületszimmetria síkon a részecskék az áramlási minta szerinti rendben
ütköznek az erőszimmetriát adó párjukkal, de csak olyan szögben, amelykor a
füzéreken kilépve egymás lendületét, és a környezetre gyakorolt összesített hatást
ezzel felerősíthetik.
Ha az elektronok azonos forgásirányú és közel azonos tömegű részecskéket jelentenek,
ez esetben megérthető, hogy egy határfelületen miért csak kettő helyezkedhet el. Csak
két azonos irányban forgó mező között lehet a részecskemezőik torlódásából fakadó
eltávolító tolóerő egyenlő a lendületösszegződésből fakadó nyomáscsökkenés miatti
közelítő erővel. Ez esetben a két kisebb elektron forgásirányú örvénytér a központi
tömeg átellenes oldalán helyezkedik el és mindig erő és tér-szimmetrikusan a
forgásközpontra, amelyhez képest szimmetriában áll. Mivel a központi tömeg
árnyékolja a mezők részecskéit egymástól, azok között egymás ellen ható lényeges
eltávolító erőhatás nem alakulhat ki. Három elektron azonos síkú pályára kerülése
tiltott, mert nincs esély a hármas forgási és tér szimmetria kialakulására. Az ilyen
térhelyzetek pillanatnyi életűek. Ha három azonos irányba forgó elektrontér kerül egy
közös határfelületre, akkor valamelyik kettő mindig látja és érzékeli egymást, amely
vagy eltávolító, vagy közelítő tömegbe építő erőt eredményez. Ilyenkor az azonos
irányban forgó dominánsabb nagyobb tömegenergiájú mező elnyeli, vagy kilöki a
kisebb energiájú társát egy külsőbb energiahéjra, és ismét csak két azonos irányba
forgó erőtér (elektrontér) marad a határfelületen. Ha nagyobb az elektrontöbblet, az
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elektronirányú forgási eredő, akkor a megnövekedő változás kifeszíti az
elektrontereket és magasabb energiaszintű pályák alakulnak ki. A harmadik (azonos
irányba forgó) elektron mindig eltérő térerejű, magasabb energiájú pályára, az azonos
irányba forgás miatt megnövekvő határfelületi nyomás miatt magasabb energiaszintű
héjra kerül. Így alakulnak ki az adott rácspontot képező áramlási mezők, amelyek
csomósíkjára meghatározó, hogy milyen uralkodó hatásmezők hozzák létre. A távoli
sugárzók téregyensúlyt eredményező és az adott rácsponton összegződő energiája
általában S, azaz gömbszimmetrikus pályákat eredményez. Az ilyen áramlási terekben,
mezőkben demokrácia uralkodik, az áramlási térben domináns meghatározó erő nincs.
Ezekben az áramlási mezőkben a felhőt képező (és azonos irányba forgó) részecskék
(amelyeket eddig elektron néven ismertünk) a mező közepén is áramolhatnak,
amelyből megérthető, hogy az ilyen mezőknek nincs sűrű maggal rendelkező áramlási
központja. Az ilyen alacsonyabb energiájú atomterek nem sík, hanem pont vagy térszimmetrikusak.
A kristályrácson szimmetriába kerülő két mező között a létrehozott erőtér
kereszteződésben határfelület, határoló-héj, vagy szimmetriasík (csomósík) néven
ismert neutrális zóna alakul ki. Az ilyen atomterek valójában a közöttük lévő
csomósíkon összetapadt kisebb és ellentétes forgásirány-eredőjű terek, amelyekben a
részecskékből álló gázszerű anyag, az érintkezési (közös) határfelületen megegyező
irányba áramlik. A két mező részecskéinek az árnyékoló hatásából, vagy az azonos
felületirányú áramlásból fakadó térnyomás-differenciával összetapadt két torzult mező
ilyen esetekben nem összegződik közös áramlási rendszerbe. A közös határfelületen
egymáshoz tapadt, lencseszerű páros áramlási mezők között rezonancia alakul ki. E
rezonancia során a részecskék áramlási, keringési ritmusa is összehangolódik, amely
miatt sok esetben egyszerre érnek a közös határfelület szimmetria, azaz csomósíkot
képező felületéhez. A két lapult, lencseszerű mezőben lévő részecskék a saját
térrészükben áramlanak tovább, nem lépik át a demarkációs vonalat, ezért a csomósík,
a közös határoló felület síkjába nem kerülhetnek. Az ilyen áramlási mezőkben
energiasűrűbb áramlási mag, (minta) található, amely a belső áramlásban résztvevő
részecskéket (kisebb részecskegáz kibocsátásával) eltéríti a mag közeléből. Nagy
valószínűséggel lehetséges olyan változat is, amelyben a közös határfelületen a
csomósíkban ellentétes áramlásirányú részecskék képeznek torlódást és a nagyobb
részecskéket e területről kiszorító nagyobb nyomású zónát.
A terekben uralkodó ellentétes forgásirány a két félmezőt, vagy a közös
kristályponthoz kapcsolódó torzult részmezőket összetartja, de a mezőben lévő
szimmetriasíkon érvényesülő lendületegyensúly miatt a síkra nem merőlegesen érkező
részecskék nem léphetik át. Ha az anyagcsere következtében e részecskék eltávoznak a
mezőből, az is szimmetrikusan történik. Ilyenkor az ellentétes forgásirányú, de magas
dimenzióazonosságú párra találhatnak, és a szimmetriasíkon egy közös erőkapcsolatba
ún. Cooper párba épülve összetapadhatnak, a tömegükben és a lendületeredőjükben
megerősítik egymást. Ez esetben egy végtelen hullámhosszú óriási hullámon
szupravezetésként szinte ellenállás (észlelése) nélkül kiléphetnek a térbe. Ezt a párra
találás szubjektív torzításaként, feltehetően szerelemittas bódultságban, a körülmények
és visszatartó hatások figyelmen kívül hagyásával élik át
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Ha ugyanezt az esemény materialistább aspektusból szemléljük, az alábbi leírás is
feltárja az esemény lényegét:
A szimmetriasíkkal, (csomósíkkal) rendelkező mezőkben, a két félmezőben uralkodó
ellentétes irányú áramlásban a részecskék addig végzik a zárt téren belüli áramlásukat,
amíg a szimmetriasíkon a tér és időszimmetriába került rezonanciaképes társukra nem
lelnek. Ha közel azonos energiájú, de ellenkező töltésű (azonos síkban de ellentétes
irányba forgó) részecskével rezonanciába kerülnek, a lendületűk megerősödik. A
rezonancia miatt azonos ütemet vesznek fel, amelyben a tömeg és mozgáseredőjük is
egyesül. Az új közös erőteret létrehozó tömegegyesüléssel megnövekedett kinetikai
erő lehetővé teszi a korábbi mező elhagyását, a környezet potenciálgátjának a
legyűrését. Az addig két részecsketér közös-páros hatástérbe egyesülése a
hatástulajdonságuk megerősödését is eredményezi. Tehát a genetikai órát is működtető
kiáramlás, a szimmetriasík két oldalán a korábbi mezőt egyszerre elhagyó, ellentétes
forgási irányú, egymást a töltésében kiegyenlítő (ezért kifelé semleges) összetapadt új
részecskepárt eredményez. Több sugárzó közös rácspontjaiban két vagy három
csomósík (szimmetriasík) is kialakulhat, attól függően, hogy az adott rácspont
energiaellátását hány változómező egyensúlya hozta létre. A változási helyről
eltávozott részecskék energiája a kibocsátó mezőtől függetlenedik, bármilyen
társkapcsolatba, közösségbe továbbviheti a megszerzett lendületet.
A kétlevelű P pályát kialakítható páros erőterek a forgási síktól függően
háromdimenziós térirányt vehetnek fel, x, y, és z szimmetriasíkot. Általában a mezőt
létrehozó domináns környezeti sugárzók közötti összekötő egyenesre merőleges
csomósíkok jönnek létre. Természetesen több sugárzó térbeli hatása is összegződhet
azonos rácspontokon, amelyek több szimmetriasík, csomósík, határfelület
kereszteződésében többlevelű térbeli mezőtársulást tarthat össze. Ha az előbbi
értelmezésnél maradunk, akkor a csomósíkok egy mezőben kereszteződő száma a
rácspontot létrehozó sugárzók térbeli helyzetét veszi fel. A három térbeli P pálya
mellett, a közös mezőbe (tömegbe) kapcsolódott részerőterek öt d, és hét f pálya
alakzatba kapcsolódhatnak, de az energiaszint növelése (gerjesztés) esetén ezek a
pályák is felfúvódhatnak. A gerjesztés (változás és energiaközlés) hatására a mezőben
lévő áramlás gyorsabbá válik, amely nagyobb lendületet ad a kirepülő részecskéknek,
enne hatására a pályacsúcsok és az erőtér kiterjedése is megnő. (Védekezési és
visszaverési effektus). A gömbszimmetrikus erőterek alacsonyabb energiaszinten is
egyben maradnak, amelynek az oka a kristálypontot fenntartó részecskék közötti
demokrácia. A mezőben keletkezett tartóerőhöz valamennyi részecske hozzájárul,
ezért az ilyen elektronfelhővel rendelkező terek stabilabbak, kisebb teret töltenek be,
mint a kicsit nagyobb energiával összetartott, a csomósíkkal rendelkező mezők. A
csomósík, vagy demarkációs sík, (szimmetriasík) az erőegyensúlyt biztosító domináns
fenntartók erődemonstrációja miatt csak magasabb energiaszinten stabil. Valamennyi
atomi méretű mezőnél téregyensúly alakult ki az adott atomra jellemző energiaszinten,
amely kisebb mezők egyenrangú társulásának tekinthető. Ez elsősorban azoknál az
elemeknél nagyobb stabilitású, amelyekben elektromágneses eredő, a forgási eredő a
legnagyobb szimmetriába kerül, azaz a protonirányba forgó erők az elektronirányba
forgó mezőkkel téregyensúlyt alakítanak ki. Ez az oka annak, hogy a lezárt
energiahéjú elemek atomjai, elsősorban a nemesgázok (18-as csoport) a
legstabilabbak. Ezeknek az elemeknek a kölcsönhatási eredője neutrális.
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A csak két elektron (gyűrűt) alkotó elektronhéj magyarázata másképpen is lehetséges.
Ha a két elektront jelentő részecskékből álló mezők áramlási síkja egymásra
merőleges, ez esetben a lehető legkevesebb kölcsönhatással befolyásolják egymást. Az
elektromos és mágneses jelenséget, két ilyen egyidejűleg fennmaradó egymásra
merőleges áramlási rendszer tartja fenn. A beáramlási ekliptikai síkon, a befelé
áramló, a mező forgási eredőjével ellentétes töltésű anyag áramlik, (ennek az átadódó
lendülete forgatja a mezőt), amely nem zavarja az egyidejűleg nagyobb lendületű, de
apróbb és merőleges síkba a mező központjában a torlódáskor eltérülő kiáramló
anyag (töltés) áramlását. E két elektronhéj tehát az anyagcsere jellemző irányát
jelenti, a beáramlási síkra merőleges kiáramló síkokat. A kétféle áramlási rendszer
lehetővé teszi az anyagcsere fennmaradását és a mező fejlődését. Ez érthetőbbé teszi a
P pályák 120 fokos levél alakzatát, amely az-az áramlási alakzat, amelyen a
legkevésbé zavarják egymást a három energiaközpont körül keringő, eltérő síkon
áramló részecskék. Az idő fogalmának a meghatározásánál, már megismertük, hogy a
külső, magasabb energiaszintű pályákon a részecskesűrűség kisebb, ezért a külső
nagyobb idő-utat bejáró részecskék kevésbé akadályozzák egymás síkjaiban történő
áramlást.
Niels Borh dán fizikus vezette be a felépítési elvet, amely értelmében a periódusos
rendszer a hidrogénatomnyi energiaszintű mezőből is felépíthető. Azóta megismertük,
hogy az egységnyi elektronoknak ismert azonos forgású erőterek valójában közös
erőtérben áramló és forgó részecskékként írhatók le. E mezőknek a növekvő tömegbe,
közös mezőbe társulása megváltoztatja az atomi anyag természetét, a tulajdonságát és
a frekvenciáját. Ha a hidrogénatomként ismert elemi térhez, (mezőhöz) újabb hasonló
méretű és energiájú, és forgásirányú (töltésű) erőteret közelítünk, a távolságtartó
energiaszint (potenciálgát) legyőzése esetén az egyesülő tömegből eredő térerő
differenciával egymáshoz tapadó nagyobb energiájú és bonyolultságú (új áramlási
szerkezetű) mezőt kapunk. Az anyagcsere következményeként egyre nagyobb tömegű,
és ezzel egyre nagyobb árnyékoló képességű energiaterek, összetettebb mezők
épülhetnek fel. A mezők energiaszintjének (tömegméretének) és a bonyolultságának a
növekedése növeli azt az árnyékoló, elnyelő és kölcsönhatási képességet, amely az
áthatolni igyekvő részecskék ellen a mező kifejt, azaz növeli a mezők árnyékolási és
elnyelő képességét, a gravitációs erődifferenciáját. Az erődifferencia növekedése miatt
a tömegében növekvő mezők térfogata csökken, a tömegnövekedés közben egyre
összébb nyomódnak. A mezők térfogatbeli csökkenése következtében a sűrűségük
és a rendszer változása, impulzus sűrűsége is egyre nő. A kisebb térfogatra
,,húzódást,, az is befolyásolhatja, hogy az egyesült mező részecskéinek az azonossága
növekszik, a belső impulzusok pedig nem jelentenek eltávolító energiaveszteséget.
Az elnyelő-képesség növekedésével egyre kisebb térméretet töltenek be, egyre
nagyobb térsűrűségbe épülhetnek. Mivel az azonos forgású erőterek taszítják egymást,
ezért az összekapcsolásukhoz olyan ellentétes forgáseredőjű mezőkre van szükség,
amelyekkel a közös határfelületen kialakuló kötőerő segíti a tömegbe épülést. Az ionos
atomszerkezeti kötésekben ezt a feladatot az elektrontérrel ellenkező irányba forgó, és
ezért a közös határfelületen azonos irányba haladó részecskék töltik be. Jól szemlélteti
ezt a Nátrium-kloridot, a konyhasót kialakító kristályszerkezet, amelyikben az ionok és
a kationok szabályos rendbe szerveződve kapcsolódnak össze. Akár végtelen méretű
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kristályszerkezetbe épülhetnek, amely magas szerkezeti analógiát eredményez. Ha
nem teljesen szabályos egy mező kristályszerkezete, mert a protonok és az elektronok,
az anionok és a kationok nem kerülnek teljes szimmetriába, ez esetben szükség van
egy semleges gördülést segítő térre, amely az azonos forgási eredőjű és ezért torlódó
részecskék között a feszültséget megszünteti. A neutronok ezt a szerepet töltik be. Ha
bekerülnek két elektron vagy két proton közé (és ezzel ellentétes forgásra
kényszerülnek), azaz kilökődnek az atommag felszínére, maguk is protonná válnak.
Ez feltételezi, hogy az azonos irányban forgó protonok között negatív, elektron irányú
forgásuk legyen.
A semleges, neutrális - forgási, azaz elektromágneses- eredőjű, gyakorlatilag forgás
nélküli mezők a neutronok többnyire a balansz szerepét töltik be az atomszerkezetbe,
növelve az atommag árnyékoló erőit, a tömegbe építő erőt segítve. Ezek gyakorlatilag
olyan kisebb méretű áramló mezőkből állanak, amelyben a forgási szimmetria
erőszimmetriát eredményezett. A neutrális mezők a forgással (töltéssel) rendelkező
mezők közé ékelődve, mint közbenső görgő segítik az azonos irányba forgó mezők
körforgását, és növelik a mező árnyékoló-képes tömegét.
A neutrális hatás azonban könnyen elveszthető, miként az gyakran megtörténik,
amikor a semleges neutron energiamező az atommag belsejéből annak a felszínére
kerül. Ha a negatív forgású kisebb szabad részecskék ütköznek a magfelszínre került
neutronhoz, anyagot (részecskékből álló elektront) lökhetnek ki belőle. Ha neutron
határfelületére a forgási irányba ható lendületerő megerősödik, a neutronmezők is
protonirányú forgásba kezdenek. Ilyenkor elvesztik a forgási és ezért az
elektromágneses semlegességüket. A proton forgásirányú túlsúlyba került erőtér
fogadóképesebbé vált a szabad elektronmezők felvételére, és érthetően a magasabb
stabilitásra, az erőegyensúly visszaállítására törekszik. Ha megtörténik az
elektronfelvétel, akkor az energiatér, a mező átalakul, a tömegsúly és a
sűrűségnövekedés mellett, a tulajdonsága és a sajátfrekvenciája is megváltozik. A
folyamat során egyre nagyobb tömegsúlyú, egyre összetettebb, bonyolultabb
térszerkezetek alakulnak ki, felépül a Mengyelejev által felállított táblázat egyre több
elektronból álló periódusos rendszere. Ez azonban nem véges és nem lezárt
fraktálpiramis, az anyag és életszerveződés mindkét irányba folytatódik.
Az azonos forgásirány taszítóerőt eredményez, amelyet az azonosan forgó mezők
pozitív vagy negatív töltéseként ismerünk. Az, hogy az ilyen részecskemezők között
nem alakul ki vonzás és kötőerő, a vonzóerőként ismert gravitációnak ellentmond. Az
ellentmondás oka csupán a részecskemezők forgás (töltés) állapotának a figyelmen
kívül hagyása. Az ellentétes irányba forgó mezők könnyebben egyesülnek, amelynek
az eredője a nagyobb forgalomstabilitás lehet. Ez többféleképpen is létrejöhet, amely
eltérő kötőerő kialakulásához vezethet. Ha az ellentétes forgás során azonos
energiaszintű határoló felületek kapcsolódnak, vagy ha a kölcsönhatás-kapcsolatba
került mezők közös határfelületen (szimmetriasíkon) érintkező kerületi sebessége
nagyon közeli, vagy megegyező, akkor nagy kötőerő alakulhat ki. A belső összetartó
erők a szimmetria növekedése felé növekednek, azaz minél szimmetrikusabb egy
mezőt képező áramlási rendszer, minél nagyobb az erő és lendületegyensúly annál
nagyobb erő kell a harmóniába került mező stabilitásának a megbontásához.
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Ha az ellenkező irányban forgó részecskemezők közötti közös határfelületen forgási
differencia, pontosabbak kerületi sebességdifferencia alakul ki, akkor ebből egy
gyengébb kötőerő alakulhat ki. A kötés kulcsa az atomszerkezetet képező energiamező
eredő saját frekvenciája. A mezők közötti kötési kapcsolat mind a két mezőben
megváltoztatja az eredő frekvenciát, és egy új kommunikációs csatorna, közös
frekvencia alakul ki. Ennek a legegyszerűbb megértése akkor lehetséges, ha megértjük
hogy a mezők (erőterek) egyesülésével a bennük lévő részecskék száma is
összegződött, ettől kezdve sokkal több szereplőt kell ellátni információs energiával,
biztosítani a zavartalan áramlást. A frekvenciaváltozás oka az egyre több részecskéről
(kristályrács-pontról) visszaverődő hatáshullám, azaz a kölcsönhatásba kerülés
esélyének a növekedése. Ez gyakorlatilag az elnyelő és az árnyékoló képesség, azaz a
térerő differencia növekedését is jelenti.
Tételezzük fel, hogy az összekapcsolódott kis mezők forgási eredője csökken, a
stabilitása nő. A kapcsolatba épülés olyan kölcsönhatást jelent, amelyben a szereplők
téridős szinkronítása egy közös többszöröst képező frekvencián rezonanciát kelt, amely
ettől kezdve az egész térszerkezetben lévő részecskék áramlására befolyást gyakorol.
Ha nagyon közeli volt a változási frekvencia, és ezért csak kevésbé eltérő a kerületi
sebesség az egyesült mezők közötti hatásfelületen, nem alakul ki nagy feszültség, a
kötési kapcsolat erős. Ha jelentősebb tömeg vagy forgási differencia áll fenn, ez
esetben a közös frekvencia felvétele mellett feszültség marad a mezők között, az
egyiknek lassulnia, a másiknak gyorsulnia kell, ami alkalmazkodást kíván a
résztvevőktől. A folyamat hasonló, mint az emberi kapcsolatokban, a társas viszony
alkalmazkodást követel, és az alkalmazkodásban kialakuló feszültség a partner
azonossági, analógiás mértékétől függ. Az ionos kötéseket olyan atomi kötésekként kell
elképzelnünk, amelyben olyan partnerek kötnek kölcsönösen jó egyezséget, hogy a
többlettel rendelkezők átadják azt a többletüket az éppen olyan hiánnyal
rendelkezőknek, amely mindkét szereplőnél feszültség csökkenést, nagyobb stabilitást
eredményez. Az anion irányba forgó erőterek a kation irányba forgó mezőkkel
keveredve nagyobb stabilitásra tehetnek szert, ha a forgási (töltési) feleslegüket
kicserélik.
A kovalens, molekulakötés abban más, hogy nem csereegyezmény a vége, hanem olyan
a szélső elektronhéjon, határfelületen áramló részecskék közös felhasználására,
kompenzálására alapul. Ilyenkor az elektronirányba forgó, a közös határfelületen
keringő kis mezők nem egy, hanem két szomszédos atom pozitív forgását, töltését
képesek kiegyenlíteni. Ezt rezonancia teszi lehetővé. Az ilyen két atom közös
többszörös frekvenciája valószínűen megegyezik a közös elektron saját
frekvenciájával.
Ismert, hogy minden részecskének van egy saját csak rá jellemző rezgésszáma,
amelyet megtart akkor is, ha közben tömegbe épül, és a közös frekvenciának is
engedelmeskedik. Ez a frekvencia lehet a forgási vagy-és a keringési sebesség, de
leginkább egy ritmusállandónak tekinthető. Ha az egymáshoz kerülő határfelületen
lévő negatív, elektronforgású részecskemezőknek nemcsak a kerületi sebessége,
(főritmusa) hanem a saját belső frekvenciája, pl. a perdülete is megegyezik, vagy
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könnyen felveszi a mellé kerülő atomi mező határfelületén lévő részecske perdületét,
közöttük rezonancia alakul ki, amely rezonáns kötésbe kapcsolhatja őket.
A szén, a második periódusban lévő 6. Elem olyan p mezős kétleveles elektron-párral
is rendelkezik, amely között csomósík képez szimmetriafelületet. A csomósík két
oldalán az elektronterek közepesen gerjesztett állapotban vannak. A két belső elektronpár alapállapotban lévő (stabil) 1 s pályát foglal el, míg a következő két elektronmező
egy külsőbb, felfújtabb 2-s pályán gömbfelhőben áramlik. Az ötödik és a hatodik
elektronmezőben (határrétegben) áramló részecskék nagyobb energiaszinten 2 –p
pályára kényszerülnek, ahhoz hogy ne ütközzenek egymással. Ezt a pályát a növekvő
idegen részecskearány alakítja ki. A szén eléggé stabil ahhoz, hogy ne adjon le
könnyen elektront, de nem nagy igényű elem, amely nem von el a környezettől
agresszívan részecskéket. A külső p2-es pályán áramló részecskék azonban az
elemsorból egyedülállóan sokoldalú kapcsolatépítésre képesek, könnyen rezonanciába
hozhatók. Ez arra utal, hogy a szénatomnak a tűrőképessége, a tolarencia tartománya
nagy, akár önmagával is képes kovalens kapcsolatokat kialakítani, a szélső
elektronmezők részecskéit két szénatomból kialakuló molekulapályán áramoltatni. A
két egymáshoz képest szimmetrikus levélpárt képező elektrontérben tér és áramlási
szimmetria alakulhat ki, amely miatt a rezonanciaképes szén más atomokhoz is közös
elektronmegosztással kapcsolódhat. Ez az egyedülálló kapcsolatépítő képesség nem az
elektron mezőkben, hanem a belőlük is felépülő térszerkezetekben keresendő.
Valószínű, hogy az ilyen vegyületek magszerkezete enyhe pozitív irányú forgással
(eredővel) rendelkezik, de nem cserél olyan könnyen elektronnyi mezőket, mint a
fémek. A szomszédos elemek hasonlóan könnyen kapcsolatba lépnek a szénnel és
egymással is, amely létrehozta a kémia szerves lágyabb arcát. Ebből fejlődött ki a
molekulás szerves világ, ebből fejlődött ki az élet, és az evolúció, a szerves ionos
mezőkön kívül itt talált a fejlődéséhez új életteret.
A Mengyelejev által táblázatba épített periódusos rendszert Moetrius átszerkesztette
egy kicsit, amely e könyv korábbi fejezetében bemutatásra került. Egy kúp jellegű
piramisrendszerben ábrázolt és elhelyezett elemsorrend, a 18-as semleges töltés és
forgáseredőjű csoport, a nemesgázok szimmetriájára alapul. A nemesgázok vegyületek
szempontjából közömbösek, amelynek az oka elsősorban a zárt elektronhéjakból
fakadó semlegességének tulajdonítható. Ha az atomok energiahéjai betelnek, azaz a
töltöttséget okozó forgási erőegyensúly kialakul, ez nehezen bontható, kapcsolatot
nem építő stabil elemeket eredményez. Feltételezhető, hogy a nemesgázok nagyobb
szimmetriája egy szinkronításnak tulajdonítható, amely az anyag be és kiáramlás
egyensúlyában mutatkozik meg.
E csoporttól balra lévő halogén elemek elektronhiányosak, pozitív forgási eredő
többlettel rendelkeznek, a nemesgázoktól jobbra az első csoportba soroltak elektron
többlettel, azaz negatív irányú forgási eredővel rendelkező alkálifémek. Ezek az
energia, tömeg és/vagy perdület értékben hiánnyal vagy többlettel rendelkező elemek
nagyon könnyen kapcsolatba léphetnek egymással, amelynél az eltérő energiaszint
töltésdifferenciálját kell csak befektetni. Minden nem zárt elektronhéjú atom hajlamos
olyan kapcsolatépítésre, amely megnöveli a szimmetriáját, amely nagyobb stabilitást
és rendezettséget eredményez. Az ilyen kapcsolatok energianyereséget is
eredményeznek, ezért az a rend alakult ki, hogy az egymást könnyen stabilizáló
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elemek között energianyereséges stabil vegyületek alakulhatnak ki. Az ionos kötésű
elektronokból szilárd vegyületek alakulhatnak ki. Ez a kémia és az anyag kemény arca.
A nemesgázoktól két csoporttal eltérő elemek két felesleges elektron leadására vagy
felvételére képesek, mert éppen ennyi felesleges vagy betöltetlen hely van az
elektronhéj szerkezetükben. Az instabilitást a felesleges elektron vagy annak a hiánya
okozza, amely miatt az ilyen elemek kapcsolatéhesebbek és reakcióképesebbek.
A gravitációs térerő differenciát tehát nem csak az árnyékolás és az elnyelő
(kölcsönható) képesség okozza, ez nem egy vonzóerő, hanem a differenciált összetett
áramlási rendszerek között kialakuló kölcsönhatóerő is befolyásolja. Ráadásul a
dimenzióazonosság is befolyásolja, azaz a rokoni és az analóg hatásállapot.
A gravitáció valódi természetének a megismerése azért nehéz, mert a hivatalos
tudomány nem képes elfogadni az élő anyagrendszer alaptételét.
A forgási azonosság mellett, több egyéb azonossági és analógiás feltétel is befolyásolja
a gravitációt, nevezetesen a dimenziós azonosság és analógia. Az azonosság a jellemző
tulajdonságokban is megnyilvánul, és az örökölt, kapott (hozott) genetikai adatok, azaz
a rokonsági azonosság is befolyásolja. Ez az, az erő (hatás), amely a füzéreken kijutó
legkisebb és nagy dimenzió azonosságú részecskéket olyan szorosan engedi egymásba
kapaszkodni, hogy szinte folytonos anyagvonalat eredményezve nagyon nagy
anyagsűrűségbe tömörülhetnek, miközben a dimenziósan kicsit eltérő testvéreiket már
eltolják maguktól. Az azonos füzérsugáron kijutó részecskéknek nagyon nagy a
(külső) dimenziós és információs azonossága, azonos a lendülete, az iránya, a
perdülete és az ekvipotenciális felületet képező pályája. Minél közelebb vannak
egymáshoz a térben, ez azt is jelenti, hogy annál közelebb vannak egymáshoz a
születési időben. A nagyobb energiával kirepülő részecskék magasabb pályára
kerülnek, amelyek egy külön héjon – mint határfelületen – elkülönülnek a lassúbb
vagy nagyobb lendületű testvéreiktől. A Holdat a Föld Gaia ismeri, az valószínűen a
gyermekeiként kibocsátott részecskéből szerveződött, ezért megtűri maga körül, nem
alakít ki lényeges (eltávolító) ellennyomást. Ha idegen anyag lenne, amely
ritmuszavart generál, már régen eltávolításra került volna a túlzott közelsége miatt.
Hogy mégsem esik a Földre az árnyékolásból kialakult egymás felé kényszerítő erő
miatt, annak az oka az, hogy a Föld által kibocsátott részecskék által létrehozott
határfelületen kering. Ezek a részecskék pont annyi lendületerőt adnak át
folyamatosan, amennyi a pályán tartáshoz szükséges. Ha a közeledés nagyobb, a
részecskesűrűség, a lendületnyomás megnövekszik, és ez visszasegíti az ideális
pályára. Tehát a Holdat is a szülői mező által kibocsátott részecskék lendülete tartja
megfelelő távolságra, amely erőegyensúlyban áll a távolabbi környezeti sugárzók,
mezők Föld felé kényszerítő részecskelendületével. Az észlelt eltávolodás a beépülő
idegen részecskék növekvő aránya miatt történik.
Ismert, hogy a nagy gravitációs mezők felé közeledő anyag, - amely aszteroida vagy
űrhajó is lehet - a pályaszögtől és a lendülettől is függően hatolhat be a mezőbe, vagy
annak a megnövekedő kiáramlásától felgyorsulva pályát változtathat. Az üstökösöket
figyelő csillagászok előtt nem ismeretlen az, az esemény, amely igen gyakran
megtörténik a nagyobb bolygók, gravitációs mezők közelében. Nemcsak bekebelezés
történhet, hanem felgyorsítás, energiaközlés, amelynek a mező lendületével
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összegződése a felgyorsított tömeget magasabb energiaszintű pályákra állíthatja, adott
esetben kilökheti a gravitációs térből is. Az űrhajók is gyakran használják ezt a
lehetőséget, ha a távolabbi külső bolygók felé gyorsításra van szükség, mert azok a
Nap magasabb energiaszintű határfelületén helyezkednek el. A Jupiter például a
napközeli állásaikor rendszeresen eltérít bolygóközi törmeléket, elsősorban a
megsemmisült 5. Bolygónak a jelenleg kisbolygó övezetet képező maradványaiból.
Ezekből a maradványokból egyesek olyan üstökösszerűen elnyújtott pályára
kerülhetnek, amelyben egyre közelebb spiráloznak a naphoz. Meghatározható keringés
után, ezek becsapódnak a Napba. Napfoltokat vagy/és flereket okozva. A Jupiter (a 4.
Gyermek) így eteti a Napot, a feltételezhető szülőanyját, amelytől eltérített törmelék
egy része néha külsőbb pályákra kerül. A kb. 12 évenként a Nap felé térített
jelentősebb tömegű törmelék mindig akkor indul új pályára, amikor a Jupiter és egy
más bolygó belső állása egybeesik, amely zavart kelt a kisbolygó övezetben. Az hogy
hány ezer, vagy hány millió évig araszol a Nap felé a törmelék nem lényeges, az
elindított ritmusban kb. 12 évente eljut a napba és felélénkíti a naptevékenységet.

49. ábra: a Jupiter magnetoszférája a Csillagászat 96. Oldaláról.
A meglévő
magneotoszféra,
működő áramlási
rendszerre, élő bolygóra
utal. A Jupiterben
jelentős töltésáramlási
rendszer működik, tehát
a Földhöz hasonló élő
bolygó, amely egy kicsit
eltérő evolúcióban
fejlődik.

50. ábra: A Föld
magneotoszférája, a
Napszél torzításában:

Ez nemcsak napszeleket és foltokat kelt, hanem erős ionizációval befolyásolja a
bolygóközi teret, amely befolyásolja a Föld élővilágát, a hangulatunkat és az életünket.
A sorok írása közben történt konkrét ilyen eseményt az előző fejezetekben (utólagos
beírással) már ismertettem. A logikai sorrend megbontása miatt az olvasó megértését
kérem.
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A bolygótereket határoló auratér, a semleges határoló réteg határozza meg a bolygók
bolyongási lehetőségeit, a fősugárzó körüli térbeli pályát.
A Jupiter a mágneses mezővel rendelkező élőbolygók így a Föld magnetoszférája a
Bolygópályák alakját követi, amely az egyik gyújtópontban helyezi el a rendszer
középpontját. A központ körül kialakuló magnetoszféra olyan határfelületet,
határréteget képez, amelyek energiaszintje valószínűen keringési idő-periodikusan
azonos egy-egy rétegen belül, és két eltérő energiatartalmú réteg között az egyenlő
részecskenyomású határfelületet jelenti. Ez ionos szerveződésű életfolyamatra,
tartósan fennálló füzéráramlásra utal, amely azt jelenti, hogy az ilyen mezők így a
Jupiter és a Föld is élő bolygó.

A Mars rejtély könyv tanulsága:
Graham Hancock, Robert Bauval és John Grigsby, a Mars rejtély című könyvét
2003-08-24.-én kaptam egy barátomtól.
Az Interneten sok érdekes anyag olvasható a Csillagászati lap. Hu webcímen, a
Mars anyag alatt. Ezek az információk az alábbi leírást megerősítik,
valószínűsítik.
A tapasztalásokat éles logikával jól kombináló írók, pontosan fogalmazták meg a
Marssal történt kataklizmát. Az aszteroida, vagy óriásüstökös kétségtelenül kivégezte
az addig élő és életet adó bolygót. Hogy ez nem csak a Marssal történhet meg, arra jó
példa a Vénusz és a Föld esete is. Valamennyi bolygó részese és bármikori célpontjai
lehetnek egy gigászi űrbombázásnak. A közelmúltban észlelt és megfigyelt, a Jupiterféle becsapódás a csillagközi evolúció része, amelyet a már felnőtté váló nagybolygók
és a csillagok képesek csak nagyobb változás és az életfolyamat megszűnése nélkül
elviselni. Bár a nagyobb tömegű idősebb mezők körében sokkal kisebb az egy főre
jutó baleset, azonban nekik sincs abszolút életbiztosításuk. Baleset minden mezővel,
rajta kívül álló okok miatt is történhet.
A kisebb méretű és bonyolultságú szerveződések mindennapi evolúcióját az
impulzusok néven ismert drasztikus kölcsönhatások határozzák meg, amelyeknek
folyton ki vannak téve. Az anyagmezők evolúciója több milliárd éves fejlődési
időszakokat átfogó hosszú egyedfejlődési idő, mire az elsődleges impulzuskor
kialakuló áramlási mintából hatalmas tömegű részecskével önállóan gazdálkodó
felnőtt mezővé válhat. E hosszú fejlődési időben a kezdeti fiatalkori életszakasz
néhány milliárd éves ciklusokat is átfoghat, mire a részecskék társulatából óriásbolygó
vagy a katasztrófákat elkerülni képes önálló csillag lesz. A csillaglét több milliárd éve
után még újabb milliárd évekig más szinten fejlődhetnek a kezdeti evolúció látszólag
lassan változó mezői.
Az első néhány milliárd év, a felnövés időszaka, amíg a fogyasztás túlsúlyban van,
amíg az önálló részecskeforgalom kiegyenlítetté nem válik. Ez egy veszélyes korszak,
állandó építés és bontás veszélyeinek kitéve mindaddig, amíg valami maradandóra
nem sikeredik. A sikeres szerveződések, az időben tartósabban egyensúlyban maradó
de lassabban változó mezők a kevésbé impulzus-aktív környezetekben szerveződtek
tovább, amelyben csökken, de sohasem szűnik meg az ütközés, az impulzusveszély.
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A kezdetleges neutrinó méret alatti mezők, majd az atomok szimbiota társulása energia
megtakarítást és a változási folyamat időbeni megnyúlási lehetőséget eredményezett.
Az együttműködés, az egymásnak készített termékek táplálkozási láncba, vagy
termékláncba szerveződése növelte a stabilitást, az életesélyt, a megmaradási
lehetőséget. Míg az ismeretlen összetételű vadidegen részecskéket fogyasztó
kísérletező mezők a kevésbé stabil táplálék miatt evolúciósan hátrányba kerültek,
addig az alsóbb lánc által feldolgozott, nagyobb stabilitású harmonikus
táplálék/termék, az alacsonyabb szintű részecskeszerveződések fogyasztása növelte a
fogyasztó stabilitását, az energia megtakarításon kívül egyéb előnyöket is biztosított.
Valamennyi élőmező, részecske szerveződés a méretétől függetlenül közös abban,
hogy a változási folyamatot szabályozó folyamatmintával, lélekkel rendelkezik, amely
meghatározó a belső rendezettség kialakításában. Ha ezt az áramlási szabályzót, az
áramlásmintát megsérti egy impulzus, vagy az ütközés következménye megzavarja a
kialakult ritmust, a szerveződés rendezettsége megbomlik, és ha elér egy labilitási
határt, megszűnhet, vagy a belső dezinformáció megerősödésével más ritmusú
szerveződéssé alakulhat.
A bolygók már magas bonyolultságú élő szerveződésnek tekinthetők, amelyeknek a
rendezettségét és a ritmusát a mágneses mező felépítettsége és stabilitása határozza
meg. A mágneses mezőt a belső ritmussal, az áramlási folyamatmintával szabályozott,
rendezett részecskeáramlás kelti, amely egyben védőövezetekkel, védőrétegekkel veszi
körül a töltéseket keringtető, kibocsátó mezőt. Ez egyféle személyi elkülönülést,
lokalizációt tesz lehetővé a nagy közös rendszertől, amelyet eddig önálló
vonatkoztatási rendszernek tekintettek.
A Föld egy önálló lokálisan elkülönült élő rendszer, amelynek erős mágneses aurája,
magnetoszférája van, amely a füzérsugarakon kiáramló töltésekkel, aurával védi a
Földet, mint élőmezőt. A Marsnak és a Vénusznak és a többi bolygónak, és a
csillagoknak is hasonló áramlásszabályzó rendszere, lelke van, amely azonban a
kozmikus katasztrófák idején könnyen megsérülhet. Az áramló töltésekkel az életterét
védő mezők aurája nem az extra méretű légibombák, az üstökösök és a nagy
aszteroidák ellen véd. Az aurák, a védőövezetek a kisebb támadók semlegesítésére
fejlődtek ki, amelyek statisztikai eséllyel veszélyeztethetik a védendő mezőket. Az
üstökös méretű mezők ütközési esélye elég csekély. A hosszú élettartam miatt teljesen
valószínű, hogy e mezők életük során a rengeteg kis, közepes esemény, impulzus
mellett jónéhány-ezer nagyobb méretű impulzust, azaz drasztikusabb kölcsönhatást,
ütközést is el kell szenvedniük, sőt a kozmosz törvényei szerint különböző periódus
szerint néhány millióévenként néhány igazán nagyot is. A Naprendszerben lévő
valamennyi bolygót érte már kemény atrocitás, amelyet a forgástengely billegésével
bizonyíthatunk. Időnként minden mezőt hatalmas aszteroida ér el, amely már
kozmikus katasztrófát, evolúciós redukciót eredményez a lokális mezőben.
A még atomnyi mezők forgásrendszere még elég könnyen változik. A gázszerű apró
részecskék áramlási örvényeként, az elektronként ismert részecskemező
forgásirányának a részecskeimpulzus általi megváltoztatása 21 cm-es jellemző
hullámhosszú sugárzás kibocsátásával jár. Ez rendszerint akkor következhet be,
amikor olyan kölcsönhatásba kerül, amelynél az elektronfelhő uralkodó forgását
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megváltoztató irányú impulzus esemény következik be. Ha az ilyen eseménykor, a
korábbi forgással szemben átadott lendület kinetikai ereje nagyobb, mint a mező
forgási nyomatéka, ez esetben a korábbi forgásirány megváltozhat. A semleges
hidrogénfelhők 1420 Megahertz frekvencián kibocsátott sugárzása bizonyítja, hogy
ekkor impulzus történt, és a kinetikai energia, a lendület és a tömegarány, valamint az
erőkar eredője határozza meg az új forgásirányt. A kibocsátott jellemző hullámhosszú
sugárzás válasz a Hidrogén bonyolultságú és energiatartalmú élőmezőt érő erőhatásra,
amely a mező életében szó szerint új fordulatot jelent. Ez az esemény akkor történhet,
ha egy hozzámérhető energiaszintű részecske besorol egy nagyobb rendszerbe, átvéve
és alkalmazkodva, de egyúttal megváltoztatva a rendszer által meghatározott áramlási,
forgási törvényszerűséget.
Az atomnyi méreteknél több nagyságrenddel nagyobb energia/tömegértékű meteoritek,
aszteroidák és üstökösök sokszor nagy sebességgel keringenek a pályájukon. A
csillagközi térben lejátszódó rendellenességek, kisebb kozmikus katasztrófák miatt
eltérített társaikkal által bejárt keresztező pályákra kerülhetnek, amelykor a térbeni és
időbeni egybeeséskor egymásnak ütközhetnek. Az általában 20-50 km/sec.
sebességgel haladó csillagtéri ásvány és szerves keverékanyagú nagyobb tömegek,
mezők, 50-100 km/sec. sebességgel is egymásnak ütközhetnek. Nagyobb
tömegenergia esetén hatalmas kinetikus, mozgási és kötési energia szabadulhat fel,
amely kölcsönhatás formájában átadódik az ütköző mezők között. Ez is impulzus, csak
a szokásos részecskeméretnél sokkal nagyobb tömegméretbe szerveződött, tömörült
részecskék ütközése. Nincs okunk feltételezni, hogy más csillagok környezete
lényegesen eltér a Naprendszer környezetétől. Abban sincs okunk kételkedni, hogy
más csillagok és tömegközpontok körül is nagy számmal találhatók meteoritek és
aszteroidák. A Nap körüli kisbolygó övezetekben már viszonylag rendben, rendezetten
keringenek azok a törmelékek, amelyek vagy valamely csillagközi vagy bolygótéri
katasztrófa nagyobb impulzus töredékei. E töredékek, mint kozmikus katasztrófa
törmelék sziklává, jéggé, szerves és szervetlen anyag keverékévé tömörödött
aszteroida mezőként keringhetnek évmilliókon át. Ha a kialakult keringési pályát
megváltoztatja a tér átrendeződése, egyre elnyújtottabb pályán, egyre gyorsabb
ütemben keringenek a tömegközpontot képező csillag körül, amely életút alatt
üstökösként ismert mezővé növekedhetnek. Az Univerzum azonban állandó
mozgásban, állandó változásban áll, amelyben minden kering az őt létrehozó/kibocsátó
szülői mező valamely határrétegén, az pedig az őt létrehozó/kibocsátó mező
határfelületén. E keringés, áramlás során a mezők szervezetségének a romlásával
természetes elhalálozások, szupernóva robbanások, és időnként kozmikus katasztrófák
történnek, amelyek megváltoztatják, módosítják a korábbi áramlási rendet, a nagy
rendezettséget kaotikus eseményekkel tűzdelik. Ezek az események befolyásolják az
intersztelláris részecskék, a csillagközi anyag, a gáz, a köd és a nagyobb tömegű
mezők áramlását. A térben lezajló változások folyamatosan módosítják a keringő,
áramló mezők körül a tér sűrűségét, a nyomást és a környezeti erőhatásokat. A
módosító erők miatt az áramlási pályák folyamatosan változnak, ami a már kialakult
csillagtéri anyag adott pályán keringésére is módosítóként hat. A hatalmas távolságok
ellenére az Univerzumban történő áramlás nagyon magas szinten rendezett,
harmonikus. A végtelen számú szereplő ellenére relatív kevés a nagytömegű mezők
közötti karambol, a nagy impulzus lehetősége. Ez csak akkor lehetséges, ha az
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áramlást olyan élő rendszer szervezi, rendezi, amely a pontosan kialakult szabályokat a
szerveződés minden szintjén megtartja. Ha az élőmezők a szülői felületeken
áramlanak, azok pedig az Ő felmenőiken, akkor a rendszer nemcsak származási ágon
rokon, hanem a szerveződési piramisrendszerben is. E kasztrendszernek is tekinthető
szerveződési rendszer minden szinten azonos aránytartással is szabályozott. A
változások esemény arányosan történnek, amelyek a környezeti események
léptékarányát eredményezi. A magas fokú szabályozottság ellenére, e rendszer
tartalmaz egy arányos és kis értékű változót, amelyet, a rendszer szabályokat be nem
tartó része kaotizál. Az állandóan változó pályák és erőhatások miatt a látszólagosan
magas rendezettségű áramlásba kaotikus elemek vegyülnek, amelyek szaporítják a
csillagtéri impulzusok váratlan eseményeit. Ha minden csillag és bolygó, minden
aszteroida és részecske szabályos pályán, a csillagközi Kreszt betartva áramlana, talán
kevesebb változás történne, de egy változatlan térben nem lennének események, mi
sem lennénk, a tér unalmas lenne és üres. A részecskeáramlás alapvető törvényei
meghatározzák a pályák és az áramlás állandó változását, és ezzel a rendezettségbe
bevisznek egy bizonytalansági tényezőt. Bármilyen kicsi ez a bizonytalansági tényező,
az események kiszámíthatatlan kaotikussá váló bekövetkeztét törvényszerűvé teszi. A
kaotikus eseményekkel megzavart térben az impulzus, a drasztikus kölcsönhatás
valószínűsége nagyobb, mint nulla. Ez minden méretű mezőre vonatkozik, bár a
mezők méretük és a koruk növekedésével megtanulnak közlekedni, a baleseteket
észlelve, megelőzve kikerülni. A rendkívül nagy változást okozó méretű drasztikus
impulzus, a csillagkorú szerveződési szintű mezők katasztrófa esélye valószínűleg
csökken, de teljesen sohasem szűnik meg. A nagy mezők változó excentrikus pályán
keringenek, amely mezők és a környezet között állandó élő kölcsönhatás működik. Ez
a kölcsönhatás egy olyan egyensúlyban álló rendszert eredményez, amelyben az
egymásra ható erők magas fokúan egyensúlyban vannak. Ez az egyensúly azonban
állandóan változik, amely eltérést a mezők némileg késve követik, amely miatt
némileg késve kerülnek a megváltozó körülmények között is egyensúlyi határréteget
képező pályákra. Ez bolyongással, állandó helyváltoztatással jár az élet útján, az
időúton. Az észlelési és feldolgozási idő, kiválasztó tényezővé vált, evolúciós előnnyé
alakult, mert a kisebb késéssel, gyorsabban reagáló mezők a balesetek sikeresebb
kikerülésével evolúciós előnybe kerülnek. Ez azzal jár, hogy a mezők az áramlásuk
(csigavonalú pályán keringésük) során rendszerint az egyensúlyi határrétegek között
imbolyognak, cikk-cakkos kacskaringós pályákat járnak be. A pálya során
rendszeresen hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon jelenik meg nagyobb nyomás
vagy torlóerő. Az ilyen erőtéri eltérések a csillagközi és a bolygóközi térben
törvényszerűek, és folyamatosak, amely miatt a nagyobb tömegű mezők változó
erőhatása szakaszosan kimozdít kisebb tömegű, közeli pályán járó mezőket a
megszokott pályájukról. Pl. a Jupiter rendszeresen eteti a Napot olyan csillagtéri
törmelékkel, amelyet a belső kisbolygó övezet megközelítésekor eltérít a pályájáról. A
bolygótéri kozmikus törmelék, amely rendszerint meteoritekből és aszteroidákból áll,
ilyenkor elliptikusabb, nyújtottabb pályára kerül. Ha a törmelék nem kőzet vagy
sziklatörmelék, hanem hosszú idő alatt tömeggé szerveződött anyagkeverék, Pl.
szerves jég, szén és szervetlen por, kőzet keveréke, akkor a nyújtott pályára álláskor és
a központi sugárzóhoz közeledésekor (a megnövekvő solláris szél gerjesztése miatt)
üstökösként jelenhet meg.

302

A bolygók kialakulási lehetőségei:
A bolygók kialakulására háromféle teória állítható fel.
Az egyik lehetőség egy szülő mezőből kibocsátott részecske időben és térbeni
társulásaiból felépülő fraktálrendszerré, nagy tömeggé fejlődése során eléri a
bolygóméretet és szerveződési szintet, amelykor a mezőt képező részecskék egy
magasabb fraktálszinten történő együttműködése a téregyensúlyhoz igazodó változást
kompenzálni képes áramlásba szerveződnek. Az ilyen mezőből kibocsátott részecskék
a mező körüli semleges határoló felületekig jutva azokon a mezőben történő nagyfokú
egyensúlyt és áramlást védő energiasűrűbb határoló felületeken, gömbhéjakon
áramolnak, miközben egyre több, a mező tömegét gyarapító idegen részecskét fognak
be. A mező anyaga a tömegközpont irányába ható külső térerők hatására egyre jobban
összetömörödik, a mező sűrűsége és tömege egyre nő. Az ilyen mezőkben összegyűlt
részecskéket a gravitációs térerődifferencia bolygókká sűríti össze. Ez az
elfogadottabb teória, és kétségtelen hogy így is történhet, ez azonban nem zárja ki az
alábbi lehetőség megvalósulását sem.
A másik elképzelés szerint a bolygók a keringési központjukat képező csillag,
szülőmezőbe történő megtermékenyítő részecskemező becsapódásokor egymás után az
esemény időrendi folyamatáában, ok ésokozatként megszületett, áramlásszabályozóval
(lélekkel) rendelkező testvérek, amelyek már a kibocsátáskor eltérő lendülettel és
eltérő energiaszintű pályákra kerültek. A csillagrendszerek közös törvénye, hogy a
szülői határfelületen úszó, keringő, közel egy időben kibocsátott testvérmezők
legidősebb, legmesszebbre jutott, a legtöbb részecskét, energiát (vagyont) szerzett
(testvér) mező éri el először a csillagméretet. Az addig csak energiát fogadó,
fogyasztóból teljes értékű energiaforgalmazóvá, közvetítő csillaggá váló mező, később
egy központi csillag lehet, amely a bolygó testvéreiből kialakuló fiatalabb csillagokkal
képez majd egy nyílt csillaghalmazt. (A mezők a tömegméretük és a térerejük (és az
idegen információ tartalmuk) növekedésével egyre távolabb kerülnek a szülőtől és
egymástól, amely távolság az időben nem teljesen arányosan növekszik.
A harmadik lehetőséget Moetrius e könyvben állítja fel, amelyről részletesebb leírás az
,,Az impulzusuk törvényszerűsége és következményei,, című fejezetben olvasható,
amely a könyv utolsó előtti fejezete.
A felállított elmélet egy már elfogadott és bizonyított teóriára alapul, a Földet
többmilliárd évvel ezelőtt ért kataklizmára, amely a korábban kifejlődött evolúciót
évmilliárdokkal vettette vissza. A Földet egy olyan nagy kinetikai energiájú kisbolygó
találta el, amely miatt jelentős anyag vetődött ki az űrbe. Ebből a Föld por és
füstfelhőbe burkolózott, amelyből évmilliók alatt egy porgyűrűbe szerveződött át az
anyag, amelyből a Holdunkba tömörödött. Moetrius felismerte, hogy ez minden
fraktálszinten lejátszódó esemény, amely a szerveződések átalakulásához, ezzel a
bonyolódásához és törvényszerű következményekhez, törzsfejlődéshez vezet.
A teljes leírás két fejezettel később olvasható, csak időugrást, információ beoltást
eredményező bevezetésként került ide.
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A leírás folytatódjon a Naprendszerbeli események leírásával, amelyből a már
beharangozott eredmény kifejlődhet.
A változás, az impulzus sűrűség a legenergikusabb mező, a rendszer keringési és
tömegközpontja, a rendszer első csillaga körül a legnagyobb, amelyben egyben a
legnagyobb részecskeforgalom miatt a legerősebb a kifelé ható lendületerőt gerjeszti.
A solláris szél formájában sok apró részecskeköd áramlik kifelé, amely a nyújtott
pályán a térségbe érkező, szerves törmeléket és jeget is tartalmazó, pályaeltérülést
szenvedett üstökösben állandó impulzusokat kelt. Miközben a szoláris szél az
üstökösként ismert anyagmezőt, impulzusokat keltve bombázza, a mezőről az
impulzuskor leszakadó kisebb részecskéket, ionokat, elektronokat magával sodorja. Ez
látható az üstökös farok nyúlványaként, amely mindenkor a térségben uralkodó
részecskeáramlás, a szoláris szél irányába mutat. Feltételezhető, hogy az üstökösként
megfigyelhető összetett szerves és szervetlen anyagot is, tartalmazó mezőkben is saját
áramlási rendszer működik, amely kezdetleges és kicsi magnetoszférával veszi körül
az üstökös mezőt. Ha egy ilyen mező, a távoli hideg és kis impulzussűrűségű külső
pályarétegből, valamely óriásbolygó hatására excentrikus, elnyújtottabb, a Naphoz
közelibb pályára kerül, benne a változás rendkívül felerősödik. A központi sugárzó
nagy impulzussűrűségű rétegeihez közeledve nő az időegységre jutó változás, az
anyagcsere, az élet, az üstökösben felelevenedik. A távoli külső Napövezetből a
változásban sűrű rétegekre beérkező mező intenzitása látványos csóvaképződésben
mutatkozik meg. Ha a mező kikerül az aktív zónákból, a látványos farok megritkul,
majd elveszik, és az üstökös csóva nélkül folytatja a Naphoz egyre közelebb kerülő
pályáját. Előfordulhat sokszor olyan eset is, amikor valamely belső bolygó vagy a Nap
gyorsító hatása érvényesül, és kiröpíti az üstököst a külső övezetbe. Az ilyen
pályaváltoztató üstökös-mező átmenetileg ismét az anyagtartalékba kerül, és lehűlve,
időben későbbi pályára kerülve ismét évmilliókig gyűjtheti a környezet részecskéit. Az
ilyen lehetőségkor a mező időt kapott a fejlődésre, tovább növelheti a szerves és a
szervetlen anyagtartalmát, az energiáját. Az is gyakran előfordulhat, hogy
szerencsésebb pályára áll, és nagyobb ütközés nélkül évmilliókig kering napközeli,
vagy egy bolygó körüli nyújtott pályán, miközben a lazábban kötött, kovalens kötésű
szerves anyag elpárolog, elgőzölög, lefújódik, és a következményként egy többé már
csóvát nem gerjesztő ionos kötésű szerves sziklatömb, egy már jelentős változásra nem
képes tisztán ionos kötésű aszteroida képződik.
Az elnyúlt pályára kerülő, viszonylag nagytömegű, 3-10 –100 000 Cse, azaz kb. 1.5
fényév távolságig terjedő térben, az Oirt és a Kuiper övezetekben keringő csillagközi
objektumok, sziklatömegek, a kozmikus szabály szerint idővel bekerülnek a
Naprendszer belső övezetébe. Ha az egyre elnyújtottabb pályán az araszolás közben a
Napot túl közel megközelítik, annak a fűtőanyagává válva a Nap energiáját és a
tömegét gyarapíthatják. Számos esetben a Naphoz egyre közelebbi pályára araszoló
aszteroidák keresztezik a bolygók pályáját. Gyakran de előfordul, hogy a találkozást
időben és térben nem tudják elkerülni. Alapos okunk lehet feltételezni, hogy a nagy
rendezettségű, bolygónyi élőmezők nemcsak idejében felismerik a veszélyt, hanem
megtesznek minden tőlük telhetőt a katasztrófa elhárítása érdekében. Egész sor
védelmi arzenállal rendelkeznek, amely azonban a túl nagy tömegű és túl nagy
lendületű, viszonylag rövid ideje pályaeltérült aszteroidák ellen nem mindenkor eléggé
hatásos. Néha az ütközés nem kerülhető el, amely úgy tűnik, hogy a törzsfejlődés
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kiváltójaként hozzá tartozik a csillagvilág rendjéhez, az Univerzum általános
változásához. A nagyobb tömegű aszteroidák, üstökösök olyan nagy kinetikus
energiát, lendületerőt adhatnak át az egyes mezőknek, a bolygóknak az ütközésekkor,
hogy az eltérítheti a bolygók addig stabilizált tengely körüli forgását, és a mező
forgástengelye az egyensúlyából kibillenve búgócsigaként viselkedve kúpot,
precessziós kört ír le. (Megjegyzendő, hogy a kúp körüli billegésnek más oka is lehet,
nevezetesen a mezővel együttforgó szférákra eltérően ható térerők periodikus
változása is befolyásolhatja.) Feltételezhető, hogy ez esetben a közös epliktikai síkon,
(a szülői határrétegeken) együtt áramló, legalább az egymás melletti mezők
valamelyest szinkronban változnak. Ha a Napnál, vagy és a közeli bolygóknál nem
figyelhető meg szinkronváltozás, ez esetben alapos okunk lehet azt gyanítani, hogy a
precessziós kilengéseket egy korábban bekövetkező becsapódó tömegnek a
forgástengelyt és a forgó tömeget kibillentő hatása okozza. Nagyon ritkán az is
előfordulhat, hogy ha a becsapódó tömeg kinetikus (mozgási) energiája olyan nagy,
hogy a mező változását és életritmusát meghatározó áramlási rendszert is megsérti. Az
ilyen sérüléstől a mező, mint élő szerveződés megsérülhet, a tetszhalál állapotába
kerülhet, vagy elpusztulhat, élettelen széttöredezett mező maradványokra
degradálódhat. Az is előfordulhat, mint a Vénusznál feltételezhető, hogy egy nagy
kinetikus energiával érkező aszteroida forgásiránnyal szembeni becsapódása nagyobb
energiát közöl, mint a meglévő mező forgási energiája. Ez esetben elcsúsztathatja a
kéregtáblákat, részben vagy együtt, akár az egész szilárd köpenyt is, és hatalmas
gyűrődéseket, kanyonszerű töréseket okozhat. Szélsőséges esetben megváltoztathatja
a mező forgását, vagy olyan másirányba forgató határfelületre juttathatja, amelyen az
áramlás az ellenkező irányban sodorja a részecskéket, amely végül a bolygó
forgásirányának a megváltozásához vezethet. Nagyon valószínű az a fejlemény
lehetőség is, hogy a szemben ütközéskor olyan nagy energiák szabadulnak fel, hogy a
forgásirányban változni nem képes mezők összegződő energiája miatt a mező
felrobban, és a pályáján attól kezdve a mező, (vagy bolygó) maradéka kering
kisbolygó övezetet alkotva. Nem lehetetlen, hogy egykor a Mars és a Jupiter között
egy nagyobb bolygó a jelenlegi bolygók testvére keringett, amelyet egy hatalmas
lendületenergiájú kisbolygó, aszteroida, vagy óriási üstökös talált el. Ha ilyen
eseményre sor került, amelynek nagy a valószínűsége, amelykor a bolygó nem tudta
kompenzálni a keltődött energiatöbbletet és az ütközés hatására szétrobbant. E
szétrobbanás lehetett az oka, hogy a robbanás után a pályáról kirepülő, a nagybolygók
által eltérített nagyobb törmelék kezdetben sokkal több zavart okozott a Naprendszer
bolygói között, sokkal több aszteroida impulzuskatasztrófa keletkezett. Az idő
múlásával a pályától nagyon eltérő irányban szétröpült darabok kirepültek a külső
övezetekbe, vagy/és kikerültek a Naprendszerből más csillagok bolygóinak okozva
később katasztrófákat. A Jupiterbe nemrégen becsapódott hatalmas kisbolygó méretű
aszteroida figyelmezteti az emberiséget, hogy a katasztrófa lehetősége még nem
csenget le. A kisbolygó övezetből, vagy a külső naprendszerből a Kuiper és az Ort
övezetből a folyamatos pályamódosulás miatt bármikor bármilyen nagyobb aszteroida
a Naprendszerbe, a Földpályát időben és térben keresztező pályára állhat. Ezekben az
övezetekben már tíz vagy százezer évvel ezelőtt is, (de a napjainkban is) történhetett
olyan pályamódosulás, amely következményeként valamikor valamely nagyobb mező
a Földpályát sokkal később, időben és térben egybeeső ponton metszi. Az ilyen
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eseményből a Földi élővilágot gyökeresen megváltoztató, vagy az életet évmilliókra
visszavető, eltörlő fejlemény következhet be. Nem lehetetlen, hogy a csillagközi
evolúcióban megengedett, hogy ha a szülőnek, a Napnak nincs mit ebédelnie, akkor a
család valamely tagjának a szétrobbanásából származó anyaggal etetik a többiek. A
belső kisbolygó övezetben egykor keringő 5. bolygó sorsát ilyen esemény pecsételte
meg.
A Merkúr halott bolygó, amelyről nem biztos, hogy csak a nap közelsége tehet,
elképzelhető hogy közelebb lévén a gravitációs tér központjához sűrűbben van kitéve
súlyos atrocitásoknak. Okkal feltételezhető, hogy a Vénuszt néhány tíz vagy százezer
évvel ezelőtt olyan nagy aszteroida találta el, amelytől nemcsak a forgásiránya
változott meg, hanem a jelenlegi savas eső és a felhőtakaró és az ütközés
következtében megszakadt evolúció is a baleset következménye. A jelenleg
megfigyelhető Vénuszt egy nagyméretű objektum találta el, amely miatt rengeteg
anyag került a légterébe. Feltételezhető, hogy a korábban kialakult légkör könnyű
alkotóinak jelentős része (a robbanás szele lefújta) is eltávozott a balesetben.
A találatot porfelhőbe burkolózás követi, amely kezdetben fagyos eljegesedést,
jégkorszakot okozhat, amelyet a felhők mögé bejutó energia az üvegházhatás
növekedése miatt megváltoztat. Mivel a bolygók tehetetlensége nagy, ezért a
jégkorszakot hatalmas túlmelegedésnek kell követnie, amely a laza kovalens kötésű
energiakapcsolatok, a fehérje alapú élet megszakadásához vezethet. Ezzel kipusztul a
fehérje alapú és lazább kötési kapcsolatú élet, elpárolognak a gázok, a folyadékok és
az alacsonyabb olvadás, párolgáspontú vegyületek, elemek. Megszökhet az
illékonyabb gáz jelentős része, lecsökkenhet az atmoszférikus nyomás, végképpen
ellehetetlenítve a szerves anyag rövid távú visszatelepülését.
A bolygókat érő nagyszabású aszteroida katasztrófáknak többnyire ugyanilyen a
következménye. A Mars, valaha kétségtelenül szén alapú kovalens szerveződésű
életnek adott helyszínt, amelyen a belső evolúció az értelem szintjére fejlődött. A
csillagászok ma már nem tudják cáfolni azokat a felfedezéseket, amelyeket a Voyager
fényképei örökített meg. (Sok információ található az Interneten, a Csillagászat.hu
lapon érdemes a Marsi részt elolvasni. Bizonyítható, hogy egy (vagy több) hatalmas
aszteroida becsapódása tette lakhatatlanná, lehetetlenítette el a körülményeket az élet
tartós fennmaradását évmilliárdokkal visszavetve.
Az idő múlik, az óra ketyeg. A Föld életét megváltoztató, az életet akár végleg, vagy
évmilliókra megváltoztató, visszavető kozmikus katasztrófaveszély jelenleg is valós,
az nem múlt el. A Nap és a belső bolygók pályáját érintő aszteroidák, üstökösöknek
talán az 5%-át ismerjük, és az időben és térben egybeesés ezeknél is nagy eséllyel
előfordulhat. A földi megfigyelési lehetőségünk még olyan kezdetleges, hogy sokszor
porba és ködbe burkolva érkező aszteroidát, csak az elhaladásakor, vagy röviden az és
a beavatkozási lehetőségünk megnyílta előtt észleljük. Pl. egy négyezer tonnás
aszteroida súrolta a légkört 1972 augusztus 10.-én 60 km-es magasságban, amelyet
csak az elsuhanásakor és csak radarokkal észleltek. Egy ilyen objektum kinetikai
energiája sok száz atombombával ér fel.
A Földi élet még mindig nagyon sokban a véletlenen, a Gaián, vagy az Isteneken
múlik. Moetrius kétségek nélkül hiszi, hogy a bolygók és a csillagok is élő
térszerkezetek, élőmezők, amelyek nem kovalens, hanem vegyes ionos kötésű
evolúciós folyamat zajlik jelenleg is. E lények a fehérje alapú élethez viszonyítva
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korszerűtlenebb, lassúbb reakciójú őslényeknek tekinthetők, amelyeknek az ösztönös
érzékelése még fejlettebb. Az ilyen (egyébként állandó korszerűsítés, fejlesztés alatt
álló) mezők azonban a csillagközi evolúciós folyamatot, a részecskék által szállított
információkat magasabb szinten és sokkal előbb észlelhetik, mint a Földön kialakult
civilizált ember. E sorok írójának kialakult meggyőződése, hogy a csillagtérben élő
több milliárd éves térszerkezetek pontos információval bírnak egymás és a környezet
(számukra) jelentős változásairól. Az impulzusokkor osztódó anyag és dimenziós
értékek sohasem érik el a nulla értéket, és minden esetben, a térben széles sávba
szétszóródva szállítják az eseményekről az információt. Minden változás impulzusokat
kelt, és ezek x töredék értéke, mint quintesszencia, mikroanyag, vagy energia,
(nevezzük hatásnak) eljut, és információt szállít a környező mezőkbe. Az információ,
ha a hatás sűrűsödik, erősödik, mígnem eljut az ösztönös megérzés, vagy a felismert
megérzés a tudatosodás szintjére. Ha rövid idő alatt nagy a sűrűsödés, erősödés értéke,
akkor ez veszélyt jelez, a tapasztalásokkal egyező információs emlékeket bekapcsolja.
A közelgő aszteroidát sűrű részecskefelhő előzi meg és többnyire azonos közeli pályán
érkezik. A bolygószerű őslényeket a tömeg/sebességarányban jelentős kinetikus
energiával érkező kisbolygók és nagyobb aszteroidák súlyosan veszélyeztetik, míg
ugyanezek a már sugárzó nagy tömegű csillagoknak, Pl. a Napnak a napi táplálékot
jelentik. A Nap és a csillagok a beérkező anyagot olyan nagy sebességre gyorsítják fel,
hogy az a felszín elérése előtt többnyire kisebb darabokra esik szét. A hatástalanítás
része, hogy rendszerint elpárolog, mielőtt a csillagkoronát elérné, de még így is
jelentős napkitöréseket, flereket és pertubációkat okoz. Az elpárolgott, gázzá vált
anyag hőmérséklete rendszerint még nem éri el a felszín hőmérsékletét, azt lehűtve
néhány napig megmaradó napfoltokat okozhat. A beérkező idegen anyag a napban
rendezett áramláshoz képest más, csak a lendületirányban rendezett, amely miatt a Nap
belső áramlásának a rendezettségét elrontja. A napkitörésnél bemutatott ábrán
szemlélhető, hogy a Nap (és valószínűen a többi csillag is) átlagos anyagbeérkezés
esetén normál, az ekliptikai síkot is kimutató anyagáramlási szerkezettel rendelkezik.
E mezőnek az áramlási képén nem látható, csak sejthető a Változás és rendezettség
címképén bemutatott mágneses teret képező töltésáramlás, a mikroanyagú tér, az
auramező, amely a látható anyaggal együtt alkotja a teljes mező által uralt áramlási
teret. A nap változási ábráján, kiválóan szemlélhetők a stacionárius (állandó) áramlási
pályákon (füzéreken) kiáramló részecskeanyag szpikulákat, fonalakat és hidakat épít, a
nagyobb sűrűségű pályákból. A napfolttevékenység megerősödésekor, vagyis az
intenzívebb anyagbeáramlásokkor ezek a fonalak és hidak a belső változás növekedése
miatt (reakció) megerősödnek, hosszabb szakaszuk válik láthatóvá.
A beérkező eltérően rendezett, vagy rendezetlen anyag a mező áramlásában zavarokat
kelt, a kialakult egyensúlyt a mező egészségét veszélyezteti. Ha túl sok anyag kerül
rövid idő alatt a mezőkbe, ez minden mezőre vonatkozóan időzavart kelt, amely,
amelyet a mezőnek kompenzálnia kell, az egészsége helyreállása érdekében. A Napnál
és a többi csillagnál, de minden élőlénynél, élő szerkezetnél ezt a belső változás
felerősödésével, a rendezettség irányába tett kísérlet követi. Ha ez sikeres,
megnövekedett belső változásból (belső impulzusok sűrűsödése, amellyel a bejutott
idegen anyag, dezinformáció rendezése történik) növekvő arányú de már rendezett
kisugárzás követi. Ez jól látható a napkitörést leíró anyagrésznél megtalálható ábrán, a
gerjesztett Napnál, amelynek a koronakisülése mutatja a rendezett térirányú energia-
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kibocsátást, amely egyben időnyerési kísérlet, a túl sok bejutott anyag miatt a még
kintlévő távoltartására. Mivel a folyamat több milliárd éve hasonlóan történik, és a
mezőknek, élő lények lévén van emlékezetük, elemzési lehetőségük, feltételezhető,
hogy pontosan ismerik az eseményeket, és tisztában vannak a lehetséges
következményekkel is. Nem lehet véletlen a csillagközi térben lévő nagyszámú, és
állandóan eltérő, változó pályán áramló objektumnál, a bolygóknál nagyobb (idősebb)
felnőttebb, tapasztaltabb mezők esetében, a számukhoz képest túl kevés csillagméretű
ütközés, katasztrófa. Ez csak akkor lehetséges, ha a pár milliárd éves, a csillagbeli
időszámítás alapján még nagyon fiatal, éppen csak serdülőkorú mezők megtanulják a
csillagtéri hatások feldolgozását, ahhoz alkalmazkodni képesek, és egymás
kikerülésének a lehetőségével is rendelkeznek. Ezt a pólusokon szelektáltan
kilövellhető mikroanyaggal szabályozhatják, amellyel elfordulhatnak az ekliptikai
síkhoz képest, és a tengelyirányban növelve a füzéreken az északi vagy déli póluson
kibocsátott anyag arányát mintegy sugárhajtóműves objektumként közlekedni is
képesek. Mint minden élőlénynél, azonban itt is előfordulhatnak olyan esetek,
amelykor már nincs elég idő a helyes cselekvésre, amelykor a kiszámított és várható
történéseket valami eltérő irányba befolyásolja. Moetrius szerint ilyen események
okozhatják a bolygók katasztrófáit, és a nagyobb mezők életfolyamatát is
megváltoztató szerencsétlenségeket. A feltételezés szerint az elszámítások oka a
harmadik (vagy sokadik) tényezőnek a számítotthoz képes eltérő viselkedése. Pl. a
Mars vagy a Föld kiszámítja, hogy x év múlva érkezik egy számára veszélyes méretű
kisbolygó, aszteroida, amely elől ki kell térnie, mert túl nagy a kinetikus energiája.
Lehet, hogy a számítások eredménye arra vezet, hogy nem kell kitérnie, mert a
megismert pálya eltér a veszélyestől, a találkozás és a kozmikus szerencsétlenség
térben is időben nem esik egybe. Lehet azonban egy olyan a mező által sem észlelt
kisméretű aszteroida a pályaközelben, amely egy kissé eltéríti a támadó mezőt, és így a
pályája a számítottnál közelebb kerül egy nagybolygó, pl. a Jupiter erőteréhez, amely a
pályát jelentősen módosíthatja. Ha a pályaváltozásról, az érintett és veszélyeztetett
bolygó csak késve értesül, ez esetben súlyos időzavarba kerülhet, lehet, hogy nem
marad elég ideje a katasztrófa elkerülésére. Ismert, hogy e nagy mezőknek nagy a
tömegből is származó tehetetlensége, azaz elég lassú a reflexiója. Moetrius feltételezi,
hogy a Bolygók az előre látható katasztrófa helyzeteket képesek kikerülni, de a túl
későn, a beavatkozási és elkerülési határ után észlelt pályaváltozásokra már nem
képesek, ezek okozhatják a nagyméretű becsapódásokat és ezek az evolúciót
megváltoztató katasztrofális átalakítási következményeit.
Moetrius meggyőződése, hogy egy ilyen, a Gaia által már felismert, de általa már el
nem hárítható veszélyhelyzet fenyegeti a Földet is, nagyon közeli időtartamon belül.
Az esemény elkerülhetetlenségének az ismeretében Gaia most sokadszor, de talán
először tudatosult felismerésként beavatkozik az emberiség történetébe, az összefogás
szükségességének az ismeretében. Moetrius feltételezi, hogy mindaz a kozmikus
ismeret, amelyet ő, és mellette sok ezer ember az elmúlt években kapott a térről, az
anyagról és az életről, egy közvetlen kapcsolatfelvétel, a közelgő katasztrófa elhárítása
csökkentése érdekében. Gaia feltételezhetően tisztában van az emberi fejlettséggel és
technikai lehetőséggel, amelynél viszont magasabb észlelési lehetőséggel bír.
A sok-ezer információt kapó emberből talán néhány száznak tán sikerül kikerülnie a
megszállott, háborodott stb. jelzőket, talán néhánynak meggyőznie az emberiséget, a
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tudományos és a politikai erőket a várható veszélyről, és a felkészülés és a
beavatkozás szükségességéről.
E sorok írójának erősödő veszélyérzései azt sugallják, hogy x éven belül, vélhetőleg a
Jupiter vagy a Szaturnusz napközeli állásának az évében jelentős méretű, a Nap belső
övezetében pályát változtató aszteroida, vagy kisbolygó, esetleg nagyobb üstökös
várható, amely a Földet, Gaiát és vele a lakói komolyan veszélyezteti. Gaia és a
változási előjelzést megértő alszerveződései olyan információval rendelkeznek,
amelynek feltételezhetően az a lényege, hogy az ütközést (szaporodási lehetőséget) a
bolygó maga erejéből nem képes elkerülni, és feltételezhetően az idősebb testvérei és a
szülei (ősei) sem segíthetnek. Már több ilyen eset is volt a történelemben, amely földi
és más élő bolygói civilizációkat semmisíthetett meg. Bolygónk Gaia gyermekre vágy.
Az emberiség, most először – az esztelen fegyverkezésnek ,,hála,, – talán eljutott a
védekezési lehetőségig, ha idejében cselekszik. Ez esetben megfosztjuk a bolygőónkat
a leendő gyermekétől. Meddővé tevő vírusként csökkentjük az átörökítési és
utódállítási lehetőségét.
A sejthalál, az impulzuskatasztrófa végzetes következménye, csak statisztikai
követelmény. Nincs előírva, hogy mely sejtek, bolygók szűnjenek meg, de nagy annak
a valószínűsége, hogy a rendszerbe nem illeszkedő, a szerveződést és az
együttműködést zavaró sejtekre, bolygókra vár impulzuskatasztrófa. Ha az emberiség
ezt el akarja kerülni, a szerveződési rendszerét az egész rendszer törvényeihez kell
igazítania, a rendszersértő magatartást, környezetrombolást azonnal be kell szűntetni.
Moetriusnak erős az abbeli meggyőződése, hogy a katasztrófa hatása jelentősen
mérsékelhető és a Földi élővilág teljes elpusztulása elkerülhető. Ehhez fel kell ismerni
az információkat kapó és továbbítók érzéseinek a lehetséges valóságtartalmát, és
sürgősen meg kell tenni az előkészületeket. Minden földi élet, létesítmény, vagyon,
érték és birtok védelme azt igényli, hogy a kisbolygó övezetet és a teljes térirányú
csillagtérképet figyelni képes műholdakat, szondákat helyezzenek figyelő pozíciókba,
hogy az észlelés és a pályaváltozás után haladéktalanul beavatkozhassunk. A
meggyőződés része, hogy a kiszámíthatóan elkerülő, és pályaváltozás nélküli
aszteroidák nem veszélyesek, azokat Gaia ki tudja kerülni. Mint eddig is a több
milliárd év alatt bízzunk a Föld Istenében, bízzuk a nem pályaváltoztató támadók
elhárítását, semlegesítését Gaiára. Nagyon fontos viszont, hogy minden olyan nagy
kinetikájú mozgó objektumot minél előbb észleljünk, amely a nagybolygók, vagy a
közeli Mars gravitációs terén áthalad, vagy amelyik az elmúl erős napkitörések érintett
zónájában elhaladt. Az ilyen eseményeknek nagy az esélye és lehetősége a gyorsító
pályaváltoztatásra. A figyelő szondákból érkező adatokat, egymástól független
számítógépes rendszerekkel kell kiértékelni, és a működőképes nagytávolságú
rakétákra helyezett nukleáris arzenált legalább 6 órás készenléti állapotba helyezni.
Megosztott, de egymással kapcsolatot tartó, közösen kidolgozott, cselekvési tervvel és
programmal felkészített katonai bázisokat kell készenlétbe helyezni, hogy most az
egyszer az embernek és a Földnek a katonai erő, a milícia is hasznára válhasson. Olyan
céltervekkel és többszörösen biztosított párhuzamos kommunikációt lehetővé tevő
információs hálózattal kell ellátni e központokat, hogy a 20, 40-60%-nak a kiesése
esetén is a maradék összehangolt cselekvő és irányítási képessége megmaradjon.
Ha bármi igazság van Nostradamus jövendöléseiben, akkor nagyon komolyan kell
venni a 2000 év utánra szóló jövendöléseit. E jövendöléseket a kiértékelők
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félreértették, félre magyarázták, akik a lehetséges 3. Világméretű nukleáris
világháború eljövésére számítottak. A valóság az, hogy Nostradamus e próféciában
olyan tüzes, égi rakétákról beszél, amelyek nagy térséget tesznek tönkre, amelyek a 45.
Szélességi fokon, New York, Párizs, Róma pályairányba katasztrofális aszteroida és
meteorzáport zúdít majd a Földre. A próféciákat a most feltárt új aspektusból
szemlélve sok információt kapunk, amely segítheti a Földi élet megmaradását, a
felkészülést, a várható totális katasztrófa csökkentését. E próféciákra a könyv későbbi
fejezetében néhány sor erejéig visszatérünk, amelyből mások az írónál is többet
érthetnek meg. Nevezhetjük nagyfokú szerencsének és Gaia ügyes helyezkedésének az
elmúlt 65 millió év viszonylag békés nyugalmát, hogy a környező nagyobb rendszerek
határfelületein leányholdat eredményező megtermékenyülés nélkül átjutott. Hogy
meddig tart e nyugalom, nem tudhatjuk, és azt sem, hogy ha időben észleljük, van e
esélyünk a beavatkozásra, a földi élet meg vagy átmentésére. Hasonló eseménynek
nagy az esélye. A feltételezés szerint a Marson egykor fejlett, a kozmikus korszakot is
elérő civilizáció működött, amely eljutott a kozmikus korszak és törvények
megértésére. Elképzelhető, hogy a bolygótól távoli csillagtérbe megfigyelő szondákat,
műholdakat helyeztek el, a globális aszteroida katasztrófák észlelése érdekében. Nem
lehetetlen, hogy időben észlelték a veszélyt, és megpróbáltak beavatkozni, vagy még
nem voltak felkészültek, amely miatt az akció nem sikeredett. Elképzelhető, hogy a
kozmikus katasztrófa előtt, mentőhajókat indítottak a Földre, benne túlélő
csoportokkal, amelyek meg is érkeztek. A mítoszokban megtaláljuk az űrhajóval
érkező építő isteneket. Nagy annak az esélye, hogy a túlélő népesség az embertől
eltérő genetikai állománnyal rendelkezett, még akkor is, ha az Isten az emberhez
hasonlóan a saját képére formálta őket. Az eltérő genetikai információ miatt az
áttelepültek, csak egymás között tudtak szaporodni, és az alappal nem rendelkező földi
embereknek az ősi információkat és a tudományos ismereteket csak részben tudták
átadni. Ha a csoportok eltérő leszállóhelyekre kerülése miatt megszakadt egymással a
nagyobb létszámú közösségek kapcsolata, ez esetben, a kisebb közösségekben néhány
,, emberöltő,, alatt beltenyészet alakulhatott ki, amely miatt a jövevények néhány
évszázadon belül kihaltak. A fejlett tudományt és információt hozó jövevényeknek
,,Isteneknek,, jelentős szerepe lehetett egy-egy térség gazdasági, tudományos
felvirágoztatásában, Pl. Mezopotámiában a Sumér és az Egyiptomi, az Azték
birodalmak felvirágoztatásában. A kihalásuk után még évszázadokig éltek a mítoszok
és legendák, megmaradtak a segítségükkel épített rendkívüli építmények. A piramisok
nemcsak építményeknek, hanem csillagtérképnek és fontos kozmikus és matematikai
információknak tekintendők. Ha megértjük a tervezők üzenetét, talán elkerülhetünk
egy későbbi kozmikus katasztrófát, vagy megérthetjük a jövevények történetét és
kultúrájuknak véget vető események leírását.
Nem lehetetlen, hogy az ütközéseket túlélő csoportok, megpróbáltak a Marson a föld
alá építkezve sajátos, lakható életlehetőségeket kialakítani, sajátos légkört, nyomást
kialakító talaj alatti labirintus rendszerrel a fennmaradást megkísérelni. Ez azonban
akkor is nagyon korlátozott létet eredményezhetett, ha a túlélés legalább részben
sikeres lett. E kérdésekre a választ, - ha valamelyik marsi expedíció sikerrel jár hamarosan megkaphatjuk, ha a gyaníthatóan fennmaradó létesítményekkel tarkított
Marsi övezetekről a Cydónia piramisszerű építményeiről több és pontosabb
információt kapunk.
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Az impulzuskatasztrófa és a bolygószaporodás összefüggése:
Ha a magasabb bonyolultságú életszerveződés eljut a kozmikus korszakba,
törvényszerűen szétrajzik a környező térbe. Először csak a Naprendszeren belül, majd
ha jut rá ideje egyre távolabbra merészkedik. Gyanítható az is, hogy a kozmikus
küszöb átlépése megnöveli az élet kockázatát. Ha a fejlett civilizációk kirajzanak a
csillagközi térbe, akármilyen kicsi energiákat alkalmaznak, azok némileg
megváltoztatják a kialakult áramlásokat. A meteorológusok már ismerik, hogy néha
nagyon kicsi eltérések képesek egy lánc végén felerősödni, és hatalmas változásokat
gerjeszteni. A kozmikus térbe kirajzással, a térenergia hasznosításával kétségtelenül
mi emberek is beleavatkozunk az Univerzum folyamataiba, és nem valószínű, hogy
amely rendszerből kivonjuk az energiát, ugyanannak a mezőnek és ugyanakkor adjuk
vissza. Ez nemcsak időben változtatja meg a folyamatokat, hanem a térben is. A
következmény egy kicsit eltérő nyomásegyensúly a környezetben, egy kicsit
másképpen történik a jövő. Az időláncban ez az eltolódás összeadódhat, és néhány
száz év múlva katasztrófa keletkezik ott, ahol normál rendszerben nem alakult volna
ki, és elmaradhat ott, ahol éppen szükség lenne rá. Ha a kisbolygó övezetből
kimozdított aszteroidák, csak egy kicsit késnek vagy sietnek, éppen eltalálhatnak egy
nagyobb bolygót, vagy egy időre elkerülhetik a Napba zuhanást. Ha a Nap nem kapja
meg a szokásos betevő falatot, akkor gyengébben szórja ránk a sugarait, amelytől a
részecskenyomás jelentősen csökkenhet, ezzel pedig a bolygók közelebb kerülnek a
Naphoz. A nyújtott pályáján visszatérő aszteroidák, üstökösök a megváltozott helyen
tartózkodó Földet is eltalálhatják, amely eddig bölcsen és ügyesen többnyire kikerülte
a nagyobb kozmikus katasztrófát. A beavatkozás az olyan rendszerekbe, amelyek
nagyon finom és érzékeny egyensúlyban állnak, beláthatatlan következményekkel
járhat, amelyet, mint a tapasztalatlan kisgyermek még nem volt időnk megtanulni.
Csakhogy ez a tapasztalás, az emberiségnek csak egyszer lehetséges, és könnyen lehet,
hogy végleges és számunkra megváltoztathatatlan eredmény sikeredik.
A kozmikus szabályok megismerése, a következményi lehetőségek magas szintű
előrelátó ismerete nélkül nagy kockázatot vállal az emberiség a szinte vakon
megkezdett kozmikus térhódítással. Tudomásul kell venni, hogy élő rendszerek között
lavírozunk, amelyek bár lassan, de reagálnak a kedvezőtlen változtatásokra. Az Istenek
malmai lassan őrölnek, de kétségtelenül alkalmazkodnak és védekeznek a kedvezőtlen
hatások kivédésére. Eddig e mezők évmilliárdos tapasztalására hagyatkoztunk, a hívő
emberek Isten és Gaia bölcsességében, előrelátásában és elrendezésében bízva sokkal
kevesebb gondra tudták egyszerűsíteni a hétköznapi problémáikat.
Az evolúció, a csillagközi bonyolultság kétféle eltérő típusú szerveződést termelt ki.
Az élő mezőkön belüli részecske keveredést és kombinációt, amely jellemzően
kovalens kötések lazább kapcsolathalmazait hozta létre, megteremtve a fehérje alapú
biológiai evolúció lehetőségét. A mezőkön kívüli keveredés, csillagközi evolúcióban
teljesedett ki, amelyben a géneket, a tulajdonságokat adók örökítő anyaga, részecske
állománya új áramlási mezőkben kombinálódott. Ezekből új mezők születtek, amelyek
egy csillagtéri fejlődésen mentek végig. Mivel ez nagyobb kötöttségű, ionos
kapcsolatokba merevedett, nagyon hosszú életszakaszokat ölel fel, ezért az ionos
törzsfejlődés lassabb és kevésbé variáns, mint a mezőkön belüli fehérje és szénalapú
evolúciókban. A csillaggá fejlődés teljes élethossza sok apró köztük nagyon lassú
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evolúciós szakaszra bontódott. Az építőkövek többsége adott, azok felépülése a
nagyobb energiákat mozgató kölcsönhatások során e mezőkben a szerves
szénmolekulák evolúciós bonyolultságáig vált lehetőséggé.
Az impulzus az élet formálója, átalakítója, bontója és építője.
Ez az esemény nagyon sokféle energiaszinten és tömegméretben megvalósulhat,
egyszerűbben ütközésnek nevezhetnénk. Minden mező, bármilyen tömeg és
energiaszinten áll, impulzusba, ütközésbe keveredhet, amely drasztikusan
megváltoztathatja, átalakíthatja a mező ritmusát, változását és életét. Minden olyan
mező, élő mezőnek, élőlénynek tekinthető, amelyben a változó energia magasabb és
tartósabb de folyamatosan változó rendezettségbe kerül. Minden olyan mező, amely
tartós körfolyamatokban képes e rendezettebb energiát, részecskéket áramoltatni, és
lehetősége van a rendezettségének megfelelő áramlási mintákat, változási
tulajdonságokat reprodukcióban átörökíteni, élő rendszernek tekinthető. Ezek az
élőmezők anyagcserét folytatnak, és minden olyan lényeges tulajdonsággal
rendelkeznek, amelyek az élő rendszerek sajátosságai. Memorizálják az eseményeket,
és a tapasztalásokat összehasonlítva kiszámíthatják a várható változásokat, azokhoz
valamilyen szintű reakcióval képesek alkalmazkodni, vagy/és tanulva a károsként,
rossznak ítélt folyamatok elkerülésére törekedni. Nincs nagy jelentősége annak, hogy a
mező életritmusa végtelen gyors vagy nagyon lassú környezeti változásokhoz
alkalmazkodott, a lényeg az egyensúlyba maradás, a változó körülmények között. Az
élethossz, úgy tűnik az eseményekkel, a hatások változásával képez szinkronítást,
amelyek rövid idő alatt és nagyon hosszú idő alatt is megtörténhetnek. Sem a tér
nyomása, sem az energiával telítettsége nem számít különösebben, de annál
fontosabban a kedvező feltételek, a kiegyenlített állapotban lévő környezet és a
tápláléklánc egyensúlya. Lehet végtelen bonyolultságú rövid rendszeridejű, fénylény,
vagy évmilliárdokig egyensúlyban változni képes csillaglény, valamennyi közös
abban, hogy analóg rendszerek rendszeréből épül fel. Valamennyi alsóbb fraktálszintű,
kevésbé bonyolult mező piramisrendszerbe épült társulata képes magasabb szinten
rendezett bonyolultságba szerveződni, egy nagyobb áramlási rendszert kialakítani.
A lokalizációt jelentő határrétegekből álló védőrendszeren belül változó szerves, szén
és fehérje alapú szerveződések hasonlóan rendszerek rendszeréből épülnek fel. A
változást okozó impulzusokkor a részecskék neutrinókra és többféle síkban forgó,
különbözően töltött részecskékre bomlanak, amelyek sajátos keverékeinek az
együttműködéséből, jellemző ritmusban változó atomi társulások alakulnak ki. Az
atomok, molekula és fehérje társulásokat képeznek, amelyek magasabb szerveződési
szinten sejteket állítanak elő. A sejtek együttműködéséből szövetek, szervek
képződnek, egyre magasabbra építve a növekvő bonyolultságú életszerveződésekből, a
változóképességű mezőkből felépülő piramist. Ez a piramis nemcsak építmény, hanem
fontos jelképe az Univerzum együttműködési rendszerének, amely nem véletlen
építményként maradt az utókorra, rengeteg információs üzenetet tartalmaz. Az
Egyiptomi és az azték piramisok, vagy a Marson építettek mind ezt az üzenetet
kódolják, illő lenne már megtanulni olvasni. Az anyag és életszerveződési piramis,
mint egy végtelen fraktál minden szinten bemutatja a szerveződés működését, csak az
nem érti meg, aki nem akarja megérteni.
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A piramisrendszer globalitása ellenére lehetséges a lokális elkülönülés, a csak
meghatározott arányú környezeti függés le és felfelé. A piramisok szintjei
azonos/analóg építőkövekből álló együttműködő rendszerek, amelyeket az azonosság
és az érdek tart össze. A magasabb szintű bonyolultság, csak az alacsonyabb szintre
épülve, az által fenntartva tud fennmaradni, az alsóbb szint a tartóoszlopok
egyensúlyának megbomlása esetén a rendszer összeomlik. A magasabb szintek
nagyobb bonyolultságával elérhető sikeresebb rendezettségéből az alsóbb szintek is
hasznot húznak, magasabb védelem, kevesebb befektetés stb.
Az egyre nagyobb bonyolultságú rendszereket az együttműködés kölcsönös
hasznossága tartja együtt, közös rendszer tartósan csak nyereség érdekelten marad
fenn. Hogy a nyereség, védelem, energia vagy/és időmegtakarítás, a hosszabb
fennmaradás alternatív lehetősége nincs nagyobb jelentősége. Csak addig működik,
amíg a mezők tudati szintjén a nyereség, az előny realizálódik. A rendszer külön
érdekessége, hogy logikailag tiszta materialista megvalósulás is megérthető, de ez
esetben az ember is csak változóképes szervezett anyagnak, matériának lenne
tekinthető. A józan ész és az emberi tapasztalat azonban több mint a tiszta materialista
megközelítés, értelmezés szerinti véletlen lehetőségek keveredése. A változásból
fakadó ok, okozattá és egyre jobban kiszámítható következménnyé, megérthető
tudatos többletté vált. A merev materialista megközelítés esetén mi is csak változó
mezők vagyunk, amely azonban mint minden élő rendszer több lett a rendezettség
megértésének a lehetőségével. A legkisebb anyagszemcse, amelyben a belső áramlás
és a lokalizáció kialakult már képes rendezett áramlást tartósan fenntartani, és ezzel
életjelenségeket produkálni. Az élet, a mezők véletlenszerű változása a kaotizmust
eredményező impulzussal gyökeresen megváltozik, lényegi átalakulásokon megy
keresztül. A mezők társulásával magasabb szintű bonyolultság alakulhat ki, amelyet
egy nagyobb impulzus bármikor megszakíthat, újra keverve a dimenziós
tulajdonságokat, a részecskék együttműködési rendszerét bármikor átformálhatja. A
tulajdonságok, a dimenziós jellemzők, értékek új keveredéséből új variánsok fejlődnek
ki, amelyek szintén folyamatosan változnak. A rendszerek leépülése, megszűnése
lehetőséget teremt új variációk megjelenésére, ezek sikertelensége esetén újra bontásra
és újjáépítésre. A változást az impulzusok hozzák, kisebb vagy nagyobb hatások
energiaadagok, amelyek új információkat, új tulajdonságokat eredményező
részecskekombinációkat adhatnak vagy megerősíthetik, és dominesebbé tehetik a már
meglévőket. Az élő változó mezők abban is mások, mint a kaotikusan változó
környezet, hogy az áramlási rendszer közepén meghúzódó ősi mintákat, a lelket nem
éri izotróp és kaotikus hatás, csak az áramlás által sorrendben beérkező részecskék
elosztható, osztályozható és ezzel minősíthető információja. Az áramlási központban
megbújó lélek, hatalmas védettségben él, a külső környezetben keletkező impulzusok
kaotikus támadását csak az egyenként beérkező események ritmusváltozásából
érzékeli. Az életcsíra, a lélek áramlási minta néven ismert szervezőerő, mindig az őt
létrehozó elődök párkeltéskor kialakuló, és a mező mélyének a rejtekében meghúzódó
védett áramlási mintát képez.
Az élőmezők katasztrófája, vagy sikertelen megvalósulása a szerveződés bomlásával
jár. A rendszerek egyensúlyának a megbomlásakor a minden rendszerbe kivétel nélkül
beépített bomlasztó erők, a dezinformációt, elhangolódást okozható részecskék
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aktiválódnak, és belső bomlasztás is megindulhat. A nem szerves mezőkbe jutó anyag
is sajátos bontáson esik keresztül, amely egy áramlással járó folyamatos gyorsuláshoz
kötődik. A gyorsuláskor mindig csökken a térnyomás, és ha ez lecsökken a részecskék
között a kapcsolódást fenntartó értékre, a részecskék, és a mezők az eredeti alkotóikra,
kisebb részecskékre esnek szét. Hasonló folyamat történik a szerves rendszerekben,
amelyekben a dezinformációs erőknek fontosabb a szerepük.
Az anyag állandóan bontódik és épül. Ez az impulzusból kiinduló ekvipotenciális
felületek által képezett, megújuló határoló védőrétegeken kívül és belül is hasonlóan,
de eltérő ritmusban történik. A kezdeti impulzuskor egy nagy mező gyorsítóján, vagy
véletlenszerű sikeres fogantatással indulhat, amelykor valamely nagyobb méretű és
bonyolultságú szerveződés leheletnél is finomabb csillagközi gáz, még nagy
felbontású mikroszkópok számára is láthatatlan szemcseméretű részecskévé zúzódott.
A gázban lévő és az eszközeinkkel még nem mérhető energiaértékű ritka
részecskeállomány, quintesszencia gázt vagy ködöt képezhet, amelyből a
rendezettséget eredményező anyagszerveződési piramisrendszer alsóbb szintjei
épülnek fel. Ezek egyesüléséből érdekeltségi társulások keletkeznek, amelyek
magasabb bonyolultságú együttműködő rendszereket képeznek. Az általunk
észlelhető, mérhető energiaszinteken már (relatív) magas bonyolultságú szerveződések
képezik a piramis általunk már észlelhető és alsónak látott szintjeit, amelyek alatt
természetesen még sok egyszerűbb szint lehet. Az atomi szint alatti bonyolultságú
mezők, már sok millió apróbb részecske dimenziós tulajdonságait egyesítik, az
impulzusos találkozásaikkor ezeket a tulajdonságokat, egyéni áramlási jellemzőiket
keverik. Az impulzus e kis részecskék ütközéses egyesülése és bomlása, a mezők
korábbi tulajdonságainak, a jellemzőinek a megváltozása. Az ilyen változáskor mindig
energiaérték és információváltozás következik. Az impulzus a mozgási, áramlási
dimenziós értékek megváltozásával és keveredésével jár, amelyben rendszerint töltött,
forgó részecskék szabadulnak fel a korábbi kötés béklyóiból. E részecskék új
variációkban egymáshoz tapadása, egy új variáció szerinti változási lehetőséget
eredményez. Nem ismert a részecskék mennyiségének és energiaértékének a
növekedése, csak a keveredés változása. Az energia megmaradás még érvényes.
Tudjuk, hogy a nagy, vagy x sebességgel egymásnak ütköző részecskékből álló mezők
részben széteshetnek, részben új variációkba tapadhatnak, keveredhetnek, és időnként
a pontosan szemben ütközés esetén nagyon tartós, neutrális, nem (vagy csak alig)
pörgő részecskék is keletkezhetnek. E részecskék is korábban megvolt nagyobb
sűrűségű és bonyolultságú szerkezetből, áramlási mintából jönnek létre, amelyben nem
igazolható energia keletkezése.
A tér nyomása azonban úgy tűnik, hogy helyenként egyre szélsőségesebb. Lehetnek
lokálisan elkülönültnek látszó terek, amelyekben egyre nagyobb az energianyomás, az
energiahullámzás. Ez lehetséges alternatívává emeli a megdőlni látszó ősrobbanást,
amely az egyre nagyobb hullámzás lokális energia összegződése. Ezt azonban már
nem lehet ősrobbanásnak nevezni. Ez csak egy nagyobb fraktálszintű szerveződés
időzavarba kerülése, egy nagy áramlási rendszer összeomlása. Ha egy hatalmas térre
kiterjedő lokális rendszerben ilyen esemény következik be, a térben kialakuló új
evolúció értelemmel rendelkező szemlélője a folyamat és térbeli helyzetétől függően
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általános tágulást is észlelhet. Ha a megfigyelő az időútjának a vége felé jár, már más
lesz az észrevétele. Azt fogja észlelni, hogy minden környező objektum közeledik
egymáshoz. Tehát a megfigyelő észlelési lehetőségétől és a megfigyelt terület, időzóna
térváltozásától függő relatív észlelése és következtetése lehet. Ha egy gömbhéjra
annak belsejéből egy áramlási csatornán kijutó és a héjfelületén az ellenkező pólus felé
haladó objektumból figyeljük a közel azonos időben kijutókat, egymástól távolodó
objektumokat észlelhetünk. Ha az előttünk állókra figyelünk, azokhoz kezdetben
közeledünk, később azok nyelő felé felgyorsuláskor eltávolodnak tőlünk. Ha az időben
utánunk kijutó mezőkre figyelünk, azok egy része közeledik, majd a térben távolodni
fog tőlünk. Az egyenletes sebességgel haladás esetén is más időzónába kitekintve
eltérő közeledést vagy távolodást fogunk észlelni. Az is befolyásolja a tágulás vagy
közeledés észlelését, hogy milyen szöget zár be az objektum haladási iránya a
megfigyelő pozíciójával. Egy az áramlásra merőleges irányból az eseményeket, a
mezőket megfigyelő akkor sem fog észlelni vörös eltolódást, ha az objektumok
valóban távolodnak egymástól. Ha viszont kis szögből lát rá a valóban áramló, az
időútján haladó, tőle valóban távolodó mezőre vörös eltolódást fog észlelni. Ha
mindkét mező haladási iránya ellentétes, vagy 90 foknál nagyobb (180 fok körüli,
tehát ellentétes) az áramlási irányszöge nagyobb vörös eltolódást fog észlelni. Ha
mindkét objektum, a megfigyelőt hordozó és a megfigyelt is éppen gyorsuló szakaszán
jár a saját időútjának, akkor az egymás felé tekintés eredménye időben növekvő vörös
eltolódást eredményez. Ez azonban nem igaz az egész tér megfigyelhető eseményeire
és összes objektumára. Mivel a megfigyelési lehetőségünk is véges, ezért a térben
történő kitekintésünknek is vannak határai. Ha e határokon belüli közeli objektumok
általános távolodása nem figyelhető meg, de a régmúltból származóké igen, ez még
nem jelenti azt, hogy a jelenünkre is érvényes a múltbeli (esetleg elavult) információ a
tágulásra. Az összes megfigyelés egy statisztikai eredőt eredményez, amely táguló és
közeledő objektumok térbeli eredményeként általános információt adhat a térben lévő
objektumok egymáshoz viszonyított térbeli változásáról.
A fény útját követő megfigyelés azonban nem azonos az időút megfigyelési
lehetőségével. A fény részecskék, a fotonok már időutazóknak tekinthetők, mert közel
radiális irányban szelik át az Univerzumot. A fénysebességgel érkező hatásváltoztató
energia nem a hagyományos részecskespirálon áramlik, ezért nem az eseményrendben,
hanem érkezési rendben fejti ki a kölcsönhatását. Az időúton haladásunk közben a
haladási pályánkat keresztező a mindennapi változásunkat okozó részecskék nagyobb
része bennünk és a környezetünkben keletkezik, illetve a környezetről vetítődik
visszahatva ránk. Az érkezési és kölcsönhatási eseményrendet a Napból érkező gyors
és lassú részecskék is befolyásolják, amelyek a közelmúlt változási információjával
látják el a szerveződéseket. Az eseményrendet folyamatosan de sokkal gyengébben
befolyásolják a múltból és a távolból érkező olyan időutazó részecskék kölcsönhatásai,
amelyek a távoli mezőkben és a régmúltban történt események radiálisan átszelő
informátorai. Ezek a hatásváltozásokat okozó részecskék, a mezőnk téridős útját
keresztezik, amely a fejlődésünket, a mindennapjainkat is befolyásolják. A mi
változásunkat, az idő és eseményrendünket tehát nemcsak a jelen eseményei
befolyásolják, hanem a négyzetes törvény szerint a távolsággal és az esemény változási
energiájával is módosuló múltbeli történések. A mi észlelési és kölcsönhatást okozó
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eseményrendünket tehát statisztikai többségben az időúton a pályánkat keresztező
környezeti változások, és azokon visszaverődő, saját kibocsátások módosuló és
visszaérkező információja határozza meg. A hatás erősségben és a napi
változásunkban domináns kölcsönhatások azonban mindig tartalmaznak olyan
időutazó gyenge összetevőket, amelyek hosszú időn át folyamatosan érkeznek, és egyre
jobban befolyásolhatják a környezeti hatásokat. Ezek az összetevők, mintegy bevezetik
a későbbiekben várhatóan megerősödő eseményeket, és a jelen történések
dominanciáját gyengítik. Ez alapján feltételezhető, hogy folyamatosan kapunk
információt sokféle lehetséges jövőről, amelyek a jövőbeni változásainkat
befolyásolhatják, amelyek megerősödése megérzésként megjelenő érzést, előérzetet
eredményez. Ismert, hogy az előérzeteink néha csalnak, olyan megérzett események
nem következnek be, amelyek bekövetkezési lehetőségéről a korábbi megérzéseink
megerősödése miatt egyre jobban meggyőződtünk. Ekkor csak valamely kisebb
energiájú, de az időben és térben közelebbi körülmény változása módosította az
eseményeket, a lehetséges és valószínű jövő eseményrend helyett egy eltérő
eseményrend sikeredett. Tehát a távoli események miatt még sokféle jövő lehetőségei,
az időben és térben közelebbi események által befolyásolhatók, módosíthatók és
megváltoztathatók. Ez nemcsak a nagy energiájú változások Naprendszerbeli
eseményeinek a lehetősége, hanem a közvetlen környezet négyzetes törvény szerinti
erősebb hatást kifejtő módosító hatásai által is befolyásolt. A legerősebb módosítási
lehetőség, a bennünk lévő önirányítás, a határozott akarat a környezeti befolyással
együtt eredményezi a kialakuló kölcsönhatási időrendet. A távoli múltból
bekövetkezhető eseményt felülírhatja egy napkitörés eltérítő solláris szele, de az így
kialakult hatásrendet módosíthatja egy közelebbi esemény, egy közvetlen veszély vagy
baleset. Feltételezhető, hogy a módosító hatásrend az egyensúlyt legjobban
befolyásoló, megváltoztató, vagy védő hatásokat engedi érvényesülni, a saját egyéni
eseményrendben a környezeti hatásokat felülírni. A figyelem, az észlelés a kölcsönható
eseményrend fókuszálódik az egyensúlyi állapotot a legjobban befolyásoló hatásra,
amelynek az elhárítására törekszik. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az esemény
keletkezési időrendjétől és keletkezési erősségétől független befolyás és
kockázatelemzés dönti el az észlelést követő reakciórendet, azaz a tényleges környezeti
hatás saját mezőnkről visszatükröződő kibocsátott válaszreakcióját.
Az ősrobbanásról leírt gondolatok folytatása szerint ez esetben az ősrobbanás nem
egyedülálló és végtelen térbeli esemény, hanem az Aspektusban leírtak szerinti nagy
térméretű lokális energiacsúcs összegződése, amely hosszú időre és nagy térre
kiterjedő, de nem végtelen kiterjedésű lehetőség. Ez nem ősrobbanás, csak egy
Világegyetem méretű mező fogantatásának tekinthető. A távoli múltba kitekintve
számos olyan több száz fényévnyi átmérőjű üresnek látszó tér észlelhető, amelyből
eltávozott az anyag, amely anyag ma más csillagok és galaxisok halóinak
kereszteződéseiben ütközik. Ennek ellenére az sem lehetetlen, hogy az ilyen üresnek
látszó térségek hatalmas méretű fekete lyukak, pontosabban hatalmas méretű
térszerveződések olyan anyag-beáramlási nyílásai, amelyekben a beáramló anyag a
fény sebessége fölé gyorsult.
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Az ilyen hatalmas méretű ősi szerveződések térben táguló füzérsugarai már nem
képeznek folytonos részecskefüzéreket, már a részecskék mérete is bolygónyi vagy
csillagméretre növekedett, de a tágulási és térarányok, az eseményrendek és a
térmérethez viszonyított erősségek valószínűen változatlanok. A szerveződést ez miatt
a jövőbe (hozzánk) utazó fény majdnem sugárirányban a teret átszelő részecskéi nem
rajzolják ki, azt legtöbbször belülről szemléljük. Ha az adott térszerveződéseket
szeretnénk látni a maguk áramlási időrendjében, az idő-utak, a füzérpályák
kirajzolódását, a megfigyelt objektumok mozgási és haladási főirányát kell
számítógépekkel begyűjteni. Az azonos irányba a közös nyelő felé tartó csillag és
galaxis halmazok még felismerhetően kirajzolják a beáramlási pályákat, és ez
megfigyelhető az éppen megszületett fiatal csillagok széttartó nyílt halmazainál.
A csillagnyi tömegméretű mezők kialakulása a tartós anyagtorlódásoknál, a galaxisok
halóinak a kereszteződéseinél történik, de ez nem az egyedüli lehetőség. A
csillagtérben számos eltérő anyag és térszerveződés alakult ki, amelyek szintén
törzsfejlődéssel szelektálódhattak. Ez megfigyelhető a kisebb szerveződési szinteken,
az atomi szinteke alatt és felett is. A fogantatás kisebb térerők, áramlások,
energiahullámok esetén is lehetséges, Pl., ha a már felnőtt és ivarérett csillagok,
egymás fel fordítják a pólusaikat. Az ilyen párosodáskor a füzérkötegeiken a nagy
sebességgel, egymással szemben, a fény többszörös sebességével kiáramló részecskék
hasonló sebességű, de ellenkező iránydimenziójú részecskékkel ütköznek. Ez elér egy
olyan gyorsítási fokozatot, amellyel az egymásnak lőtt részecskék egy sűrűbb új
hatásmintát, áramlási magot, folyamatmintát képezhetnek. Ekkor is töltött részecskék
és azokból egyre magasabb bonyolultságú energiamezők keletkeznek.
A hosszú evolúciós időt és nagy tömeget gyűjteni képes mezők áramlási mintái már
nagyobb bonyolultságúak, összetettebbek, amelyek változási élettörténetére
meghatározó az elődök, a szülők dimenziós tulajdonságai és azoknak a keveredése.
Tehát ahhoz, hogy csillaglényé válható fogantatás történhessen, Olyan dimenziós
jellemzők, lendület és energiaértékek szükségesek, amelyek genetikailag kódolják az
új áramlási mintába a következő évmilliárdokra szóló változási programot. Kisebb
energiájú, más jellemzőkkel rendelkező mezők, a tulajdonságaikat meghatározó ősi
örökséget és az életfolyamat, a változási idő alatt gyűjtött egyedi tapasztalásokat
keverhetik. E hatásmintából neutronok és töltött részecskék befogásából kezdetleges
élőlények, pl. atomok is szerveződhetnek, amelyek evolúciós fejlődési bonyolultsága
nem áll meg az urán és a nehézatomok szerveződéseinél. Ha a hidrogén bonyolultságú
és energiatartalmú élőmezőt megfertőzi egy másik neutron, proton vagy és elektron,
azaz nő a tömege és az energiája, vagy találat éri, ezzel megváltozik a tulajdonsága,
más élőlénnyé alakul. Az elemek periódusos rendszerével nem ér véget a mezőkbe
szerveződött keringő részecskevariációk lehetősége, mert az elemek egymással is
kapcsolatra léphetnek, kezdetleges vegyületek, lazább kovalens kötésű magasabb
bonyolultság alakulhat ki. Ha a hidrogénnel az oxigén vagy a nitrogén, illetve más
elemek keverednek közös hasznosítású projektbe, magasabb bonyolultsági szintű
vegyületek jöhetnek létre, Pl. a házasságszédelgő bűbáj, a szén. A csillagközi
evolúcióban, mint a mezőkön belüli szerveződésekben a véletlenszerűen összeállt és
sikertelen vegyületeket hamar átlépi a fejlődés, csak a járható utakon tud
továbbfejlődni. Ez a véletlenszerű evolúciót és annak variáns lehetőségeit hamar
visszafogta, és csak a sikeres, és nagyobb valószínűséggel járható fejlődési utakat járta
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be. Azok a valószínűségi számítások, amelyek megállapítása szerint az élet
kifejlődésének a véletlenszerű valószínűsége kicsi, vagy reménytelen, nem vették
figyelembe, hogy a sikertelen ágak kiesése, (az evolúció párhuzamos szálakon folyt)
nem akadályozta, hanem segítette a sikeres kifejlődés valószínűségét.
A hatásminta bonyolultsága és összetétele magas szintig meghatározott, de ennek
ellenére nem kizárt, hogy egyszerű részecskék társulásából egykor csillag lehessen. Ha
a sikeres áramlási minta már kialakult, részecskékre, energia táplálékra van szüksége,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy egyszer majd felnőtt, önálló és kiegyenlített
forgalmat lebonyolító áramlási mező részévé váljon. A kezdetben elfogyasztott
részecskék egy része azonnal beépül a mezőbe, és akár életfogytig a mező részévé
válhat. A tér az energia/tömeg és a méret növekedésével, a környezetével sajátos
aránytartást alakít ki. A tudomány ezt úgy ismeri, hogy a tér folyamatosan tágul, amely
miatt gyakorlatilag állandó az átlagos sűrűsége. Ha az energia mennyisége nem
változik, elképzelhető egy állandóan arányos átlagos térsűrűség, amelyben az
összeépülő részecskearány lépést tart a bomlásban résztvevőkkel.
Ismerjük, hogy a mezők az életszakaszuk legnagyobb részében kiegyenlített be és
kimeneti forgalmat bonyolítanak le. Ismert az is, hogy körülbelül annyi öregszik el,
mint amennyi keletkezik. Ez a szétbomló, összeépülő részecskékre is érvényes,
amelyek között időeltolódás történik, mert a fiatalabb test és tömegépítő körszakban a
fogyasztás és a tömegépítés, a rendezettség növekedés nagyobb, mint a statisztikai
átlag. Ezt kiegyenlíti az idősebb kori leépülés, amelykor a bomlási arány magasabb, a
kaotikusabb folyamatok kerülnek túlsúlyba. A fiatalabb mezők minden vágya a
kiteljesülés, a naggyá válás, a végtelen lehetőségek megszerzése, amelyet a
gömbhullámon szétterülés közbeni tér tágulásaként élnek meg. Az ilyen ifjú mezők
szimbiota társulásának az időbeli befogadóképessége magasabb, mint az időegységre
jutó események lehetősége, amelyet az idő lassulásaként élik meg. Ugyanez idő alatt a
már mező részeként élő idősebb szerveződéseknek a tér szűkül, az idő rohan, a
feldolgozó képesség időbeli lehetősége csökken az események elrendezéséhez, a
rendezettség további növeléséhez, amely az információs túltelítődés miatt nehezül
meg. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy az események időbeni aránya majdnem
változatlan, hogy közel állandó, akkor a feldolgozási differenciát az információs raktár
telítettségi állapotában kell keresnünk. A tér és az információs sűrűség növekedésekor
a mezők rendelkezésére álló rendezési kapacitás, és a befogadó képesség egyre
csökken, a mező feltelésének a befogadó, rendszerező képességcsökkenés a
következménye. A meghatározott méretbe kényszerített belső épülésű mezők
információs feltelése törvényszerű, a méret növekedés leállását a belső sűrűsödés, a
rendezetlenség növekedése követi. A külső, a kezdetben valóban táguló térbe történő
kikerülés a környezettel együttnövekedés lehetőségét eredményezi, amelyben a mezők
egymáshoz képest keveset öregszenek. A nagyszülők határrétegén tágul a szülői
mező, azon tágulnak a leszármazottak, amelyek felületén a későbbi utódoknak nyílik
ki a tér. Az atommagokból aszteroidák, kisbolygók és napok lehetnek, az
elektronokból holdak és bolygók, majd csillag halmazok. E tömeget növekvő
társulatba szerveződő részecskéknek a tér kezdetben tágul, az információs nyomás
növekszik, a lehetőségek a kiteljesedés felé nyílnak meg. Az életszakasz nagyobb
részének az elmúlásával azonban e mezők között is csökkenni fog a tér, megkezdődik
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a sűrűsödés majd a túlgyorsulás, a nyomáscsökkenés és a leépülés. Közös a rendszer
abban, hogy minden szintjén azonos, analóg folyamatok észlelhetők, a gyors fejlődést
a kinyílás követi, az információs energia sokasodásával a térben és időben szétterülés,
majd az elvirágzást követően törvényszerű a leépülés. A sokmilliárd évig szerveződő,
többszöri életszakaszon átalakulva csillaggá váló részecskemezők magas szintű
rendezettséget alakítottak ki, amelyben másféle, évmilliárdokig növekvő
változássűrűségű bonyolultság alakult ki.
A négy ötmilliárd évvel ezelőtt született részecskék a mai szemmel nézve korszerűtlen,
de nem elavult és állandóan fejlesztett stabil élő társulásokká alakulhatnak, bolygókba,
csillagokba szerveződhetnek, amelyeknek nagy a tehetetlenségük, hosszú a
reakcióidejük, de nagyon nagy a tűrőképességük. A kezdeti impulzusból felnövő
részecskék több életszakaszon is átmehetnek, amíg elérik a bolygó méretet és kort. Ha
a tömegük tovább gyarapodik, és nem szünteti meg a körfolyamatot az ötödik bolygót
ért hasonló kataklizma, akkor elérhetik a csillagméretet, és további hosszú ideig
csillaként élhetik az életüket tovább. A méret, a korosodás és a korral járó
tapasztalatszerzés növekedése felé egyre kevesebb drasztikus, hasonló méretű
tömeggel történő ütközés lehetősége. A csillaméretűvé váló szerveződések,
megtanulták felismeri és kivédeni a nagyobb ütközéseket. Mindenesetre a számbeli
arányhoz képest nagyon kevés a csillagméretű mezők ütközése, megtanultak az égi
pályákon közlekedve egymásra figyelni. Kisebb mezőket változatlanul
bekebelezhetnek, hiszen ez a természetes folyamat része, miként az leírásra került a
Jupiter által etetett Nap táplálkozási szokásai és a Flerek, pertubációk közötti
összefüggések feltárásakor. Ha elég nagy forgalmat tud lebonyolítani egy mező, ha
eléri a csillagméretet, olyan nagy tartalékkal rendelkezhet, amelyből rendezett,
irányított solláris széllel távol tarthatja a kellemetlen méretű tolakodókat. A nagy
tömeg nagy gravitációs térre ad lehetőséget, amelyben hatalmas bolygók és ezzel
árapály erők is működnek, amelyek kivédhetik, semlegesíthetik és szétbonthatják a
csillag felé igyekvő tolakodókat. A nagy gravitációs tér hatalmas sokáig tartó
gyorsulási lehetőséget is eredményez, amely a közeledő mezőket többnyire
feldarabolja mire veszélyes közelségbe érnek. Minden bolygó hasonló Univerzális
fegyvertárral rendelkezik, amelyben a gravitációt és a kisebb tömegű kísérőket
használják pajzsnak a túl nagy vehemenciával közeledő kellemetlenkedők
távoltartásához. A már magasan rendezett töltésforgalmat lebonyolító mezők, a
bolygók még általában nagyobb test, azaz tömegépítő korban vannak, amely miatt a
hatásforgalmuk nem kiegyenlített. Mivel az önálló sugárzásuk, a szoláris szél jellegű
tolóerejük még nem éri el a csillagszintet, ezért nagy és tehetetlen célpontot jelentenek
a Napba kényszerített aszteroidáknak. A Nap is előszeretettel körbeveszi magát e
bolygókkal, a gyermekeivel, védekezően mögéjük bújik, ha valami rendellenesen nagy
kisbolygó érkezik. A nagyobb bonyolultságú mezők már nemcsak
emlékezőképességgel rendelkeznek, hanem a tapasztalataikat kiértékelve az
előjelzéseket is megértik. A mezők a nagyobb energiájú ütközésekkor, az
impulzusokkor sokféle eltérő méretű és eltérő sebességgel a helyszínről elrepülő
részecskékre és lassabban haladó nagyobb töredékekre bomlanak. E töredékek jelentős
része az eredeti haladási irányhoz közeli pályán, de annál sokkal gyorsabban haladva
időben megelőzve, előrejelzést ad a várható nagyobb darabok érkezéséről. Az azonos
irányból érkező részecskesűrűség változása a mezőknek jelzést ad, tudósító
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információt, a közelgő veszélyről vagy eleségről. A Napnak olyan ez a részecske
sűrűsödés, mint a kutyának a szagokat okozó molekulák megérzése, amelyre
megindulnak az emésztőnedvek elválasztása, felkészül az étel fogadására a szervezet.
Ha az előőrsként érkező részecskék, szagok, az előrejelzéskor túl nagy méretű, (nem
eleség = veszély), ellenséget jeleznek, a mezők erre is időben felkészülhetnek. Az
állatoknak valószínűen ez a hatásmechanizmus segít a közelgő veszélyek, földrengések,
szökőárak és egyéb katasztrófát okozható természeti rendellenességek előrejelzésében,
ha szokatlan részecskesűrűséget detektálhatnak, vagy valamely irányból a részecske
sűrűsödését, a hatás folyamatos erősödését észlelik. Megjegyzendő, hogy a felénk
közeledő részecskék időegységre jutó sűrűsödését nagyságrendekkel erősebbként,
vészjelzésként észleljük.
A bolygók olyan fejlett evolúciós szerveződések, amelyek e csillagközi
részecskesűrűség változásaiból fakadó jelzéseket megértik, és ha elég idő van a
kivédésére, a reakciójukkal ezt megkísérlik. Ez lehet a saját részecske kibocsátás
növelésével a pályától eltérés, magasabb vagy alacsonyabb energiájú határfelületre
menekülés.
Valamennyi méretű és sűrűségű, (ritmusú) részecskeinvázió ellen kialakult
fegyverarzenállal védekeznek, de nem készülnek fel a nagyon valószínűtlen, a
ritkasága miatt túl sok energiát felemésztő terrortámadásokra. A sodródó részecskéket
már a legkülső határrétegen feltartóztatják, semlegesítik. Ha nagyobb energiájú és
sűrűbb a támadó idegen részecskeinvázió, akkor a szférákra, azaz a külső aurákra, a
külső határrétegekre lőtt saját részecskék dolga a feltartóztatás és a beavatkozás. Szinte
a teljes frekvenciasáv ellen kialakult határrétegek védelme szavatolja, hogy a kisebb
méretű és a sűrűbben érkező tolakodók, ne okozhassanak galibát, ne kergessék
időzavarba a bolygó immunrendszerét. A nagyobb kinetikus energiájú részecskék ellen
is van hatásos ellenszer, csak a legnagyobb túl nagy lendülettel és túl rövid idő alatt
megközelítők, vagy a közelben pályaeltérést szenvedőre nem tud a bolygó idejében
felkészülni. Ezek becsapódásai emlékeztető sebhelyként borítják a felszínt, amelyet a
felszíni rétegekbe gyűrődő emlékezet sodor a Föld geológiai memóriájába. Ha nincs
elég idő az ütközés elkerülésére, akkor az árapály és a gravitációs fegyver vetődik be,
majd a gravitációs térben történő gyorsulás következményeként a kisebb részecskékre
bontási kísérlet. Ha ezek sem járnak eredménnyel, és az ütközés elkerülhetetlen,
jönnek a tartalék fegyverek, az egyre sűrűbb részecskehéjak fékezése és
impulzussűrűbb eseménysorozattal a változási folyamat felerősítése, amely felizzással
jár. Ez megkönnyíti a betolakodók bontását, az ionos kötések ekkor könnyebben
felszakadoznak, és növekszik az esély a betolakodó elhamvasztására, a kinetikus
energia légköri elnyelésére. Ha az elhamvasztás, - a fékezési pont után egy oxigéndús
környezetet jelentő határrétegben - sem valósul meg teljesen, ez esetben a támadó
lefékeződése után egy G. értékű gravitációs gyorsulás következik, amelyben még egy
kísérlet történik a részecskékre bontásra. Ha túl nagy tömegű, és túl nagy mozgási
energiával rendelkezik a támadó, Pl. kisbolygó vagy nagy aszteroida, akkor a maradék
tömeg lendülete teljes egészében átadódik egy óriás impulzusban az ütközés során. Ez
a kinetikus energia a már leírt irtózatos pusztítást eredményezhet, megváltoztathatja az
életet, megölheti a bolygót, vagy végső esetben akár szét is robbanthatja.

320
Ez a lehetőség Damoklész kardjaként itt áll felettünk, és az emberiség oktalan
homokba dugja a fejét. A technikailag lehetséges eltérítést ideje lenne megszervezni,
és a távolabbi csillagtérre az aszteroida és a kisbolygó, valamint az üstökösökre a
jelenleginél sokkal szervezettebb megfigyelést kiterjeszteni. Ehhez a Marson kívüli
pályára kell állítani megfigyelő űrszondákat, amelyek által folyamatosan begyűjtött
jelzéseket több egymástól független központban kell szinkronrendszerben kiértékelni.
A térenergia felhasználására ez kínál és igényel ésszerű lehetőséget. Ha a
megfigyeléseket, a mai 2-3 hetes észlelési rendszerről a hónap feletti lehetőségekre ki
tudjuk terjeszteni, alternatívát kaphatunk egy esetleges, de törvényszerűen
bekövetkezhető kozmikus katasztrófa kivédésére, az élet meg és átmentésére. Ez
esetben elég időnk lehet egy, de végzetes lehetőségű jövőt módosítani, eltérítő tolóerőt
kifejtő nukleáris fegyvereket a támadó mezők elé, mellé küldeni, hogy azokat a
megsemmisítés helyett elkerülő pályára segíthessük. Hogy mikor lesz szükség ilyen
fegyvertényekre azt még nem ismerjük, de tudjuk, hogy a támadó tömegű mező már a
saját időútját jelentő pályán jár és egykor ide fog érkezni. Ha ezek a felkészülések nem
történnek meg idejében, a Mars és a lakói sorsára juthatunk, a túlnépesedett bolygóról
eltűnhet az élet és az ember, az evolúció a földtörténeti múltba vetődhet vissza. Ez
azonban nem népességszabályozás, nem csak a túlnépesedett emberi létszám
drasztikus csökkentése, hanem könnyen minden fehérje szintézisből kifejlődött
biológiai rendszerű élő fajt, egyedet eltörölhet a Föld felszínéről. Hargitai Károly a
Vészharang, David Suzuki, A szent harmónia, és Graham Hancock a Mars rejtély
című könyvekben leírt aggódások nem alaptalanok. Az élet és a Föld nem ismert
időben bekövetkezhető kozmikus mértékű állandó veszélyben van. Az ember kijutott
az űrbe, kilépett a saját lokális rendszeréből és már nagyobb környezetre terjed ki az
űrhajók tolóerejének a látszólag jelentéktelen módosító hatása. A meteorológusok
káoszelmélete már közismert. Elég egy gyertyát a déli sarkon elfújni ahhoz, hogy
esetleg ennek a következményeként egy trópusi vihar hatalmas változtató képessége
kialakuljon. A bolygó és csillagközi térben ugyanezek a hatások erősödhetnek fel egy
űrhajó tolóerejének a fuvallataiból. A túlterjeszkedő ember környezeti egyensúlyt
megváltoztató befolyása ellen a környezet törvényszerűen védekezik, a folyamatba
előbb vagy utóbb beavatkozik. Az ember eljutott a veszély felismerésre, szükség van
már az okos és előrelátó cselekedetekre!

Nostradamus üzenete a 2000. év után élő emberiségnek:
Az információ és hatáskombinációkat őrző szervezeti rész az ősi információkra
alapozva rutinszerűen elvégzi az elemzést, az összehasonlítást, beazonosítja a
megérzett várható hatás ellensúlyozásához szükséges teendőket, és ösztönösen
elvégzi a feladatot. Az ősi evolúciós folyamat többmilliárd éves lényei, az
atomok és a térben lévő változó mezők nemcsak megtanulták a növekvő
hatáserősödéseket megérteni, hanem magas szinten kifejlődött képességekkel
rendelkeznek a megérzett erősödésekből várható hatás következményeinek a
beazonosítására, és ha ez kedvezőtlen a helyzet kikerülésére. Ez lehet ellenhatás,
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például egy bolygóhoz közeledő másik mező által kibocsátott
részecskemennyiség időbeni sűrűsödésének az észlelése esetén a saját változás
növekedése, és ellenrészecske-szél keltése. Ez alacsony szintű ösztönös és kicsi
tudatos érzékelés esetén térirányba kibocsátott hatásnövekedést eredményez. Az
különbözteti meg a magasabb szinten tudatos, fejlett reakcióképességű mezőket
a materialistább anyagi szerveződésektől, hogy a környezeti hatásnövekedés
észlelése esetén célzott reakciót képesek kibocsátani. Ez lehet teljesen
automatikus is, azaz materialista változás, amelykor a rendezetten változó
mezőbe beérkező részecskearány növekedése szükségszerűen magasabb számú
belső impulzus keltődéséhez, és ezt követően az időegységre számítva magasabb
számban verődik vissza, növelve az ellenhatást. Ez rendszerint az egymáshoz túl
közel került mezők, Pl. elektronok, atomok, a bolygók egymástól való
távolodásához vezet, amelyre jó példa a Mars 2003. augusztus végi
földközelsége.
Ha a tágabb környezet nem eléggé ismert változásától eltekintünk, és a Nappal
együtt a tejút körül keringő, helyet változtató Naprendszer pályáját nem
keresztezte egyidejűleg jelentősen eltérő sűrűségű csillagközi gáz, akkor a
relatív közelségben lévő, megfigyelhető mezők által okozott változás
megérthető következményekkel jár.
A Vénusz 2003-as májusi Földközelbe kerülése rövid időre jelentősen növelte a
Földre jutó energia mennyiségét, amely a kifelé térítő erőként a Nap átlagos
sugárzásából, a Vénusznak a Föld közelségére megerősödő saját sugárzásából és
a Vénuszról a Földre is tükrözött Napenergia többletből tevődött össze. Ez
jelentős energiatöbbletként jelent meg a Földet a Nap felé, befelé térítő erőkhöz
képest, az egyensúly a kifelé térítő erők javára eltolódott.
Az ember már évezredekkel ezelőtt felfedezte, hogy némely egyed képes időnként
vagy tartósan a jövőben várható eseményeket megérezni, és abból a várható
folyamatokat előre jelezni. Ez minden élőlényben kifejlődött képesség, amely azonban
egyedenként eltérő módon fejlődött ki. Majdnem minden élő mező rendelkezik azon
képességgel, hogy bizonyos dolgokat előre (a már megkezdődött dolgok teljes
hatáskifejtődése előtt) megérezzen, azok várható hatásai ellen felkészüljön. A legtöbb
ilyen megérzés a tudat alatt működik, amelyhez a tudatos észlelés nem szükséges. Ez
azon esetekben várható, ha a várható esemény olyan a gének, vagy a tudatpiramis alsó
szintjeit alkotó élő szerveződések memóriája által ismert folyamathoz vagy
következményhez vezet, amelyek nem veszélyeztetik az egész szerveződés egyensúlyi
állapotát, vagy a csekély veszélyeztetés miatt nem szükséges a legújabb ismeretekkel
összevetés. Ilyenkor a belső mechanizmus, az életpiramis alsóbb szintjein befogott
idegen energia időegységre jutó növekedése miatt megnövelte a szerveződés pl. A
Föld kibocsátott (visszavert) részecskesugárzását, amely a szerveződés, ez esetben a
Föld pályájának az átmeneti kifelé tolódásához vezetett.
Az is megkülönböztetést adhat a mezők tudatos és fejlettségi szintjéről, hogy a mezőt
ért és kibocsátott hatásarány miként változik. Ha csak reflexióra kerül sor, a tudatos
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és ösztönös, tehát életszerű reakciószint alacsony, ez esetben materialistább,
fejletlenebb anyagmezőre kell gyanakodnunk. Ha a kibocsátott reakció a hatásnál
nagyobb, tehát tartalékot is mozgósít a kellemetlen következmény kivédésére, ez
esetben fejlettebb érzékelés és reakcióképes élő mezővel van dolgunk. Mindegy hogy
milyen a mező szerveződési szintje, a reakció, a következmény számít. Az atomnyi
mezők is tanulóképesek, amely az élő mezőként beazonosításukat erősíti. A gerjesztést
képesek megtanulni és legközelebb már ismert eseményként beazonosítva reagálni. Ezt
régóta magizoméra néven ismeri a tudomány.
A Föld pályáján a kifelé eltolódása az időegységre jutó változás csökkenését kellett
hogy eredményezze. Ezt jelentős lehűlésnek kellett volna követnie, amelyet azonban
megakadályozott a Mars Földhöz közeledése miatt a Mars irányából növekvő
részecskesugárzás. A nagyobb keringési idő miatt e változás hatása tartósabb, amely
miatt a rövidebb idő alatt elvonuló Vénusznál tartósabb hatás érvényesül. Az erők
egyensúlyában a Mars nyomása kerekedett felül, amely és a Föld Mars felé
megnövekedő nyomása a két bolygó közötti térnyomás megnövekedését
eredményezte. Ha a Föld éppen a Mars és a Nap között haladt, akkor ez a növekvő
nyomás a Földet a Naphoz egyre közelebbi pályára állította. (A szerző nem ismeri a
bolygók és a Nap ez időben egymáshoz képesti térhelyzetét, ezért természetesen más
térállapot és ebből másfelé segítő térnyomás is kialakulhatott). A térerő változás az
északi féltekével a Nap felé forduló Földön, a májusi felmelegedést követő rövid
lehűlés után egy tartós erős felmelegedést okozott, amely egészen augusztus utolsó
napjáig tartott. Az egyenlítőtől északra lévő, az ekliptikára merőleges terület
besugárzásának a növekedése miatt a pireneusi félsziget magasságában rekord
melegeket mértek, amelyet egész Európában a szokott hőmérséklet feletti forró
nyárhoz vezetett. A Nap felől jövő részecskesugárzás növekedése a már javában
beérkező meteorraj egyre erősödő elgázosodása miatt egyre intenzívebbé vált, előre
jelezve a várható Napkitöréseket. A két hatás összeadódása a Földön erőteljes
részecskenyomás és változásnövekedést eredményezett. Ez évben, augusztusban a
Mars a szokásosnál is közelebb került a Földhöz, az átlagos 57 millió km-nél is
közelebb. A továbbiakban várható változást (ha a tágabb környezet hatásai nem hatnak
felül) az határozza meg, hogy a külső vagy és belső bolygók kerülnek e közelebb a
Földhöz, és e közeledés segítő vagy fékező, befelé vagy kifelé térítő a pályán
haladáshoz. Természetesen ezekhez a hatásokhoz hozzáadódik a Napban történő
változás alakulása. A Mars lassabban kering a Földnél, kb. 1.9 év alatt kerüli meg a
Napot, amely miatt a belsőbb pályán a Föld gyakorlatilag lekörözi a Marsot. Ez
azonban mindenképpen hosszabb együtt-haladási folyamat, mint a Föld-Vénusz
rövidebb idejű együttkeringése, amelynél a Vénusz jelentősebben lekörözi a Földet,
gyakorlatilag 6 havonta, azaz évente kétszer megközelítve. Ez nagyobb, de rövidebb
időre szóló kifelé toló hatást kellene, hogy jelentsen annál is inkább, mert a legkisebb
távolsága a Földtől kevesebb, csak 40 millió km, de mivel jelentős a pályaelhajlás az
ekliptikához, ezért ennél sokszor messzebb vonul el a Föld mellett. Tovább módosítja
a lehetőséget, a Vénusz Földdel ellentétes forgásiránya, amelynek van közös irányú
összeérő felülete ez nem távolító, hanem közelítő erőt jeleníthet meg. Ez azonban a
jelentősen eltérő kerületi sebesség miatt nem nagyon erős lendületazonosság, ezért a
két mező közötti felületi súrlódásnál az eltávolító erő lehet a domináns).
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A 2003-as évben nem egyszerre jelent meg a két hatás, előbb a Vénusz kifelé toló
hatása, majd a Mars befelé kényszerítése, az utóbbi hosszabban érvényesült. A Merkúr
befolyásolhatta e pályamódosulásokat és az általuk okozott részecskesugárzás
változását, de e sorok írója nem ismeri a kérdéses időszakban a Merkúr pályáját és
hatását. (Megjegyzendő, hogy a Merkúr évente négyszer kerüli meg a Napot, ezért a
májustól augusztus végéig terjedő időben mindenképpen legalább egyszer, vagy
maximum kétszer (az elején és a végén) befolyásolhatta a kifelé toló részecskeerők
növekedésével a Föld pályáját kifelé segítve. (A kifelé toló hatás csak akkor erősebb,
ha nem kerül a Merkúr pontosan Föld és a Nap, vagy és a Nap és a Vénusz közé, azaz
az árnyékoló hatása nem vetítődik valamelyik belső bolygóra.)
A csillagászok sokkal nagyobb pontossággal követhetik e változásokat, ha megértik és
felismerik a könyvben állított törvényszerűségeket, és javítják a kapcsolataikat a
meteorológusokkal, és az áramlástan összefüggéseit jobban ismerő szakterületek
képviselőivel. Az Atlasz könyvsorozatban megjelent, Joachim Hermann
csillagászatról szóló írása már azt bizonyítja, hogy a csillagászat fel és elismerte az
anyag, az energiasűrűsödés torlódásos keletkezését, és hogy az anyagi mezők
keletkezését sokkal magasabb szinten ismerik. Moetriusnak nagyon erős a
meggyőződése, hogy a csillagászok sokkal több reális ismerettel bírnak a tér
szerkezetéről és valódi működéséről, mint az anyaghoz, a fizikai matériához kötöttebb
fizikusok. Az egymás mellett elbeszélés, a tekintélyelv és egyéb akadályok miatt a
tudományágak nem képesek összegezni az ismereteiket. Az elavult, a csak fizikai
tapasztalást elismerő fizikusi axiómákat, a más tudományágakban már régen átlépő
dogmákat nem tudja kiszorítani a csak statisztikára, a megfigyelések következtetéseire
épülő csillagászati információ. A fizika úgy tűnik megrekedt az anyagi szerkezet durva
részecskéinek a megfigyelhetőségénél, az éppen helyet változtató, a környezet
változásához azonnal alkalmazkodó, az elektronnál kisebb részecskék statisztikai
lehetőségeivel nem tud mit kezdeni. Ez pedig nagy gond, mert az tovább finomodó
ismeret gátját képezi, a tudományos haladást alapjában akadályozza. Nem mentheti a
fizikusi tudományág képviselőinek a túlzott konzervatívságát az sem, hogy a
szükséges konzervatizmus a túlzott haladás visszafogásával a felpörgő világ
túlgyorsulását akadályozza meg. Az ismeret hiánya nem fékezi a más okok miatt
folyamatosan gyorsuló változást, ezért az ismeret terjedésének a visszafogása az
alkalmazkodási lehetőségeinket, a megmaradási esélyeinket csökkenti.
A környezet állandóan változik, és e változáshoz alkalmazkodni nem tudó, a
változásokat meg nem értő, nem követő emberiség könnyen kieshet a szelekció
rostáján. Annak ellenére, hogy megérthetők a szükséges és egészséges konzervatizmus
mozgató rugói, a haladás és az ismeret tudatos visszafogása bűn az emberiség ellen.
A fiatal szétterjedni akar, öregedni, egyre többre képesebb lenni. A mérsékelt
középkorú mezőket egyre gyorsabb haladásra késztetni. Az elöregedett túltellett
rendszerek, szerveződések fékezik a változás dinamizmusát, a haladást, csökkenteni
igyekeznek a számukra egyre gyorsuló rendszeridő ketyegését. Ez a konzervatizmus, a
változás fékezői, a haladás gátjai. Mindkettőre szükség van, a Világ és a nagyobb
környezet így teljes, így van megfelelő egyensúlyban. Az egészséges változási arány
túlfékezett eltolódása nagy kárral járhat, hasonlóan, mint az idő előtti túlpörgéssé.
Az információval fel tellett öregedő ember vagy rendszer egyre közelebb kerül az
egyensúly felborulásához. Minden haladás, változás növeli a biológiai órája
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ketyegését, csökkenti a régi rendezettség működőképességét. A saját ritmusából
kizökkenő idősödő ember és mező, az egyre több befogadott információval túltelik,
amelyet egyre kevésbé képes rendszerezni. Az információ variációja, a változási
lehetőségek állandó megújulása miatt végtelen, amely a mező végességéhez mérten
egyre jobban elrontja a rendezettséget, egyre több helyen megzavarja, a korábbi
elméletekkel felállított rendszer stabilitását és sértetlenségét. A haladás nemcsak az új
dolgok szülője, hanem a régebbi elavulttá vált tézisek temetője is. A haladás gátját
képező dogmák őrzői a természetes aránytól eltérő fékezéssel olyan ismeretek
terjedését gátolják meg, amelyek a jövőbeni egyensúlyt veszélyeztetve, egy valódi
világveszély felismerésének és kivédésének a megakadályozását jelentheti. Mára az
emberiség technikai és tudási fejlődése elérte azt a szintet, hogy összefogva a Földdel,
megnövelheti a közös rendszer védelmét és ellenálló képességét néhány olyan várható
kozmikus katasztrófával szemben, amelyek megvalósulása csak idő kérdése. Az
ismeret visszafogása a lehetőségeket és az együttműködést csökkenti. A Föld, Gaia
évmilliárdokon át megvédte magát a végzetes kozmikus eseményektől, az élet ez miatt
virágozhatott fel. Bizton bízhatunk abban, hogy ezen túl is megvédi magát, de erre
garanciát egy rendkívüli időzavar, egy hirtelen pályaváltozás esetén nem vállalhatunk.
Eddig is számos alkalommal megtörtént, hogy nagyobb kozmikus támadók
pályaváltozással járó kiszámíthatatlan irányváltásaira e mezők sem tudnak mindig
felkészülni, amelyek következménye a bolygókat érő kozmikus katasztrófa lehet. A
Nap irányából jövő, esetleg annak a napkitörés hatása miatt a korábbi pályát jelentősen
megváltoztató mező veszélyes pályaváltoztatását nemcsak a megfigyelő ember
észlelheti későn, hanem a résen lévő, a környezeti változásokra évmilliárdok óta
figyelő bolygók is.
Ismert, hogy néha egészen kicsi események olyan változási sorozatokat indíthatnak el,
amelyek többszörös áttéten felerősödő következménye jelentős pályamódosításhoz
vezethet. A nagy mezők, a bolygók, az embernél sokkal több esemény valószínűségi
lehetőségének a megerősödését és bekövetkezését észlelhetik és megérthetik. Minden
mező képességei végesek, a cselekvési lehetőségei az észleléstől a beavatkozásig
behatároltak. Egy többszörösen pályát változtató üstökös, vagy kisbolygó
pályamódosulása olyan sokváltozós többismeretlenes eseménysorozat, amelyre a
véges képességgel rendelkező mezőknek nem minden esetben van elég idejük
felkészülni. Ráadásul az észlelés, a beazonosítás és főleg a cselekvés is időigényes,
ezzel szemben a bolygók reakcióideje viszonylag lassú és a cselekvési lehetőség a
pályaváltoztatás a nagy tömeg miatt nehézkes.
Moetrius megerősíti a már leírt megérzését és a megfigyelésekből, a tapasztalásokból
levont következtetését. Ez alapján valószínűsíti, hogy mindaz az ismeret, amelyet az
elmúlt években kapott, az összefüggés, amit ezekből megértett arra szolgál, hogy a
vele együtt információt kapók felismerjék és közvetítsék az emberiség felé, hogy a
Bolygónk, Gaia valószínűen bajban van. A térről, a gravitációról és az élet
szerveződéséről kapott végtelen ismeret nem öncélú és nem egyéni dicsőséget szolgál,
azt végrehajtandó feladatnak, kötelességnek kell tekinteni. A végtelen ismeret, a
kozmikus tudás átengedése céltalan lenne, ha csak az ember kozmoszban szétrajzását
segítené. Az ismeretet adóknak más céljuk lehet. Moetrius feltételezi, hogy az ősi, az
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ionos energiaszerveződésű élőlények, a bolygók és a csillagok a kiszámítható és rájuk
nézve veszélyes méretű események nagy részét fel tudják ismerni, ki tudják kerülni, de
az elmúlt pár évmilliárd bizonyítja hogy nem képesek minden támadó esemény
elkerülésére. Az anyag és a tér szerveződésének a természetes része a nagyobb
rendszerek egymásba fordulása, a térerővonalak, a határfelületek állandó metsződése.
A Nap körüli bolygókat rendszeres meteor, aszteroida, és kisbolygó támadás éri, amely
véletlenek egymást erősítő sorozataként valamelyik bolygót eltalálhatja. A csillagközi
és a naprendszeri anyag körforgásának a természetes része, hogy a nagybolygók a
közelükben elhaladó mezőket eltéríti a pályájukról, azokat olyan pályákra állítják,
hogy a Naphoz közeli spirálba kezdenek. Az is ismert, hogy a bolygók és a csillagok
évente sokmilliárd tonna kozmikus mikro-anyagot nyelnek el, amely a változást, az
anyag és energiaáramlást a mezőkön fenntartja. A gravitációs rendszer árapály része
felelős a mikro-méretnél nagyobb támadó mezők feltöredezéséért, és porrá majd
gravitációsan a mezőkbe kerülő gázzá alakításra. Néha a folyamat a csillagtérben sem
sikeres, időnként túl sűrű, vagy túl későn észlelhető a támadó. Néha olyan nagy
sebességdimenzióval érkezik, hogy a pályaváltoztatás után már nem marad elég idő az
ütközés elkerülésére. A Napot és a körülötte keringő bolygókat egy korábban egy
kisbolygó találat miatt szétrobbant, a Mars és a Jupiter közötti pályán keringő
bolygóból származó töredék kaotikus pályára állt maradványai korábban sokszor és
sűrűn eltalálták. Mára a relatív egyensúly ismét kialakult, a megmaradt töredékek
nagyobb része egy belső kisbolygó övezeten viszonylag szabályosan keringve
helyezkedik el. Ebből a tömegből, a Jupiter a Napközeli állásaikor rendszeresen eltérít
kisebb nagyobb objektumokat, amelyek a pályaváltozás után vagy kikerülnek a külső
naprendszerbe, vagy és rendszerint ez történik, egy nyújtott ovál pályára állva
csigavonalban új időúton araszolnak a Nap felé. E töredékek az eltérített pályákon,
akár évmilliókig keringhetnek, egyre közelebb kerülve a Naphoz, amely pálya
rendszerint a Napba érve ér véget, feltöredezve, elgőzölögve vagy a még hideg anyag
miatt napfoltot okozva. Ezek az objektumok rendszeresen keresztezhetik a belső
bolygók pályáját. Az ütközés elkerülése a tér és idő, valamint a bolygók ügyességének
és cselekvésének a függvénye. A bolygók erőterében történő elhaladáskor néha olyan
másod vagy harmadlagos pályaváltozás történhet, amelyek kivédésére nincs elég idő
és lehetőség. Ilyenkor jelentős objektumok kiszámíthatatlan pályákra kerülhetnek,
amely következményeként becsapódhatnak a bolygókba, hatalmas katasztrófát
okozhatnak az addig kialakult élővilágban. Moetrius állítása változatlanul az, hogy a
rendezett változás, az élet, minden alkalmas környezetben azonnal továbbfejlődik, és
egyre nagyobb bonyolultságba juthat el. Ha jók a körülmények, és elég nagy tér és idő
áll a rendelkezésre, az ionos kötésű evolúció könnyen kovalens kötésű evolúcióban
folytatódhat, és hamar eljuthat a fehérje alapú biológiai életszerveződésig.
Feltételezhető, hogy a Föld, Gaia a több milliárd éve során az élet már többször
eljuthatott nagyobb bonyolultságba, az élet piramisa magasra építődött. Azt nem
ismerjük, hogy a Dinoszaurusz korszak előtti civilizációk mennyire jutottak el, de
kétségtelenül lehettek a mai fejlettséget megközelítő technikai fejlettséghez közeli
evolúciós teremtmények. Ismert maradványaiként világszerte megtalálhatók olyan
gigászi építmények, amelyek a jelenlegi technikai eszközökkel is csak nehezen
építhetők meg. Az is valószínűnek tűnik, hogy e civilizációk vagy nem jutottak el a
kozmikus kitelepülés megvalósításáig, vagy ha igen, más bolygókra idejében
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áttelepülve elszakadtak a Földi változásoktól, az evolúciójuk és a genetikájuk más felé
fejlődött tovább. Moetrius erősen gyanítja, hogy egykor a Vénusz és a Mars is lakható
volt, amelyekről a magasabb bonyolultságú élet oda vissza többször is áttelepülhetett.
Valamennyi belső bolygót már többször érte olyan kozmikus találat, amely az addigi
fejlődést egy csapásra eltörölte, vagy évmilliókkal, akár évmilliárdokkal visszavetette.
A nagy kőolaj és széntelepek felhalmozódása csak úgy magyarázható meg, ha az
ismert földtörténeti körszakok között jelentős katasztrófák történtek, amelyek az addig
felhalmozódott (és kívülről jött) szerves anyag föld alá kerülését okozta. Mivel a
korábbi civilizációk, valószínűen nem jutottak el a kozmikus védekezés lehetőségéhez,
nem volt lehetőség, vagy ha volt, nem volt sikeres az összefogás, a bolygók Istenével,
a katasztrófák megelőzésére. Gaia, azonban minderre emlékszik, az Ő életében ezek az
események csak egy betegebb időszak átmeneti korát jelenti. Nemcsak a Tunguska
meteor az egyetlen, és nemcsak a Földön kb. 65 millió évvel ezelőtt pusztító, a
Yukatán félszigeten becsapódó óriás aszteroida az, amely eltalálta a Földet, hanem
valamennyi bolygón hatalmas sebhelyek éktelenkednek. Ezek jelentős része már nem
látható, a bolygók kéregmemóriájába begyűrődtek, csak a földkéreg repedéseinél és a
bányák mélyéről bukkannak néha elő. A Vénusz jelenlegi légköre és felhőtakarója
valószínűen egy ilyen esemény még le nem csillapodott (ülepedett) következménye,
amely évmilliókra élettelenné és lakhatatlanná tette a korábban életlehetőséggel
rendelkező bolygót. Hasonló de kisebb esemény érte a Marsot, nem is olyan régen,
lehet hogy csak 10-14-ezer évvel ezelőtt kioltva a fehérje alapú életet. Az élet
szerveződése egy olyan piramis rendszer, amelyben az alsóbb szinteken lévő rendezett
áramlású ősi mezők együttesen összefogva egy nagyobb bonyolultságú, nagyobb
rendezettségű szerveződést eredményeznek. E nagyobb fejlettségen álló, bonyolultabb
áramlási mezők, még magasabb szervezési szinteket létrehozva együttműködnek,
amely így építi fel az életszerveződés és az evolúció nagy piramisát. Az emberi és az
élő, a fehérje alapú szerveződéseknél ismerjük e piramis rendszert, annak a működését
és egymásrautaltságát is. A nem fehérje alapú, Pl. a kezdetlegesebb korábbi csillagközi
evolúció ionos kötésű életszerveződéseknél ugyanez a piramis emel a töltésekkel
rendelkező részecskékből atomokat, azokból vegyületeket és így jut el az életpiramis a
fehérje szintézisre. A lényeg, a mezők, az életszerveződés megértett piramis rendszere,
amelyek miatt a világszerte fellelt piramisok üzenetét át kell értelmeznünk. Ha a
Marson, a fényképeken felvett piramisok emberi (rendezett mezők) által tudatos
(mesterséges) felépítése bizonyítottá válik, kinyílik a kozmikus ajtó, a tér megértésére,
a tágabb környezetünkbe távozás lehetőségével. A kérdés, hogy minderre van e elég
időnk? Korántsem bizonyos, hogy a fejlettségünk valóban elérte már azt a szintet,
hogy egy kozmikus katasztrófát megelőzendően, Gaiával képesek vagyunk összefogni.
Az sem bizonyos, ha a felismerést a megértés és a tudás követi, hogy mindez sikerül,
és nem visszafelé sül el a Földre és a lakosaira nézve. A kozmoszba kirajzáshoz még
nem jött el az idő, de a térenergia gépek megalkotásával, e mezők energiájának a
jóváhagyólagos megcsapolásával ez évtizedeken belüli lehetőséggé válhat. Ha találunk
olyan napközeli, vagy alkalmas csillag-közeli bolygót, amelyen az élet néhány század
alatt gyökeret verhet, az áttelepülésünk és az élet, a biológiai rendezettség átmentése
megtörténhet. De van e erre elég időnk?
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Moetrius meggyőződése, hogy az információk olyan irányú rendezésébe Gaia és a
benne élő mikro-rendszerek ősi tapasztalásainak az együttese segített, amely az
Aspektus című könyvekbe került feljegyzésre. Bizonyára mások is hasonló ismeretre
tettek szert, amelyeket az emberi civilizáció tudomására kell hozni. E küldetés
kötelesség, de nem cél, csak eszköz és lehetőség egy várható katasztrófa megelőzése
érdekében. Moetriusnak szent meggyőződése, hogy Gaia már konkrét ismerettel bír
olyan elindult, megtörtént eseményről, amely számára kivédhetetlen, de az emberrel
összefogva részben kivédhető, csökkenthető élet elenni kárt okozhat a közeljövőben.
Hogy ez az összefogás megtörténhessen, az átadott ismereteket megértve fontos
felkészülés vár az emberiségre.
Az Alexandria kiadásában megjelent Graham Hancock, a Mars rejtély c. könyve elég
félreérthetetlen információt közöl a Föld Pályáját keresztező ismert objektumok,
üstökösök pályájának a várható téridős egybeeséséről. Egyértelmű, hogy a
Naprendszerben a keresztező pályát járó objektumoknak, csak a töredékét ismerjük.
Ezek között számos jelentős tömeget, kinetikus energiát képviselő, nagy darabokkal is
rendelkező meteorraj akad, amelyek pálya-közeli kereszteződése a közeljövőben
várható. Ez ismeretek birtokában könnyen támadhat vád, hogy amiről eddig nem volt
információnk, a tudatlanság miatt nem volt félelmünk sem, amelyből következhetne az
a csalárd következtetés, hogy a félelem alapja csak a számunkra új információ
ismerete. Tény, hogy minden olyan lépés esetén, amelyet a tudás fája felé megtettünk,
az egy-egy lépcső átlépése után ismertté vált veszély, sok ezer ember képzeletét
indította el a veszélyeztetés ki és néha túlhangsúlyozása felé. Tény, hogy az ismerettel
kialakul a felismerés, abból kifejlődik a veszélyérzet, és kialakul az aggódás, a
félelem, az igyekezet a felismert veszély elkerülése érdekében. Tény az is, hogy a
felismeréstől még magában nem válik súlyosabbá a veszély, de a felismerést sokszor
éppen a veszély növekedése miatt növekvő információ erősödése alapozza meg. Ez az
erősödés, már bizonyítottan az események előrejelzése, amely a nagyobb és tehetetlen
tömeget azonos, közeli pályán megelőző, gyorsabban haladó részecskeinformáció
hatásjelzésének az erősödése. Moetriusnak az a meggyőződése, hogy a jelen esetet
nagyon komolyan kell venni, a felismerést a valós veszély sokakban erősödő érzése
előzi meg. Nem a felismeréstől veszélyes a várható esemény, hanem a veszélyérzet
erősödésétől jön a felismerés, a jelzés megértése. A jelzést lehet komolytalanul is
venni, de az esély a kivédésére csak egyszeres lehetőség, amelynek az elhibázása
esetén nincs osztályismétlési lehetőség. Ha csak rajtunk, embereken múlik bizonyára
elpuskázzuk.
A hatalmak, az állami apparátusok és a politika öncélúvá válása, s kormányok
ellenérdekelt tehetetlensége nem alkalmas az összefogásra, kósza hír még nem indíthat
el nemzetközi összefogást egy feltételezett veszély elhárítására. Gaia azonban
remélhetőleg nemcsak néhány embernek adott információt, hanem ezreknek, akiken
keresztül erősödő hatás végül a megértéshez, a felismerés elfogadásához vezethet. A
tét óriási, minden vagy semmi, esetleg semmi vagy valami csekély, az ember nélkül
megmaradó életlehetőség. A gyors cselekvés, a felkészülés érdekében megtett sikeres
előkészületek azonban megnövelhetik az elhárítás lehetőségét, a veszély és a kár
jelentős mérséklését.
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Nem ismert, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, hónapok, évek évtizedek vagy
nagyobb időszak, de lehetséges, hogy a legközelebbi beavatkozást igénylő
veszélyeztető esemény egy évtizednél kevesebb időn belül bekövetkezhet.
A már működő idegentest figyelő szolgálat feladata a legismertebb üstökösök és
veszélyeztető aszteroidák figyelése, még nem jutott el a tényleges pályametsző
objektumok. 5%-ának az azonosításáig, észleléséig. A hosszabb periódusban
érkezőkről még szinte semmi információnk nincs.
Ismert, hogy az észlelés a részecskék által szállított információ megerősödése. Sokféle
különböző érzékenységű egyedből jelentős számú sokkal korábban megérzi a
jelzéseket, a részecske erősödés által keletkező információt. Az események keltődése
előtti időre téridős utazási vágy utópia, amelynek kicsi a valószínűsége olyan összetett
szerkezeteknek, mezőknek, mint az élő organizmus. Az események azonban nem egy
pontban keltődnek, hanem sok helyen keletkező változásoknak a különböző időben és
helyen kifejtődő hatáskövetkezményeinek tekinthetők. A jövő folyamatosan sok
helyen keltődik, de más és más helyen eltérő időben eltérően érvényesülő
következményhez, kifejlethez vezet. Bármi módosítja az eseményláncot, amely az
adott helyen és időben megváltozhat, de az eseménylánc nem szakad meg, az a térben
és időben a változásokból gördül tovább. Tehát a jövő így, vagy úgy de folytatódik, de
lokálisan kifejtett hatása befolyásolható. A tér változásában minden lokális pontnak
folyamatban van a jövője, de hogy melyik fejlődik ki, válik dominánssá, az
befolyásolható. Ha ismert lenne valamennyi esemény történése, iránya és hatása, az
energiaátrendeződés erősödése, akkor a jövő is sok lépésben kiszámítható lenne, a már
megtörtént események befolyásolásának a megértéséből, és lehetséges
továbbgondolásaiból. De a jelen és a múltbeli eseményekből kialakuló jövő egy része
a jelennél későbbi következmények, gyorsabban a helyszínre érő időutazó hatások
által befolyásolt, amelyeknek a kialakulási, megtörténési lehetősége a már elindult
folyamatok miatt részben kiszámítható, valószínűsíthető. Ezt sok élő szerveződés,
köztük az ember is képes sok lépésben előre kiszámítani, még több lépésre előre
megérezni. A keltődés és az esemény hatáskövetkezménye közötti időben, az
észlelésben és beazonosításban jelentős személyi eltérések lehetnek. Mivel a tér
végtelenségében az eseménylánc elindulása és fejlődése közben hatalmas idő és
távolságok vehetők figyelembe, ezért a hatáskifejlet és a keltődés között, nemcsak
csillagászati egységek, hanem fényévek is eltelhetnek. Ilyen téridős távolságokban az
elemi hatásinformációt szállító töredék részecskék évszázadokkal is megelőzhetik az
időben később az esemény-következmény helyére érkező főcsoport, főhatás által
kifejtett történéseit. Ezen idő alatt, előrejelző részecskék különböző sűrűségű hullámai
érhetik el az események kifejletének várható körzetét, különböző erősségű információs
jelzéseket keltve az ott változó mezők részére. Az ilyen információt ismerő
évmilliárdokat megélt mezők, bolygók sokkal előbb beazonosíthatják e részecskék
erősödését, megérthetik a jelzést.
Moetrius csak egy átlagos képességekkel rendelkező érzékenyebb antennával bíró
ember, aki az általa felismert összefüggéseket képes a leírt logikai rendszerbe sorolni.
Az emberek egy része a többiekhez képes sokkal érzékenyebb megérzéssel
rendelkezik, gondoljunk csak a nők megérzésére. Az intuíció valós alappal bír, a tudat
alatti emlékezet ösztönös jelzése, amelyhez nem szükséges a logikai elemzés, az
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azonos analóg információ bekapcsolódásához. Ennél mélyebben rögzült, a génekbe és
az atomokba beírt információ is bekapcsolhat ősi tapasztalásokat, figyelmeztethet a
várható veszélyre és következményekre. A bölcs emberek megértették, hogy a női
,,csak,, mögött, rengeteg tudat alatti tapasztalat rejlik, amelynek igazságát nem
szükséges most újra feltárnunk. Fogadjuk el, egyelőre, csak feltételezésként, hogy
Moetriusban és az információkat megértőkben olyan jelzések kapcsolódtak egybe,
amelyek jelentős közeli veszélyt jeleznek. Az Aspektus című könyvek első
sorozatában ismertetésre került az-az információ áradat, amely leírt információkat az
akkor még alig értő író hamarjában megszerkesztett könyvekbe emelt. Az információ
rendeződésére, csak a Sík és a Tér című könyvben nyílt lehetőség, amelyről az író még
akkor sem tudta, hogy mi a természet és Gaia célja vele. Már a negyedik könyv
befejezéséhez közeledve kezdi csak Moetrius érteni, hogy egy feladatot kapott,
amelyet végre kell hajtani. Az előérzet, a jövő megérzése nem egyedi, de egyénekhez
köthető eltérő képesség, amely nagyon széles palettát bontakoztat ki a megérzések
kirajzolódására.
Az előrelátás, a megérzés lényegében az észleléshez viszonyítható, amikor a növekvő
érzékenység és a korai beazonosítás az esemény keltődésétől számított legrövidebb idő
alatt, vagy és a legkisebb fraktálszinten érkező gyenge hatások esetén is lehetővé teszi
az esemény észlelését, a hatás tényleges megerősödése és a jelentős kifejlődő
következmények előtti beazonosítását.
Ismert, hogy a jövőt sok minden megváltoztathatja, az, az események változása közben
a kölcsönhatott mezőben érvényesülő végkifejlet eredőjének a következménye. Ha a
részletek bármelyike megváltozik, a végkifejlet, a jövő is változhat, és változni is fog.
A jövőbe látó gondolkodók, feltételezhetően olyan hatásjelzéseket éreztek, értettek
meg, amelyek kiváltó forráseseményei a múltban már elkezdődtek. A jelzések a
részecskék információs hatásának a megerősödése bennük kapcsolta be először az
információt érthető képpé, lehetséges eseményé, hogy megérthessék a lehetséges
következmények kifejlődéi lehetőségeit. Nostradamus az egyik leghíresebb előrejelző
próféta, akinek négysorosairól sokan írtak értelmezéseket és könyveket. Mondhatnánk
azt is, hogy sokszor meglehetősen ködösen fogalmazott, általánosságokban írt,
amelyeket az emberi képzelet ruházott fel utólag megérthető, igazolt lehetőségekkel. A
történelem sokszor ismétli magát, azonban Nostradamus eredeti jövendöléseiben (ha
azokat az író eredetiben értelmezhetné) valószínűen sokkal több mára vonatkozó
ismeret, jelzés lehet. Kétségtelen, hogy az általánosság ellenére viszonylag pontosan
követte a történelem az egyes próféciák jövendöléseit, igazolta utólag a jós
előrelátását. (megérzését). Úgy is mondhatjuk, hogy a statisztikai jövő lehetősége
fejlődhet ki, amely lokálisan eltérő lehet. Ha a megállónál várakozók csoportjába
szalad egy autó, a sikeresebben észlelők és reagálók (és a szerencsésebbek) még
félreugorhatnak, de helyettük a mögöttük vagy mellettük állókat, a kevésbé sikeresen
észlelő reagálókat üti el.
A sok elemző közül kiemelkedik a magyarul is megjelent Erika Cheetham könyve, a
Nostradamus próféciái, amelyben a 2000 utáni évekre vonatkozó négysorosok is
szerepelnek. A könyvben még sok részlet összefüggéstelen, sok az ismeretlen, a
találgatás, amely miatt félremagyarázzák a várható eseményeket. Ha Nostradamus
megérzései helyesek, akkor a leírt sorok egyértelműen megerősítik Moetrius
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megérzéseit, aki nem rendelkezik látnoki képességgel, de jó a meg és felismerés, az
összefüggésérzése. Ha van elég alapinformáció, ha elég jó a logikai kapcsolat készség,
akkor sokféle variáció rakható ki a megérzésekből, de csak egyféle az, amelyet az
ember megérzésként kezel. Ezt az események hatások időbeni sűrűségének a
növekedése, az információ folyamatos vagy gyorsuló erősödése váltja ki. A
bizonytalanság nem a megérzést kérdőjelezi meg, csak az esemény időbeli és térbeli
valószínűségét, a lehetséges történet téridős egybeesését.
Ha az eseményeket előre jelző apróbb részecskék a saját téridős útjukon, az időúton
előre sietnek, ezek előbb érhetnek olyan kristálymezői kereszteződésekhez, amelyekbe
folyamatosan beépülnek. Ez az információ még csak annyit jelez, hogy az adott anyag
és időúton az adott lokális tér felé egy nagyobb és időben később odaérkező esemény,
tömeg várható, amelynek nagy a változtató képessége. E pályát, a kristálymezőt képező
határfelületek, más idő-utak keresztezik, amelyek például egy bolygó, vagy egy emberi
mező idő-útja is lehet. A kristálymező különböző kereszteződéseiben ez más és más
részecskekombinációkat épít fel. Úgy is képzelhető, hogy a tér kristálymezői
kereszteződéseiben statikus helyhez kötött és csak lassan változó részecskékbe
folyamatosan áramlik a jövőre vonatkoztatott információ, amelyek itt közös
információs mezőbe épülnek. A térpont, a lokális hely jövőbeni változása itt
folyamatosan egy térhelyzet, összefüggés kombinációba épül, és ez folyamatosan
aktualizálódik. A teret átszelő, mozgalmasabb időúton haladó mezők az adott
térrészhez, kereszteződéshez érve az aktuális térinformációt találják a helyszínen,
amely beépülhet és így megérzésként vagy felismerésként tudatosulhat a saját mezőjük
logikai emlékezetében. Ha ez az információ egyre erősödik, olyan időúton haladunk,
amelyben az erősödő információ bekövetkezésének nő a valószínűsége. Az ilyen téridős
előzetes hírt hozó részecskék is kötegben áramlanak, amely kötegnek a részecske és
hatássűrűsége a (füzér) köteg közepe felé sűrűsödik, és előre siet. A hatás tényleges
érvényesülése egy térkeresztmetszetben erősebb, amely a nagyobb kinetikus energiájú
mező pályájaként, az időútjaként azonosítható. E pályán, az időúton az események
nemcsak adott pillanatban keletkeznek, hanem az egész pálya teljes de eltérő erősségű
keresztmetszetében is. A hatáshullám térbeli széthúzódásának a megértésére vissza kell
emlékeznünk Gazdag László hatáshullám kifejtődésének az elméletéhez, a nemsokára,
jövünk, a már itt vagyunk, a nagyon itt vagyunk és egyre erősebbek (többen) vagyunk,
és a már elmentem, jelentésű részecske hullám (sűrűség) áthaladásához. A jelen
eseményeit az a hatás befolyásolja a legnagyobb eredménnyel, amely az adott téridős
kereszteződés elérésekor a helyszínen érvényesül. Ha a megfigyelő az ő haladását
feltartóztató események miatt késik a helyszínről, a főhatást esetleg éppen elkerülheti
akkor, ha egyébként belefutott volna a sűrűjébe. Ez azonban nem zárja ki, hogy éppen
bele ne fusson egy másik a jelenére és a jövőjére erősebben ható kifejlet téridős útját
keresztező következményébe. A korábbi hasonlattal élve az egyik autót ugyan elkerüli,
de lehet, hogy ezzel éppen ott lesz, ahol egy másik felszalad a járdára.
Tételezzük fel, hogy a jövőt meghatározó események, megérzések a nagy
érzékenységgel rendelkező, és az összefüggéseket a térpontok alacsony
információjából is megértő embereknek olyan, az adott térpontról visszaérkező
lehetséges következményekről tudósítanak, amelyek bekövetkezési lehetősége magas
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szintű. Az ilyen információk nem tévedhetetlenek, miként a lehetséges
következményeket megérző emberek sem, de magas a kialakulási valószínűségük.
Úgy kell az ilyen próféciákra tekinteni, mint magas érzékenységgel rendelkező
emberek nagyon alacsony energiaszintű de az időúton a pályánkat keresztező
lehetséges jövőt eredményező térállapotoknak a korai felismeréseit. Ezek lehetséges és
valószínű jövő lehetőségek, amelyek bekövetkezte csak lehetséges s csak
statisztikailag törvényszerű. Az idejében felismert és változtatott időúton e jövő
kifejlet lehetősége mérsékelhető, vagy a beavatkozás idő és tömegfüggvénye szerint
elkerülhető.
A Nostradamus könyv írója atomháborúval azonosítja be a harmadik Antikrisztus
eljövetelét, amelyet történelmi katasztrófaként fest le. Ha a 2000 év körüli várható
eseményekre szűkítjük le Nostradamus jövendöléseit, akkor az Aspektus sorozat
ismeretében egészen más feltételezéshez, következtetésekhez juthatunk.
E sorok írója néhány általa másképpen érthető idézet fordítását közreadja, amelyeket
utána az általa értett információs sorokba rendez.
Egy korai idézetből:
…,, Éjszaka szivárvány kél majd Nantes mellett, s a tenger titkának tudói esőt
támasztanak. Az Arab öbölben egy hatalmas flotta süllyed el…,,
Az információ a 2003- és 2010 között várható aszteroida hullám következménye is
lehet, amely a tengerbe csapódó óriásmeteorokból a felső légkörbe jutó vízből
következő vízözön, vagy/és a szökőár miatt az éppen ott tartózkodó (jelenleg USA)
flotta várhatóan elsüllyed.
Későbbi idézet: 11. 81.
…,, A várost csaknem porig égeti az égből lezúduló tűz, Ceucaliont ismét víz
fenyegeti.,,… A tétel kapcsolódhat az előbbi négysoroshoz, amelyek mintha
időfüggetlen látomások lennének, nemcsak egy, hanem több történelmi eseményre is
ráhúzhatók. Az esemény az aszteroidabaleset baleset következményére is
alkalmazható, amelyben a szökőár fenyegeti Ceucaliont?
II. 6 jelzéssel az alábbi fordítás olvasható:
…,, A kikötő mellett és két városban két oly mennykőcsapás sújt le, amilyent addig még
sohasem látott a világ. Éhínség, belülről jövő pestis, az emberek pedig, kiket ama
vasból való dolog szerteszórt, sírva könyörögnek majd segítségért a halhatatlan
Istenhez ,,….
A négysoros a fordító és író szerint a Hirosimai és a Nagaszakii atomtámadásról szól,
amelyre kétségtelenül ráillik, de ha következetesek akarunk lenni az előző állításokhoz
is, akkor a történelem megismétlődhetősége az aszteroidák lehetőségére is
vonatkozhat. Ez esetben nagy sebességgel érkező, vas főanyagú, tehát csillag, vagy
bolygómaradvány aszteroida érkezik, amely idegen információt szállít, és a balesetből
következő halálesetek miatt kitörhető járványról tesz említést. (bízzunk abban, hogy az
esemény a Hirosimára és nagaszaki múltbeli eseményére vonatkozik, és nem
ismétlődik meg).
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Az V. 90-es négysoros ismét egy olyan lehetőséget említ meg, amely a New York,Párizs, Róma, - Athén irányában, a 45. Szélességi fok irányában becsapódó
aszteroidák pusztítására utal.
… ,, A Kükládokat, Perinthioszt és Larisszát, Spártát és az egész Peleponnészoszt
iszonyú éhínség és hamis portól származó pestis sújtja. Kilenc hónapon át dühöng
majd az egész félszigeten.,, …
Az írónő ismét nukleáris eseményre utal, de a ,,hamis por,, olyan idegen
anyagmaradék is lehet, amely az idegen anyag vírusait tartalmazza. Ha következetesek
akarunk lenni, akkor ez is a várható aszteroida esemény következményéről szól.
A II.91- es idézet ismét nukleáris bombatámadásra következtetett, de ez is szólhat
egészen másról, egy az észak amerikai Kontinensre vonatkozó megjegyzés is lehet:
…,, Napkeltekor nagy tüzet látnak majd, a zaj és a fényesség észak felé terjed. Halál és
jajkiáltás hallik mindenütt, az ég alatt és halál vár rájuk, a fegyverek, a tűz és az
éhínség okán.,,…
Ha az aszteroida töredékek becsapódó röppályája a New York vonalon a 45. Fokot
követi, északról nézve a megállapítás igaz lehet. A japán elleni atomtámadástól
északabbra tartózkodóknak is hasonló negatív ,,észlelésben,, lehetett részük.
A VI.5.-ös négysorosban is található beazonosítható esemény, és az Isten adja, hogy
csak a képzelet játéka legyen:
…,, Rettentő éhség köszönt be egy dögletes hullám nyomán, mely az egész északi
sarkot átérő esőt hoz magával. Samarobin (öntörvényű), százan lépnek szövetségre a
féltekén, kik a törvény, s politika nélkül élnek majd.,, …
Az aszteroida becsapódás egy körgyűrű rendszerű hullámsorozatot indít el, amelyek
megkerülve a Földet, az esemény ellenpontjánál tetőzve összesülnek. Itt, a Föld másik
felén a feltorlódó lendület víz és légtömegeket emel a magasba, rendkívül nagy
feláramlás várható, amely, ha nem szökik meg a légtérből hatalmas mennyiségű
csapadékot, égésterméket és port, gázt emelhet a felsőbb légkörbe. Ezt növelheti az
egyidejűleg keletkező földrengések és vulkánkitörésekből a légkörbe jutó hatalmas
mennyiségű kén és vulkanikus gáz, amely összekeveredve hónapokig tartó, akár teljes
kontinensekre kiterjedő savas esőket eredményezhet. A túlélők társadalmi
szerveződése ez esetben természetes, hogy felbomlik, minden a túlélés szolgálatába
állítódik. Az összetartozás, a közös sors, és természetesen az azonosság épít ki új
kapcsolatrendszert, a világ az államtörvények helyett az öntörvények alapján működik
egy ideig.
A III. 10. szakasz csak azért került a feljegyzésekbe, mert Monacót is érintheti az
aszteroida katasztrófa.
…,, Vér, éhínség, s még rettentőbb balsors. Hét ízben közelíti meg a tengerpartot.
Monaco az éhségből a rabságba esik, a nagy arany madár a vaskalitka fogja lesz.,,…
Ez alapján az feltételezhető, hogy a vas főtömegű aszteroida jelentős töredékei
Monacót is érintik, mintegy körbe megszórva kalitkába zárja, elvágja, elszigeteli a
környezettől. Nem szabad elfelejteni, hogy Monaco is a 45. Szélességi foktól csak
néhány fokkal esik délre. Ilyen szóródás viszonylag kis területre korlátozva nagy
pusztítást végezhet, amely azt is jelentheti, hogy a vasmeteorit csak az utolsó
pillanatokban, a Földhöz közel esik szét nagyobb darabokra.
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A II. 15-ös négysoros az aszteroida érkeztét megelőző eseményekkel foglalkozhat,
amely mintegy beharangozza a katasztrófa kezdetét.
…,, Röviddel előbb megölnek egy királyt, Castor és Pollux a hajóban, egy szakálas
csillag tűnik fel. A szárazföldön és a tengeren elfogy a közös kincs, Pizza, Asti,
Ferrara és Torino tiltott területek,,…
Az üstökös, az aszteroida szakálas csillagként is megjelenhet, a szerves anyag és a
fagyott víz, gáz a napszéltől elpárolog. A tiltott terület a becsapódási zóna, a
veszélyeztetett Itáliai terület, Monacótól kelet, délkeletre egészen a Görög félszigetig.
A II. 41- es négysoros közvetlenül a kozmikus katasztrófa előtti pillanatokra
vonatkozhat:
…,, Hét napon át fog égni a nagy csillag és a felhő kétszeresen láttatja majd a napot.
A hatalmas szelindek egész éjszaka vonít, mikor a magasztos pápa lakhelyet változtat.,,
A jövendölés szerint az aszteroida, - ha erre vonatkozik- nem a nap irányából érkezik,
mivel fényes lesz, és erősen világít, ezért csak a nappal ellentétes irányból jöhet.
Viszonylag kevés idő a hét nap a felkészülésre, de sok a rettegésre. A hét nap egy
részén felhős ég várható, amelyen át is látható a nagy fényerejű jövevény, vagy a róla
visszaverődő fény és a saját fénykibocsátás keveréke, amely a fényerejében a naphoz
viszonyítható. (Ne felejtsük, hogy a megfigyelő a hozzá közeledő fényt több
ezerszeresen erősebbként észleli). A szelindek a kutya vonítása az állatok által
megérzett veszélyre vonatkozik, amely a közeli katasztrófa egyik legerősebb
előjelzése, amely és a jövendölések közismerté vált információja és a várható veszély
miatt a Pápa elköltözik a Vatikánból.
Egy későbbi, a VIII.46-os négysorosban megerősíti a Pápa várható halálát, amely …,,
Pál, a Szűz Férfiú Rómától három mérföldre hal majd meg,, …
A II.46-os négysoros ismét az üstökössel és a kozmikus katasztrófa eljövetelével
foglalkozik, azt vetíti elő:
…,, Az emberiség nagy nyomorúságágát még nagyobb követi, midőn a századok nagy
körforgása elkezdi megújítani önmagát. Vér és tejeső hull majd, éhínség, háború és
betegség pusztít. Az égen tűz gyúl, és hosszú szikracsóvát húz majd maga után.,,…
Ha komolyan vesszük az aszteroida lehetőségét, akkor a becsapódások után további
következmények, nyomorúságok várhatók. A vér és tejeső a felszállt por és hamu,
esőbe keveredő lecsapódása, amelynek következményei egyértelműen kiszámíthatók.
Hogy mindez egy üstökösszerű objektum becsapódásához kötődik, ez vagy tényleges
megérzés, vagy jó katasztrófaharangozó figyelemfelkeltő esemény, azaz nagyszerű
újságírói fogás, amelyet most inkább kívánunk, mint a jövendölés aspektus szerinti
beteljesedését. A jó hír a rosszban, hogy nem teljes Földre kiterjedő, az életet nem
teljesen eltörlő eseményről szól, ,,csak,, részleges, a sűrűn lakott civilizált terület
mintegy ¼-1/5 részét érintő gigantikus katasztrófáról. Ha szerencsénk van, akkor e
jövendölések már olyan elmaradt térrandevúra kialakulási lehetőségére vonatkoznak,
amelynek a lehetséges kiváltója már a közelmúltban elhaladt a Föld mellett.
A harmadik Antikrisztusra vonatkozó jövendölések már konkrétabban vetítik elő a
várható katasztrófát. A VI. 97. Négysorosban lefordítva az alábbiak olvashatók:
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…,, A negyvenötödik foknál kigyúl az égbolt. A tűz eléri a roppant új várost. Egy
szempillantás alatt mindenütt hatalmas lángnyelvek csapnak fel.,,…
Ezt az írónő atomtámadásnak vélte, amely New York elleni és az észak amerikai
kontinensen pusztít a legerősebben. Egy atomrobbanás azonban nem pusztít el egész
kontinenst, viszonylag lokális területre korlátozódik, ha nem robbanási sorozatból,
több fejjel rendelkező rakétákból áll. Egy óriási aszteroidára inkább jellemző az a
széles szórás, amely kontinensnyi területen fejti ki a hatását. Ha ez egy meghatározott
röppályán érkező aszteroida csoport, vagy a földközelben szétváló üstökös töredékei, a
raj későbben becsapódó maradványai a 42-45 fok irányában, New York, -Atlanti
óceán, Párizstól délre, Monaco, Pisa, és a görög félszigeten végezhetnek pusztítást.
A X.49-es jövendölésben az alábbi ehhez kapcsolódhat:
…,, A világ virágos kertje, az új város mellett, az üregek szaggatta hegyek útján.
Elragadják és alámerítik a szörnyű tartályba, hogy kénnel mérgezett vizet
kényszerüljön inni.,,…
A strófa szerint hatalmas kráterek keletkezhetnek New York környékén, amelyekbe
elmerül a környék ivóvíz készlete, és az eseményt követő kénes, savas csapadék
belekeveredik a környékbeli ivóvízkészletekbe. A szörnyű tartály utalás, egy olyan
óriási méretű kráter lehet, amely összegyűjti a terület ivóvízkészletét, tehát a kráter
helyén hatalmas tó kialakulása várható.
A II.62. négysorosban szintén az üstökösre hivatkozik, mely után kezdődik a
pusztulás:
…,, Mabus nemsokára meghal, és azután rettenetes pusztulás veszi kezdetét emberek
és állatok közt. Hirtelen száz kéz osztja a bosszút, szomjúság és éhség, midőn az
üstökös elhalad. ,,…
Ha a Mabus a gonoszt jelképezi, ez lehet a halált hozó aszteroida is, amely az
eseményben megsemmisül, de a következményként elszabadul a pokol, a kaotikus
változás. Öntörvényűség, fosztogatás és szabad rablás várható. Minden a túlélést
szolgálja.
Egy korábban írt I. 51-esben szintén hivatkozik, egy látomásra, megérzésre, amelyben
már beharangozza a rossz idők visszajöttét,…,, miféle zűrzavar dúlja fel
Franciaországot és Itáliát?…
A IX. 83-as versszakban konkrétabb adatokkal (látomással, jövendöléssel)
megérzéssel szolgál, amely az eseményt megelőző előrejelzésre vonatkozik.
…,, Midőn a nap húsz foknyira áll a Bika jegyétől, földrengés lesz. Az emberekkel
zsúfolt nagyváros megrázkódik. Sötétség, zűrzavar lesz úrrá a levegőben, az égen és a
földön, mikor a hitetlen semmibe veszi Istent és a szenteket…
A Földet érő részecskeáradat sűrűsödése egyértelműen fokozza a Föld aktivitását. Ha
a belső változás ugrásszerűen ez miatt megváltozik, a kéreg alatti nyomás rendkívül
megnőhet, amely törvényszerűen vulkántevékenység és a földrengéses szeizmikus
tevékenység jelentős fokozódásához vezethet. Tehát a belső felmelegedés és a külső
hatásfokozódása egyaránt növeli a Föld aktivitását, amely egyértelmű korai előhírnöke
lehet egy bekövetkező kozmikus eseménynek.

335

Az impulzusuk törvényszerűsége és következményei:
Összefüggés az impulzusok keletkezése és a nagyobb mezők, kozmikus
katasztrófái között:
Képzeljünk el egy olyan változó fraktálrendszert, amely az impulzusból fejlődött ki.
Vegyünk alapul egy atomnyi méretű, energiaszintű és fejlettségű változó mezőt,
amelyben egy sűrűbb mag körül elektronok keringenek. E lehetőség sokféle
fraktálszinten megtörténik, az atomi méretek alatt és feltételezhetően a csillagméretek
felett is. A térben lévő mezők állandó változásban vannak egymáshoz képest, amely a
határfelületek nyomását és ezzel a részecskék keringési pályáinak az útidejét és a
keringését állandóan változtatja. A változás miatt e pályák csak relatív stabilak,
amelyeken folyamatosan feszültség felhalmozódik föl. Ha a feszültség meghalad egy
értéket, az eredő átbillen, és a keringési pálya megváltozik. A keringési pályák
megváltozása az addig kialakult egyensúlyt megbontja, amely miatt a megváltozó
pályájú részecskék törvényszerűen impulzus katasztrófát szenvednek. A mezők tér és
időbeli helyzetének a változása, az impulzus minden méretű fraktálszinten kialakulhat.
Ha a térben lévő mezők élő rendszerek, akkor az impulzusveszély a középkor felé
csökken, a fiatalabbak felé nagyon és az öregkor felé kicsit növekszik. Az impulzus
rendszerint akkor történik, amikor a pályaváltozás következik be, amelyet a térben
lévő részecskék nem tudnak idejében felismerni, kikerülni. Az impulzus eseménykor
az ütköző tömegenergiák átrendeződnek, amely a leírtak szerint sokféle új eredőt
eredményezhet, de jellemzően mindig marad egy sűrűbb mag és körülötte
megbolydulva keringő majd megnyugvó részecskék. A két mező anyagának egy része
a szökési sebességre gyorsulva megszökhet a lokális rendszerből, a külsőbb
környezetbe okozhat téridős és kiszámíthatatlan változást. Az arányok a rugalmasmerev feltételektől és az ütközési irányoktól, tömegektől is függenek. Ha egy keringési
rendszer központi tömegét, magját eltalálja egy megváltozott pályájú részecske,
jelentős impulzus alakulhat ki, amely a lokális rendszerben nagy változásokat,
átrendeződéseket indít el. Néha szétrobban a keringési központ, ha az összetartó erők
eredője a kinetikai erőknél kevesebb. Legtöbbször nem azonos tömegű és nem pont
ellentétes irányú az impulzusba kerülő mezők, részecskék lendülete. Ez miatt
jelentősen eltérő tömegarányok (korkülönbségek) - pl. elektronnál kisebb méretű
részecske és atommag ütközése esetén az atommag - a nagyobb tömegű mezőközpont
is átalakul, jelentősen megváltozik. A kialakult rend szerint a mezőkbe, így az
atommagokba is folyamatosan áramlik a nagyságrendekkel kisebb tömegméretű
részecskékből álló quintesszencia, amely elgázosodva beérkezése miatt nem okoz
komoly impulzus katasztrófát, csak táplálja a részecskemag tömegét. Ha olyan
nagyobb, pályaváltozást szenvedett részecske találja el, amely nem a szabványos útidő
folyosón, az anyagszállító spirálon érkezik, hanem téridőbeli kereszteződésben fejti ki
a hatását, ez impulzus katasztrófát okozhat. Az eseményben nagy kölcsönhatásba
kerülő két mező eltérő időútja és eltérő útideje kereszteződik. Az idő telése ritmusa és
az események a pálya, az időút iránya nem azonos a térben egymást metsző
spirálpályákon és idősíkon haladó mezőknek, amelyeknek a jövője, a rendszerideje
egyesül. Azt is hihetjük, hogy a két időzóna egyesüléséből egy átlag keveredik ki. A
nagyobb eltalált mező magasabb fejlettségű, nagyobb ritmusa, az eltaláló alacsony
fejlettségi lassú ritmusával keveredik. Az előbbi nagyságrendekkel visszavetődik, az
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utóbbi változása felgyorsulhat. Ez téridő ugrást jelent az eltaláló aszteroida, kisbolygó
részecskéinek, mert nem az útidőt jelentő hosszú út és idő alatt, nem a hosszú
távolságot jelentő spirál pályán, hanem direktbe, azaz majdnem sugárirányba szelte át
az eltalált nagyobb mező időpályát. E részecskék időugrással a jövőbe kerültek, egy
olyan tér változási színhelyére, amelybe az egyidejűleg elindult de felőrlődött, de az
anyagszállítói spirál időútját betartó részecsketársaik, csak évmilliók múlva érnek el.
Ezek szerint az időutazás lehetséges, amely esetén nem az azonos energiájú idő-utat is
jelentő időspirál kell közlekedni, hanem az áramlási szabályokat felrúgni és az
áramlási pályákat merőlegesen átszelni. Ez megerősíti Moetrius azon elképzelését,
hogy a halál, a felbomlás időszaka a részecskéinknek egy időutazást jelent. A belső
áramlás kaotikussá válása esetén, az idő és az események megszaladhatnak, végtelen
impulzus sűrűségben felbomlik a mezőben eddig rendezett áramlás, a magasabb szintű
rendezettségnek vége. A nagyobb fraktálszint megszűnése esetén, a test és a lélek
felbomló, egyre kisebbé és egyre szabadabbá váló részecskéi olyan nagy sebességre
gyorsulhatnak, hogy az anyagszállító spirált átszelve az időutazás során (a
füzéralagútban) megszerzett lendülettel a külső határfelületekre kerülhetnek. Innen
csak az időspirál útidejének a bejárásával, és csak a majdani jövőben érkezhetnek
vissza a kibocsátó mező maradványába vagy egy más mezőbe.
(Ilyenkor nemcsak a kinetikai energia fizikai változása eredményezi a mezők, a
bolygók hirtelen megváltozását, hanem a jövőből érkező idegenebb összetételű (esetleg
más részecskekombinációkat, vírusokat tartalmazó) anyag, genetikai időugrásokat
okozhat.)
Az influenzát, és sok más betegséget válthatnak ki az atomi és a sejtszinti mezőket
megváltoztató időutazó részecskék. E részecskék a genetikailag felkészületlen sejteket
eltalálva nemcsak sejtimpulzus katasztrófát okozhatnak, hanem olyan más összetételű
információt juttathatnak be. Az ilyen események az egész mezőben végiggyűrűző, és
csak lassan feldolgozott, lassan gyógyuló, genetikailag új összetételű
részecskekombinációkat, és ezzel influenza, pestis vagy egyéb járványokat
eredményezhet. Ez azonban az egyensúlyt védő hatásmechanizmusnak is tekinthető,
amely a jövőbeni változásokra beoltva felkészítik a mezőt a várható változásokra, az
újabb kombinációkra, járványokra, nagyobb immunitást, és felkészülési időt biztosítva.
Az impulzuskor a mag anyagának (részecskéinek) egy része kilökődik a magból és
eltávozik, de a szökési sebességet el nem érő, megperdült, töltötté vált részecskék a
mag és a mező körüli keringésbe kezdenek. A töltési és keringési differencia miatt, a
részecskék balra vagy jobbra, pontosabban a mező keringésével azonos vagy ellenkező
irányokba keringhetnek. A leírtakból már tudhatjuk, hogy a mezővel ellenkező
irányban de azonos idősíkon keringők a közös (érintkezési, súrlódási) hatásfelületen
azonos irányba áramló részecskéket tartalmaznak, amely miatt ezek egyre közelebb
köröznek a mezőhöz, a bevezető anyagszállítói spirálon, az időúton a mező felé
araszolnak. Ez is életút, amelynek egy élethossznyi periódusa a keringési központot
képező szülői mezőben fejeződik be. Az impulzus után az azonos irányba (síkon)
keringő részecskemezők érintkezési határfelületein ellenkező irányú a részecskék
áramlása, amely torlódást és nyomásnövekedést eredményez, amely miatt egyre
távolabb kerülnek az impulzust szenvedett mező nagyobb tömegű maradványától.
Valamennyi méretű mező térmérete az útidőn, az életfolyamaton történő haladás során
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(statisztikusan és többnyire szakaszosan) nő, amelyek körül kisebb energiaszintű
mezők, leszármazók, a családból (tömegből) kiválók növekedhetnek. Az impulzus
után a szökési sebességet el nem érő, a mezőbe visszakerülő anyag, a részecskék térből
kihalászott párjukkal tovább növelik a mező méretét és energiáját, míg az azonos
forgásirány miatt eltávozókból a mezőt övező füst és porköd burok alakul ki. A mezők
megmaradó és rendeződő áramlása, anyagcseréje fenntartja a magnetoszférát, a
töltésáramlási rendszer füzérpályáját, amely a füzéreken áramló részecskék a port a
mező ekliptikai síkjára, a mező anyaggyorsító spiráljába sodorják és egy részét a
memóriában leülepítik. Az ekliptikán a besodródó porból a Szaturnusznál ismert
körgyűrűk alakulnak ki. E körgyűrűk anyagát az árnyékoló gravitáció miatt a környező
térnyomás egyre sűrűbbre tömöríti, amelyekből az atommagok körül eltávolodó
elektronok, a bolygók körül eltávolodó holdak alakulnak ki. (A mi holdunk is
hasonlóan alakult ki kb. 4-5 milliárd évvel ezelőtti kozmikus katasztrófa utáni
porgyűrűből, amely az óta is távolodik a Földtől). A növekvő rendszer mezőiben,
bolygóiban a tömegérték növekedésével a változás sűrűség is növekszik, az
elektronokból atomok, a holdakból bolygók, a bolygókból napok, csillagok és nagyobb
áramlási rendszerek alakulhatnak ki. A tömeg és változássűrűség növelésével a
térméret is kiterjed, a mezőben növekvő változás egyre nagyobb sebességre gyorsítja a
mező részecskéit. A kifelé elrugaszkodó részecskék növekvő lendülete a mezők körül
egyre nagyobb átmérőjű térre terjeszti ki a védettséget, az elektronhéjakat, az aurát, a
szférákat. A tér így tágul, a mezők védettségi területe egyre növekszik, miközben a
más hasonló korú mezőket a növekvő lendületű részecskéik határfelületeken átadott
lendületnyomásával lassan eltolják egymástól.
Ha a hidrogén atomot olyan középszintű fraktálméretű áramlási mezőként képzeljük
el, amely körül 1 elektron kering, akkor azt is megismertük, hogy a hidrogénmagot egy
jelentős impulzus katasztrófa érte. Ha egy ilyen időközben növekvő tömegű (növekvő
tömegszámú) hidrogénatomot még egy jelentős impulzusesemény éri, akkor a nagyobb
tömegű magból kirepülő részecskékből újabb részecske körgyűrű, és ebből újabb
elektron (mező) alakul ki. A már két elektront tartalmazó atomnyi mező tulajdonságai
megváltoznak és ettől kezdve hélium tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyag atomi
szintű fraktálpiramisa így épül fel. A hélium atom a Marssal képez szerkezeti
analógiát, amely körül két komoly becsapódásból megmaradt hold kering.
Ha egy bolygó körül nincs hold, ez még nem jelenti, hogy nem volt jelentős impulzus
eseménye. Példa rá a Merkúr. Valószínű, hogy a Merkúrt érő kozmikus
katasztrófákkor kirepülő részecskéket a túl közel lévő szülő mező, a Nap
elszippantotta, pontosabban a nagy tömeg jelentős árnyékoló-képessége miatt azok
nem a Merkúrba, hanem a Napba kerültek. A Naptól kifelé lévő bolygóknál a növekvő
számú hold lehetősége viszont azt erősíti meg, hogy a Merkúr csak késői gyermek, aki
a Nap legutolsó komoly impulzus eseményében született.
A leírtak alapján megérthető, hogy a Naprendszerben lévő bolygókat rendszeresen éri
olyan kisebb, nagyobb kozmikus katasztrófa, amelyeket azért kihevernek.
Az ilyen eseményeket a bolygók körüli holdak számjelzik. A Földet egy nagyobb
kozmikus katasztrófa érte, amelynek a maradványa a Hold, a Marsot kettő, a Jupitert, a
Szaturnuszt és az Uránuszt is 5. A Neptunuszt kettő. Az 5. Bolygót akkora találat
érhette, hogy azt nem tudta kiheverni, az ütköző kisbolygó kinetikus energiája a
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bolygót darabokra tördelte. Ez alapján az is feltételezhető, hogy a Napot legalább tíz
olyan jelentős katasztrófa érhette, amelyből kiváló anyagból holdak, a jelenlegi
bolygók fejlődtek ki. (A kisbolygók és a külső bolygók keletkezése még nem
tisztázott, de ugyanilyen eseményekből születhettek.) A bolygók állapotából és a
gyűrűk vagy/ésHoldak távolságából következtetni lehet az események óta eltelt időre,
az esemény méretére és a katasztrófa óta kialakult nagyszabású változásokra. A
naprendszerben a legutóbb eltalált bolygó, a Vénusz lehet, amely körül a gáz és
porfelhő még nem rendeződött az ekliptikai síkba. A Jupitert sűrűn érheti kisebb, de
jelentős találat, amelyből a legutóbbin leírását már ismertettük. A már kialakult holdak
bolygótól való távolodásából következtetni lehet az ilyen nagyságrendű események
gyakoriságára is. Természetesen az ennél sokkal kisebb változással járó események
periódusideje rövidebb, azaz a kisebb katasztrófák bekövetkezte gyakoribb. A
dinoszauruszok kihalásáért okolt ilyen katasztrófa sokkal kisebb lehetett, amely sokkal
gyakrabban megtörténhet a bolygókkal. Ha a Földnél kb. 4-5 milliárd éve történt az
esemény, és a hasonló nagyságrendű események periódusa ennek felel meg, a
Naprendszer sokkal idősebb, tizenmilliárd éves lehet. Az ilyen kisebb
impulzuskatasztrófákkor, a kiszökött anyag és por nem repül nagyon messze a
bolygóktól, az néhány száz, vagy ezer év alatt leülepedhet. Az ilyen eseményekkor
megszökő részecskék sűrűsége valószínűen nem elég a holddá alakuláshoz. A kirepülő
részecskék a tér részecskéivel ütköznek, és vagy feldarabolódnak kisebb energiájú
impulzusokban, vagy párkeltésben tovább gyarapodnak, de a jelentősebb részük a
térben történő lefékeződés és az elvesztett lendület után, tehetetlenül sodródó (és
lassan változó) anyagként az anyagszállító folyón a napba kerülnek. A Mars,
valószínűen csak néhány tízezer évvel ezelőtt szenvedett ilyen közepes méretű
térimpulzus esemény bekövetkezésekor katasztrófát.

Az anyagi objektumok, a mezők az anyagszállítói spirálon haladásuk közben a
rendszersértő időutazók, az üstökösök pályáit keresztezik. A két nagyobb
fraktálszint egymásba forduló spiráljai kristálymezőt, tér és időbeli
kereszteződéseket alkotnak. A táguló mezőt képező Naprendszer egyre távolabb
kerülő bolygói a tágulás közben keresztezhetik a másik áramlási rendszerben
haladó üstökösök pályáit, amelyek egymás után eltalálhatják az éppen arra járó
bolygókat. A Naprendszer tágulása során a külső bolygók érik el először e
kereszteződéseket, amelyek ekkor a találatoktól holdakat eredményező
katasztrófákat szenvednek. Megfigyelhető, hogy a külső bolygók (a Neptunuszig)
több holddal rendelkeznek, amely több nagyobb kozmikus találatot jelent. E
bolygók előbb értek, kerültek a kristálykereszteződésbe, ezért több találatot
kaptak. A Föld még csak egy igazán nagy találatot szenvedett, de a Mars már
kettőt, a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz fejenként ötöt. Ez szerint a
Naprendszer tágulásával, a Föld Naptól távolodásával egyre nagyobb az esély,
hogy egy ilyen téridőbeli kereszteződéshez érkezzünk, és a földet ismét jelentős
kozmikus katasztrófa érje. Lehetséges, hogy a térben és időben messzebb látó, és
a tudományos gondolkodásban, a tér megértésében is élenjáró csillagászok e
sorok alapján megértik, hogy mit kell kutatni, mi az, amellyel Gaiának és a Föld
lakóinak, önmaguknak is a legnagyobb szolgálatot tehetik.
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Feltételezhető, hogy a Nap körül keringő bolygók egy keletkezési eseményrendet,
időrendet jelentenek, amely miatt az eseményrendnek megfelelő sorrendben
távolodnak el a szülői mezőtől. Ez azt eredményezi, hogy az élet kifejlődőséhez
alkalmas ideális távolságra lévő bolygói övezetek, a táguló naprendszerrel egyre
beljebb kerülnek. Valaha a nagybolygók lehettek az élet kifejlődéséhez alkalmas
határrétegben, de a kifelé sodródásban a szülői hatás és energiaátadás egyre csökkent.
A tömegméretűk ugyan egyre növekszik e régebbi bolygóknak is, de ez még nem érte
el a csillagban szokásos változási és tömegsűrűségi mértéket. Ráadásul a gyakori
kozmikus impulzusok, a jelentős katasztrófák állandóan kipusztították az esetleg
kifejlődött életlánc éppen-csak kialakult virágait. Az életre alkalmas feltételek egyre
beljebbi bolygókra kerültek. Talán az 5. Bolygón egykor virágzó élet virult, de egy
kozmikus katasztrófa eltörölte, és végleg megszakította e bolygó evolúciós életláncát.

Ariadné fonala és az Akasa krónika:
Tételezzünk fel, egy most még abszurdnak tűnő gondolatsor nem teljesen lehetetlen
kifejlődési lehetőségeit:
Ha a térben egymásra tekeredő részecskefolyók, határfelületek, mint Ariadné fonala,
az Akasa krónika eseményrendjét jelentik, akkor a fonalon egymáshoz közel kerülő
spirál tekervények egymással szomszédos menetszakaszai egymáshoz képest a múltat,
a jelent vagy a jövőt módosító részecskék folyamát jelentik. Ha valami miatt egy
szerveződési pl. atomi vagy molekula szinten a már a sok információt tartalmazó
változó mezőket egy erőhatás, felbomlás nélkül átrepíti a szomszédos múltat vagy a
jövőt jelentő határrétegekbe, akkor olyan információ kerülhet a múltba vagy a jövőbe,
amely a jelenben történt eseményekkor rögzült térszerkezetbe. A korábban leírt
gondolatra térjünk vissza, amelyben már megjegyzésre került a lassan változó térben a
kristálypontoknak tekinthető térhelyzetek folyamatos aktualizálódása. A gyorsabban
változó magas impulzussűrűségű terek olyan időúton, anyagspirálon haladnak,
amelyek folyamatosan keresztezik a más idő utak és a lassabban áramló, változó
kristálypontok téridő pozícióit. A mező, az ilyen kristályponthoz érve annak az
információját átvéve aktualizálódik, a rá várakozó események meghatározhatják a
történési lehetőségeket. Ezek az események azonban lassan és az időutat végigjáró
mező haladási tempója szerint hatnak, az átadott kölcsönhatások megfelelnek a mező
feldolgozó képességének. Más a helyzet, ha nem statikus információt tároló apró
energiájú részecskékkel kereszteződik az időpálya, hanem nagy lendülettömegű, a
jövőt hozó, megváltoztató nagy kinetikus energiájú mezővel. Ha egy erőteljesebb
kozmikus katasztrófa alakul ki, az nagyméretű impulzushoz vezethet. Ez megtörténhet
egy bolygót érő katasztrófakor, amikor a becsapódó idegen mező (test) nagy kinetikai
energiája jelentős mennyiségű anyagot szakíthat ki a térbe. Fogadjuk el egyenlőre még
mindig nem bizonyított, csak valószínű lehetőségnek, azt a korábbi gondolatmenetet,
hogy az anyagi szerveződések alacsonyabb fraktálszintjei is élő és emlékképeket
rögzíthető változó mezők, azaz élő lények. Az ilyen áramlási mintával rendelkező
változó mezőkben a sorsra, az életfolyamatra kiható jelentős események, történések
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sorrendje az atomokban, szénalapú molekula szerveződések áramló részecskéinek a
térszerkezetébe rögzülhet. Minden lokális térpont, kristálymező kereszteződés annak a
történetnek az aktuális kivetítődését tartalmazza, amely meghatározza az energiáját és
információs tartalmát. Mindegy hogy a múltak eseményei milyen keletkezési rendben
történtek, azoknak az érkezési rendje és a hatáserőssége számít, amely egy a jelent
eredményező dominanciát határoz meg…
Ha kozmikus katasztrófa történik, a következő fejezetben leírt események
történhetnek, amelykor a korábbi magasabb szintű bonyolultság sok szinttel
visszaeshet. Ez azonban olyan kisebb bonyolultságú mezők megmaradását és további
evolúcióját eredményezi, amelyek emlékképei a korábbi múltban, a kozmikus
katasztrófát megelőző időkben töltődtek fel információkkal. Ezek az atomok,
molekulák részesei voltak nagyobb és bonyolultabb szerveződéseknek, amelyekben
átélték és rögzíthették a számukra jelentős változást okozó események minden egyes
lényeges filmkockáját. Szinte állóképekben rögzítődhettek az utolsó emlékképek,
amelyek felülírtak sok korábbi információt. Ha kirepültek a részecskeritkább térbe, és
a változás sokkal kisebb ritmusba szenderedett, akkor ezek sokáig megőrzik a
létrejöttüket meghatározó eseményeket és eseményrendet. Ez azt eredményezheti,
hogy az alacsony szinten változó információt nemcsak megőrzik, hanem átadják,
továbbítják azokba a mezőkbe, amelyekbe később beépülnek. Ha e mezőkben hasonló
információtartalmú részecskék sok azonos információval rendelkeznek, az azonos
jelentés összekapcsolódik és megerősödik. A mező tulajdonsági eredője így fejlődik.
Az impulzus katasztrófa téresemény a kölcsönhatásba került mezők méretével arányos
hatalmas robbanási, változási sorozatokat is eredményezhet, amelyben jelentős
mennyiségű anyag a térbe kilökődhet.
Most térjünk vissza a napkitörés (két fejezettel ez előtt tárgyalt) időugrást
eredményezhető lehetőségeire. Előfordulhat olyan a jelentős változás, pl. egy
napkitörés, amely az anyagként ismert változó mezők kisebb bonyolultságú
részecskemezőinek egy részét külsőbb határrétegekbe, a térhelyzetet csak a jövőben
elérő (azokhoz képest a múltat jelentő) részecskegáz folyókba sodorja. A múlt és a
jelen, vagy a jövő eseményeit őrző részecskék összekeverednek, időben rendezetlenné
válnak. Ez azt eredményezheti, hogy a jövőről több információval rendelkezős, azt
könnyebben felismerő, és a múltat jobban értő, erősebb emlékképekkel rendelkező
egyedek eltérő információra fogékonyabb mezők alakulnak ki. Ilyenkor e
részecskékből idővel szerveződő nagyobb bonyolultságú atomok, molekulák a jelen
környezetükben a múltból jövő időutazóknak tekinthetők. Ezek az időutazók, (atomok,
szerves szénalapú molekulák) már átélték olyan eseményeket, amelyhez hasonlót a
környezetükkel együtt csak a jövőben élhetnek meg. Tehát azon mezők emberi lények,
amelyekben ezek az emlékképek, dezsavű emlékképeiként, átélt eseményként ismét
megerősödnek, az atomjaiktól, a sejtjeiktől kapják az általuk a jövőbe visszahozott
múltbeli információkat, emlékképeket.
Most képzeljük el, hogy a bennünk lévő impulzusokból valamilyen energiaszintű és
információt kódoló részecskék kikerülnek a térbe, és sugár irányba időutazást tesznek.
Átrepülnek sok időutat jelentő határfelületen, de valamely határfelületről
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visszaverődnek (vagy beágyazódnak). Ilyenkor nem azonnal, hanem időben késve
csak a jövőben érnek vissza az emberi mezőbe. Mivel az azonos események egyes
részleteit a bennünk maradt beépült, vagy már korábban visszaérkezett más
részecskéink is őrzik, ezért az ismerős (de közben megváltozó) információ újra
beérkezése dezsavű érzést kelthet.
Ha sugárirányban átszelve az időspirált a múltbeli információk átkerülhetnek a
jelenbe, ez esetben az ellentétes irányú átkerülés is lehetséges. Feltételezhető, hogy
hasonló a lehetőség a jövőbe látással. Ha egy emberi mezőt olyan
részecskekombinációk érik el és épülnek be, amelyek az anyagszállítói idő spirálon a
térben kijjebb, azaz a majdan a jövőben érnek el bennünket, a lehetséges történéseket
hozó információk a jövőt megérző próféciáként jelenhetnek és fogalmazódhatnak meg.
Mivel a folyamatos emlékképek a sok beépült idegen információ és a hiányzó
részletek miatt hiányosak, töredezettek, ezért látszólag összefüggéstelen, homályosan
felismert és megfogalmazott próféciákban jelenhetnek meg. Ez azonban nem csak az
egyik (a múltbeli) térirányba elmozduló részecskék lehetőségét jelenti. A nagy
robbanás nemcsak a múltba, hanem a jövőt jelentő határrétegekbe is átrepíthet ilyen
információt megőrző részecskéket. Minden robbanás, pl. egy csillag felrobbanása
mindig két irányba hat. A robbanási övezet, a túlnyomás zónától befelé és kifelé. A
kifelé lévő részecskéket a múltba vetheti, de a befelé sűrített részecskéket a neutron
csillag, nagy egyensúlyban álló állapotába, a jövőbe repítheti. Az esemény részletes
leírása az Aspektus (1) című könyvben található.
Ilyenkor a részecskék olyan szerveződésekbe kerülhetnek, amelyek már a rögződött
események után vannak, és a későbbi fejleményeket is ismerik. Mindegy, hogy ezek
milyen szinten álltó szerveződések, ha elég bonyolultak ahhoz, hogy az információt
áramlási rendszer az eseménysorban beérkező hatások szerint a részecskéibe rögzítse,
az információ megőrződhet, megerősödhet és az emlékképet valami azonosság miatt
bekapcsoló szerveződésben felelevenedhet. Ilyenkor a jövőben szerveződő mezőkben
bekapcsolódhatnak a múltbeli emlékképek és természetesen a negatív eseményként
rögzült súlyosan átélt események. Ezek a gondolatok megerősítik a próféciák, a
dezsavűk átélt, vagy később átélhető emlékképeinek a múltbeli, jövőbeni valóság
lehetőségeit, azaz az információnak múltba vagy jövőbe átkerülési lehetőségét.
Az emlékezés, a gondolat a részecskék áramlását irányító lélek segítője, amely a
mezőkbe beérkező már felbontott energiát az éppen szükséges emlékképet őrző
fraktálszintre irányítja. Az élmény, az adott esemény, emlékkép vagy áramlási rend
megőrzése a mező energiaszintjének az emelését eredményezi. A lélek az információt
őrző részecskék nagyhatalmú ura, aki a helyezkedésével a mezőbe beérkező
részecskéket az emlékezet neutrális, alig változó struktúrájába elhelyezi. A lélek a
megfelelő emlékképek, reakciók beindításához és a mezők energiaszintjének az
emelésére szükséges fraktálszintekre irányítja. Ezek szerint az adott irányba
kibocsátott ritmust, tehát a válaszreakciót is a lélek irányítja, amely szervező, irányító
elmozduló és a térben helyet változtató, a mezőt az egyensúly irányába segítő
(ős)erőnek tekinthető.
Lehetséges, hogy a hipnotizálás során az áramlási folyón haladunk a sodrás irányában
vagy ellenében, mint a régi lemezjátszón vagy a cd. Lemezen. Ha a tűt, a vevőfejet az
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időben előbb vagy későbbi események barázdáihoz igazítjuk, a történet eleje vagy
vége elevenedhet fel. Az emlékezet, a már megtörtént eseményeket rögzítő
részecskéket, az események (a részecskék beérkezési) megerősödési rendjében egy
feltekeredő gomolyagra tekeri. Az egymásra tekeredő egyre jobban árnyékolt,
besűrűsödő, a változás, impulzus és a felelevenítés hiányában elmeszesedő, és így
gyengülő információt hordozó részecskék között a kapcsolatot, az emléket egyre
gyengébben tudja összeépíteni, feleleveníteni. A beépülő későbbi események egyre
kisebb térfogatba sűrítik a régmúlt események őrzőit, az emlékképeket rögzítő atomnyi
vagy az alatti fraktálszintű mezők információt hordozó és elmeszesedő részecskéit.
Ha a memória térben a részecskéink egy részével viszonylag szabadon (szabadabban)
közlekedhetünk, átléphetünk a gomolyag tekercsbe sodort fonalai között, a múlt vagy
a jövőbeni események idejébe érkezhetünk. A nagyobb gond a jövőbeni eseményekkel
van. A progresszív hipnózis szerint a tudat alatti fonál jövőbeni összefonódási
lehetősége felé is ellátogathatunk, ha a már kapcsolatban álló, de még nem egyesült
részecskék eseményrendje elé megyünk. Ilyenkor olyan eseményekre kellene
következtetnünk, amely impulzusok már megtörténtek, de a tényleges és erős hatást
kifejtő főcsoport, a főhatás még nem alakult ki. A kisebb előőrs beérkezését az
alacsonyabb fraktálszintű, érzékenyebb szerveződéseink már észlelték, esetleg be is
építették alacsony energia és eseményszinten a szerveződésükbe. (Ha
visszaemlékezünk a Napfoltok okait leíró részletekre, akkor ismerős, analóg
téreseményt észlelhetünk, mint a nagyobb aszteroidák napba érkezése előtt. Ez
megerősíti Moetrius korábbi feltételezéseit, hogy a téresemények analóg rendjét
sokféle fraktálszinten mutatja a természet, az minden szinten az adott szinten élő
lények által megérthető, analóg esemény és szerveződési, megerősödési rendet jelent.
Tehát a hatás megerősödése és főkifejlete előtti eseményrend a jövőt előre vetítheti, a
gomolyag később összetekeredő részecskéi előtt a jövőt előre jelző események
történnek, a fonalak sokkal vékonyabb szálai már jelzik a lehetséges eseményrendet.
Ez egy gondolkodóban azt az érzetet kelti, mintha az időutazás a fraktálpiramis
érzékelési szintjei közötti átlépést jelentene. Ha a kis méret és energiaszint felé
megyünk az érzékelésben, akkor az érzékenység növelésével a jövőben megtörténhető
események szintjeire kerülhetünk. Ha a már megtörtént események felé megyünk, az
egyre magasabb bonyolultságot képviselő felsőbb szintű mezőinkbe érhetünk. A jelent
vagy az éppen megtörténteket az atomjainkba rögzítő részecskénél a sejtjeink a
régebbi eseményekre emlékeznek, a magasabb fraktálszinten lévő szerveink
különböző szintjei még öregebb, múltbelibb információkkal is rendelkeznek. Mi, az
emberi mező valamennyi múltra emlékezünk, de az elöregedett, elmeszesedett, az
agykéregbe rögzült őssejtjeink nemcsak a csecsemőkor előtti eseményekre, hanem a
régmúlt kovamoszat, vagy prokarióta korban megélt eseményekre is emlékezhetnek.
Ha az emlékezettel a térben és időben bekövetkező eseményrend beépülési folyamán,
az időúton visszafelé haladunk megérthetjük az események jövőt eredményező
fejlődési láncát. Egy kedvenc téma a Lazacívás: A tavasszal a folyónkon a hegyekbe
felúszó ívó lazacokból sok elpusztul, kivetődik a partra. A következő évben a felbomló
fehérjeállomány egy része beépült a parti növényzetbe, a fák genetikája módosul. Az
átkerülő magasabb szerveződési szintű molekulákkal olyan emlékképek kerülhetnek a
fákba, amelyeket a lazacok, vagy azok táplálék eleségei rögzítettek a kölcsönhatás
közben. A vízben lebomló lazacokból plankton állomány fejlődik ki, amely a lazacívás
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után mennyiségben, élőtömegben megerősödik. A folyók alsóbb szakaszán élő halak
néhány héttel később bőségesebb terítéket kapnak, amelytől súlyban és tömegben
gyarapodnak. A folyó alsó szakaszán élő halászok abban az évadban több halat fognak
és jobban élhetnek. A leírt eseményrend s tápláléklánc útideje és természetes
eseményrendje. Ha a lánc középső egyedei a már ismert és várt hatás erősödését a
folyamat még gyenge kezdetleges előőrs (az alig növekvő hullám kicsi változásából)
szakaszából megértik, információt kaptak a jövőből. A jövőbe látó, azt könnyebben
értő már ismeri az eseményrendet, és az étel szagától vagy a csengő hangjától beindul
a Pavlov reflex. Ha visszafelé megyünk az időúton, megérthetjük a lazacok ívásának a
kiváltó okait. A bennük változó hatóanyagok, a hormonok cselekvésre késztető
periodikus változásakor megerősödő egyensúly felborulása eredményezi. Ez lehet
távoli csillagmezők, vagy bolygók egymást erősítő hatása, amelykor valamely síkban a
hormonszimmetria eltolódik. Adott fajnál kiválthatja az ilyen beindulást a térerő
meghatározott változása, egy meteorraj előőrseinek a megérzése. A tudat alatti ősi
információk lazacokba épült atomjai és elektronjai már felismerik a térváltozás
jelentését, a részecskenövekedés későbbi következmény hatásait. Ezek a hatások a
később ideérkező aszteroida miatt megnövekvő változásból éppen arra az időre
szaporítják fel az alsóbb tápláléklánc algáit, planktonjait, mire az ivásból kikelt
lazacivadékoknak szüksége lesz rá. Tehát a távoli jövő előre jelzését az időutazó korai
részecskék eredményezik, amelyet a lazacok atomjai észlelnek. Ha a halászok
megfelelő érzékenységgel rendelkeznének, ők is megérthetnék a csillagtér enyhe
változását, amelyet az atomjaik vagy elektronjaik egy része biztosan érzékel. A jövő,
az események időben egymást követő halmozódása egy kölcsönhatási láncnak az
anyagrendszerre ható hullámai. A még nagy sebességgel érkező részecskék
frekvenciája az emberi érzékelés fölött áll, de a magasabb frekvencián változó alsóbb
szintű sejtjeinknek, atomjainknak ez már megérthető és beazonosítható ritmust
jelenthet.
Nem biztos, hogy a várt jövő fejlődik ki, egy közelebbi erősebb hatás
megváltoztathatja az eseményrendet, a jelent követő valószínű jövőt. Egy szárazság
miatt a leapadó folyón elmarad az áradás, a víz nem terül ki az árterületre, a fű nem
bomlik le, a plankton állomány mégsem szaporodik el a kívánt mértékben. A
szárazságot esetleg egy a Nap útjába kerülő anyagsűrűbb porködön való áthaladás
miatt feltüzesedő Nap erős, a lehetséges jövőt felülíró hatása módosíthatja. A jelen így
fejlődik ki a múltból, és így befolyásolja a jövő alakulását.
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A csillagtéri mezők közeledésének az előjelei és a várható következmények:
Ha a jövendöléseket, egymástól időfüggetlen megérzésekként kezeljük, amelyben az
üzenetet közvetítő Nostradamus, - midőn Moetrius- csak eszköz, szócső az Isten (ek)
kezében, ez esetben a tudatosult információkat az atomjaink és az alsóbb szintű
mezőink érzékelik. Ez esetben nem várható el, hogy a külön észlelt érzékeléseket, a
tudat alatti észleléseket az egész szervezet megértse és nagyon pontos időrendbe
szedje, hiszen azok teljes összefüggésbe szervezése nem a hírközlő feladata. A
megérzések megértett eseményrendje a 2000 év utáni civilizáció, a földi élet súlyos
veszélyeztetése, amelyből a hatások irányultsága és következménye egy kozmikus
katasztrófa lehetőségét vetítheti elő. Nem szükséges hogy minden részletről
információt kapjunk, hiszen az események egy része még nem történt meg. Ez csak
egy erősen valószínű jövő lehetősége, amely még a meg nem történt eseményekkel
módosítható, a végkifejlet befolyásolható.
Ha logikai sorba szedjük az idézett jövendöléseket, akkor az üzenetek, a megérzések
valahogy ezt jelzik.
A Szaturnusz késik, valami megzavarta a pályáját, például egy napkitörés hosszabb
időútra kényszerítette. Kozmikus zavar alakul ki a Naprendszerben, amelyből
pertubáció, keringési zavarok keletkeznek. A kialakul egyensúly ismét billen egyet, a
naprendszer óráján percen az idő. Egy új impulzus és változás bekövetkezése várható a
Naprendszerben. Egy meglehetősen nagy üstökös vagy kisbolygó, esetleg aszteroida
valamikor eltérült a kialakult biztonságos pályáról, amelyet lehet, hogy a Szaturnusz
vagy a napkitörés pályazavarása okozott. A Földdel várhatóan a 2000-res évek után
térben és időben egybeeső pálya miatt komoly ütközési veszélyhelyzet alakulhat ki,
amelyet a közeledés során még ismeretlenül megváltozható pálya és szétdarabolódás
miatt a Föld már lehet, hogy nem tud kivédeni.
A katasztrófa előrejelzéseként már évek, (évtizedek), de lehet hogy évszázadok óta
(Nostradamus idejétől kezdve) erősödik az azonos pályán érkező részecskeáradat, mint
a várható nagy tömeg, az időben elnyúló főhullám előőrse. A részecskeáradat
növekedését Gaia, vagy/és az emberi szervezeten belüli részecskék egy része megérzi
és felismeri, hogy az eseményt nem tudja kivédeni, ezért azon ritka eszközhöz nyúl,
hogy beavatkozik az emberi szerveződésbe, információt ad, szövetségest keres a
következmény csökkentésére, a baj elhárítására. Ha a szervezetünkben lévő
atomjainktól kapjuk az információt (amelynek nagy a valószínűsége), ez esetben sok
emberben aktiválódhat a magasabb frekvencián az atomok vagy elektronok által vett
üzenet, a jövő megérthető lehetősége.
Moetrius és néhány ezer alkalmas érzékelő és információkészlettel rendelkező ember
megérti a jelzést, és minden lehetséges eszközzel megpróbálják felhívni a figyelmet a
várható veszélyre és az együttműködés szükségességére. Sokukat - a dolgot és a
magyarázott összefüggéseket nem értők - bolondnak vagy megszállottnak nézik, de
talán néhánynak sikerül kitartással és elszántsággal az információt eljuttatni a
szükséges helyekre, a Világ tudósai és vezető politikusai elé. A jelzéseket nem veszik
elég komolyan, bár megértik, a cselekvés késik és halogatódik. Az idő múlik, az
események a küszöbön az erősödések megkezdődnek. Egyre több emberben erősödik
meg az érzés a magasabb frekvencián vett előrejelzés. A részecskebombázás
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növekedése miatt a Föld védekezni kezd, megnő a belső feszültsége.
Vulkánkitörésekkel és részecske kibocsátással igyekszik kitérni a pályairányból. Az
intenzív változás földrengéseket, tektonikai mozgásokat kelt. A nagy földrengés
kipattan, az emberek megijednek, most-már komolyra veszik az előrejelzéseket.
Feltűnik az üstökös, és egyre fényesebb lesz, hét napon át egyre fényesebben közelít a
Bolygónkhoz, a felhőkön át is látható erős fényáradata követhető. A csillagászok
megnyugtatják a tömegeket, hogy a pálya nem érinti a Földet, a találkozás most térben
és időben nem egyezik. A Jupiter vagy a Szaturnusz erőterét érintve a pálya erősen
megváltozik, az objektum esetleg többfelé szakad, és az egyik része a Nap felé veszi
az útját. Az események hirtelen felgyorsulnak. A napba érkező nagy tömegű rész
hirtelen rendkívül erős napkitörést eredményez, amely megváltoztatja a másik
lassabban haladó rész pályaadatait, amely ennek hatására a Föld felé közeledő pályára
áll. Az idő kevés, Gaia nem tud kitérni. Az állatok megérzik a közelgő veszélyt, a
kutyák vonyítanak a szárnyas és a vad ideges, zajong, szaladgál, megzavarodik. Nem
lehetetlen, hogy a Hold nagy találatot kap, egyes nagyobb darabjai bekerülhetnek a
légkörbe. Várhatóan a Földhöz viszonylag közel, talán holdnyi távolságban az
objektum darabokra esik szét, amely részei a 42-45 fok irányába viszonylag szűk (a
haladási irányban) sávban szóródva elérik a Földet. A becsapódó nagy kinetikus
energiával érkező anyag hatalmas krátereket kelt New York, Párizs, Róma, Athén
irányában, veszélyes területté válik Itália, Monaco, Pizza, Asti stb. a 45. fok tájéka és
iránya fél földtekei kerületen. A tengereken szökőár várható, amelyek és a helyenként
ezer km/órás sebességű légköri viharok sokszorosan megkerülik a Földet, óriás
hullámokat okozva a szárazföldet két víz (folyó) közé szorítva özönvíz keletkezhet. A
következmény az államrendszerek meggyengülése, szétesése, katasztrófa, járványok és
sok halál, az emberiség és az élővilág nagymértékű redukciója.
A felső rétegekbe került légkör egy része felgyorsulva megszökik és vízkészlet egy (az
élet szempontjából jelentős) része is elszökhet. A napfény szóródása megnövekszik a
bolygót egyre jobban körülvevő por, füst, gőz keveréken egyre kevesebb fény tud
áthatolni. Lecsökkenhet a légnyomás, jelentős lehűlés majd eljegesedés kezdődik a
földön, de az üvegháztartás és a felső légkör hőmérséklete növekedni kezd. A
légkörben maradt por, hamu és gázok az esemény elmúlta után összefüggő függönnyé
állnak össze, amely a nap sugárzás egy részét, főleg az UV. sugárzást kezdetben
kirekeszti, amely miatt csökken és megváltozik az ózon és a mikrovilág
oxigéntermelése. A termoszféra ettől kezdve nem nitrogént és oxigént termel, hanem
magasabb bonyolultságú, mérgezőbb vegyületeket, ként, ennek a vizes oldatából
kénsavas eső keletkezhet. Az üvegháztartás jelentősen megnő, amely a légkörbe jutó
hősugarakkal egy felmelegedést indít el, újra megindul a légköri cirkuláció. A hideg
légtömegek felemelkedésével a légkörben lévő ként elnyelő vízgőz lecsapódik, kénes
eső hull hónapokig, újabb savas, kénes vízözönt él meg a Föld. A Földi légkör a
Vénuszéhoz kezd hasonlítani, és miközben a táj háborgása alant elcsendesül alacsony
légnyomású lecsökkent tengerszíntű sivár világ képe tárul majd fel. A Napsugárzástól
elzárt időben az egynyári növények és a rovar és állatvilág jelentős része 50-70%-a
megsemmisülhet, az erdők kipusztulnak, a magvak egy része túléli. Az ilyen
körülmények között élő ember életlehetőségéről most ne beszéljünk.
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Ez csak egy lehetséges forgatókönyv, amely kialakulhat de megváltoztatható. Ésszerű
felkészüléssel kaphatunk némi időhaladékot és esélyt a katasztrófa elkerülésére.
Ha hinni lehet Nostradamus próféciáinak, akkor a baj nem lesz ekkora mértékű, az
embernek és Gaiának sikerül mérsékelni és túlélnie a katasztrófát. A Földi élet talán
nem jut a Vénusz és a Mars sorsára. A jövő azonban nincs megírva, ez csak az egyik
lehetséges változat, amelyet beavatkozással lehet, hogy megmásíthatunk. A
beavatkozási lehetőségünk csak az esetben valós, ha a felkészülést az ember ellen
fordított energiák átszervezésével azonnal megkezdjük.

Konzekvencia:
A felismert összefüggések következményei a hétköznapjainkra és jövőnkre.
A változás fékezése és az egyensúly megőrzése a mindennapi folyamatok állandó
részét képezi. A zsíros étel mellé savanyú, a tea citromosítása, a kenyérfogyasztás a
zsíros vagy erős kalóriatartalmú ételek mellé mind ezt szolgálja. Az ember, miként a
többi élőlény, megtanulta ellenhatásokkal fékezni az elfogyasztott táplálék, vagy
hatóanyag túlzott érvényesülését. Ez nemcsak a táplálékra vonatkozik, hanem minden
hatásra, amely az élő áramló szerveződések belső ritmusát befolyásolja. Ha az
események veszélyessé válnak, vagy túlságosan felgyorsulnak, automatikusan
fékezzük a változást, pihenéssel, lazítással igyekszünk ellenhatást állítani, a normál
változási ritmusra fékezni a túlpörgést. Ha eseménytelenül telik az idő, ha túl kicsi a
vérnyomás, nagy az unalom, élénkítő szereket, vagy tevékenységet keresünk, hogy a
megfelelő ritmus kialakuljon.
A hatás, ellenhatás egyensúly megőrzését az élő szervezetek folyamatosan fenntartják,
amely a befogadott hatások serkentő és fékező típusú anyagok arányos keverékének a
fogyasztásával biztosítják. Ez az arány megőrzése minden élő szervezet részére fontos,
amely csak kiegyenlített környezetben lehetséges. Ha a környezet egyensúlya
felbomlik, a szerveződések a fékező vagy serkentő hatások arányának a növelésével,
vagy az ellenanyag csökkentésével érik el a megváltozott környezetben is megtartandó
egyensúlyt. Ha túl zsíros táplálékot fogyasztunk, és nem pótoljuk a hatóanyagok
(kalóriák) hirtelen felszabadulását fékező savasító, bontó enzimek termelését, megnő
az időegységre vonatkoztatott serkentőanyag aránya, amely felhasználási hiány esetén
elnehezít, tartalék zsírként lerakódik a szervezet zsírraktáraiban. Hasonló a helyzet a
más típusú kalóriadús anyagok Pl. a cukrok esetén. Ha a szervezetnek az adott
pillanatban nincs rá szüksége, elraktározódik, vagy kiürül a szervezetből. A magasabb
szervezettségi és bonyolultsági szinten álló élő szerveződésekben minden
serkentőanyag nem kívánt hírtelen érvényesülését többszörös gátlórendszer fékezi, Pl.
a hasnyálmirigy által termelt Inzulin gátolja a hirtelen megnőtt cukorarány és ezzel a
túlzott kalória pillanatszerű felszabadulásának kialakulását, hatásérvényesülésének a
túlzott megnövekedését. Hasonló mechanizmus gondoskodik a serkentőanyagok adott
pillanatban szükséges hiánya esetén azok tartalék anyagokból történő felszabadítására,
vagy /és a fékezők túlzott érvényesülésére. Gyanítható, hogy e mechanizmusok az élő
szerveződések sajátos, időben állandóan változó, de magas szinten álló egyensúlyának
a megtartására irányulnak, amely a relatív átáramlási egyensúlyt biztosítja. Tehát az
egyensúlyra figyelő, azt védő mechanizmus hallatlanul rugalmasan alkalmazkodik a
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mindenkori igényekhez, azt figyelve, többszörös visszacsatolással gondoskodik az
éppen szükséges serkentő, fékező hatóanyagarány megtartásáról. Ha ezek nincsenek
meg tartalékként a mezőnkben, a környezetünkből gyűjtjük be őket.
Mivel a felhalmozás a körülmények állandó változása miatt nincs állandó arányban a
felhasználással, csak statisztikai egyensúly, átlag alakul ki. Hasonlóan a bolygók
pályavonalához, amely szintén csak statisztikai ellipszist jár be. Az ember által
ideálisnak képzelt/nevezett fizikai arányok, értékek, valójában csak statisztikai
egyensúly idealizáló mesterséges átlagolás eredményei. A természet az átlagos állapot
megtartására törekszik, amelyen belül számos egyedi eltérés még egészséges
állapotnak tekinthető. Az orvostudomány mára kifinomodott laboratóriumi mérési
lehetőségei, az összehasonlító értékarányosításnál ezt veszi figyelembe. Természetesen
ez nem jelenti azt sem, hogy akinek mindenből az átlagos értékhatárokon belül vannak
az eredményei az valóban egyensúlyban áll és teljesen egészséges. A természet
rengeteg szélsőséges értékarányt is kipróbál, amelyek egy-egy egyénnél,
szerveződésnél merőben eltérhet a statisztikai átlagtól, de az adott egyénnél ez az
arány beállása biztosítja a harmóniát. Az ilyen egyének serkentő fékező arányának az
átlagoshoz beállása a személyi egyensúly eltolódását jelentheti. Az egyéniség, a
személy, a lény természetes életarányának az ismerete nélküli automatikus mereven
alkalmazott átlagolás helytelen következtetésekhez vezethet. Jó példa az alacsony vagy
magas vérnyomás, amely egy–egy személynél az egészséges értéket jelentheti, jól
eléldegélhet valaki akár 100 évig is olyan alacsony vérnyomással, amely másnál már a
vegetáció alsó értékeként a szerveződési egyensúly súlyos eltolódását, a lény tartós
megbetegedését okozhatja.
A fogyasztási és felhasználási arány eltolódása időeltolódásként észlelhető, amelykor a
hatóanyagok és energiaként megjelenő információk be vagy kiáramlása nem arányos.
Az időegységre jutó eltérés, tartalékolás nélkül doppingolásnak, a tartalékolással
felhalmozásnak, vagy lemerülésnek, energia csökkenésnek minősül. A külső környezet
által diktált sokféle ritmus a mezők, a lények feltöltődési vagy lemerülési irányát
határozzák meg. Az élet teljességét jelentő főritmus, a fiatalkori feltöltődés és az
öregkori lemerülés mellett számos kisebb ciklusidejű alritmus befolyásolja a lények
statisztikailag egyensúly körüli állapotban maradását. Az élet folyamán életszakaszok,
azokon belül is változó, és az egyénekre jellemző dinamikus életszakaszok váltják
egymást. A keleti vallások és az Univerzizmus, a kínai asztrológia és a karmákat
megfogalmazó vallási ágazatok pontosan felrajzolják az egyéneket jelentő élőmezők
dinamikai átlagának a változását, amelyet az európai asztrológia is meglehetősen
pontosan figyelt meg. Az évenkénti ritmust meghatározó évszakváltások felett és alatt
is sokféle eltérő ritmus határozza meg a szerveződések feltöltődésének vagy
lemerülésének a pillanatnyi arányát, azt az arányt, amelyet ő a környezetében lévő
élőlényektől eltérően az adott egyén javát vagy veszteségét szolgálja. Kétségtelen,
hogy az adott környezet mellett eltérően hasznosítjuk a már ismert nem teljesen
azonos, de arányos energia befogás lehetőségeit. Itt is megnyilvánul az, hogy némely
hatás egyeseknek serkentő, másoknak ugyanaz gátló, az adott állapotuktól függően.
Levonható az a következtetés, hogy az élőmezők stabil egyensúlyi állapotáért felelős
hatások abszolút relatívak, azok csak az adott személy, mező egyensúlyára
vonatkoztatva határozhatók meg serkentő vagy gátló mechanizmusként. Ettől nem
teljesen függetlenül a statisztikai átlag az azonos bonyolultsági szinten lévő mezőknél
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elég jó viszonyító értéket ad. Úgy tűnik, hogy az átlagos ritmust meghatározó
változások mellett, számos egyéni ritmust az adott mezők belső biológiai ritmusa, az
eredetétől ketyegő biológiai órája határozza meg. A fogantatásakor egyesült dimenziós
tulajdonságok keverékeként ismert áramlási minta, az életet levezénylő lélek az összes
észlelt ritmus összehangolását végzi. E lélek szerepe az egyensúly felé segítés, amely a
test a tömeg tehetetlensége miatt időcsúszással és csak statisztikailag érhető el. A
mezők tehetetlensége a megfelelő állapotokon mindig túllendül. A mezők változását is
befolyásoló ritmusok másik főcsoportját, a külső környezet határozza meg, amelyek
ezért részben az egyéni adottságoktól függően érvényesülnek.
A vegetáció az energianövekedés, a kiterjedés és a leépülés váltakozása, amelyben az
energiában tartós feltelést mindenkor a kiterjedés és az aktivitás növekedése követi. A
mezők méret vagy tömegnövekedése azokban a szerveződési szakaszokban valósul
meg, amikor az időegységre jutó feltelés tartósan meghaladja a kibocsátás arányát. Ez
a belső feszültség növekedésével térirányú terjeszkedést indít el, amely a mező sajátos
genetikai áramlási mintájának megfelelő sorrendben és alakzatban történő kiterjedést,
kibontakozást, változási rendet és ebből kialakuló nagyobb forgalmú térbeli
növekedést indít el. Ilyenkor a mezők térfogata, az izomtömeg, a zöldállomány és a
belső áramlás térbeli kiterjedése nő, a növényeken hajtások indulnak el. Az energia
folyamatos utánpótlása, vagy/és a tartalékok folyamatos felhasználási lehetősége
esetén a térbeli kiterjedésben a szél viharrá nőhet, a magokból és a túlélő többnyári
növényekből újra kiterjedő, kibontakozó növény fejlődhet, az ember az élet és a
természet a tavasztól új lendületre ébred. A kiterjedés, a növekedés a tartós utánpótlás
idejére szorítkozik, arra az időszakra, amelykor a befogadott energia, anyag
időegységnyi aránya tartósan meghaladja a felhasználást. Az arány stabilizálódása még
lehetővé teszi a termények kifejlődését, megérését, amelykor a kapott energiatöbbletet,
a szezon lejárását pontosan értő, érző növények, (lények) már nem a növekedésre,
hanem a folyamat átmentésére, meghosszabbítására, utódok, magok nevelésére,
érlelésére fordítják. Amint a befogási, felhasználási arány tartósan megváltozik, a
vegetáció lelassul, a mezők fejlődése visszafogódik. Ilyenkor az élet a vegetálásra, a
túlélésre rendezkedik be, a magasabb szinten rendezett folyamat átmentésére. A
növényi vegetációs időszak elmúlása után, a belső áramlások éppen egyensúlyba
kerülnek, vagy valamelyest leépülnek. Az élet csak alacsonyabb energiaszinten és
nyomáson, csak veszteség nélküli belső áramlásban marad fenn. A növényeknél ez a
hajtások leszáradásában, a növény alapjáratra történő leállásában jelenik meg, amellyel
felkészül az energiahiányos időszak nagyobb veszteség nélküli átvészelésére. A talaj
regenerálódása a vegetáció lecsökkenésével megtörténhet, a lemerült energiatartalékok
a felhasználás csökkenésével ismét feltöltődhetnek. Ezt az ősz és a tél folyamán is
rendszeres és folyamatos, bár sokkal kevésbé intenzív energiaelnyelés teszi lehetővé,
amelykor az őszi, téli csapadékkal a talajba bekerülő, és abban elnyelődő, majd
felhalmozódó ionos energia a hajtásoknak a tavaszi lendületet biztosíthatja. A régi
vetési forgó, vagy a korábban kialakul legelői pihentetés mind a talaj tartalékainak a
regenerálódását biztosították, az energiaegyensúly helyreállását. A tavaszi intenzív
hajtás, nemcsak a tavaszi csapadék következménye, hanem az esővel érkező és a
talajban addig felhalmozott részecske energia ki és feloldódása, új kovalens
kötésszerkezetekbe kapcsolódása. A télen a talajban felhalmozódó energia a külső
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feltételek alkalmasabbá válása után azonnal rajtot enged a természet bujaságának, az
élet az energiabefogás feldúsulásával azonnal kivirágzik.
A periodikus változások, az energiaarány megváltozását jelentik, amelykor sűrűbb
energiadúsabb, információs energiát adó, és energiahiányosabb, energiát elvonó
időszakok követik egymást. Az éjszakák és a nappalok váltakozása, a felhősödés, a
Nap pertubációi, a csillagközi gázban sűrűbb rétegeken áthaladás, valamennyi az
energia forgalmi ritmust, az időnk haladást Ariadné fonalának a tekeredését
befolyásolja. Ez hol gyorsabban, hol lassabban tekeredik, néha csak egészen kicsi
hatások és vékony fonalak érkeznek be.
A csillagok, így a Nap is, folyamatosan nyeli el a környezetből felé áramló
részecskeenergiát. A néha nagyobb darabok beérkezése, napkitörést indíthat el,
amelynek részecskeáramai hónapokig befolyásolhatják az élővilág biológiai
változását. Nagyobb veszélyt okozhat a csillagközi gázban sűrűbb intersztelláris
anyagon áthaladás, amely feltüzesítheti a Napot, és a megnövekedő részecskeáram
lendületének a nyomástöbbletével felgyorsítva ezzel távolra tolhatja a Naprendszerben
a Földi élővilágot. Ez súlyos szárazsággal majd nagyon hideg időszakkal jár, amely a
vegetáció, az élővilág nagyobb változását eredményezi. Ennél már csak az lehet
nagyobb kockázat, ha egy kisbolygó, vagy üstökös, a hirtelen napváltozástól olyan
pályára térül, amelyet Gaia már nem tud elkerülni.
A bonyolultság és a rendezettség a változás dimenzió következménye, amely
körforgási ciklust és életjelenséget tartalmaz. A változást impulzusok eredményezik,
amelyek néha nagyon nagy változást eredményezhetnek.
A rendezetlen állapot, a nem tartós változási sorozat, a kaotizmus és a túl nagy
egyensúlyba került tér, nem alkalmas anyagi mezők, terek, rendezetten változó
állapotok kialakulására. Ahhoz tartós változás kell, amely olyan időrendbe,
eseménysorba szerveződik, amelyben az egymást eseményben és időben követő
folyamatok, nem rontják le az előzmény eredményeit. Az eredmények, egymásra (hoz)
halmozott olyan változások, amely eseményláncot alkotva képes növekvő
rendezettségbe szerveződni. Tehát az anyag, a bolygók és a csillagok kialakulása, az
élet, a család és a vállalkozás, a társadalmi, a vallási és állami szerveződések mind egy
rendezettségi állapotot fenntartani, növelni képes változások eseményláncainak
tekinthetők. Az sem törvényszerű, hogy e változások csak növekvő értékűek lehetnek,
mert ellentétes eredő, gyenge kaotizmus ronthatja azon folyamatok haladását,
gyengítheti a fejlődési ritmusát, azonban a statisztikai rendezettségi eredőnek
pozitívnak kell lennie. A folyamatot megzavaró kaotizmus lehetőséget ad az újra
rendeződésre. Az impulzus, az ördög ezt a munkát végzi el. Ha már minden anyagot
elhasznált az Isten az építésre, csak a bontásból származó anyagból tud új lélekvárakat
összeépíteni. A piszkos bontómunkát az Ördögre bízza…
Minden életszerveződési folyamat, magas energia befogadási fogékonysággal,
affinitással kezdődik, amelyet többnyire a szülői mező energiaellátása biztosít. Ez
lehetővé teszi a kezdeti növekedést, az időelőny szerzését, a befogadási arány
növelését a kezdeti hiányhoz képest, azaz a tömeggyűjtést, a testépítést. A szülői
környezettől elszakadás után, a környezetben lévő sugárzókra, változó mezőkre van
utalva, amelyektől a sikeres mező többet gyűjthet be, mint amennyit kisugároz. Ha
nem sikerül idejében nagyobb, önálló energiaforgalmat szervezni, a mező a
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sugárzóktól távoli hideg térben vegetálhat, a környezeti veszteségeken tengődhet, akár
elsorvadhat, mint változó mező megszűnhet. Az élet kifejlődésekor a statisztikai
rendezettség, változási dinamizmus magas szintű, nagy hajtóerővel bír. Ez létrehoz
egy rendezett állományt, egy rendezett tömeget, amelyben a kialakult áramlás a
rendezettség tehetetlensége még sokáig időrendbe szerveződő folyamatokat
működtethet. A túl nagy rendezettség, túl nagy áramláshoz, az események túlzott
felgyorsulásához, túl magas ritmusban pergő időhöz vezet. Az ilyen esetben
megszaladó folyamatok átlagos (földi) körülmények között robbanást és a rendezettség
megbomlását eredményezheti. Az ilyen esemény csak egyszeri pulzációt eredményez.
A csillagokban ez a gyors változás magasan rendezett folyamatban, rövid idő alatt
történik, amely alatt az egyéni rendszeridő ketyegésében fénylények milliárdjai élik
röpke életük. A hagyományos megközelítés alapján, az emberi időmértékkel mérve, ez
az idő kevés az evolúciós fejlődéshez. Ez azonban helytelen, mert a rendszeridő
változásai olyan pergő eseménysorozatot, időritmust generálnak, amelyben a
rendszeridőre jellemző eseményszám arányos az emberi élőmezőkre jellemző
eseményszámmal.
A túlnépesedés frekvenciasűrűsödést, ritmuszavarást, és túl gyorssá váló evolúciót
eredményez. Azok az élőmezők, amelyek jellemző változási ritmusán túl nagy impulzus
és térsűrűség alakul ki, a rezonancia veszélyének teszik ki magukat. Minél nagyobb a
térségre jellemző azonos, közeli frekvencián kiáramló részecskesűrűség, annál
nagyobb az esély a folyamatos kölcsönhatás növekedésének. A változás, változást
generál, az meg feszültséget, és egyre gyorsuló ritmust. Ha az időegységre jutó ritmus
túlgyorsulása meghalad egy tűrési értéket, a rendezett áramlásból egyre rendezettebb,
egyre tétovább ide-oda ugrálás fejlődhet ki, amelyben nem jut elég idő, a folyamatok
kifejlődéséhez. Az időzavarról már tudjuk, hogy a tartós kialakulása esetén nemcsak
megbetegedést okozhat, hanem a szervezettség, a szerveződések megszűnéséhez vezet.
Úgy tűnik, az emberiség kora lejáróban van. Az emberiség túl öreg. A Világunkban a
rendezetlenség, a káosz egyre növekszik, és bár itt-ott felcsillan a magasabb szintű
rendezettség, a statisztikai többség a kaotizmus felé halad. A túlgyorsuló világunk
egyre életképtelenebbé válik, az ember túlnépesítette az életterét. A kaotikus
időszakkor válságok alakulnak ki, és most nem egy régió kaotizmusa növekszik. Ha a
válság általánossá válik, a végzetes változásokat indíthat el a világban. A hatalom
félelme nem alaptalan, de amitől fél, azt saját maga generálja. Az ember és a
környezet változását az ember gerjeszti, amely a környezetről folyamatosan
visszatükröződik rá. A vezető gazdasági hatalmak diktálják a túl gyors változást, a
fejlődést amely elembertelenít. A világmonopóliumok kialakulása, a túlzott
tőkekoncentráció, a globalizáció nem csökkenti, hanem növeli a feszültséget, mert túl
gyors változást diktál az időzavarba kergetett régióknak. A latin amerikai, a kelet
európai majd az afrikai, a délkelet-ázsiai elmaradottságra kényszerített túl gyors
felzárkózás, boldogtalanná teszi azon régiókat is, amelyek a maguk lassabb és
gazdaságilag gyengébb országában, szegényebben, de több boldogságban éltek. Ha
általános gazdasági válság alakul ki, ezek a régiók mindent elveszíthetnek, a múltat és
a kitűzött célt, a felzárkózási lehetőséget. Ha ez a folyamat kifejlődik, az
elégedetlenség totális változási hullámot indíthat el. Ez a hullám pedig lehet, hogy túl
nagy változás lesz az emberiségnek. Az ilyen esemény elvonulása után a rendezettség
más ritmusa alakulhat ki.
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A térben az élőmezők rendezettsége a kifejlődés után egyre romlik, ezért minden a
rendezettséget javító esemény, hatás, változás a harmónia, a megmaradás esélyét
növeli. A relatív lehetőségből csak egy olyan kölcsönhatás van. amely nem rontja a
felek rendezettségi eredőit, amely olyan változásokat indít el, amely a nagyobb
rendszerek stabilitását segíti. A rendezettség javulása bármilyen ritmusban élő
szerveződésnél az életesélyt, a változó körülmények ellenére is lehetséges stabilitást, a
megmaradást javítja. Ha szívesebben élnénk egy kevésbé kaotikus világban, a
rendezettséget, a szervezettséget, az események egymást segítő láncát kell javítani! Az
ember által megélhető felemelő érzés az egyensúlyának a segítése, a rendezettségének
a javítása. Ennek csak akkor van értelme, ha mindezt a szeretet érzés javítására, az
ember boldogság kiterjesztésére lehet fordítani. A szeretet, az együtt érző támogatás
olyan, mint az energia. Nem fogy el, az körbeadható és mindenkinek éppen az érzelmi
hiányát, a szeretetérzését pótolja, növeli.
Az egó, az egyén, a lokális mező féktelen kapni akarása a környezeti rendezettség
csökkentésével növeli a saját esélyeit. Miközben a szerzéssel a saját boldogulását
segíti, a környezet változását a rendezetlenség, a káosz felé kényszeríti. Minden olyan
hatás, amely olyant von el a környezettől, amelyből annak nincs többlete, a
rendezetlenséget, a káoszt segíti. Nem kizárólag a vagyon, a pénz az, amely
tárgyiasodhat az ego, a vágy érzésében, hanem a mérlegelés nélküli tulajdonszerzés, a
birtoklás, a rendezettség csökkentése mások harmóniája ellenében.
A szerzés, ha a környezettől elvesz, a környezetben hiányt, a lokális mezőben sokszor
felesleget eredményez. A felhalmozás rugóit a hiúság, az egzisztenciális félelem
mozgatja, a birtoklási vágy, a veszteség elkerülése. Jaj annak a Világnak, amelyben a
legnagyobb hatalom félni kezd és a félelmében folyton ellenséget keres. Ez veszélyes,
nagy tragédiához, világégéshez is vezethet.
A megszerzett javakat, a vagyont lokalizáljuk, féltjük a dologban hiánnyal bíróktól. A
birtoklás elkülönítéssel jár, lokalizációval, amely csak akkor oldja fel az ego hatalmát,
ha a megszerzett energia, dolog, anyag, pénz, vagyon a lokális birtok határán belül
működik. Itt megszűnik a félelem a vesztéstől, a lokális mezőben az energia, a változás
energiavesztés nélkül, csillapítatlan rezgésként körbeadódik. Az ilyen energia átadás
azonban értéktelen. Annak és azt ad, amiből a megajándékozottnak nincsen hiánya.
A társulás, a család és a közösség szerepe, a mezők lokálisabb lehetőségei a nagyobb
energiaszinten is veszteség nélküli változás fenntartására. A hozzátartozó, a családtag,
a barát, a földi és a honfi, a nem idegent jelenti, hanem olyan zártabb lokálisan
behatárolható környezeti egységet (szerveződést, mezőt), akivel bátrabban és
veszteség nélkül is lehet információt és energiát cserélni. A lokális elkülönülés, egy
biztonsági hátteret ad a mezőknek, amely fenntartva a szükséges változást, az
energiavesztés elkerülését is lehetővé teszi. Az eltérő ritmus, az eltérő információ és
eltérő eseménylánc az eltérők között idegenérzésként jelenik meg, amelyből fakad az
idegen gyűlölet. Ez ritmuszavart okoz, a rendezettséget és az életesélyt, az
eseménylánc statisztikai energianövelési lehetőségét csökkenti. Csak a tudatosan adott
és eként megélt szeretetérzés az, amely az adó és a kapó rendezettségét is javítani
képes. Tehát a szeretet sem feltétlenül az életet segíti. Ahhoz, hogy pozitív
hatásélmény legyen, az adónak és a kapónak a rendezettségét kell javítania. Ez pedig
csak akkor lehet, ha az adónak éppen feleslege van ebből az érzésből, hatásból,
amelynek átadása kisebb energiaveszteség, mint amennyit javít az életesélyén az
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adással megélt örömérzés. A kapónak ez csak akkor okoz egyensúlyt javító magasabb
rendezettséget, ha nemcsak hiánya van a kapott szeretetből, információból, hanem a
támogatást is örömérzésként, és ezzel a rendezettségét növelő hatásként éli meg. Tehát
a szeretet adás és kapás, a szeretet érzése az adónak a nagyobb azonosság miatt
lokalizált veszteségmentességet biztosít, a kapóban mégis rendezettséget növel. Ha
sikeresebben okozunk olyan változásokat, amelyek az általunk kölcsönhatott személy
is örömérzésként él meg, a barát, a családtag, a honfi és a világ rendezettsége, az
emberi társadalom életesélye javul. Az ember és a változó környezet alapvető
mozgatórugói az egyensúly hiányban, a térerő vagy tulajdonság differenciában
keresendő. A hiány és a különbség hajt bennünket, hogy nagyobb egyensúlyba
kerüljünk. A kövér, fogyni, a sovány ember hízni szeretne. A szép okosságra az okos
szépségre vágyik. A szegény gazdag a gazdag boldog szeretne lenni. A hajtóerő a vágy
a hiány megszűntetésére. Szerencsére e hiányok sohasem szűntethetők meg az anyag
tehetetlensége miatt. A hiány bepótlása, más hiányt eredményez. A szegény
gazdagsága a boldogság elvesztését eredményezheti, a gazdagnak a megbékélés a
szeretet megismerési lehetőségét nyújtja. A világunk szerencsére nem kerül túlzott
szimmetriába, a hajtóerő és a vágy a változásra megmarad.
Ahhoz, hogy egy boldogabb társadalmat építsünk fel, nem az űrbe kell kirajzani,
hanem a tudatos szeretet adást a szeretetre éhesek felé kell átadni. Az emberiségnek,
ha kozmikus katasztrófa nem szakítja meg az evolúcióját, csak két lehetősége marad a
túlnépesedés és a túl gyorsan növekvő változás elkerüléséhez. Vagy kirajzik az űrbe és
elterjeszti a genetikai információját az elérhető térségbe, vagy a csillagokban élő
fénylények példájára, Gandhi útján indul el. A világűr lehetősége csak keveseknek
adatik meg, a tömeges kirajzás és a közvetlen bolygói környezet lakhatásra tétele a mi
ritmusunkban változó lényeknek most még nem lehetséges. Ahhoz hogy nagyobb
távolságokra eljuthassunk hibernálni kell a szervezetet, az eseménysűrűséget, vagy a
tömegméretet kell lényegesen lecsökkenteni. Mindkét útra van esély és lehetőség, de
ez még távolabbi jövő lehetősége. Az emberi többségnek az élet, a bolygóhoz
kötöttség, a jelen realitását jelenti. Ez meghatározza a Társadalmi szerveződési
lehetőségeinket. A túlnépesedés megértésre alapuló visszafogásával, és a feszültség és
a rendezetlenség csökkentésével a dolgok jobbrafordulását el lehet érni. A maradó
földi lakók egyetlen reális lehetősége felkészülten várni egy véletlen pályamódosítást,
a totális katasztrófa elkerülésére. Az emberek lehetősége megtanulni a szervezettséget
segítő érzelmi hatásnak, a szeretetadásnak a hasznát és lehetőségét az emberi és a
globális harmonizációban. Az egyházak és a társadalmak felelőssége, az együttélésre
tanítás, segítés mellett a túlzott lokalitás megszűntetése és a lakóterületi
közösségépítés kiterjesztése. A kapcsolatépítés, az információs közelítés, a másság
megértetése, az idegen ellenesség megértése és feltárt okainak a megszüntetése. A
falakat, a kerítéseket és a határokat le kell bontani, a másság szépségeit kell bemutatni.
A politikusok, a pártok és a kormányok felelőssége nagyobb, az elszigetelés, a
bürokrácia leépítésében, az életfolyamatokat, a szervezett változást rontó kaotizmust
okozó hatások felderítésében és megszűntetésében. A túlzott párt, a kereskedelmi és
tőkehatalom, a monopóliumok ellenérdekeltek lettek, az általános harmónia, és
rendezett folyamatok segítésében. Az általános társadalmi jólétnek, a fogyasztó
társadalomnak csak akkor van értelme, ha a megszerezhető javak, öröm és harmónia
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forrásaivá válhatnak. A szeretet kapásnak a legnagyobb élménye az örömérzés, és az
örömszerzés, amely a rendezettségünket, a megmaradási esélyünket a leginkább
segítheti. Az időzavarba kergetett emberiség nem élvezheti az adás örömét, nincs ideje
és lehetősége az ajándékozott és vágyainak a megismerésére. Ezzel az adás és az
örömszerzés is elvesztheti a funkcióját, a szeretet és öröm kiveszik az érzések
világából. Miközben az emberiség halad a Globalizáció felé, új érdekeltségek nyomják
el az egyedek boldogságát.
Az igazi és emberhez méltó cél, nem a világűr meghódítása, hanem a földi élet szebbé
és jobbá varázsolása. Itt és most lehet sokat tenni azért, hogy a rendezettség
növekedhessen, és szeretetérzés kiteljesedjen. A világunk nem a legrosszabb világ,
de még szebb és jobb is lehetne, ha a kaotizmust csökkentve szervezettebb lenne. Most
és ettől kezdve lehet tenni azért, hogy társadalmi és pénzügyi helyzettől független,
időzavar és elnyomás, rettegés nélkül, szeretve és szeretetben, azaz boldogan
élhessünk.
Moetriusnek e szók jelentőségének a megértetéséhez, fel kellett kutatnia a
világmindenséget, és meg kellett értenie, az egyetlen értelmes célt, a harmónia
segítését az ember szeretetet éhségét.
A kézirat lezárva 2003-12-20

Moetrius

Epilógus? és kiegészítés az idő utáni részhez:
:
Az aspektus 5, a Kint és bent, avagy az Időutazás lehetősége! című kiadványban
a téma folytatódik. Moetrius a környezet, az élet és az anyagszerveződés még
magasabb fokú feltárását, egyszerű és megérthető összefüggéseinek a
bemutatását vállalja fel. A valóság megismerésének a szerző aspektusából
feltárt részleteinek olvasása további élményekhez juttathatja az időt és a tért
megérteni kívánó időutazókat.
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Részlet az Aspektus 5. könyvének az anyagából:
A mezőkön kívül és belül történő változások egymás analógiái, egymás
kivetítődései. Korábban sokszor felmerült, hogy a csillagok eseményei
történnek, és hologramja vetítődik ki kicsiben az élő szervezetben. A megfigyelt
arányosságok ez megerősítik. A kinti eseményeknek a tér egy
kristálykereszteződésben találkozó részecskéi, a távolság és a változás
intenzitásával arányos energiát, információt továbbítanak a térpontra. Ezzel a
térbeli események arányai kicsiben, egy fraktálszint mélyén is hasonló
arányokkal lejátszódnak. Ez az arányos változás, nemcsak az adott lokális tér
körül lévő változó mezők arányait másolja le, hanem az oldal vagy másirányban
álló gyengébb befolyások arányait is megörökíti. A térben lévő események
variációira olyan nagy a lehetőség, hogy bármely hatás, bármely változás
történik, annak az ellenkezője is megtörténhetik. Így alakul ki a tér szimmetriája.
Ez megerősíti azt a gondolatot, hogy ha a lokális mezőben kicsiben, de
arányosan az történik, mint a nagyobb környezetben, akkor a szimmetria alapján
feltételezhető, hogy a kicsiben történő események kinagyítódva és lassabban,
azaz időben is arányos változásokkal járnak a globális környezetben.
A kinn és benn fogalom egy érdekes kérdést vet fel. A mezőkben történő
változás a mezők körül a változásokban keletkező gömbhullámok határoló
felületekről sokszorosan visszaverődhet, amely miatt a belső változásokat a
külső térbe kivetítődve észlelhetjük. Ez olyan paradoxont vet fel, amelyet most
nem tud Moetrius sem cáfolni, de a kérdés felvetését érdemesnek tartja
elővezetni.
Ha homorú tükröket állítunk egymással szembe, és erre a merőlegestől egy
kicsit eltérő szögben egy fényimpulzust vetítünk, akkor az impulzus a tükrökről
össze-vissza verődve kis tükörtávolság esetén is hatalmas tér és időpályát futhat
be. Kialakulhat egy olyan sorrend a visszaverődésben, hogy a legutolsó
változásoknak a mezőt csak éppen elhagyó buborékairól szinte jelen időben
verődnek vissza a változásban kirepült részecskék. Ha ez után a következő, tehát
az eggyel korábbi eseménykor kirepült részecskék ekvipotenciális buborékjáról
(tükröződő felületéről) verődik vissza, akkor ez kicsit későbben fog
visszaérkezni, időcsúszást szenved. Ha tovább gondoljuk a folyamatot, olyan
egyre későbben visszaérkező, olyan csillapodó, és egyre nagyobb hullámhosszú
terjedést kapunk eredményül, amely a megfigyelt hatásterjedésnek megfelel. Az
egyre távolabb lévő ekvipotenciális hatásfelületekről, egyre későbben érkezik
vissza az esemény visszaverődő impulzusenergiája, a frekvencia csökken a
hullámhossz és az időkésés is egyre növekszik. Ez tehát akkor történik, ha az
esemény kifelé vetítődő részecskéinek a terjedésére koncentrálunk, azaz a már
megtörtént impulzusok, eseményeknek, a múltnak a környezetre időben később
módosuló hatásai, tehát a jövőben bekövetkező eseményei felé fordulunk.

355
Fordítsunk egyet a szimmetria kerekén, és tételezzük fel, hogy az impulzuskor
nemcsak kifelé, hanem befelé is mennek információt továbbító részecskék,
hatáshullámok a múlt a már megtörtént impulzuskövetkezményeket őrző
részecskék felé. Ha nem végtelen sűrűségűnek, hanem csak sűrűbbnek
tételezzük fel az anyagi mezők magjaiként ismert ősi részecske sűrűsödéseket,
akkor érdekes és eddig nem kutatott összefüggéshez juthatunk. Ha a térben
bárhol változás történik, ez esetben a változás az eseménytől kifelé és befelé is
terjedhet. Ha az eltávolodó gömbhullámokról egyre későbben érkezik vissza a
hatás visszaverődés, ez valószínűen azért történik így, mert a térben táguló
hatáshullámok között a távolság kifelé egyre nő. Ez ellentmondás a korábban
állítottakkal, de nem lehetetlen. Ha elfogadjuk azt, hogy kifelé a gömbhullámok
ekvipotenciális felületén lévő részecskesűrűség egyre csökken, ez egyben azt is
jelenti, hogy a reflexió képesség és az ellenálló képesség is csökken, az
áteresztőképesség aránya az addig eljutó részecskék felaprózódott utódainak
javul. Ez esetben a kirepülő részecskék kölcsönhatásba nem kerülő része egyre
kisebb ellenállásba ütközik, viszont lehetősége van a párkeltődési összegződésre
és a gyorsulásra. Tehát az egymást követő gömbhullámok hatásfelületein kifelé
repülő maradék részecskék hulláminak az időbeli ritmusa, az áthaladó
részecskesűrűsödések időbeni száma csökken, a hullámhossza növekszik. A
hatáshullámok ritkulásának a csökkenése miatt a részecskesűrűsödések egy
része nem közeledik egymáshoz, hanem folyamatosan gyorsulva távolodik az
esemény színhelyétől és a többi hatásgyűrűtől. Ez esetben olyan ritkuló
részecske és térsűrűségű koncentrikus gyűrűket kapunk, amelyek között kifelé a
távolság folyamatosan növekszik. A beiktatott változó értéke egy fraktálszabályt
eredményez, amelyet arányos kivetítődésként észlelhetünk.
Ha a változási térpontot, a változó területet, mezőt nem egy véges egydimenziós
pontként kezeljük, hanem a fraktálváltozó (harmonikus) szerinti egyre kisebb
térméretű, egyre sűrűbb buboréktérként, akkor egy befelé is szimmetrikus
folytatódó fraktálrendszert kapunk. Ha a befelé hatoló hatáshullámokra is
kiterjesztjük a szimmetriát, az egyre sűrűbb állományban, a múlt eseményeit
őrző részecskék felé haladó áramlási lehetőséget kapunk. A beltér felé, az
anyagba befelé haladó részecskék egy része hasonlóan elkerülheti egy ideig a
beltéri impulzust, de ez a lehetősége véges. Ez esetben a befelé haladó
részecskék egy csökkenő méretű de növekvő mennyiségű részének a
visszaverődése egyre nagyobb ritmusban történik, amely arányos a mag befelé
sűrűsödésével, a belső koncentrikus jellegű gyűrűk sűrűsödésével. Ha
elfogadjuk azt, hogy az impulzusokkor nagyon apró részecskékre őrlődő matéria
legkisebb részecskéi sokkal kisebbek is lehetnek, mint a maradék magnak a
térsűrűsége, azaz a részecskesűrűsége, ez esetben az eseményszámuk a változási
ritmusuk befelé haladás közben folyamatosan nő. Az ilyen hatás egyre gyorsuló
ritmusban vetítődik vissza a belső mag mélyéről. Mindig lehetnek olyan
részecskék, amelyek az ősi információknak a mag mélyébe elrejtett szintjéig is
eljuthatnak, és onnan a már tapasztalt eseményeket őrző részecskékről
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módosulva a közvetlen jövőt, a mező megtörtén eseményekhez igazodó
reakcióját meghatározva vetítődnek vissza. Ezek a részecskék, a közel és a
távoli múlt eseményeit őrző részecskékről verődnek vissza, akiktől a múlt
eseményeikor bekövetkező változások információit veszik át, miközben energiát
átadva felerősítik a már beépült emlékképeket. A magok, mezők mélyén
megőrzött részecskék erőkapcsolatába rögzült tapasztalások, a már átélt
események áramlási mintái módosítják a belső térben kölcsönhatásba került
részecskék információit, amelykor kölcsönösen módosulnak. A múlt megőrzött
információi kiigazítják meghatározzák a közvetlen teendőket, elvégzik az
elemzést, az összehasonlítást, és meghatározzák az egyensúly megőrzéséhez
szükséges változásokat, a reakciónak tekinthető módosulásokat.
A külső térbe irányult részecskék egyes csoportjai egyre későbben érnek vissza,
időben egyre későbben kerülnek kölcsönhatásba. Ezek a részecskék a későbbi
jövőben fogják kifejteni a módosító hatásukat, esetleg csak évekkel későbben,
amikor visszaérkeznek a hosszú téridőt megjárt távoli részecskékről a módosult
információkkal. A jövőbeni változásunk ennek fog megfelelni, a külső és a belső
térben kapott módosulások egyben a szervezetünknek átadott utasítások.
Térjünk vissza, a bolygókat érő impulzusok kialakulási lehetőségére. Úgy tűnik,
hogy helyes az a felismerés, hogy a Naptól kifelé eső bolygókat egyre több
impulzus katasztrófa ári. Mivel ismerjük, hogy a bolygótávolság egyben
időrangsort is eredményez, ezért el kell fogadnunk azt a következtetést, hogy a
nagyobb impulzusok bekövetkezései az idő múlásával arányos és törvényszerű.
Fordítsunk egyet a gondolat kerekén, keressük a kicsi és nagy, a bent és kint
lévő dolgok között az összefüggéseket.
Megállapítottuk, hogy az anyag és az élet szerveződés egy arányokat tartó
rendszer, amely egy változó beiktatásával fraktálrendszert képez. Megérthettük
azt is, hogy a bolygókat rendszeresen és törvényszerűen néhány milliárd évente
érő nagyméretű kataklizmák törvényszerűen bekövetkező események érik. Ezek
az események éppen olyan időarányt tartanak, mint a tér méretei, tehát az időbeli
változás a tér és energiamérettel is arányos.
A belső változások ritmusát a mezőben folyó és végigmenő kölcsönhatási lánc
határozza meg, amelyet biológiai óraként ismerünk. Ez sokféle egyedi ritmust,
rendszeridőt tételez fel, de közös a rendszerekben, hogy a kialakuló főritmusok
csak a mezőben lévő gyorsabb alritmusok valamely felharmonikusai lehetnek.
Az ember főritmusa a változó szív dobbanása. Az eseménysűrűsödésekkor ez
természetesen növekszik, az egész rendszer gyorsabb változásra, információ
feldolgozásra kényszerül. A bennünk lévő szervek ritmusa magasabb, de ennél
is magasabb a sejtek változási ritmusa. Az atomjaink a tér pillanatszerű
eseményeivel rezonálnak, és az atomi fraktálszint alatti szerveződésünkhöz
tartozó, beépült részecskéink fényévnyire történő változásokat rögzítenek jelen
időben. A legkisebb fraktálszinteken rögzített információ már tartalmazza a
távoli környezetváltozás által meghatározott a jövő lehetőségeit, és várható
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következményeit. A már megtörtént eseményeknek a későbbi jövőnkre esetleg
kiható eseményei bennünk is rögzülnek, de csak akkor fejtik ki a hatásukat, ha
az események tendenciája folyamatosan erősödik. Ez esetben a hatásinformáció
is erősödni fog, amely az adott jövő lehetőségének a valószínű esélyeit javítja, a
bekövetkezésének a lehetőségét valószínűsíti. Az ilyen jelen idejű információt
rögzítő részecskéink az anyagcserével egyre magasabb energia és információs
szintre kerülnek, amelyben az a hatásinformáció erősödik meg, amely
folyamatosan beépült. Az Aspektus 4 elején, a gravitáció és a szétsugárzódás
bemutatásánál ismertettük a hatásösszegződés ábráját, amelynek a szimmetriája
a fák elágazásinál megfigyelhető. A jövő lehetőségeiből az a hatás fog
megerősödni, amely a legintenzívebben tud egyesülni és megerősödni az
információt szállító folyón. Ha egy a térben vagy bennünk keltődött jelentős
változás folyamatosan erősödik az a legvalószínűbb jövővé vagy reakcióvá,
alakulhat. Ha ellenkező irányú tendenciák a megerősödést nem rontják le, a
folyamatosan erősödő események tartósak, előbb utóbb megérzésként,
észlelésként vagy felvetődő gondolatként a felszínre a jelenbe kerülnek.
Az események ritmusa befelé növekszik, kifelé aránytartóan csökken.
Képzeljünk el egy lehetséges térhelyzetet, amelynél a belső és külső események
ritmusát is az határozza meg, hogy milyen ütemben érik utol, vagy metszik a
kifelé vagy befelé táguló hatáshullámokat. Más mezőkből is kilépnek ritkuló
térközű gömbhullámok, amelyek egymással kereszteződései hozzák létre a
kristálymező térrácsát. Az eseményektől távolodva e térrács energiasűrűsége a
négyzetes tv. szerint csökken, és egyre nagyobb a hullámok közötti távolság is.
Ez azonban már nem teljesen állja meg a helyét, a hatáserősödés, az összegződés
lehetősége miatt ez csak statisztikai valószínűséget eredményez, amely lokálisan
ettől eltérő is lehet. Mindegy, hogy egy objektum mozog egy ilyen
kristálymezőben, vagy a kristálymező, a térrács mozdul el hozzá képest, az
egymáshoz viszonyított elmozdulás miatt sokféle tér és részecskesűrűségű
gömbhullám felületet keresztezhet. A hatáshullámokon, a részecskesűrűségi
felületeken, az anyagszállítói spirálon áthaladás, az erővonalak, a határfelületek
metszése egy külső téri változási ritmust generál. Ez hasonló, mint a mezőn
belüli szerveződések, csak abban más, hogy míg a mezőkben a fraktálszinten
lefelé (a térben befelé) a ritmus egyre növekszik, a külső térben ez egyre
csökken. Minél nagyobb a térbeli távolság, és minél kisebb a részecskesűrűség,
annál ritkábban történnek jelentős események, de ezek a tér és időmérettel
változatlanul arányosak. Meg kell értenünk, hogy a gömbhullámokon kirepülő
részecskék mindig részecskesűrűsödést, vátozássűrűbb impulzusövezetet is
jelentő hatásfelületeken, részecskefolyón, anyagszállítói spirálon torpannak
meg, ott kerülnek erő és lendület szimmetriába. Az impulzuskor megszerzett
lendület dönti el, hogy mely hatásfelületig jutnak el, amely az azonos
frekvenciájú részecskék ütköző határrétegét határolja.
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Az embernél nagyobb mezők, a holdak, bolygók és a csillagok a térben történő
térbeli háromdimenziós mozgásuk során sorra keresztezik az ilyen
határrétegeket, anyagszállítói spirált, amely meghatározza a változásukat és a
jövőbeni esemény lehetőségeiket. A Föld tengely körüli forgása egy
napszakként ismert ritmust határoz meg, amelykor a Föld különböző területe a
statisztikailag intenzívebb anyagáramlás felé vagy attól árnyékolt irányba fordul.
A Hold apály és dagályt keltő áramlása egy külső ritmust határoz meg, amely
nagyban befolyásolja a földi változás ritmusát. A Földtengely billegése
évszakok kialakulását eredményezi, amely egy újabb alharmonikus ritmust
generál. A Föld Nap körüli áramlását és távolságát az határozza meg, hogy a
Nap a saját útján éppen milyen anyagszállító úton halad át, milyen
részecskesűrűségű pályákat, határrétegeket keresztez. Moetrius a tapasztalatai
alapján feltételezi, hogy a Nap a téli napfordulók idején mindig egy
anyagszállító folyón, a részecskespirálon halad át, amely miatt a változás
ilyenkor megnövekszik, a Nap intenzitása nő. Valószínű, hogy minden évben ez
az ősz végén már bekövetkezik, de a tehetetlenség miatt csak később,
időcsúszással jelenik meg a Naptól távolodásra késztető hatása. A Nap
részecskesűrűbb anyagszállítói folyóba érkezésekor az esemény és impulzus
sűrűség növekszik, amely miatt a napban történő impulzusmennyiség, a nyomás
és a hőmérséklet is emelkedik. A részecske és impulzussűrűsödést, az idő, a
változás ritmusának az emelkedését a Föld is érzékeli, amely a közvetlen
hatásból és a megerősödő Naptevékenységből, valamint a környező bolygók
változásnövekedéséből tevődik össze. Ez megnöveli a térnyomást a Nap és a
Föld, valamint időcsúszással a többi bolygó között, amely az éppen
Napközelben tartózkodó Földet egy elnyúltabb ellipszis pályára kényszeríti. A
külső bolygók keringési idejét ez esetben az határozza meg, hogy milyen
távolságra vannak éppen a Naptól. Mivel a Napból érkező és megnövekvő
részecskenyomás a külső bolygókhoz sokkal később ér, ezért e késésnek
megfelelően fog a pályáján kijjebb vagy beljebb kerülni. Amikor a Marsot eléri
a már fékezett erejű nyomáshullám miatt később kezd el kifelé indulni, ekkor
hagyja el a napközeli térhelyzetet. Az eltávolodási irányt a bolygók egymáshoz
viszonyított helyzete, és az anyagszállítói folyóba merülő részecskesűrűsödés
együtt határozza meg. Hasonló lehet a belső bolygóknál, amely miatt a
nyomáshullám hamarabb és sűrűbben éri el őket, ezért már kisebb
részecskesűrűségű szakaszokat metsző hullámoknál is érvényesült a kifelé és
befelé térülés. A külsőbb bolygók kifelé lendítéséhez egyre nagyobb
mennyiségű változás szükséges, mert a kisebb energiájú napváltozásoknak a
szétterjedő lendületéből a kölcsönhatásba került rész mindig elnyelődik,
időcsúszásba kerül mire a külső bolygókhoz ér. Ez alapján azt kell
feltételeznünk, hogy a Nap, a téridős útján az időúton történő haladása közben
állandóan változó energiaáramlású anyagszállítói spirálokat, por és
részecskefolyókat, határrétegeket keresztez, amelyek eltérő intenzitású
változásokat indítanak el a Napban. A teret keresztül, kasul behálózó idő utak,
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eltérő anyagszállítói spirálok, határfelületek a térben sokszor eltorzult, eltérő
időutat erdményező kristályrácsot képeznek. Ezek az eltérő frekvenciájú és
eltérő rendszeridejű idő-utak átszelése folyamatos kereszteződéseket jelent,
amely periodikus de a tér torzulása miatt sohasem ugyanolyan, csak analóg
változási eseménysorozatokat generál. Ez az eltérés miatt nem egyformák a
telek és a nyarak, az évek és a hónapok időjárása, és eseményváltozásai. Ez az
esemény sorozat, a kereszteződéseknek megfelelő ritmusváltozást okoz a Nap
életében, amely a változásával a környezetére is hasonló ritmust kényszerít. Ha
egy nagy kiterjedésű, vagy nagy részecskesűrűségű anyagszállítói spirálon halad
át a Nap, ez jelentősen felfűtheti a kazánt, amely miatt a naprendszer tágul, és a
Földön meleg és impulzusban változásban sűrűbb tikkasztó nyár lehet. (Ez azért
nem törvényszerű, mert a meleg miatt a felhősödési reakció is megerősödhet, és
a párologtatással is védi magát a Föld a túlmelegedéstől). Az anyagszállítói
spirálok nem egyenletesek, a napkitörések, csillagkitörések, a térbeni
változássűrűsödések torzítják őket, ezért intenzívebb és kevésbé anyagsűrű, azaz
kisebb változássűrűségű időszakok váltják egymást az eseményrendben, amely
miatt a nyarak, a telek sem egyformán hidegek. A Földtengely precessziója nem
elég magyarázat a lényegesen eltérő telekre, sem a változóan forró nyarakra. A
nagyobb felmelegedést vagy lehűlést az anyagszállítói folyónak különböző
sűrűségű részecskespirálján áthaladás váltja ki. Nagyobb sűrűség jelentős
túlmelegedést, az anyag és részecskeritka szakaszon áthaladás kisebb kisugárzás
miatt kevesebb változást eredményez. Az időegységre jutó kevesebb változás
lehűléssel jár, ez okozza a keményebb teleket.
A Föld kb. 250 millió év alatt járja körül a galaxisunkat. Ismert a
peleontológusok és a csillagászok előtt, hogy ezen a pályán haladása közben
három nagy anyagsűrűségű övezeten halad át, amely kb. 60-65 millió évente
majdnem teljesen lenullázza a Földi evolúciót. Az ennél magasabb fraktálszintű
ősibb térszerveződést tápláló még nagyobb, még sűrűbb anyagszállítói folyót,
spirált esetleg csak 4 milliárd évente metsszük, a galaxisunkkal együtt.
Valószínűen ez az a ritmus, amely a teljes kovalens kötésű evolúciót eltörli, és a
Földi élefejlődésben programozott sejthalált eredményez. Ezzel szemben a Nap
az alsóbb felmenői rokoni szálakat sűrűbben keresztezi, ezért több ennél
nagyobb harmonikus esemény okoz rendszeres változást a Nap és a Föld
életében. Ismert egy 28-35 milliárd éves ritmus is, valamint sokkal kisebbek is.
Ha megismerjük a fraktálváltozó frekvencia értékét, akkor megismerhetjük az
Ariadné fonalának a térváltozást meghatározó anyagáramlási rendszer
szerkezetével. Ez esetben legalább statisztikus esélyként kiszámíthatóvá válnak
a részecskesűrűsödéseken áthaladás várható ideje és időtartamai, azaz a lényeges
változások, a Világ és az emberiség életében várható nagyobb feszültségek
időszakai. Az azonban nem biztos, hogy az emberiség evolúciója valamennyi
részecskefolyó kereszteződést túléli.
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Ha a kinn és a benn, a kicsi és a nagy már felismert arányosságára figyelünk,
észre kell vennünk egy nyilvánvaló összefüggési lehetőséget, amelyet a kicsi
anyag és térszerkezetekben evolúciós fejlődésként ismerünk. A térben lévő
bármely fraktálszintű szerveződések egy életfolyamatos eredményező
eseménysorozaton esnek át, amelyek között időarányt ismertünk fel. Az
életfolyamat nem végtelen, és valamennyi mezőre nézve változás arányos
életlehetőséget eredményez. Az energiamezőként ismert élő rendszerek közös
jellemzője, hogy a periodikus, de nem teljesen azonos, analóg változás miatt
folyamatosan átalakul, de ez időnként (a változás megerősödéssel és az
impulzus sűrűsödéssel szinkronban) ez ugrásszerű, nagyobb változást, mutációt,
törzsfejlődést eredményez. Ha az életúton haladó emberi mezőkben a változás
jelentősen megnövekszik, ez legtöbbször a téreseményekkel, a részecskefolyó
kereszteződésekkel függ össze, akkor az áramlási rendszer hatalmas
átalakulásokon mehet keresztül. Ilyen átalakulás, az impulzus katasztrófa,
amikor az egy elektronmezővel (mint részecskefelhővel) rendelkező
hidrogénatomon belül impulzus katasztrófa alakul ki, amely miatt két
elektronirányban töltött hélium atommá alakul. Ez egy teljes áramlási
rendszerváltozást eredményez, amelyet a mezők nemcsak túlélnek, hanem
magasabb bonyolultságú, több részecskét tartalmazó áramlási rendszerré
alakulnak át. A rendszer saját frekvenciája, jellemző változási ritmusa
megnövekszik, amely védettebbé teszi a mezőt az alacsonyabb frekvenciájú
részecskék egy részének a behatásától, de ennek az ára, az alacsonyabb
frekvenciájú, nagyobb tömegű részecskék kizáródása. Ezt a kizáródást az időrés
változása eredményezi, amelyet kicsit jobban bemutat a szerző. A rendszer
átalakulás egy ritmus és életszakasz váltásnak tekinthető áthangolódás a
magasabb frekvenciákra. Az ilyen átalakulásokkor, a változóképes mezőként
ismert élő rendszerek elvesztik fogékonyságuk egy részét az alacsonyabb
frekvenciák felé, de fogékonyabbá válnak a magasabb frekvenciákra.
Az időúton végighaladó változó mezők fejlődésének a természetes része, hogy
ha sejthalál, vagy egyéb részecske katasztrófa nem szakítja meg, nem veti vissza
a fejlődési folyamatot, egyre magasabb számú részecskét tartalmazó, egyre
nagyobb frekvenciákon változó, az ilyen hatásokat egyre jobban megismerő
mezőkké fejlődhetnek. Az atomnyi változó mezők mellett, természetesen
minden méretben arányos változás, átalakulás éri a mezőket, a molekula és az
emberi szerveződési szinten át, a Hold, a bolygó, vagy/és a csillagméretnél
egyaránt. Ez egy arányos rendszer, amelyben a térmérethez és a térúton érhető
hatások által kiváltott átalakulásokra kell számítani, Az atomnyi terek
átalakulása mellet a sejtek átalakulása hasonló mechanizmus szerint történik, és
ugyenez a bolygókra is beteljesedik.
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A programozott sejthalál:
A biológiai rendszerekben működő programozott sejthalált a tudomány ismeri,
az a folyamatosan változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges.
Ennek a szerző által megismert aspektusai kifejtésre kerültek a korábbi
könyvekben. A sejthalál a magassabb fraktálszintű szerveződésekben is hasonló
mechanizmus szerint történik, amely bemutatásra kerül.
Tételezzük fel, hogy a Föld, egy sokkal magasabb fraktálszinten álló élő
szerveződés egy sejtje. E lény sejtjeit és galaxis méretű szöveteit kötik össze e
részecskeszállító spirálfolyók, információt visznek az ősi sejtekhez, az ősi
szülőkhöz. A galaxis halmazok már szerv szintű szerveződések, amely felett
szuperhalmazok képezik a magasabb szintű szerveződést. Ha e lény analóg és
arányos változást él, mint az alsóbb szinteken lévő élőlények, akkor
feltételezhető, hogy a sejtjei is folyamatosan megújulnak, a programozott
sejthalál biztosítja a szervezet fejlődő képességét. Ennek a folyamatnak az
emberben lejátszódó részét a biológiai és onkológiai kutatás már magas szinten
feltárta, az ismeretanyag rendelkezésre áll. A biológiai mechanizmus szerint az
emberi sejtek folyamatosan átalakulnak, egyre bonyolultabbá válnak, és mielőtt
káoszba fordulna a belső változásuk, egy belső impulzuskatasztrófa felbontja az
elöregedett sejteket. Mindig maradnak az élő és az anyagi szerveződésekben
olyan a változási folyamatokat túlélő őssejtek, amelyek a teendőkre és a múlt
információira az új, átalakult, bonyolultabb sejteket betanítják. Ezek viszont
mindig rendelkeznek az aktuális információkkal, tehát a folyton változó
körülményekhez alkalmazkodó képesebb atom, fehérje vagy sejtvariációk
fejlődnek ki.
Az impulzus katasztrófa a természet törvényeibe beágyazva létezik, az minden
szerveződési szinten hasonlóan és arányosan működik. A bolygók
törzsfejlődésének is a része, amelyet a Holdak keletkezésének a
törvényszerűségeinél tártunk fel.

Az rövid és a hosszabbtávra ható folyamatok törvényszerűségei:
A részecske terjedés sebessége és iránya közötti összefüggések bemutatása:
A mezőben folyó eltérő rendszeridejű változás sok frekvencián bocsát ki
hatáshullámokat és részecskéket.
A részecskék hatásmechanizmusa azon alapul, hogy milyen irányban és
sebességgel jutnak be a mező rendszerébe.
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51. ábra: Az időrés és a frekvencia összefüggése:
A nagy sebességgel és
merőlegesebben
érkező részecskék, egy
része kölcsönhatás
nélkül átrepülhet a
mezőn annak a
részecskéit és a
változását nem
befolyásolják.

A túl kicsi szögben érkező
részcskéknek nincs elég idejük
a hatásrésen, az időrésen
bejutni, ők visszaverődnek.
A mező körül táguló
gömbhullámok
forgási és a
felületen az időúton
haladó részecskék
áramlási iránya.

A hatáshézagon a
részecskék között az
időrésen bejutott
gyors részecske a
mezőben ütközésbe,
kölcsönhatásba
kényszerűl, amelytől
időcsúszást szenved.
Ezzel éppen annyira lecsökken a kölcsönhatása, amely már nem elegendő a mezőből
kijutásra, amely miatt egy időre fogságba esik. Az idő fogságában lévő részecske nem tud a
mezőből mindaddig kiszabadulni, míg apróbb részecskékre nem örlődik, illetve míg a mezőn
bellül olyan nagy azonosságú részecsketársakra nem lel, amelyekkel összefogva elegendő
sebességre gyorsulhat az időrésen történő kiszökésre.

A legkisebb sebességgel bejutó információkat a mező ritmusa határozza meg,
amely a részecskéi közötti jellemző távolságot, időrést eredményezi. Az időrés,
az időúton haladó, áramló részecskék közötti jellemző távolság.
Ezen az időrésen közel merőleges irányba bejutó részecskék viszonylag
rövidtávra szóló változásokat okoznak, mert rövid ideig keringenek a mező
buborék rendszerében. E részecskék a keringésük során, azokat a már bejutott
részecskéket, áramlásban lévő mezőket látják el energiával, amelyeknek a belső
térben történő áramlásuk során nekiütköznek. Ezek a részecskék tudnak a
legrövidebb úton a mezőkből eltávozni, amelyet a majdnem merőleges irány
tesz lehetővé. Az időrést, a mezők egyéni változási sajátossága, a saját észlelési
és kölcsönhatási ritmus határozza meg. A bejutási szög és az időrés között van
egy összefüggés, amelynek az a lényege, hogy minél jobban eltér a bejutási
szögtől a részecske iránya, annál kevesebb idő áll a rendelkezésére, azaz az
időrés a merőlegestől eltérő részecskék számára szűkül.
52. ábra: A részecskékből álló ekvipotenciális felületeknek, a
Gömbhullámoknak a védő hatása. A beérkezési szög és a lendület kölcsönhatási
függvénye
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Az időrés, a
részecskék közötti
hatáshézag

A mező körül áramló
anyag és részecskespirál
kerületi sebességéhez
viszonyított nagy
sebességgel és szerencsés
szögben érkező
részecskék behatolhatnak
a mezőbe, vagy akár
kölcsönhatás nélkül
átszáguldhatnak a
részecskék hatáshézagai
között.

A mezők körüli időúton, az anyagszállítói spirálon kialakuló jellemző saját (védő)
részecske áramlási irány.

Alacsonyabb szögben csak a nagyobb sebességgel és nagyobb frekvencián
érkező hatásváltozások, részecskéi tudnak behatolni a térben a mező körüli
áramlás miatt állandóan változó hatásrésen át. A mezőnként (fajonként) eltérő,
az adott fajra, fajtára, mezőre jellemző időrés határozza meg a mezők változási
ritmusát.
Minden olyan sikeresen beérkező részecske, amelynek a terjedési sebessége a
mező észlelési frekvenciatartományába esik, a mezőbe bejutva az ott lévő
részecskéknek ütközve lead az energiájából, a lendületéből, amely miatt
fogságba esik. A kisebb sebesség miatt nem tud a mezőből eltávozni. Mivel
veszít a lendületéből, ez meghatározza azt is, hogy a részecske maradványai
milyen szögben tudnak kiszabadulni. A mezőkbe bejutott és egyre csökkenő
sebességgel áramló, keringő részecskék addig kényszerülnek a mezőkben
áramolva keringeni, ide-oda ütközni, amíg egy olyan szögbe és pályára nem
kerülnek, hogy kirepülhetnek az időrésen. Ez csak akkor lehetséges, ha a mezőn
belül olyan nagy dimenzió azonosságú részecskékkel társulnak, akikkel az
azonos útirány, lendület, ritmus, tehát a dimenziós jellemzők azonossága
lehetővé teszi az energiaösszegződést. Az energiaösszegződéskor ismét olyan
nagy sebességre gyorsulhatnak, hogy kirepülhetnek az időrésen.
A nagyon nagy sebességgel vagy és nagyon kis szögben beérkező és
kölcsönhatásba került részecskék sokszoros visszaverődést szenvednek. A
kölcsönhatásba kerüléskor impulzusokba keverednek, amely során energiával
látják el - a mezőben azonos térbeli pályán keringő, vagy azt kis szögben
keresztező síkon, (spirálon) nagy azonosságú információt e térbeli pályába
kódoló, - belső térben áramló részecskéit.
Ha a merőlegestől eltérő pályán, az időrést alacsony szögben de nagy
sebességgel metsző és ezért bejutó részecskék érkeznek, ezeknek a hatása, belső
téri keringése hosszú ideig fog tartani. Az ilyen bejutó részecskék minél kisebb
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szögben ütköznek a mezőben sűrűs részecskékből álló buborékok nagy tükröző
képességű felületének annál gyengébb, de sokáig tartó és később megerősödő
hatásváltozást okozhatnak. Ilyen kicsi szögben jellemzően és statisztikusan csak
nagyon nagy sebességű, nagy energiájú részecskék hatolhatnak be, nekik olyan
nagy a sebességük, hogy az elforduló védő részecskékből álló határoló felület
időrésein még éppen besurranhatnak.
Az ilyen nagyenergiájú de bejutó részecskék a hatásváltozásukat hosszú ideig
adják át a mezőben lévő részecskéknek, amely miatt ezek okoznak hosszú távra
szóló genetikai átalakulásokat, például a belső részecskéket állandó változásra
késztető rákos folyamatot. A közel merőlegesen érkező nagy sebességű
részecskék a mezőben kölcsönhatás, a változtató képesség átadása és eltérülés
nélkül áthaladva átrepülnek a mezőkön. Az ilyen részecskék információit az
adott és jellemző időréssel rendelkező mezők közvetlenül nem észlelik. Ez a
magyarázata, hogy a nagyobb sebességű változásokat nem észleljük, mert azok
kölcsönhatás nélkül áthaladhatnak bennünk. Ha viszont az ilyen részecskék, a
környezetről visszaverődve újra bejutnak az időrésen a mezőnkbe, a
visszaverődéskor elszenvedett lassulás miatt most-már kölcsönhatást fejthetnek
ki, fogságba eshetnek és az eltérüléskor módosult információt képező változtató
képességüket átadhatják a belsőnkben lévő részecskéknek.
Az élet végét a káoszt az a folyamat alakítja ki, hogy a mezőben lévő változás
intenzitása, a belső keringés és irányító képesség egyre csökken, az időrés a
kibocsátott részecskék frekvencia csökkenése miatt egyre növekszik. Az
időegységre jutó változásnövekedést egy idő után már nem tudjuk feldolgozni,
amelyért az egyre több bejutó részecske miatt a térméret növekedésével nem
lineáris exponenciális impulzus sűrűség növekedés tehető felelőssé. Ez azonban
lassú és természetes térszerveződési következmény.
A környező térből néha radiális irányban beérkező nagy sebességű és a mező
energia és tömegméretéhez viszonyítva relatív nagy tömegenergiát, kinetikus
energiát tartalmazó időutazók bukkanhatnak fel. A szabálytalan pályán,
rövidebb időúton érkező részecskék átverhetik magukat a védőrétegeken, és a
mezőben egyszerre túl nagy változást szabadítanak fel. Mivel e
részecsketömegek nem a felbontó anyagszállítói spirálon, a mező nyelőjén, vagy
felbontódva a felületén ülepednek le, ezért az impulzus sűrűség ugrásszerűen és
annyira megnövekedhet, amelyet a mező már nem tud a belsejében áramoltatva
feldogozni. Az ilyen mezőkben ugrásszerű impulzussűrűség növekedés és káosz
alakulhat ki. Az átmeneti káosz kialakulása a mező áramlási rendszerét
feldarabolja, a robbanásszerű energia-felszabadulás a mező, a változási övezettől
kifelé eső könnyebb, kisebb térfogat-sűrűségű részecskéit, a mezőből kifújhatja,
kidobhatja. Az esemény analóg a neutroncsillaggá alakulással, és az Aspektus 1
könyvében leírt ősrobbanás eddig szingularításként ismert
hatásmechanizmusával. Az esemény bekövetkezése a változó mezőket
tartalmazó anyag és életszerveződési fraktálpiramis bármilyen szintjén
törvényszerű, amely a tér és időmérettel arányos természetes evolúciós
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átalakulásnak tekintendő, amelynek időnként az adott szintű életszerveződés
sejtszinten bekövetkező halálát eredményezi. A Naprendszer körül keringő
bolygóknál az ilyen téresemények holdak születését eredményezik, de egyúttal
visszavetik és újraírják az évmilliárdok alatt kialakult evolúciót.

Moetrius a kapott információkból azt értette meg, hogy valami erő minden
igyekezetével az embert a tér működésének a megértése felé vezeti, mintha egy
aszteroida már Gaiát veszélyeztető pályára térült volna, amelyet, a bolygó
anyánk nem tud egyedül kivédeni. A föld és az emberiség sorsa azok kezébe
kerül, akik e sorokat megértve az összefogás, és a kivédési lehetőség felé tudják
módosítani, a csak statisztikai eseményvalószínűség szerint bekövetkezhető
kataklizmát. A politikusok és a tudósok felelőssége nem egyedüli.
Minden választópolgár lehetősége és kötelessége a hatalom és a lehetőségek
gyakorlását olyan felelős tudósokra és politikusokra ruházni, akik az összefogás
szükségességét megértve mindent megtesznek a lehetséges katasztrófa elhárítása
érdekében.
Az emberi meggyőzés és beavatkozás sikertelensége esetén, az emberi
társadalomból kialakult káosz megérett az evolúció újraírására.
Az emberiségnek az Isten irgalmazzon.
Ez esetben csak az Istenek segítségében bízhatunk.
Pécs 2003 december

Moetrius

A könyvismertető:
Az élet a változás virága. Az emberiség tévedett, hogy az életlánc csak a Földön
fejlődött ki. Az ember, a legfejlettebb lény jogán a szerveződési lánc csúcsára helyezte
magát. A könyv nemcsak megcáfolja e tévhitet, hanem bemutatja a körülöttünk lévő
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élő rendszer, az élő Világegyetem működését, az emberiség fejlődésével analóg
alternatív életláncok szerveződését.
Az általunk megismert élet, csak egy virág az Univerzum családfáján, a fehérje alapú
fejlődési lánc a lehetséges szerveződéseknek csak a töredéke. Az Univerzum
szerveződési szabályai erősen meghatározzák a kifejlődés lehetőségeit, amelyek
gyökerei az ismeretlen múlt ősködjébe vezetnek. A törzsfejlődés, az evolúció az élet
ezernyi virágát bontotta ki a Földön kívül is, a csillagtér életvirággal telített gyönyörű
virágos kert. Az ősrobbanás nem az anyag és az élet kezdete, hanem az élő
szerveződésekkel teli környezetben egy új térszerveződés, a Világegyetem
megszületése. A Világegyetemnek is voltak szülői, akik az újszülött tulajdonságait
meghatározó részecske kombináció áramlási mintáját, szimmetriába kerülve
összeadták. Az Univerzum nem pillanatnyi ősrobbanás terméke, hanem sokkal
régebben szerveződő, állandó térben folyamatosan változó energiamezők hatalmas
fraktálrendszere. E tér, energiával és lényekkel telitett hatalmas periódusos rendszert
képez, amely törzsfejlődés szerveződési szintekből életlánc piramist épített. Ez a
fejlődés most is folyamatos fejlesztés alatt álló, önmagát állandóan újjáépíteni képes
rendszerré fejlődött, amelyben a nagy és öreg szerveződések felbomlása szolgáltatja a
fiatal, új szerveződések építőköveit. Ez a tér azonos azzal, amit eddig megismertünk,
de a színpad kulisszái mögé eddig nem volt betekintési lehetőségünk.
A könyv erőssége, az összefüggő egységes térelmélet kimunkálása, az iker, az óra és
az Olbers paradoxonok feloldása, a gravitáció és a térben lévő mezők valódi
természetének a szerveződésének és az időútnak a bemutatása.
Az író a természetre és a valóságra kíváncsiaknak ajánlja e könyvet, amellyel kulcsot
ad a valóság megismerésére. Ha elszánt és komoly az érdeklődése, kérjük hogy lépjen
be egy feltáratlan összefüggésrendszer megismerésére.
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