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Aspektus 17 
 

Életbuborék 
 
Az Aspektus könyvsorozat a természetről, az anyag és az élet kialakulásáról szól. E folyamat az 
élet ártatlanságával kezdődik, de az élet nem a semmiből fakad. Az élet olyan tavasz, amely a 
sötét éjszakából kialakuló hajnalként, a rossz télből, a túl nagy rendezettségből lebontódva 
angyali ártatlansággal születik. Amikor egy élettér túlszaporodik, a közösség együttélése 
érdekében egyre több korlátozást kell bevezetni. Az egyéni szabadság, az életáramlás a közös 
szervezettségben együttváltozó tömeg növekedésével egyre súlyosan korlátozódik, és amikor a 
szabad dolgok elválnak a tiltott és a megtűrt dolgoktól, és a lélek körül a szabad tér bezárul. 
Amikor a már túlfogyasztó, túl gyorsan fejlődő élet minden korábbi tartalékot, elődei 
felhalmozását elfogyasztja a környezetében, a túlnépesedő, a túl nagy változás-sűrűvé váló 
élettér túlszabályozottá, a nem központilag szervezett kezdeményezéseket tiltóvá és egyre 
kaotikusabb, az átlagos szervezetek által már nem megérthetően működő pokollá változik. A 
tiltott dolgok, az erő, a vadság, az egyenlőtlenség, a túldifferenciálódás, az elnyomás, és minden 
rossz, amit az élet megismer, az ilyen túlfejlődött életterekben kialakul. Az ilyen tér az 
érzékeny léleknek pokollá változik. Az ilyen élettérben csak a mindent fogyasztó, elemésztő, 
visszafejlesztő melegfúziós tűz részecskék tudnak megmaradni, de ők is csak addig, amíg a 
környezetből beáramló élet elvehető energiája fedezni képes a mértéktelen mohóságukat, 
energia étvágyukat. Az ilyen élettér azonban idővel elfogyasztja a környezetét, és gazdaságtalan 
szervezetté, túlfogyasztóvá válva menthetetlenül eladósodik. Előbb elfogyasztja a múltban 
felhalmozódott termelését, az élet anyagát, a szervezettségét, és a fennmaradáshoz a 
szükségesnél kisebb termelése miatt elfogyasztja a jelenét, elfogyasztja a környezetét, majd a 
jövőjét, az idő rendjében még az élettérbe be sem épült energiát. Az ilyen energiahiányos térré, 
az isteni szervezettségnek, a közös térnek eladósodó, látható értéket nem termelő, fekete lyukká 
váló szerveződés felemészti az addig életenergiát és kellő hűtést adó társát, a környezetét, 
amelytől olyan társtalan, túl rendezett, bepörgő szerveződéssé, egyre gyorsabban forgó 
életörvénnyé válik, amelyben a melegfúziós energia termelése, a szerelem virága elhervad, 
megszűnik. A szerveződést forgási szimmetriában tartó társ hiányában, a töltöttségében és a 
forgásában is fékezetlenné váló örvénytér hősszimmetriája elromlik, és az izotróp környezettől 
elszigetelődő tér lehűl, egyre gyorsabban forog, egyre gyorsabban szivattyúzza át magán az 
anyagot, és a környezeti térből beszippantott életenergiát tartalmazó szerveződéseket. Az 
együttműködés, és a környezeti energia, a környezettel folytatott kellő kölcsönhatás hiányában 
visszafejlődő, - az időben romló hatásfokú, egyre hatékonytalanabb emésztő rendszere miatt egyre 
többet fogyasztó, a táplálékot magán egyre gyorsabban áteresztő - szerveződés gyomra, pokla, 
táplálék lebontó és hasznosító képessége, az emésztőrendszer egyre kisebb biodiverzitása, a 
belső sokféleség, a lélek elköltözése miatt elromlik, és a rajta átáramló élet a csak félig 
lebontódás közben nem teljesen visszafejlődővé, részben túlélővé válik. Az emésztő 
rendszerében, a szervezett rendszerében megbetegedett, túl öreg, a sokféleségében kiürülő 
szerveződés nemcsak bontja az anyagot, hanem az állapotától függő bonyolultság átalakítójává, 
más, rendezettebb minőséget előállító életanyag termelőjévé válik. Minél nagyobb, fejlettebb 
egy szerveződés, annál nagyobb energiatartalmú, annál nagyobb részecskesűrűségű táplálék 
anyagra van szüksége az étvágya csillapításához. A túlfejlett szerveződések és az őket segítő 
szimbiótáik lebontják a már túl nagy részecskesűrűségűvé, és ezért az életáramlás, a fejlődés 
felé haladásban döntésképtelenné és tehetetlenné váló, a környezettel túl nagy szimmetriába 
kerülő szerveződéseket, amely térátalakulás során, az elromlott életterek rossz és rendezetlen 
életminőségét, jó életminőségű, együttműködő-képes, egymásra is figyelő részecskék életterévé 
fejleszti. A túlfejlődés következménye, a már túl rossz életminőség, a már nem elég jó 
együttműködő képtelenség átalakítása, jobb életminőséget eredményező együttműködő-képes 
életterekké, korszerűbb szerveződésekké. A rossz Yin élettér jó Yang energiát, az életet 
támogató, együttműködő-képes angyalokat termel. A túl kicsi élettérbe beszoruló angyali 
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energia azonban poklot épít a számára túl szűk élettérből, kibomlik az addig jó 
együttműködésekből, szervezettség és életellenessé válva rossz irányba fejlődik, amitől maga is 
rosszá válik. A fekete lyukakban differenciálódás, a rossz élettérben továbbkeringő, nagyobb 
energiatartalmú kényszerrendszerben maradó szerveződésekre, és az élet értelmét megtanuló, 
magas rendezettségű, a rossz élettérből angyali életbuborékba átszerveződő, átáramló, 
egymással sokkal együttműködő képesebb angyalibb szervezetekre differenciálódik. 
A könyv az előző Aspektus könyvek folytatása, amely élet elromlásának a folyamatától 
kezdődik, és bemutatja az élet-halálváltás, a szerveződési átalakulás, az elromló élet jobb 
együttműködő-képesebb életté, élettérré fejlődését, a sikeresebb életközösségekbe szerveződés 
útját. A halál után más minőségben, eltérő összetételben, valamely még jó szintről folytatódik 
az élet, és az egymással sikeresebben együttműködő, az egymásban bízó, jobban együttműködő 
kitartó közösségek új evolúciós lehetőséget kapnak egy sikeresebb bonyolultság felépítésére. 
A könyv azonban sérti az Aspektus könyvsorozat időbeli rendjét, mert bár a 17. 
könyvnek, de időrendben később íródott. A könyv valójában az élet körfolyamatait 
bemutató sorozatot záró Aspektus 23-nak, az Elporlódásnak és az élet eltérő aspektusból 
szemlélését befejező Aspektus 24. könyvének a Feltámadásnak is az új periódust, az élet 
folytatódását bemutató folytatása.  A könyvben bemutatjuk, hogy minden szinten a 
szervezetek egymáshoz és a környezethez képest kialakuló viszonya, és együttáramlás, az 
eltérés, vagy ellenáramlási lehetősége vezérli az életrendszer sokszintű periodikus változásait, a 
rendezettség azonossága vagy eltérése vezérli az evolúció és a bonyolultság felé is haladó 
rendezettség fejlődését. 
 
A szervezettségnek két alapállapota van, egy időben növekvő, javuló szervezettség, és egy 
időben romló szervezettség. Mind a két állapot mindenféle energia és tömegszinten 
periodikusan változik, mint Jin és Jang egymásba a tavasz és ősz átmeneti állapotban átfejlődő. 
A két szélsőséges, túl meleg, nőies melegfúziós kaotikusabb, de az egyednek szabadabb 
életállapot, és a túl hideg, a hidegfúziós férfiasabb, rendezettebb, a közösségben szabadabb 
életállapot között, az átfejlődés tavasz és ősz ciklusokban történik. Amikor a melegfúziós nyár 
állapot lebomlik és elhal, visszafelé tavaszba fejlődhet, de az általunk megismert idő rendjében 
a nyár az őszbe, a lebomlásba fejlődik, amely átmenetet képez az irányában és a 
szervezettségében is rendezettebb, hidegfúziós tél állapot felé. Ha azonban a tél állapot bomlik 
le, akkor ez vagy kaotikus ősz állapotba, vagy az általunk megélt, megismert idő rendjében,  
mielőtt ismét szélsőséges nyár állapotba fejlődne átmenetet képező, újraéledő tavasz állapotba 
fejlődik.  
A térnek két csillagállapota van, amelyben vagy túl kevés a korlát, és az izotróp szabadságban 
szinte minden megengedett, de ebben a melegfúziós állapotában a tér túl gyorsan fejlődik, 
hamar kaotikussá válik, és az ilyen életállapotnak a túlmelegedés, a szaporodáshoz és térállapot 
átalakuláshoz vezető nova állapot kifejlődése a következménye.  A túlmelegedő nyár elmúltával 
tavaszi, vagy őszi átmenetben az élet a hidegfúziós, rendezettségű tél állapot felé fejlődik, 
amikor a teljes izotróp valóságtól körkörösen védetté váló, tölcsér alakú hidegfúziót segítő 
élettérben az életáramlási rendezettség és az életáramlási irány, átmenetileg azonos, közös cél 
felé, a továbbfejlődés felé áramlik. Míg a melegfúziós túlfejlődő időszaknak a felrobbanó 
térátalakulásban a szaporodás és a nova állapot, a magas vérnyomás vet véget, a túl rendezetté 
váló hidegfúziós életnek az elpárolgás, a kiszáradás miatt kell más állapotba átfejlődnie. Ha az 
életanyagot magán egyre gyorsabban áteresztő hidegfúziós szervezet, a belső biodiverzitás, a 
kellő sokszínűség és ezzel az emésztőrendszer elromlása miatt kiszárad, a benne már az életnek 
nem jó állapotok miatt a mikroszintű élet elpárolog, a nanoméretre visszabomló, de a fekete 
lyuk poklát megjáró részecskék visszanyerik a teljes szabadságukat, a korlátok nélküli 
életáramlás és a tudás együttes állapotát. Ilyenkorra azonban a nagyon rendezett hidegfúziós 
térben megszokott rend és rendezettség is továbbörökítődik, a nagyobbá vált globalizált 
élettérben is a közösséget megtartó, megfelelő szervezettségbe építő rendezettségben, a 
szabadabb, izotróp térben lebomló kicsi szerveződésekkel párkapcsolatba épülve ismét kellően 
vegyes, fiatal tavaszi állapotba fejlődik. 
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A könyv, az életbuborék, a mennyei paradicsom kifejlődéséről, a tavasz és a fiatal szervezetbe 
átalakulás lehetőségéről, a rendezettség váltakozásáról, a Jin és a Jang egymásba átalakulásáról 
szól.  Mivel a sorozat e könyve, a teljes sorozat körfolyamatit bemutató Elporladás és a 
feltámadás folytatása, lényegében kiegészíti, és bemutatja, hogy a nagyobb szervezetek 
határfelületein áthaladáskor, az élőrétegeket összekötő életörvényeken, a dimenzió kapukon 
áthaladó periodikus életkörforgás, a rendezettség térbeli váltakozása miként működteti az 
általunk életként megélt változási folyamatokat. 
 
A könyv, miként az élet sem folyamatos történet, eltérő aspektusokból is bemutatja a lokális tér 
tudati eredőjének a valósággal analóg átalakulásait, amelyben a történések során hol itt, hol ott 
változik, fejlődik, eközben gondolati, vagy és anyagi szilánkok képződnek. Néha az egymás 
után következő dolgoknak látszólag semmi közük sincs egymáshoz, de a könyv végére érő 
olvasó meg fogja érteni, meg fogja ismerni, hogy a szilánkok és a novellaszerű résztörténetek 
bármennyire is eltérőknek látszanak, ugyanazokról a téreseményekről szólnak, a történet egy 
közös élettérben változó valóság különböző, de valójában egymástól elválaszthatatlan, időben 
együttváltozó részleteit mutatja be. 
 
 
 
 
 
Az életterek és az életek, a rendszeridők gyorsulásának az okai: 
 
Az életterekben, nagyobb szerveződésekben folyó idő, az események egymást követő ritmusa 
élőrétegenként és szerveződésekként változó. A rendszeridők akkor kezdenek el gyorsulni, 
amikor az élettér energiakészlete kimerül, és a környezetből beáramló gerjesztést, táplálékot, 
vagy fogyasztók felszaporodását nem tudja kezelni. Ha elfogy egy élettérben a korábbi időben 
beépült életenergia, akkor egyre magasabb változássűrűség alakul ki, egyre messzebb kell az 
élet szereplőinek elmenni a napi betevők begyűjtésért, amely növeli az életáramlás napi hosszát, 
gyorsaságát és szervezetlenségét. Ez is növeli az impulzusok időbeli számát. Más aspektusból 
azonban akkor kezdődik az idő gyorsulása, amikor az élettér áthalad egy nála sokkal nagyobb 
rendszer nyelőjén, és a határfelületeken keletkező életörvényben egyre kisebb térrészbe egyre 
több részecske kényszerül. A tavasz állapotában nagyobb lendületre gyorsuló életterek 
nemsokára a környezet torlódásába kerülnek, és a kialakuló szerveződési nyár magasabb 
impulzus sűrűsége lényegében az adott irányban való továbbhaladás nehézségét, az 
irányváltozás szükségszerűségét jelzi. Mindegyik esetben növekszik a változás sűrűség 
időegységre jutó száma, azaz gyorsul az idő. Amikor az energiahiány megnő, az élettér 
szereplőinek egyre többet kell dolgozni, egyre messzebb kell menni vadászni, a szabadidőhöz 
viszonyítandó megélhetésre fordítandó idő aránya elromlik. Ez egyrészt a szervezet 
energiahasznosító képességének és az anyagcsere rendszerének a romlásával jár, amely miatt az 
energiahasznosító, megtartó képessége csökken, vagy felpörgetve a belső rendszeridőt, egyre 
kevesebb idő alatt egyre több táplálékot kell a gyomrokban élő, mind kevesebb, még kellő 
hatékonyságú mikroszervezeteknek lebontani. Ezért is egyre gyorsabban fut át rajta az energia, 
vagy a személyi, szervezeti elöregedés, a belső vagy a külső környezeti energiahordozó, a 
táplálék megritkulása miatt csökken az energia befogó, hasznosító képesség. Mindkét eset az 
élethez ténylegesen rendelkezésre álló, felhasználható és szükséges energia arányát rontja el, 
azaz a szükségeshez képest az egyedi szerveződés által létrehozott, befogott, megtartott energia 
értékének a csökkenésével a személyi, egyedi hatásfokot elrontja. Valamennyi olyan 
állapotban, amikor a termeléshez képest a fogyasztás, vagy a fogyasztók aránya növekszik, azaz 
a termelők által létrehozott produktumhoz képest csökken a termelés, az eredmény, rontja az 
adott életszint energia hasznosító hatásfokát, ezzel gyorsítja a fogyasztóvá váló rendszeridejét, 
növeli a szervezett rendszer időzavarát, kaotikusságát. Az időzavar növekedése lényegében 
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akkor kezd erősödni, amikor a belső vagy külső sokféleség egymásnak energiát és hatásokat 
továbbadó egyenletessége, folytonossága megbomlik, és az energiaáramlás, a helyi fogyasztás 
és a termelés is hullámzóvá, rapszodikussá válik. Ha a helyi termelők és a feldolgozó mesterek 
egyre többen eltávoznak, a szervezetekben fontos szolgáltató szakmák képviselői kihalnak, és 
egyre messzebbről egyre nagyobb adagokban kell az energiát, eleséget, termelőket, 
feldolgozókat stb. hozatni, akkor az energiaáramlás, az életet terhelő környezeti hatásoknak 
elviselhetővé átalakítása egyre kiegyensúlyozottlanabbá, egyre gazdaságtalanabbá válik. 
Minden olyan intézkedés, amely egy élettérben a helyi sokféleség lokális elromlását okozza, az 
energiahullámzás, a makroevolúció és a szervezeti öregedés malmára hajtja a vizet. Ha a 
bizalom, a közbiztonság csökken és ez miatt egyre több ellenőrt, rendőrt, improduktív elemet, 
költséget kell munkába állítani, a termelés arányához képest növekvő fogyasztás, a létrehozott 
érték, (rendezettség) egyre nagyobb életfelületen elosztása szükségszerű életszínvonal 
csökkenést, feszültség növekedést okoz. Ha a sokféleség, a fogyasztás fel, vagy túlszaporodását 
nem követi az egész élőrendszer együttfejlődése, az élőszintek termelőképességének a 
növekedése, a nem termelő eredőjű energia adott minőségű életekbe felszaporodása kiterjedő 
életzavart okoz. Ha a sokféleség együttműködésre képtelen, a sikertelen szervezetség romján az 
egyféleség sikeresen felszaporodik, az általuk fogyasztott, fertőzött vagy csak nem támogatott 
életszintek képviselői kihalnak, és az élettér biodiverzitása csökken. Ha a környezet 
szereplőinek a sokfélesége, az élettér biodiverzitása csökken, az adott élőréteget elérő 
gerjesztés, az energia és a hatások feldolgozása, átalakítása kevesebb szereplő között oszlik 
meg, ezért még a változatlan külső gerjesztettség esetén is az adott élőréteg rendszerideje, az 
átáramló energia szükségszerűen gyorsulni fog. A mind kevesebb még jó hatásfokú átalakító 
egyre nagyolóbb munkát kell, hogy végezzen, ezeknek is romlik a hatásfoka, és a környezet 
hatásait nem megfelelően átalakító szervezettség fokozódó időzavarba kerül. A butábbak ezt 
bőség állapotaként és gyors fejlődési lehetőségként élik át, és miközben az általuk létrehozott, 
erősített makroevolúcióban fokozottan öregszik a rendszerük, a szervezetük, az időben előrejön 
a rendszer szervezettségének a halála. Ilyenkor nem a már rossz életszereplők akadályozzák 
meg a gyors változás kifejlődését, hanem a munkájukhoz és a jó eredményükhöz erősen 
ragaszkodó jók, akik késleltetik a már rossz rendszer összeomlását. A homeopátia egyik sikere 
éppen abban rejlik, hogy a hasonlót a hasonlóval elve alapján, nem elnyomja a kialakuló 
szervezeti zavarokat, hanem ellenkezőleg, fokozva a zavarokat felerősítve átviszi a környezeti 
szereplők tűrési értékén, és a labilis rendszerek vajúdási idejét lecsökkenti. 
Ha a környezet szereplői már nem fogyasztják, nem késleltetik az élőrétegbe beáramló energia 
haladását, az életterük gerjesztését, hanem ellenkezőleg a zavart a zavarral orvosolva 
felgyorsítják a rossz életidőszakon áthaladást, az idő egyre jobban száguld, egyre jobban 
gerjeszti a sokféleség felől az egyféleség felé haladó, fejlődő szervezett rendszer kölcsönhatásra 
fogékony szintjeit. Ez az állapot a szélsőséges, alacsony életrugalmasságra csökkenti az átlagos 
élet lehetőségét, kifeszíti az élőréteg tűrőképességét. A gyorsan áthaladó energia azonban nem 
áll meg az élőréteg határainál, hanem, mint tovább fogyasztható, fel és átdolgozható félkész 
nyersanyag, vagy táplálék, vagy a környezetet szennyező, hasznosításra alkalmatlan anyag a 
környezetbe kibocsátásra kerül. Ha a környezet mikro-lényekben, a hatásokat feldolgozókban 
magas biodiverzitású, akkor a kibocsátott szennyeződés valakiknek hasznos alapanyaggá válik, 
de ha a továbbalakító feldolgozó réteg már kihalt, a folytonosságban már hiányos, akkor a 
továbbfeldolgozásra alkalmatlan, a környezetet szennyező lebonthatatlan élettermék tartósan 
feltorlódó mérgező anyaggá válik. 
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A sokféleség elvesztésének a lehetőségei és következményei: 
 
A természetben, a külső környezetben, a makrokozmoszban, mind a belső környezetben, a 
szervezetben, a mikrokozmoszban átlagos biodiverzitásra van szükség. Ez átlagos sokféleséget, és 
egészséges életpiramisba szerveződött életlánc meglétét igényli. Az átlagos állapotnál nagyobb 
biodiverzitású szervezet túl szenzitívvé, túlérzékennyé és mindenre fogékonnyá válik, a túl sok 
és túl jó hatásfokú feldolgozó, átalakító jelenléte miatt az életenergia túl nagy életfelületen 
oszlik meg, lelassul az áramlása és ezzel elégtelenné válik a szükségeshez képest a mennyisége, 
míg a sokféleség tartós hiánya esetén a környezeti hatások feldolgozó és átalakító képessége 
redukálódik, és az élet nyomása megnő. 
Ha a külső környezetben megváltozik az ideális átlagos állapot, akkor a környezetben változó 
élettérben a sokféleségének csökkenése, a hatásenergia áthaladásának a gyorsulása miatt a változás 
felpörög. A változás következménye, hogy az ilyen térben változó élet ilyenkor időegységre 
viszonyítva túl sok gerjesztést kap, amelytől felgyorsul a mikroszintű élet változása. Ez felpörgeti 
az életpiramisba szerveződött fraktálrendszer, élőrendszer változását, gyorsítja a szervezetek 
rendszeridejét, és ezzel fokozott öregedést okoz. Ez az állapot, a túl gyors változás nem jó a 
lassabb változást igénylőknek, ezért ők hatást fejtenek ki annak érdekében, hogy az idő 
lassuljon, az élettér magasabb védettséget, több fékezést kapjon. Ilyenkor egyre több olyan 
dolog épül, készül, amely csökkenti az életteret gerjesztő részecskék áradatát, lendületét és az 
élettér védettségét növeli. Ez lehet házépítés, fák és más növények telepítése, erdősávok, vagy a 
talajt takaró, eróziót és a túl gyors áramlást gátló hatások létrehozása, pl. a határfelületek 
növelése stb. 
Ha azonban ezzel egyidejűleg a környezetben kitágulás és szétáramlás, lehűlés és konszolidáció 
alakul ki, akkor a környezeti gerjesztés csökkenése miatt az élet lelassul, amely a neutrálisabb 
eredőjű, a lassabb és nyugodtabb változást igénylő szervezeteknek ideálissá, a magasabb 
változássűrűséghez szokottaknak azonban alulgerjesztetté, és unalmassá válik. Ilyenkor az 
ideális állapotot, a másik körülményeket igénylők, az unatkozásuk, a veszélykeresésük vagy az 
élményekre vágyás miatt egyre erősebben gerjeszteni kezdik, mígnem az eseménysűrűség az 
átlagost elérő, vagy meghaladóvá, nekik kedvezőbbé nem válik.   
Mindkét (az átlagoshoz, a többségnek jóhoz képest) szélsőséges állapot, a túl lassú, vagy és a túl gyors 
felé fejlődés valamely szervezett élettér, élőréteg sérülését, és ezzel az egymásra épült 
folytonosság, a szaporodóképesség romlását okozza. Ha magas az időre jutó változássűrűség, az 
impulzusok száma, akkor az élet gyorsabban és kisebb energiaszinten szaporodik, és a minőség 
helyett a mennyiségbe fejlődik, ha azonban kiszámíthatóvá szelídül a változás, ismét jut idő a 
minőségbe épülésre. 
 

Az életterek folytonosságát egymás mellett lévő, a határaik mentén összekeveredő, kevertebb 
életbuborékok, vegyes és átlagos, valamint az egymásban lévő, nagyobb azonosságú, a mássággal 
kevésbé gerjesztett rétegek egymásra utalt buborékjai töltik ki. Ha az egymás mellett lévőkből 
az egyik kitágul, a másik összehúzódva leadja, vagy befogadja a hozzá átáramló 
energiahordozókat, az eltávozó energiát, és miközben az egyik szegényedik, a másik 
gazdagodik, inverzben változnak. Az élet azonban megtalálta az energia cserében, az időben 
változó energiahordozók cseréjében az ideális megoldást, és a magasabb változássűrűséget 
igénylő, az esemény feldolgozásban gyorsabban reagálókat rendszeresen elcseréli a belső 
élőrétegekben túl nagy változássűrűséget már megérteni és feldolgozni nem képesekkel, akik 
viszont egymással sikeresebben képesek együttműködni. Így mindkét élőréteg jól jár, és az 
energiahordozó csere után mindkét rétegben növekszik az együttműködés és az életverseny is. 
Ha a másság gerjesztése csökken, a nagyobb azonosságúak sikeresebben képesek egymással 
együttműködni, ugyanakkor ez csak olyan szelektált térben lehetséges, amelyben a 
fejlettebbeknek eltérő, bonyolultabb, hozzájuk és a képességeiknek megfelelőbb feladatokat 
kell elvégezni. Ha az anyag és életcserével mindenki olyan környezetbe kerül, amelyben 
sikeresebben képes együttműködni az egyedi fejlettségében nagyobb azonosságú élőréteg többi 
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szereplőjével, akkor a romló entrópia ellensúlyozható, és az élet szervezettsége, az 
együttműködés egy idegig haladó romlás után periodikusan megfiatalodik. 
 
Ha ez egy zárt rendszeren belül, pl. egy szervezetben, egy országban történik, a szervezetben 
lezajló változás lokális energiacserét hoz létre. A rendszer energiaszintje nem, csak a helyi 
rugalmassága, és a lokális feszültsége változik. Ezért olyan magas hatásfokúak a szervezett 
életbe, rendszerbe kapcsolódó életek. Az életterek, szervezetek belső együttműködése akkor 
sikeres, ha az egymás melletti szintek egymással még együttműködő képesek és csak egy 
megfelelő, átlagos érték, állapot körül változnak. Ha az egymás mellett lévő rétegek képesek 
egymással folyamatosan anyagcserét, energiahordozó életcserét, hatáscserét folytatni, akkor a 
mindenség folytonossága és az élőrétegek kapcsolata egymásba fűti a végtelent. H azonban 
valahol tartós elszigetelődés, vagy szakadás áll be az egymás mellett lévő rétegek 
kapcsolatában, az élet láncolatában, akkor a folytonosság zavart szenved, és a nagyobb 
együttváltozó résztől, az isteni közösségtől elszakadó kisebbség egyre jobban elszigetelődve 
eltérő állapot felé fejlődik. Ez az állapot a fáról lehulló levél, a leszakított gyümölcs, az anyától 
és a családtól elszakított utód, amikor az addig védő, tápláló, energiát adó és hatásokat 
befogadó baráti, rokoni, segítő környezet ezt követően ellenséggé, a leszakadótól mássá válik. 
Valójában az elszigetelődő, a saját azonosságú többségtől elszakadó kisebbség fejlődik a 
másság felé, és bármennyire képes megőrizni a hagyományait, az identitását, az idegen 
környezetben, a környezeti átlaghoz képest annál másabbá, azt gerjesztővé válik. 
A kellően sokféleséggel, magas biodiverzitással telített állapot rendelkezik a legnagyobb 
életrugalmassággal, ez tud viszonylag széles körülményeltérés esetén is alkalmazkodni. A 
kapcsolatait a múlt és a jövő, az anyai és az apai rokonság és környezet, az eredet felé is 
sikeresen megőrző szerveződés széles támogató, védő, segítő bázisra támaszkodhat. Bár a 
magasabb hőmérsékletet jobban viselő melegfúziós szerveződéseknek jó a hőtűrése, és nagyon 
meleg körülmények között is képesek szaporodni, viszont a hideg beálltával a szerveződési tél 
kialakulásával életképtelenné válnak. A szélsőségesen hideg körülményeket is jól viselő 
hidegfúziós, gyorsabban áramló szerveződések sikeresen alkalmazkodnak a telekhez, a 
jégkorszakokhoz és az alacsony változás sűrűséghez, de a meleget nem jól viselik, túl gyorsan 
változó körülmények között gyorsan elpárolognak kisebb egységekre bomlanak. Az élet e két 
korábban fakadt főága, a hidegfúzió felé szakosodott Atya, és a melegfúzió felé fejlődött Anya 
(valószínűen a Szent lélekkel analóg, aki az utódnak életet adott) azonban a szélsőséges élethelyzetekben 
nem tud együttműködni, valamelyik irányban nem rendelkezik elég életrugalmassággal, de a 
közöttük kifejlődő, már kevertebb, vegyes, átlagos eredőjű utód sokkal szélesebb 
biodiverzitással, kevertebb, sokszínűbb, korszerűbb szervezettel rendelkezik. A tér tehát nem 
csak két szélsőséges nemmel, hanem a két ionos réteg között periodikusan kifejlődő neutrális 
utóddal, három egymástól függő életlehetőséggel rendelkezik. A Yin és a Yang eltérő mássága 
között mindig kifejlődik egy vegyes állapotú utód, amely a mérleg nyelvét, hol az anya, hol az 
apa állapot felé billenti, de amikor valamelyik szülő, előd nagyon megerősödik, az utód mindig 
a hátrányosabb szülő erősebb támogatásával megváltoztatja az erőviszonyokat. Ha az Anya, a 
Föld esetében a Nap szeretet sugárzása nagyon megerősödik, a Föld az anyjától eltávolodik és 
közelebb kerül a hidegfúziós apjához, a környezethez, amely kellően lehűti és távol tartja a túl 
sok energiát sugárzó mamától. A szélsőséges állapotok az élet kisebbségének kedveznek a 
többséggel szemben, és most éppen ilyent élünk. Az átlagos, az utódnak a legmegfelelőbb élet, 
bár kevésbé ideális az elődöknek, de mindhárom életalkotó együttélésére alkalmasak. Ez az ami 
az életet mindig visszatéríti az átlagos szimmetriához. Az átlag azonban mindig valamihez 
képest átlag, és a fejlettebb elődök átlaga eltérő a valamiben, vagy másban fejletlenebbek 
átlagától. 
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Gondoljuk át a melegfúziós állapot, és egy energiahullám kialakulásának a következményeit. 
 

Ha sok napfény és kellő eső alakul ki, akkor jó lesz a termés, és a rágcsálók megfelelően 
szaporodhatnak. Ha kellő számú rágcsáló, pl. egér van a környezetben, a tápláléklánc következő 
szintje is megfelelően működik, a baglyok, a rókák és a kisebb ragadozók nem éheznek, kellő 
számú utódot hoznak létre. Ha azonban bármelyik alsó szint, egy előtte álló energiaszint, pl, 
erős naptevékenység, vagy távoli csillagrobbanás életteret elérő aktívabb hatásának a 
meglendülése miatt kipusztul, vagy túlszaporodik, akkor az életláncon energiahullám, hiány és 
telítettségi hullám szalad végig. Bár a folyamatban valóban két egymással ellentétes irányban 
haladó hullám indul el, lefelé egy hiány félhullám, felfelé pedig egy bőség félhullám indul el, 
amelyek egyszer majd egy adott életfelületen elérik egymást és egyesülve helyreállítják a tér 
átmeneti túldifferenciálódását. Folytassuk a gondolatot a felfelé a nagyobb bonyolultság felé 
elinduló többletenergiát tartalmazó energiahullám kifejlődésével, az evolúció nagyobb 
bonyolultságú lényeinek az átmeneti fel és túlszaporodásával.  
Ha a fotonok túlszaporodnak, és a gabona is rekordtermést hoz, akkor kimerül a föld, 
átmenetileg energiahiányosabbá válik, de az energiahullám bőségében túlszaporodnak a 
bőségbe került szint feletti fogyasztók rágcsálók. Ilyenkor, amíg tart a készlet, a vegyes átlagos 
mennyiség helyet nagy rágcsáló tömeg és élettéri dominancia, energiahullám alakul ki, amely 
azonban csak addig tart, amíg a környezetből érkező energia utánpótlás, a termés magbősége 
elegendő. Amikor a fogyasztható termés az átlagos értékre, vagy az alá csökken, az 
energiahullám is lecsökken, és a túlszaporodott, elkényelmesedett, mennyiségbe fejlődött 
rágcsálók között éhínség, eleséghiány alakul ki. Ráadásul a bő táplálék miatt, az 
energiahullámban bizonyosan túlszaporodnak az életpiramis következő lépcsői, a rágcsálók 
fogyasztói. Miközben nekik lassul a rendszeridő, nagy a bőség és a terült asztalon a ragadozó 
rókák, baglyok, vércsék, és ölyvek könnyű zsákmányra lelnek, az energiahullám átszerveződik 
az egereket, rágcsálókat fogyasztó felsőbb szintekre, addig a feladó energiahiány állapotába 
kerülő rágcsálóknak eközben felgyorsul a rendszeridő, egyre messzebb kell a mindennapi 
falatért elmenni, egyre jobban ki kell merészkedni a rókák, vagy az éjjeli ragadozók, a baglyok 
vadászterületére. A napi idő egyre kevesebbé válik ahhoz képest, ami az átlagos egércsalád 
igényének a teljesítéséhez, a megszokott rendezettség, életszint megtartásához szükséges, ezért 
az egérszülőknek, a hörcsögszülőknek, a rágcsálók termelőinek szinte éjjel nappal begyűjteni, 
dolgozniuk szükséges, hogy a felszaporodott család életben maradjon. Természetes, hogy 
következményként gyorsan megcsappan a rágcsáló szervezetekbe, együttváltozó közösségekbe 
épült részecskék száma, sokan átépülnek, átfejlődnek a még fejlettebb ragadozókba, mások 
azonban visszafejlődnek az isteni közösség nagyobb azonosságú, a nagyobb egésszel még 
sikeresebb folytonosságban lévő szervezetek részeivé válnak.. Az életláncnak, a körforgásnak 
azonban itt sincs vége, mert a ragadozók néha, nagy ínség idején egymást is fogyasztják, vagy egy 
felsőbb szintű, még fejlettebb csúcsragadozó, a kellemetlen túlszaporodásuk miatt levadássza 
őket. A nagyobb szervezetekbe, együttváltozó tömegbe épült, de elhalt, felbomló szervezetek 
tetemeit már a bontásra szakosodott, az egyediségben, e specializációban náluk is fejlettebb, de 
kisebb tömegegységekből hatalmas élőtömegbe, rétegbe szaporodó mikroorganizmusok 
dolgozzák fel. Az elhullott ragadozók földi maradványai erősen és gyorsan differenciálódnak, 
az elhunyt szervezetekben lévő életterek a gyors belső bomlás, az ,,ősrobbanás,, a halál 
tudatosodása után sokan elpárolognak, kisebb átlagos sűrűségű életbuborékokba átszerveződve 
felfúvódnak, magasabb szférákba emelkednek, miközben egyes sikeresen bontó organizmusok 
az olcsó, könnyen kapott, a régi közösből elvett, az elődök által összehozott ingyen energián 
nagyon elszaporodnak, nagyobb energiasűrűségre tesznek szert. A jelentős környezetváltozást 
el nem viselő részecske szervezetek differenciálódnak, egy részük képes a megváltozott 
környezetben is életben maradni és a nagyobb változássűrűségű fogyasztói szervezetekbe 
átépülni, más részeik azonban, az addig egymással sikeresen együttműködő részecskék 
szervezeti kapcsolatai megromlanak, az együttváltozó, közösen szervezett rendszer felbomlik. 
A kisebb lokális térsűrűségre bomló, elgázosodó, az elhalt, összeomlott, hitet vesztett, a 
szervezetet elhagyó részecskék a fejlettebb környezetből külsőbb élőrétegbe kiszoruló, az 
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energiaszintben és a tömeglehetőségekben nagyobb azonosságú visszafejlődő gázrétegekbe 
épülnek. Ha a tetem határfelületén kialakult pórusai az átmeneti nagyobb belső nyomás miatt 
megnyílnak, a bőr, a szerveződési határfelületek korábbi folytonossága megszakad, a kisebb 
térsűrűségre, alacsonyabb tömegszámba visszafejlődött részecskék a velük megegyező 
fejlettségű, energiasűrűségű élőrétegig meg sem állnak. 
 
Az érdemtelenül szerzett vagyon azonban rendszerint nem hosszú életű. A makroevolúciós időszak, az 
egzisztenciálisan éhesek, a kevesek rablási és gazdagodási lehetősége csak rövid idejű, csak a pünkösdi 
királyság, amely csak az elhalt szervezetek lebomlásáig, a térben átcsoportosult, gazdát cserét energia 
felügyelő cseréjéig, új gondviselőhöz kerülésig tart. Ha az új gondviselő, gazda, nem jól sáfárkodik a 
könnyen és szinte ingyen kapott energiával, a hozzá került anyagi, eszközi és dolgozói vagyonnal, az a 
rossz gazdától hamarosan továbbáll, és a gondozásra szoruló jószágként másnál keresi a szerencséjét. 
 
A nagyobb egésszel megszakadó kapcsolat, a makroevolúció, a nagyobb differenciálódás idején 
azonban nemcsak felfelé indul el egy átmeneti bőséget, átrendeződést vivő energia félhullám, 
hanem egy negatív párja is keletkezik, amely lefelé elindulva a bonyolultságon hiányhullámot 
görget végig a túl nagy változásban differenciálódott életszint alatt. 
A túlszaporodó életszintek rendszerint a feladó képességéhez képest túlfogyasztják a 
környezetet, amely miatt a felszaporodó energiaszintet ellátó réteg teljesen lemerül, az átlagos 
állapotánál, mennyiségénél kisebb arányt vesz fel, ezért az alatta lévő, addig általa fogyasztott, 
feldolgozott hatások, hatóanyagok és szervezetek fogyasztói erősen redukálódnak. A 
fogyasztók nélkül maradó életszinteknek, ha az alattuk lévő folytonosság még megmaradt, azaz 
a környezet hatásait megfelelően magukba építő mikroszintek nagyobb isteni közösséggel 
együttváltozó kapcsolata folyamatos maradt, akkor e szinteken nagyon megemelkedik az élet 
nyomása, a fejlődés itt átmenetileg megreked. Ha a felsőbb fogyasztó, a feladott hatásokat 
átalakító szint jelentősen visszaszorult, dominanciát vesztett, vagy-és kihalt akkor az alatti lévő 
életszintek, élőrétegek a környezetbe kibocsátott, de már nem eléggé átalakított hatásaikban 
nagyon feldúsulnak, túl telítetté válnak. A túlszaporodó, vagy túl telített egyedi hatásaikban 
nagyon felerősödő rétegek, - ilyenné vált a dinoszauruszokat kipusztító téresemény után az 
emberi réteg is - viszont a saját minőségük túltermelésével túlszennyezik a környezetet, 
eközben nagyon lefogyasztják az alattuk lévő feladó rétegeket hatáskészleteit, tápanyag 
készleteit. Miközben egyre nagyobb hiány alakul ki a környezettől mind jobban felvett, 
kizsákmányolt hatásokban és szinteken, egyre nagyobb túltelítettség alakul ki a túlszaporodó 
réteg által a környezetnek feladott hatásokban, a környezet szennyezésében. Csak idő kérdése, 
hogy mikor fogynak el a feladó energia és hatások, pl. a nyomelemek annyira, hogy az 
evolúciós folyamat tarthatatlanná, fenntarthatatlanná válik. Ugyancsak idő kérdése, hogy a 
túlszaporodó réteg által a környezetre hárított káros hatások, nem lebomló melléktermékek, pl. 
a kibocsátott széndioxid mikor szaporodnak fel annyira, hogy az evolúciós folyamat 
továbbfejlődésre képtelenné válik. Ha az egyre nagyobb fogyasztás miatt megváltozik a légkör 
összetétele, és a befelé áramló eredőjű foton (feladó) részecskék beérkezése, a szükséges 
hatások továbbadása helyett, kifelé, a kisebb bonyolultságú élőrétegek felé, egyre több széndioxiddal, 
az üvegháztartást, a környezettől elszigetelődést növelő, a termoszférában új határréteget építő 
életanyaggal fizetünk. Ilyenkor a külső rétegek sikeres elszigetelése, a termoszféra 
megvastagodása után, a nagyobb együttváltozó egésztől, a nekünk életenergiát és feldolgozható 
hatásokat szállító környezettől teljesen elszigetelődhetünk. Ez is a folytonosság, az energia 
feladó kapcsolatok megszakadásához vezet, amelynek az lesz a következménye, hogy a 
múltban beépült, (szén és kőolaj, ásványok, nyomelemek), valamint a jelenben beépülő, 
(fotonok, fény és hőenergia) feladók elfogyása után, már csak a megmaradt tartalékainkat, és 
ezekből felépült maradék szervezeteket, azaz egymást tudjuk csak fogyasztani. Ha az 
élőrétegünkbe még be sem épült hatások, életenergiák, anyagok majdani beérkezésére hitelt 
veszünk fel a természettől, és eközben e forrásoktól elszigetelődünk, nem lesz miből 
visszafizetni a felvett, csak kölcsön kapott energiákat. Ez esetben egy dolog marad, amivel még 
fizetni tudunk, ez pedig a saját szervezetünk, a munkaképességünk, az életünk. Ha ezt 
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fedezetnek ajánljuk, és fizetésképtelen adós helyzetbe kerülünk, a természet be fogja hajtani 
rajtunk az adósságunk. A jelenlegi élőrétegünk eladósodása a múlt vagy a jövőbb, sikeresebb 
energia felhalmozást teljesítő állapotban fejlődő élőrétegek felé, a kiígért visszafizetés egyre 
alaptalanabbá, egyre bizonytalanabbá válik. Nem sokára számon kéri az isteni környezet a 
fedezetünk. Rossz gazdától visszaveszi az isteni természet és közösség az élet kezdetekor adott 
hitelt, a jószágok és a kisebb és kevésbé fejlett részecskék gondviselői lehetőségét. Ezt a jövőt 
már alighanem elpuskáztuk. 
 
 
Az életidő és a környezetváltozás felgyorsulása a szimmetriavesztés következménye. 
 
A szervezetek létezéséhez, a szervezetten együtt élő részecskék tartósan sikeres 
együttváltozásához a környezettel is egyensúlyban lévő folyamatok, szervezett és 
alkalmazkodni képes állapotok szükségesek. A rendezett életterekben a belső szervezettségben 
nemcsak együttműködésre, hanem tartós toleranciára, a másság megértésére, az egymásra 
érzelmi fogékonyságra, affinitásra, és állandó kommunikációra, információ és hatáscserére, 
realitásra, a megfelelő tudatállapot megőrzésére van szükség az életben maradáshoz, a 
kisebb és még alulfejlett szintek felett megfelelő Gondviselő és a bonyolultságban már 
fellettünk változó, rajtunk is Gondot viselő egészséges kapcsolatrendszer megmaradásához. Az 
élet azonban a külső makrokozmosz és a belső mikrokozmosz részecskéinek az egymásra 
hatásában, az anyag és információ cserében állandóan változik, és ilyenkor a sikeres átlagos 
élettér egyensúlya, a fejlettebb, jobban szakosodott belső mikrovilág, vagy a nagyobb 
azonosságú, együttműködő képesebb környezet javára időnként eltolódik.  

-.- 
 

Egely György, a térelmélet és a szimmetriavesztés egyik legjelesebb magyar kutatója, a Tiltott 
Találmányok könyve kiadása után, a szerzőt az elméleti töprengés, a nagyobb tudati felbontás 
felé terelte, amikor még nem gondolta, hogy ezen út hová vezet.  Egely a Bevezetés a Tér-
technológiába című könyvsorozatában, a második könyv 8. oldalán a szimmetriavesztés 
különböző lehetőségeivel foglalkozik, amely anyagban bemutatja az életbuborék természetes 
fejlődési lehetőségeit. Mivel e könyv az életbuborékról, az élet működéséről és természetes 
fejlődéséről szól, Moetrius a kötelességének érzi, hogy az előtte a jó irányt, a Tao útját 
megmutató előd előtt tisztelegve, Egely György talán legfontosabb ábráját itt másoknak is 
megmutassa. 
 
A kellő összetartó érzéssel rendelkező részecskék társulásából fakadó életbuborék 
különböző állapotait mutatja be a sorozatábra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az élet, és az életet jelképező, közös tudattal rendelkező életbuborék nem a semmiből pattan ki, 
hanem a nagy nyomáson elporladó, elporlasztott, nagy azonosságú életanyag részecskéinek, más 
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analóg állapotú, életre már kevésbé alkalmas élettérből ellenkező irányba tartó, hasonló lineáris 
füzérsugárban áramló részecskék torlódás közben közös, vegyes szervezetbe egyesüléséből, 
nagyobb részecsketömegű új összetételű társulásából, fúziójából. A térben lévő lendületet 
vesztett közeg és a szemből, részben ellenkező irányból érkező részecskék folyamatosan 
fékezik a rossz élettérből elmenekült, de még lendülettel rendelkező részecskék csapatait, a 
füzérsugár elején haladók elöljárók kezdeti nagyobb lendületét. A fékezés, az élet terhe miatt az 
elől haladókat a természet rendje szerint a későbben indulók utolérik, amely torlódásokból 
nagyobb részecsketömegbe épülő életbuborékok, együttáramló szervezetek fejlődnek ki. 
A látszólag a semmiből kipattanó életbuborék kezdetben férfias, nagy lendületű, sűrű és hideg, 
céltudatos, egyenesen jár, és nehezen változtat a kialakult irányán. Előbb a még férfias 
longitudinális, füzéres formában áramló szervezetből, a torlódásban nagy azonosságú magas 
kezdeti szimmetriájú gömbszerkezetbe épül. Az egyre melegebb környezetbe érve, egyre több 
impulzus, ellenkező irányba áramló részecske éri a kezdetben ideális mennyei állapotú 
életbuborékot. Az ideális élettérbe beépülő egyre többféle tudással rendelkező részecske miatt 
az életbuborék idővel egyre nagyobbá válik, majd a környezeti tér részecskéin és az egymáson 
torlódás, a belső differenciálódás hatására elveszti mindenirányú ideális, kezdeti szimmetriáját. 
Az első férfias, hidegfúziós eredőjű életszakasz ezzel véget ér, elkezdődik az átlagos vegyes, 
utód életállapot kifejlődése. Két nagyobb életnyomású térrész közé érve, az oldalirányú 
nyomáskülönbség hatására megnyúlik, majd a közepén bemélyedő, végül kilyukadó tórusszá 
szerveződik. A vegyessé és átlagossá fejlődő fiatal, második generációs szervezet két másik, 
nagyobb, idősebb szervezet közé kerülve a nagyobb nyomású térrész felől a kisebb nyomású 
térrész felé áramló még fiatalabb részecskéket magán átengedve, megkezdi a harmadik nőies, 
melegfúziós, ki és szétáramló állapotba fejlődését. A kerületen egyre gyorsabban áramló 
részecskék  miatt az egyre gyorsabban forgó tórusz külső átmérője megnő, és egyre kisebb 
belső keresztmetszetűvé vékonyodó gyűrűvé fejlődik. A fejlődés negyedik szakaszában, a már 
túl nagy sebességű elférfiasodó, lehűlő tórusz körfolytonossága megszakad, a nőies szervezet 
kinyílik, a térben és időben igen gyorsan áramló férfias longitudinális szervvé, az elején fehér, a 
végén fekete lyukkal rendelkező, a tér részecskéit magán átszivattyúzó férfias állapotba 
fejlődik. Egy életfolyamat négyévszakos ciklusait olvasták. 
 
 
Gondoljuk tovább a tudat megnövelt felbontásával, hogy az egymáshoz képest kialakult, az 
időben változó relatív egyensúly, az eredő szimmetria, mitől és hogyan változhat meg, és ez 
milyen következménnyel jár a mikro és a makrokozmoszra: 
 
 
 
A külső környezetben változó sokféleség elromlásának a 
következményei: 
 
Amikor egy élettérben a kiszámíthatóan változó lineáris élet alakul ki, akkor az élettérben lévő 
alszervezetek és az egésznek életteret adó környezet, nagyobb szervezeti rendszer nagy eséllyel 
kiszámíthatóan változó, viszonylagos és átlagos egyensúlyban van egymással. Ha azonban a 
környezetben jelentős változás, eseményhalmozódás alakul ki, vagy egy viszonylag közel lévő, 
nagy energiaszintű (részben rokoni) szervezet szétesése, elhalása, vagy átalakulása következik 
be, akkor az addig átlagos környezet hirtelen, rövid idő alatt változással, menekülő, átutazó, új 
és jobb hazát, másik gazdát, új gondviselőt és jobb életteret kereső részecskékkel, sok 
lendülettel, kinetikai energiával rendelkező szervezetekkel válik telítettebbé. Ilyenkor, a tér 
energiahordozókkal feltelése közben az átlagos változássűrűség jelentősen megemelkedik, és az 
élettér kiszámíthatósági eredője gyorsan elromlik. A lineáris életidő ilyenkor 
makroevolúciósra, gyorsabban és sokak által kiszámíthatatlanul változóra fordul. Azok a 
szervezetek, amelyek ilyenkor nem tudják megérteni a nekik már túl gyorsan változó 
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környezetet, és ezzel nem tudják a tudatukban feldolgozni az eseményeket, a megoldási 
lehetőségekkel, a válasz reakciókkal is lemaradnak, egyre nagyobb időzavarba, időhátrányba 
kerülnek. Ha a reakciókban és megoldásokban lemaradó, a környezeti igényhez képest 
elöregedő, korszerűtlenné váló szervezet nem tud a szükségessé váló hatás átalakító, továbbadó 
tempóra felgyorsulni, akkor csak idő kérdése, hogy a szervezett rendszer kialakult rendje 
megbomoljon, és kaotikus, nagyobb szinten szervezetlen belső állapot alakuljon ki. Ilyen 
környezetváltozást gerjeszthetnek a nem túl távoli csillagok, vagy nagyobb szervezeti 
rendszerek átalakulásai, az élet szigorodása, vagy a nagyobb energiaszintű, addig a teret addig 
feladó életenergiával és védelemmel is ellátó rokon csillagok, szervezetek halála. Hasonló 
időben gyorsuló folyamatot eredményez a környezeti életterek változásának és ezzel 
gerjesztésének a felgyorsulása, vagy egy nagyobb rendszerből kiinduló, szokatlanul erős 
információs energiahullám, kitelepülő részecskehullám, a térfoglaló invázió, vagy egy új, de 
nagy energiaszintű életszereplő születése, azaz a tér szervezettségének valahol túl erős 
differenciálódása. 
 
A távoli környezet megváltozásán kívül azonban a közelebbi környezet kisebb energiaszintű 
szereplői is a négyzetes törvény szerint, erősen befolyásolhatják egy közös térben 
együttváltozók életét, változását. Ha az együttélést biztosító közös szervezetben történik 
jelentős változás, belső energiaátrendeződés, elosztási arányváltozás, vagy a jó egészségi 
állapothoz, a nagy életrugalmassághoz szükséges sokféleség, a biodiverzitás hirtelen romlása, 
az idő ekkor is gyorsan változóra fordul. Ha az élet nagyon monokultúrás állapotba kerül, és 
feléli, elszennyezi a környezetét, amelyből túl sok olyan, addig az idő rohanását együttfékező 
szervezet, élet, növény, vagy állat, élőréteg hal ki, az egyféleség és a téren átáramló energia 
felgyorsul. A kölcsönhatások megerősödésének az ára az egyensúly elromlása és az idő 
gyorsulása. Ha egy élettér túlfejlődik, és a kelleténél jobban elporlódik, akkor az elporosodó, 
egyre kisebb tömegszámú, egyre érzékenyebb részecskékkel feltelő élettér kölcsönható 
képessége, hatásokat átvevő képessége megnövekszik, és az addig az élettéren kölcsönhatások 
nélkül átáramló Müon, stb. kis tömegű, de nagyon gyors egzotikus részecskékkel kölcsönható 
képesség alakul ki. A változás gyorsulását az is generálhatja, hogy az élet szervezettsége a 
mikroszintű gerjesztésekkel, kölcsönhatásokkal szemben túlérzékennyé válik. Ha visszaépül a 
kölcsönható képességünk a mikroszinten a nagyobb egésszel, akkor elporladás közben az isteni 
igékre ismét érzékennyé válunk. Jelenleg egyre fogékonyabb a mind jobban elporladó, az 
életpiramisában szakaszos hiányokkal rendelkező emberi szervezettség a legnagyobb és 
legősibb szervezetek információs részecskéire. Ezek átvett lendülete, kölcsönhatása ionizálttá 
tette a teret és kaotikussá, nehezebben megérthetővé az egyre gyorsabban vágtató időt. Ezért 
fontos hogy minden olyan életet, szervezett rendszer épségét és jelenlétét megőrizzük, amely az 
élőrétegünkben velünk együtt gondoskodik a tudattal követhető változási tempó, a lineáris 
életidő, időállapot, az átlagos és éppen megfelelő gerjesztettség megőrzéséről. Ha 
elszennyezzük, túlhalásszuk, túlvadásszuk a környezetünk, a sokféleség azonnal csökken, és a 
hatásokat fékező biodiverzitás elromlik, amelytől azonnal gyorsul az idő. Ha egy élettérben, 
élőrétegben kevesebb a kölcsönhatás átvételére, kivédésére alkalmas analóg téridős szerkezetű 
időben változó szereplő, akkor azok a velünk és a szervezetünkben élő részecskékhez 
hasonlóan fejlett, ezért kölcsönhatásra képes szervezetek kevesebb szereplő között oszlanak 
meg, ezért egy élőre, időben változó részecske mezőre, vagy a kisebb létszámra csökkenő női, 
vagy férfi szereplőkre sokkal több gerjesztés jut. A hiányzó életszintek már nem fékezik a 
feladó gerjesztést, ezért a hiányhelyeken, a nem eléggé jól kitöltött helyeken, az életáramlást 
nem fékező lyukain a gerjesztő részecskék egyszerűen átugranak, gyorsabban fejlődnek fel az 
összetettebb szintek felé. A külső élőrétegek határfelületekkel védett szűrőrendszerén átjutó, 
analóg részecskeszervezetek mindig a velük a térszerkezeti fejlettségben a (struktúrában) a 
legjobban megegyező, ezért általuk megérthetően és a tudattal követhetően változó szervezett 
rendszerbe akarnak betelepülni. Ha a határfelületi szűrőn a jelentős környezetváltozás, vagy a 
biodiverzitás, a fékezőképesség romlása miatt időegység alatt sok analóg részecske érkezik be, 
ez erősebben fogja gerjeszteni az életpiramis alsóbb, vagy analóg szintjeit, amely miatt az 
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életidő felgyorsul, a változási események között eltelő, a megértésre és a tudati feldolgozásra 
rendelkezésre álló idő csökken. A jó biodiverzitási arányok, a kellő sokféleség és a jó 
elosztás szabálya ellen vétő élőrendszer változási tempója felgyorsul. A lineáris idő 
gyorsabban változó makroevolúciós időre, az élettér változása kaotikusabbra fordul. A jelentős 
környezetváltozást azonban nemcsak a távoli, a múltban történt nagy energiaszintű, és, vagy a 
jelenünkben történő közelebbi változások kelthetik, hanem a makrokozmosz, a távoli múlt, és a 
mikrokozmoszunk, a közvetlen belső életterünk között lévő, bennünket a változás vad 
viharaitól megvédő szűrőfelületek, a bioszférán kívüli, és a szervezetünkön belüli élőrétegek, 
határfelületek megsérülése, átalakulása is kiválthatja. Ha az életterünket, vagy és a saját 
szervezetünket védő határfelületek, élőrétegek áteresztőképessége, a bioáram erőssége, az 
életterünk gerjesztettsége növekszik, a rendszeridő ekkor is gyorsulni fog. Ha a Nap bennünket 
is védő külső határfelületei meggyengülnek, vagy a bolygónk életszféráján kívül lévő idősebb 
bolygók külső életbuborékjai, életterei, határfelületei sérülnek, és e rétegek belső biodiverzitása 
csökken, akkor a beáramló energia egyre akadálytalanabbul, egyre gyorsabbra gerjeszti a 
bolygónk változását is felturbózó rendszeridőnket. Ha a bioszféra bennünket is védő, a beáramló 
idegen részecskéket megszűrő ózonbuborékja, az energiát koncentráló párjától elvált ezért elszegényedett, a 
beáramló energiát hozó hidegfúziós részecskékre fogékony, azokhoz agresszíven hozzá kötődő O3-as 
melegfúziós részecskékkel telített védőhártyája kilyukad, akkor a környezetből nagy lendülettel 
érkező, a sejtfalak roncsolására is képes, nagy áthatolóképességű, túl gyors részecskék 
lehatolhatnak a bioszféráig, áthatolva a bőrünk védőrétegein, megnövelve az életfelületen az 
időegységre jutó változás számát, felgerjeszthetik a bennünk is szerveződő idő ritmusát. 
 
 
 
A belső biodiverzitás elromlásának a következményei: 
 
Minden biodiverzitási zavar, az életláncba szerveződött életpiramis együttműködését, az 
egymásra épült sokféleség együttváltozási harmóniáját, és ezzel az élet rugalmasságát rontja el. 
Ilyenkor a megfelelő arányú életkeverék megváltozik, és valamelyik összetevőből túl sok, 
másokból pedig túl kevés adódik a szervezettbe. Ez elrontja az ideális, átlagos arányt, amely az 
életpiramis szervezeti szintjei között a lineáris kölcsönhatás működéséhez szükséges. A kisebb 
energiaszintű életeknek, életteret és életváltozásra alkalmas környezetet adó nagyobb 
szervezetek, egyedek, individuumok között gyakran keletkezik együttműködési zavar, 
diszharmónia. Ha a sejtéletben, vagy az atomi szintű fejlettségben az életlánc zavart szenved, és 
a légteret, vagy a bőrünket, esetleg az ország szintű szerveződésünket védő határfelületek 
folytonossága, épsége elromlik, akkor az életpiramisba, közösen szervezett rendszerbe épült 
életlánc hézagain, hibáin, a keletkező réseken, eltérő genetikai fejlettségben, nagyobb áthatoló 
képességű, nagyobb kinetikai lendületű és nagyobb másságú félig idegen részecskék áramlanak 
be az életterünkbe. Ilyenkor nő az életterünkben és a szervezetünkben az időegységre jutó 
impulzusok száma, gyorsul a rendszeridő, fokozottabban öregszünk. 
 
A szervezetek általában, és az emberi szervezet is sokféle, többrétegű határréteggel védekezik 
az idő felgyorsulása és a túl gyors öregedés ellen.  A bolygónk nemcsak az idősebb 
bolygótestvérek által is védő életbuborék rétegek belsejében van, hanem kívülről a felmenői 
Nap és a Galaxisunk élőrétegei által is védett. A legalább hét rétegű bőrön kívüli aurában 
szintén legalább hétszintű védőréteg csökkenti a ránk ható gerjesztést, amely az Ózonpajzson 
kívül, életszférákba, élőrétegekbe rendezett szervezett változással gátolja a túlgerjesztést. A 
Nitrogén rétegen kívül, nemcsak magas változássűrűségű termoszféra, életbuborék veszi körül a 
nála bonyolultabb, de fiatalabb termoszféra életbuborékját, hanem az általunk még mérhető 
hatásokat fékező, közvetítő héliumszféra, hidrogénszféra, proton és elektronszféra mellett a 
fotonszféra is. Míg az előbbi felsorolásban az élőrétegek a jellemzően bennük domináns 
állapotban változó alszervezeteiről kapták a nevüket, az őket befogadó, nekik életváltozásra 
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alkalmas életteret adó rétegek, életbuborékokat a bioszférát is tartalmazó, kb. 10 km 
rétegvastagságú Troposzféraként, ezen kívül lévő, a nagyobb azonosságú agresszív Ózon 
részecskék kb. 40 km rétegvastagságú életterét Sztratoszféraként, ennél kijjebb lévő idősebb, 
szintén kb. 40 km rétegvastagságú életbuborékot Mezoszféraként ismerjük. A Mezoszférán 
kívül magas változássűrűségű, 420 km rétegvastagságú, összetett termoszféra életbuborék, 
élőréteg található, amelyen kívül további élőrétegek, életszférák védik az életterünket az 
egyszerre érkező túl sok, a teljes izotróp valóság mindent lebontó egyidejű változástól. Ha e 
rétegek folytonosságai sérülnek, az élet e buborékjai, védőrétegei, az életlánc valahol 
megszakad, a befelé egyre bonyolultabb, egyre több sokszorosan visszacsatolt dolog 
egyensúlyától függő élőrétegekben megnő a gerjesztés és a változás sűrűség, gyorsabb tempóra 
kapcsol az élőrétegben kialakult ritmus, felpörög az életidő. A felső légkör külső (ismert) 
határát a protonszféra zárja, amelyben már az atomi szint alatti, nagy azonosságú proton 
tömegméretű, energiaszintű szerveződések uralják az életteret, a saját időbuborékjukat. A 
Naprendszerben a hélium, a hidrogén és a proton, valamint az elektron méret alatti részecskék 
élőrétege egymással összefüggő, a benne változó, az egyediségben fejlettebb bolygókat, 
szervezeteket körülvevő. A kisebb térfogattömegbe, de nagyobb lendületbe koncentrált, 
nagyobb kinetikai energiájú (a támadáspont keresztmetszete), a lendületben fejlettebb részecskék 
szabadabban átjárhatnak az előttük - átjárható határokkal - kevésbé lezárt élőrétegek között, bár 
a hidegfúziós részecskéknek tiltott területet jelentenek a nagyobb bonyolultságú térrészek 
melegfúziós központjai. Ezek a kistömegű, még általunk sem mérhető energiaszintű, a 
hatásváltozást hordozó részecskék közvetítik a kölcsönhatásokat a csillagtéri 
makrokörnyezet, és a szervezetek mikrokozmoszai között. Mivel azonban az 
életrendszernek sem felső, sem alsó határai nem állapíthatóak meg, ezért joggal vélelmezhető, 
hogy az általunk már nem mérhető, egyedenként sokkal alacsonyabb energiaszintű, pl. 
nanoméret alatti részecskék, még szabadabban átjárhatnak az élőrendszerek között. Mivel ezen 
a kicsi energiaszinten az egyedi hatásukat nem észleljük, ezért csak a tömegi eredő, a 
hatáseredő módosított következményét tudjuk észlelni, amelyeket rendszerint ezoterikus és-
vagy természetfeletti hatásoknak tulajdonítunk. A kifejezés azonban helytelen, mert éppen e 
hatások, az ősi részecskék, szerveződéseknek az életterünkben, szervezetünkre kifejtett 
hatásai képezik a természetben kialakult életrendszer változásának az alapjait. A 
Quintesszenciának is nevezett nagyon kis tömegű részecskék közvetítik az érzéseket, amelyek a 
nagyobb szerveződések közötti élethézagokon áthatolva is biztosítják a természet 
folytonosságát. E részecskék minden nagyobb energiaszintű szervezetet, az isteni tér, a 
Természet és a legnagyobb Gondviselő szolgáiként átjárnak, és az életpiramison keresztül 
közvetve és áttételesen befolyásolják az érzéseinket, az állapotainkat és a döntéseinket. 
 

Ha a szervezetünkben valamely élőréteg életbuborékja, határfelülete elpattan, és a benne a 
környezettől viszonylag elszigetelődött de az életláncban fontos helyet, folytonosságot betöltő 
részecskék nagyobb energiaszintű, nagyobb bonyolultságú szervezetei lebomlódva kihalnak, 
feloszlanak, akkor a hatásterjedést fékező, az általunk megélt bonyolultságot lehetővé tevő 
sokrétegű rétegrendszer sérül, és a kevesebb akadályt észlelő gerjesztő részecskék az 
élettereken, az élőrétegeken a kelleténél sokkal gyorsabban haladhatnak át. Az életterek 
sokféleséggel telítettsége az életünket gerjesztő, a fejlődés felé kényszerítő bioáramlást, az 
életenergia túl gyors áramlását csökkenti.  Ha túl nagy az ellenállás, ez is rossz, mert 
energiapangás és lokális ellátatlanság alakulhat ki, és az is rossz, ha túl nagy az energiaáramlás, 
mert ekkor szárazság, vagy és túlmelegedés, túlgerjesztettség alakulhat ki.  
 
Egyiptom hajdan kellően nedves területén fejlődő átlagos akácia erdejei, a területi biodiverzitás 
csökkenésekor egyre jobban hatásáteresztővé, melegfúziós területté váltak, kiszáradtak, az átlagos 
állapot a talajvízszint sokkal alacsonyabbra süllyedt. A felszínen váltakozó, hol túl hideg, hol túl meleg 
térrészen a Nap által merőlegesen megvilágítás esetén a felszíni rétegnél sokkal lejjebb is áthatolhatnak 
a túl gyors, a felszínt ezért is kiszárító foton részecskék, amelyek éjszaka gyorsabban elhagyják az 
elégtelen visszatartó képességgel rendelkező talajréteget, ezért az átlagos állapot alacsonyabb 
rétegszintre került. 
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Ha a bőr élőrétegeiben csökken a sokféleség, akkor a bőr is áthatolhatóbbá, és a védettebb teret 
igénylő, nagyobb bonyolultságú részecskék élettere túl gerjesztettebbé válik. Ha a gyomorban, 
a nyálképződésben és az emésztőnedvek, előállítására szakosodott szervezetek, egymásnak 
félig feldolgozott anyagot továbbító életlánca sérül, a feldolgozás hatásfoka romlik, az áthaladó 
energia, a gerjesztés és az életidő gyorsul. Ilyenkor gyorsabban és kevésbé megemésztve megy 
át a szervezeten a táplálék, nem vonódnak ki, nem készülnek el a szervezetnek esetleg 
létfontosságú hatóanyagok alapanyagai, túl sok energia marad a kiürülő bélsárban és az 
emésztőrendszer és ezzel a szervezet energiahasznosító hatásfoka romlik. Ez életlánci zavart 
indikál, amely miatt tovább romlik a sejtek, molekulák és atomok energia és hatás ellátása, és a 
szükségesnél kevesebb elosztás, (a kevés munka és az alacsony fizetség) lokális zavarokhoz, 
sztrájkokhoz, reumához, izommerevséghez, a szervi részek egy részének az engedetlenséghez 
vezet. Ha kevés a szervezetben előállított nyiroknedvek, az izületeket kenő átlagos, folyadék 
közegállapotú élettermékek mennyisége, mozgásszervi rendellenességek, száraz izületek 
alakulnak ki. Ha a szervezetben felhalmozódó nehézfémek, a már mérgező idegen anyagok 
kiválasztása csökken, vagy ezek időegységre a szervezetbe jutó száma megnő, akkor a májban és 
az epében élő részecskékre, termék átalakítókra, a méreganyagok hatástalanítóira tartósan túl 
nagy teher hárulhat. Ha nincs idő e sejteknek, atomoknak, alszervezeteknek regenerálódni, 
kimarad a pihenőciklus mind nagyobb része, a készletük és a genetikai állományuk kihal, vagy 
enzimkészítő helyett a szakmát későn és rosszul megtanuló suszternek, vagy gyorstalpaló esti 
iskolán az éneket elsajátító varjú énekesnek megy. A biodiverzitás erős és tartós csökkenése 
megszakítja az életlánc, az életpiramis folytonosságát, rontja a megtartható rendezettség 
lehetőségét, és növeli a szervezeti zavart. Bárhol sérül a születéskor még mindig komplex 
szervezeti rendszer, a biodiverzitás sérülésekor a szervezeti eredő és az együttműködési 
hatásfok, a rendszeregészség is romlik. Ha a tudatot képező, és az eredettől folytonosságba és 
emlékezetbe is épülő igen kényes, a sorrendet, cselekvési rendet meghatározó, nagyon érzékeny 
neuron állomány kölcsönható lánca valahol megsérül, a cselekvés rendezetlenné, a változási 
sorrend szervezetlenné, kaotikussá válik.  
 
A szervezet egy komplex de bonyolult rendszer, amelynek a kezdetben még kicsi és lokális 
zavarai később a pillangó effektussal felerősödnek és kivetítődnek a szervezet nagyobb 
szintjeire, azoknak a zavarát keltve az életfolyó tartósabb elszennyeződését okozhatják. 
Míg e zavarokhoz a fiatal és nagy életrugalmasságú szervezetek viszonylag könnyen 
alkalmazkodnak, megtanulnak a kialakult környezeti állapottal együtt élni, addig az idősebb 
öregebb, már megfáradt, életrugalmasságot vesztett szervezetek, sok esetben már nem tudják 
követni a szükséges változást. A később született, és már gyorsabban változó, nagyobb 
életrugalmassággal rendelkező fiatalok még rendszerint képesek a felgyorsuló változáshoz 
alkalmazkodni, azonban a már öregebbek, az elmeszesedettebbek, a gondolkodásban is 
megcsontosodó, korszerűtlenné válók többsége már nem tud alkalmazkodni. Ha az elfáradó 
szervezetek nem tudnak új gondolkodási mintát, megértést kialakítani, nem tudnak szemléletet, 
paradigmát új életcélt és fejlődési irányt váltani, akkor a szervezett rendszer biodiverzitása, az 
együttműködési és a rendezettséget növelő hatásfoka, az egészségi eredője, az életszimmetriája 
addig romlik, amíg valahol inlokális létfontosságú halmozódó zavar nem alakul ki. Ha a lokális 
zavarok szervezeti zavarrá terebélyesednek, az élet szervezettsége, a fenntartható együttfejlődés 
lehetősége veszélyeztetetté válik. Ez az állapot a szervezeti rendszer összeomlását megelőző 
kaotikus állapothoz vezet, amelyben az együttműködési zavar egy makroevolúciós változási 
szakaszként ismert időfolyamat alatt az egész szervezett rendszerre átterjed, amikor az 
életegészség, a szimmetria körüli változás lehetősége súlyosan károsodik, vagy végleg elveszik. 
A szervezet kiszámítható, kijavítható változása ilyenkor elromlik, helyrehozhatatlan károk 
keletkeznek, és az egyre több részletében elromló folyamatban végzetes káosz alakul ki, majd 
az együttváltozó, közösen szervezett rendszer, a hibáinak a kijavítási hiányában elhal, a 
szervezettség felbomlik, totális káosz és halál alakul ki. Bár már megértjük, és ismerjük, hogy 
az élettér kisebb és alkalmazkodó képesebb szereplői túlélik e nekik jelentős 
környezetváltozást, de nagyobb de már rosszul együttváltozó tömegük elhal, országok, 
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vállalkozások, családok bomlanak fel, a magányossá és gerjesztetté váló részecskék már 
magasabb fejlettséget is elért szervezetei, kisebb energiaszintű közösségekre, mikroszintű 
egyedekre bomlanak vissza. 
 
 
 
Az elromlott sokféleség kijavításának, az egészség helyreállításának a 
lehetőségei. 
 
Mint minden betegséget, az élet zavarait is először diagnosztizálni, az ok és okozatok sokszintű 
rendszerében a zavar okát meg kell keresni, majd a hibát kezelni, kijavítani szükséges. Ha 
megértettük az  élőrendszer működését, és ezzel felismertük az életzavar okait, akkor 
megtalálhatjuk a javítás útjait és lehetőségeit, az életcélok, a fogások és a módszerek 
változásának a szükségességét. Alaphelyzetben ezt a kezelést leghatékonyabban a Gondviselő 
oldja meg, és az a tapasztalat, hogy minden nem elég ismerettel rendelkező emberi, tudati 
beavatkozás ront valamit a változás, az együttműködés eredőjén. A homeopátia sokszorosan 
hígított hatóanyagokkal kezelése ezért sikeresebb sok esetben, mint a szervezet együttműködési 
hibájába vegyszer bombákkal beavatkozó, a szükségesnél sokkal drasztikusabb nyugati 
gyógyítás. Miközben az emberi élet lehetőségeit a jó szándékú de sokszor az elromlott szinthez 
képest túl erős megoldás kismértékben és átmeneti rövid ideig javítja, egyidejűleg a környezet 
szimmetriáját azonos, vagy nagyobb mértékben elrontja. A Gondviselőnek azonban nem csak a 
lokális hegemóniába került, monokulturálissá vált szervezetek, így az emberiség sorsára kell figyelemmel 
lenni, hanem a nagyobb és teljesebb életrendszer együttváltozási harmóniájára kell figyelnie. A 
természet törvényei szerint, a nagyobb tömegben együtt élő részecskéket el és fenntartani képes 
rendszer szimmetriája, egészsége mindig fontosabb. Mi csak egy csekély részét, porszemét 
képezzük az együttváltozva sokkal működőképesebb isteni szervezettségnek. 
 
A Gondviselő a teljes változórendszert igyekszik eredő szimmetriában tartani, amely 
statisztikai adatokra épül, és ez megengedi a tervezett eredőtől való lokális eltérés lehetőségét. 
Az élet nagyon elromlott szervezeti hibái azonban többnyire csak Morffy megoldásával 
javíthatók. Az elromlott, túl bonyolulttá vált, meg nem érthető, de még megjavítható dolgokat, a 
már rossz szerveződéseket vissza kell bontani addig a még jól működő állapotig, fejlettségi szintig, 
amelytől újraépítve, a hibák kijavítása után a környezettel jobban együttműködő sikeresebb 
szerveződéssé válhat. Ha túl nagy egy probléma, és a szerveződés, az élettermék már nem jól 
működik, kisebb, de még együttműködésre képes jó egységekre kell bontani, az eredményesen 
gazdálkodókat, a sikeresebben együttműködőket meghagyva, egymáshoz átcsoportosítva, közös 
és fiatal jó szervezetbe átépítve, a működés képtelenek, a már nem javíthatók energiáját a még 
hatékonyan működők rendelkezésére kell átcsoportosítani. A szervezetek, az életek 
bomlásakor ez történik. Vannak azonban az élettermékeknek olyan jelentős meghibásodásai, 
amikor a helyreállítás már nem gazdaságos, amikor több befektetést igényel, mint amennyit a 
javítás után eredményként a rendszerből kivehető. Az élet és a természet, a Gondviselés 
racionális gondolkodású, és bár érzelmi aspektusokkal is rendelkezik, a hatásfok alapján az 
energia optimális elosztásában és a leggazdaságosabb felhasználásában érdekelt. Az élőrendszer 
parlamentális rendszerében, a hidegfúziós, racionális gondviselői része nem támogatja a már meg 
nem térülő befektetéseket, jellemzően anyagi szemléletű, míg a gondviselői irányító rendszer 
törvényhozásának a melegfúziós, egymással összefonódottabb része sokszor érzelmi alapon és ezért 
rendszerint gazdaságtalanabbul szelektál. 
 

Miként az átlagos, a még kellő életrugalmasságú állapot elromlása belül és kívül is lehetséges, a 
javítást is attól kell függővé tenni, hogy mindkét helyen, vagy csak valamelyik, külső, vagy 
belső helyen tolódott el a kritikus értéken kívülre az átlagos sokféleség szimmetriája, a 
termelési és fogyasztási életlánc szimmetriája. A megromlott életszimmetria az aránytartással is 
helyreállítható, azaz ha a környezet nyomása nagyobbá válik, a belsejében fejlődő kisebb, 
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fiatalabb de bonyolultabb életbuborék belső nyomása is némi időkésedelemmel megnövekszik. 
Ha a jelentős arányok egymáshoz képest nem nagyon változnak, a lokális szimmetria 
megtartása lehetővé teszi az átlagos élet némi változással módosuló továbbvitelét. Amíg 
azonban a lokális térrész szereplői egymással szinkronban, az arányok megtartása érdekében 
azonos irány felé változnak, a tér más része szükségszerűen az ellenkező irány (állapot) felé 
fejlődik, és a hozzájuk viszonyított állapoteltérés az időben növekszik. A lokális együttfejlődés 
nem teljesen megfelelő aránytartása tehát időben növekvő, halmozódó globális ellentét felé 
tolja el az életet. Az együttváltozás lineáris lehetőségének az ára a későbben a környezettel 
periodikusan kialakuló konfliktus szükségszerű felerősödése, azaz a szervezett rendszer halálát 
eredményező periodikus makroevolúció kialakulása.  
A teljes Egyisteni térben egyszerre történő változás lokálisan eltérő differenciált változássá 
fejlődése megnövelte az élet változatosságát, de létre és nemlétre, életre és halálra, ellentétes 
irányú fejlődésre osztotta az együttváltozás birodalmát. 
 
Gondoljuk tovább, hogy miképpen lehet lokálisan a kialakuló életzavarokat orvosolni, és 
mit tesz ez a beavatkozás az időben változó élet lineáris lehetőségére. 
Először le kell szögezni, hogy a lokális zavarok megváltoztatási igényei rendszerint globális 
szintekről, a környezetből indulnak, amelyeket azonban sokszor a környezetre befolyást 
gyakorló lokális változás hoz létre. A jelen átlagos változás, állapot előzménye egyrészt a 
múltból fakad, amely sok a jövőbeni események kölcsönhatási láncolatán át fejlődik a jelen 
valósága felé. Bár az események fejlődése itt nem áll meg, azok továbbfejlődnek a jövő 
állapotai felé, de ahhoz hogy az utódainknak is életváltozásra alkalmas élettér maradjon 
utánunk, a jelen állapotváltozásainál a jövőre, a jelenünk és a döntéseink következményeire is 
gondolnunk szükséges. Ha az utódainknak és életre alkalmas térként meg akarjuk őrizni a 
bolygónkat, a múlt történéseit a jelenre átalakítások folyamatában, az újrakezdeti állapotok 
megfelelőségét állandóan helyre kell hozni. Ha kívül, a környezetben elromlott a szükséges 
sokféleség, ez a romlás lehet a hiányossá vált életlánc következménye, vagy a túltelítetté vált 
külső életterek, élettéri környezetben kialakult intenzív szaporodásnak a folyománya. Ha a 
környezet biodiverzitása csökken, ez az élettérben, élőrétegben meglévő tápláléklánc 
hiányosságában mutatkozik meg. Ilyenkor, ha a beavatkozás nem elég gyorsan történik, a 
folytonosság megszakadása miatt az egymás melletti szintek is megsérülhetnek, és a 
megszakadt láncszem miatt a szakadás helyénél alsóbb szinten fékezés nélküli túlburjánzási 
lehetőség, túlszaporodás, hegemónia, rákosodás és ebből később együttműködési képtelenség, 
később nagyobb és több szintre is átterjedő áttétes szervezeti zavar alakulhat ki. Az életpiramis 
nagyobb bonyolultság felé tartó felsőbb szintjein ilyenkor átmeneti fellendülés után egy ideig 
éhezés és energiahiány alakul ki, mert a szintet tápláló feladó energia mennyisége, vagy 
megfelelősége csökken. A megszakadás helyétől felfelé egy negatív és pozitív részből álló 
energiahullám indul el, amely felfelé feladó energiahiány hullámrésszel indul, nő az 
energiahiány és ezzel a megmaradó életszintek kényszerű változássűrűsége is. Amikor 
megcsappannak a felfelé haladó energiahullám eleség, élettermék feladói, csökken a feladott 
mennyiség, romlik a minőség és nő az időzavar. Ilyenkor a táplálékhiány kialakulása, azaz a 
fogyasztók jelentős többletbe kerülése, a helyes arány, a szimmetria eltolódása hozza létre az 
energia és ezzel a rendezettség zavarát, az elosztási válságot. Ha mindenkinek kevesebb jut, és 
a felsőbb életszint megtanul egyenlőbben elosztani, az időhullám levonulásához kötött 
életzavart a szervezett élettér átvészelheti, de ha nem alakul ki tudati megértés és elosztási 
együttműködés, a differenciálódás a helyzettel élő hízásra és fogyásra, gazdagodásra és 
szegényedésre, életre és halálra felerősödik. Míg az életpiramis felsőbb szintjei felé is végigfutó 
negatív energiahullám miatt, a feladók redukálódása után egy időre megcsappannak a 
fogyasztók, lefelé egy pozitív résszel félhullámmal kezdődő energiahullám indul el, amely 
bőségben, elkényelmesedésben, a létszámában megcsappant ragadozók hiánya miatt, az 
átmenetileg fogyasztó nélkül maradt életszint túlszaporodáshoz, és a sokféleségen keletkező 
biológiai rés szélesedéséhez vezet. Ekkor ismét csökken az élettér sokfélesége, ezzel a 
minőség lehetősége, és kevesebb variációjú életváltozatba de nagyobb azonosságú tömegbe 
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épül át az élet. Az élettér monokultúrás, nagyobb azonosságú, hegemóniába kerülő egyedekkel 
telik fel, amelyek felszaporodása lefelé is elindít egy energiahullámot. Tehát nem egy pozitív és 
negatív félből álló, hanem a lendületbe, vagy a nagyobb tömegbe épülés, a változás szintjéről 
mindkét (körkörös) irányba elinduló ellenkező hatású hullámpár alakul ki az állóhullámnak 
tekinthető változás kiinduló, megváltozó helyétől. A lefelé haladó, a bonyolultságban a kisebb 
szint felé átalakulásban egy időre megáll az idő, a változás lecsendesedik és az átmeneti 
energiabőség idején az élet elkényelmesedik. Valószínűen ez történt a szocialista blokkban, a 
negyven éves fejlődési, bonyolultsági lemaradás egy ilyen megáll az idő effektusnak 
köszönhető. Most isszuk ennek a levét, a rendszeridőnk gyorsulása lényegében a lemaradás 
behozására irányul. A lemaradás és a korszerűtlenné válás azonban károsabb 
következményekkel jár, mert ha a felzárkózás már nem lehetséges, és a környezettől elmaradó 
alulfejlett szerveződés a gyorsabban fejlődők martalékává válik. 
Ha egy szinten, a felsőbb fogyasztói szint kiesése miatt megnő az alsóbb szinteket 
erőteljesebben fogyasztók létszáma, akkor ez lefelé is a környezetet egyre jobban 
kizsákmányoló hiányhullámot indít el, amely az életláncon visszafelé haladva később a 
szervezetek torroidjában majd egymásba érő, az ellenirányú hullám kialakulását, a keletkezett 
különbség megszűnését és az élet rendjét, a fejlődés piramisát helyreállító ,,hangrobbanást,, fog 
kiváltani. A visszafelé, az élet forrása felé fejlődő folyamatok és a felfelé, kifelé fejlődő 
folyamatok a tér toroid szerkezeteiben valahol össze fognak érni, amikor a különbség 
megszűnése, a fejlettségi határ átlépése hatalmas hangrobbanással szakítja át az eltérő fejlett 
rétegeket egymástól addig elválasztó tudati gátakat, az életspirál menetei közötti életbuborékok 
határfelületeit. 
 
 
 
Az egymásban lévő életbuborék rendszer megértését segítő információ: 
 
Amikor egy nagyobb buborék belsejében, a változás forrongásaitól egy kis buborék alakul ki, 
az általában felveszi, de lokálisan többnyire meghaladja a nagyobb buborék nyomását. Ilyenkor 
a két buborék – ha a környezettől független buborék lenne – sokáig lebegne egy közös átlagos nyomás 
körül változva, amelynél hol az egyiknek, hol a másiknak nagyobb egy kicsit a nyomása és az 
ezzel fordított arányban, inverzben változó térfogata. Amikor a két buborék között az addig 
tartósan meglévő különbség végérvényesen megszűnik, akkor a nyomás kiegyenlítődését 
követően, egy idő után a buborékok részecskéi felismerik az azonosságot, és a két buborék egy 
nagyobb azonosságú közös élettérré válva összeolvad. Ilyenkor sohasem a nagyobb buborék 
olvad bele a kisebbe, hanem a kicsi, a fiatalabb a neki környezetet jelentő nagyobba. Ez akkor 
alakul ki, amikor valahol felismerik, hogy az addig egymástól elszigetelt másság, lényegében 
csak kicsi, és már jelentéktelen az eltérés, hogy szinte teljes az azonosság, és ilyenkor  mindig 
kialakulnak olyan kezdeményező komplex részecskék, akik iránymutatásával lebontódnak az 
addig eltérő térrészek lokalizálását biztosító határok. Ez az összevonás, egyesülés csak akkor 
lehetséges, ha nemcsak a nyomásállapotok változása csökken le közös értékre, hanem a tágulás 
és az összehúzódás, az a szimmetria körüli változásban egymást kiegyenlítő, segítő ritmus is 
szinkronizálódik. Ekkor egy közös irány, vagy célazonosság elfogadása is fontosabbá válik, 
mert eltérő cél esetén az egyesülés helyett elvállás és szakadás következhet be. Ha a két réteget 
elválasztó határfelületek lebomlanak, mert a gyorsabban fejlődő fiatalabb élőréteg a 
fejlődésben, az életnyomás növekedésében utoléri az idősebb és régi élőréteget, szervezetség 
állapotát, az addigi lamináris irányú rétegáramlások, hamarosan radikális irányú, áthatoló 
rétegközi áramlásokká fejlődnek, azaz a két réteg részecskéiből a másik életteret, állapotot, 
fejlődést választók átcsoportosulnak, áthatolnak a nekik éppen megfelelőbben változó, velük 
nagyobb azonosságú élőréteg részbe. Amíg a szabad átjárási lehetőség, a tér globalizációja 
biztosított, a bonyolultságban, vagy és a bennük változó tömeg eltartásában, eltartó 
képességében, a Gondviselői tevékenységben jobban fejlettek a nekik megfelelő, nagyobb teret 
adó szabadabb térrészbe áramlanak, míg a kevésbé fejlettek, a még fejlődni vágyók a centrális 
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központi rétegekbe hatolnak. A nyugalmat keresők a külsőbb élőrétegekbe, az izgalmakat és a 
gyorsabb változást keresők a legfejlettebb élettér részekbe áramlanak. Tehát a lineáris 
életfejlődéskor megszokott áramlási irány ilyenkor megfordul, az életcsere, a hatáscsere egy 
ideig ellenkező irányúvá válik, az életkerék fordulása a radiális áramlást is lehetővé tevő 
küllőállásba szerveződik. 
Ha egy kis vállalkozás beolvad egy nagyobb gazdasági szervezetbe, az integráció általában a 
kicsi bekebelezésével jár. Ha azonban a kicsi sokkal fejlettebb, akkor olyan mintát, fejlődési 
programot adhat a nagyobbnak, amelytől a nagyobb is fejlődni kezd, vagy/és gyakori, hogy a 
kisebb fejlettebb beépülő vírusként egy idő után uralni kezdi a neki piacot, energiában gazdag 
környezetet kényszeredetten átadó, nála-lassabban, vagy visszafejlődő szervezetet.  
Ha egy kisebb ország, beolvad egy nagyobb ország, nagyobb tömegenergia-szintű rendszerébe, 
általában a nagyobb marad a domináns, kivéve, ha a beolvadó kicsi sokkal fejlettebb. Ilyenkor 
nem bekebelezés, hanem vírus, vagy új lélek beépülés történik, mert a kicsi nemcsak életben 
marad a neki lassan változó, főleg fejletlenebb résztvevőket tartalmazó környezetben, hanem 
nagy eséllyel a szervezettségében, a neki megfelelő fogyasztást, piacot jelentő, attól kezdve 
uralható rendszerben gazdaságilag is megerősödik. 
 

Érdemes továbbgondolni az analóg folyamatot, hogy mi lesz azon kisebb, de kevésbé fejlett 
országszerveződések sorsa, amelyek beolvadnak egy náluk sokkal nagyobb és fejlettebb, de 
elöregedő, kifáradó, hatásokra és energiára éhes, először adó szervezett rendszerbe, pl. egy EU. 
Közösségbe. A természet rendje szerint az okos előbb ad, befektet, magot vet, azonosságot 
növel, hogy amikor eljön az általa megművelt területen a szerveződési nyár, az ősz, a káosz 
ideje, szüretelhessen. Az azonosság növelése, a saját genetikai anyag, a felderítők, majd az őket 
követők beépülése csökkenti a bekebelezett szervezetek másságát, javítja a befogadást. Ez 
történik az emésztő nyállal feldúsuló táplálékkal, amikor a fogyasztó megrágja és felpuhítja, 
kisebb részekre bontja a zsákmányát, majd a nyállal a már nagy azonosságú saját részecskékkel 
kevert táplálékot tovább nyeli, és az idegenből vegyes részecskékkel keveredő táplálék, a 
jövevényeknek már ellenséges környezetet jelentő, felbontóképes gyomorba. Így jut be a vírus a 
gazdaszervezetbe, hogy saját alattvalónak, barátnak, támogatónak álcázza magát, és miközben 
beépül az őt befogadó hazai sejtekbe, és az immunrendszer figyelmét elkerülve gyors 
szaporodásba, és befolyásnövelésbe kezd. Csak azokat az idegen vírusokat nem tudja kiszűrni 
az immunrendszer, amelyek sikeresen beépülnek a gazdasejtekbe, amelyek által fogyasztott és 
kibocsátott melléktermékek, genetikai anyagok sem tűnnek az ellenőröknek idegennek. Ha 
sikeresen elkerülik az idegenként beazonosítást, szaporodásba és szervezkedésbe kezdenek, 
megkeresik egymást, saját hálózatot építenek ki, áttétekkel rendelkező alszervezetet hoznak 
létre a gazdaszervezetekben. A Soros féle támogatók beérkezése, az energiára, és hasznos 
alszervezetekre éhes nagyfogyasztó előőrsét jelenti. 
 

Ha a kicsi lenne a fejlettebb, valósszínűen óriási piacot és életteret nyerne, ezzel élénkítené a 
nagyobb szervezet változását, javítaná annak a sokszínűségét, de ha a nagyobb szervezet a 
fejlettebb, a több lélekkel, több éhes szájjal bíró, akkor ő lesz a fogyasztó, és a kicsi és 
fejletlenebb a bekebelezett, az elfogyasztott. Az ilyen szervezet, az ilyen ország, mint 
egyediség, a környezettől némileg független individuum megszűnik, bár a nemzeti érzés és az 
eredeti identitás még sokáig sokakban megőrződik, a népesség egy idő után összekeveredik, 
beolvad. Ha azonban a fogyasztó megkapta amiért mozdult, és a szervezete számára 
létfontosságú legfejlettebb részecskéket, és az elfogyasztott kötési energiáit már lerabolta, akkor 
a számára szükségtelen, emészthetetlen, felbonthatatlan, túl idegen, már semmit nem érő 
részeket elszegényedve, visszafejlesztve a környezeti térbe visszaengedi. Az elszegényedő, 
ipar, mezőgazdaság, termelés és piac nélkül maradó, túlfogyasztóvá váló országok, szervezetek, 
életterületek, miután gazdaságilag lenullázódnak, elszegényednek, eladósodnak a rajtuk addig 
,,segítő,, szervezeteknek, és tartós függőség, azaz újragyarmatosítás, azaz alárendeltségi, 
uralható viszony alakul ki. 
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Amikor a kicsi buborék, egy kisebb szervezet beolvad egy nagyobba, már nemcsak a fizikai 
szabályok érvényesek, hanem a változás eredőjére a biológiai és a gazdasági életváltozás 
szabályai is érvényessé válnak. A teljesen analóg jelleggel változó fizikai szabályok helyett a 
biológiai szabályok is érvénybe lépnek. A biológia legfontosabb élettani szabályrendszere, a 
szimmetria, a legnagyobb biorugalmasság, a legjobb életrugalmasság felé fejlődés, amelyben az 
életnek mérlegelési és befolyásolási lehetősége ébred. Ha a rossz irány felé halmozódnak a 
dolgok, akkor mielőtt elérnék a közösségnek teljesen rossz állapotokat, az élet beavatkozik, 
változtat a szabályrendszeren, vagy változtat az életáramlás, a fejlődés irányán, az élet célján. 
Ha a már fejlett, jól szervezett demokratikus rendszerekben a többségnek korábbi jó fejlődés, a 
többségnek hátrányos visszafejlődéssé torzul, akkor a többség választ és beavatkozik, más felé 
fordítja az élet célját. Ha a jó célhoz, ütközés nélkül túl sok jó hidegfúziós cél társul, az 
életáramlás túlságosan is felgyorsul, és ilyenkor megnő annak a kockázata, hogy másik 
hasonlóan, de ellenkező irányba felgyorsult szerveződéssel totális, egymást kölcsönösen 
megsemmisítő impulzusba keveredik. Ennek a kivédésére találta ki a Gondviselő, az életspirált, 
a menetek közötti átváltás lehetőségét. Amikor a szerveződési központ, vagy a bázis körül 
valamelyik irányba keringő idősebb generációk, egy periódussal később indult generációkkal 
már nem azonos, hanem síkban vagy szögben eltolt, részben eltérő irányú, felbontású életpályára 
kerülnek. Mivel a felbontás és a ritmus generációról generációra változik, ezért az eltérő 
felbontásban a környezetet szemlélő a későbbi generációkkal változó élet már nem figyel, a 
változást csak kisebb felbontásban megfigyelő elődöknek még fontos részleteire, hanem a 
figyelme az elődök által nagyobb felbontási lehetőség hiányában csak kevésbé észlelt 
részletekre, vagy-és a nem megértett összefüggésekre koncentrálódik. A későbbi generációk 
egyre nagyobb felbontás felé fejlődnek, egyre apróbb részleteket javítanak ki a tökéletesség 
felé, de miközben e részletekben változnak, más részletekben, pl. az összefüggések 
felismerésében romlanak e mikrokozmosz felé fejlődés következményei. 
Amikor egy lendület és tömegértékkel is rendelkező, a környezeti szereplőknél sokkal nagyobb 
sűrűségű, az életteret nagyobb felbontásban, kisebb részletekkel, szervezetekkel jobban kitöltő 
kis buborék behatol egy már nagyobb életnyomású, jelentősen kitágult, már vegyes, átlagos 
állapotú, akár elöregedett életbuborékba, szervezetbe, akkor a sűrűségi és a fejlettségi eltérés, a 
koncentrált lendület, a kinetikai eredő kisebb felületen érvényesülő hatása miatt mélyebben be 
tud hatolni egy nagyobb életbuborékba. Ilyenkor a nagyobb rendszerben már alig vegetáló, csak 
határozatlanul ide-oda lengő változás felújul, a belső tömeg megosztódik, és az áthaladó, az 
élettérben élőkre közömbös neutron, eltérő töltési eredővel, nagyobb és egymással ellentétes 
irányú saját spinre gerjeszti az általa befolyásolt, megosztott élettér szereplőit. Ilyenkor a már 
saját cél és szinte belső áramlás nélkül a környezetben sodródó elöregedett életbuborékok, 
szervezetek határozatlansága csökken, és a kapott kinetikai eredő által befolyásolt határozott 
áramlási irányból, új, de az eltérő spinűekével szemben haladó életcél alakul ki.  
Az életbuborék, a találattól is függően erősebben töltött, nagyobb saját perdületet kapó 
részecskékre tesz szert, miközben az egész rendszer áramlása, a környezethez viszonyított 
lendülete vagy töltése és belső feszültsége is megnő. Ha csak érintőlegesen kapta az életteret 
fejlesztő neutron lendítő hatását, akkor nagyobb erőkaron, nagyobb sugáron több fogató 
nyomatékot vehetett fel, amely miatt a saját perdülete megnő. Ilyenkor a nemiségi eredő a 
semleges, már neutrális állapotról megváltozik, és valamelyik – a kapott perdület iránytól is 
függő – érzelmi komponens nagyon megerősödik.  Mivel a korábbi relatív szimmetria értéke a 
találattól a perdületi szimmetriában, és ezzel a szimmetria eredőjében is romlani fog, ezért az 
ilyen szerveződés azonnal és erősen fogékonnyá válik a keletkezett, megnőtt szimmetriahiányt 
csökkenteni képes, ellenkező forgási állapottal rendelkező, és analóg tömegi, fejlettségi 
állapotban lévő, de közel azonos forgástengellyel, szimmetriasíkkal rendelkező, ellenkező spinű 
szerveződésre. Ekkor érzelmi hiány támad, és ha a keresett partner látóközelbe, hatásközelbe 
kerül, nagy eséllyel sikeres partnerkapcsolat alakulhat ki. A korábbi társaitól megfosztott, 
töltötté vált szerveződések azonnal megkezdik a nekik megfelelő, a szimmetriahiányt, a 
szédülést, a további energiavesztést csökkenteni képes partnert. Valamennyi tömegszinten ez a 
mechanizmus működik a nagyobb saját spint, átmeneti kábulatot szerző, eltérő töltésűvé váló 
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részekre eső szervezeteknél. A nemileg felfrissített, eltérő forgásirány felé fejlődő 
szerveződések rendszerint később ismét egyesülnek, de eközben az összetettség megváltozik, és 
az újraegyesülő régi szervezetben már ott lappanganak az életet megfiatalító, megtermékenyítő, 
felgyorsító, a fogyasztó érdekeit is képviselő megbízottai. 
Ha azonban a már neutrális állapotba került élettéren (életbuborékon) áthaladó neutron nemcsak 
érintőlegesen, hanem a nagyobb sűrűségű, fejlettebb tömegközpont irányában hatol be vagy át a 
szerveződésen, akkor nem, vagy csak kevésbé keletkezik a saját spint megnövelő erőkar. Ilyenkor 
azonos téridős eloszlás, azaz közel azonos fejlettség esetén jelentős szelekció, és gyorsabban 
áramló toroid szerkezet fog történni, kialakulni.  
Két lehetőség van az állapotváltozás következményeire. Ha csak a fizikai aspektusokra 
figyelünk, akkor a sűrűség eloszlás azonosságától, a szervezeti centrum fejlettségétől, a benne 
változó részecskéknek az egymásba vetett hitétől és a meglévő folytonosságtól függő fizikai 
differenciálódás történik, amelyben a nagyobb sűrűségű részecskék a nekik analóg 
részecskékkel, a kisebb fejlettségűek pedig a nekik megfelelő fejlettségűekkel ütközve 
differenciálódnak. Mindkét hatás tömörítő erőt, és ezzel egyenértékű ritkító erőt fog létrehozni, 
amikor a kikerülhetetlenül egymásnak ütközők, az egymásba hatolók, a körben őket 
megtámasztó, a megkezdett irány felé haladásra kényszerítő részecskék miatt nem tudják 
elkerülni a végzetes impulzust, és még nagyobb sűrűségi eredőbe, közös tömegbe keveredve 
egybepréselődnek. A széleken haladó részecskéket azonban nem támasztja meg semmi, ezért 
ők az ütközés következtében szétszóródnak, és vagy perdületi, vagy lendületi szimmetriát 
vesztenek. Érdemes visszakeresni az impulzus lefolyását bemutató ábrákat a korábbi Aspektus könyvekből. 
Segítheti a dolgok megértését, és a leírtak összefüggésbe kapcsolását. Lásd az Aspektus 8, az Élet 
históriáját a 33-tól a 40. ábrákig. 
A sorsfordító impulzust jobban meg kell ismernünk, a lét kulcsa e pillanatban rejlik. Nézzük 
meg közelebbről kinagyítva, hogy amikor két részecskemező egymásnak megy, mi és hogyan 
történik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A részecskepumpa 
működése, az életcsíra 

kialakulása

2. ábra: 

Gyors neutronok elől 
járó törőéket képeznek, 
amelyből az impulzus 
keletkezésekor a 
többieket töltötté tevő és 
keresztirányban eltérítő 
lélek alakul ki. 

A korábbi két fél mező, nagy lendülettel egymásnak 
csapódik, és a mezők közepén lévő nagy változássűrűségű 
magok, a mezők lelkei a szerelem (vagy a háború) tűzében 
egyesülnek, genetikai anyagot cserélnek. Az impulzus 
pillanatában a szélső részecskék kifelé el tudnak mozdulni, 
de a mag közepén lévőket egy röpke ideig megtámasztják, 
amely miatt azok egymásba préselődnek és miközben egyé 
válnak, a töltöttebbé váló genetikai anyagok mélyebb 
fraktálszinteken is összekeverednek. 

3. ábra: 

A két nagyobb mezőben lebomlott szerveződés maradvány részecskéi a gravitációs rendszer 
központjában nagy sebességgel összeütköznek az antipárjukkal, az ellenkező irányból jövő ellentétes 
tulajdonságú részecskével. Az ütközés egy megnyúlt alakzattal kezdődik, amely a nagymezőkben és 
nagy sebességű áramlásban már nem ovál alakú, hanem a 30. ábrán bemutatott kúp alakú, vagy még 
nagyobb sebességek esetén nagyon elnyúlt ék (kúp) alakban végződő szimmetrikus füzérkukac is 
lehetséges. A két szerveződési maradvány összeérési pontjában nagy erejű impulzus keletkezik, mert 
az egymással ütköző részecsketömegek nem tudnak az eredeti irányba tovább haladni. Ezt az 
állapotot érdemes lelassítva megfigyelni, ezért a pillanatot kiragadva bemutatjuk a folyamat lényegét. 
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A torlódás miatt egy szétterülési folyamat kezdődik, és a két részecskebuborék (függetlenül a 
korábbi alakjától,) az impulzushelytől körkörösen kifelé kiszorítja a buborékpumpa közé került 
közeget az egyesülési térből. A két részecskecsomag, magszerű, (csészealjszerű) struktúrába 
szerveződik, és a korábbi élő szerveződések legnagyobb összetartással együtt maradt részecskéi 
egy új páros szerveződést, nagyobb energiaszintű diploid életcsírát hoz létre. Az ütközésben 
egyesült részecskék nem semmisülnek meg. Bár a korábbi nagy összetettség lebomlott, a 
legnagyobb tűrőképességű, a legéletképesebb és az egymáshoz a legjobban ragaszkodó 
részecskék ezt is dominánsan megmaradva túlélhetik. Ez a valódi szelekció, az evolúció 
újjászülető, átalakuló életcsírája, az élet magja. 
 
Az impulzus, az érintéstől a szaporodásig nagyon sokféle energiaszinten következhet be, 
egészen gyenge árnyalattól, alacsony energia és tömegszintű szervezetek, részecskék egymásra 
találásával, egymás gyengéd megérintésével, és határozottan egymásnak áramló ellenséges 
érzületű, célú, egymás ellen ható támadáspontú eseményes sokféle eltérő energiaszintű 
lehetőségével. Amely érintés azonban valamelyik szerveződési szintnek gyengéd szerelem és 
egymásra találás, az halálos térátalakulás, makroevolúció az adott szint alatt változó kisebb 
energiaszintű, érzékenyebb lélek részecskéknek. Az impulzus gyengéd érzetétől a vad ellentétig 
bármely változatban kialakulhat, és valamennyi analóg szerelmi esemény a kisebb szintek 
analóg makroevolúciós térátalakulását, sok lény elhalását, felbomlását és súlyos 
differenciálódását eredményezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Míg a tömeg közepén a kényszerűen nagyobb sűrűségbe épült részecskék, szervezetek egyaránt 
gazdagodnak, gyorsabban fejlődnek, a térmérethez képest magasabb tömegszámra kerülnek, 
addig a széleken felbomló, szétszóródó részecskék elszegényednek, bár nagyobb térben 

4. ábra: Az életcsíra az impulzus pillanatában Az életcsírában ritmikus impulzus sorozat történik, 
amelyet a beérkező részecskehullámok vezérelnek.  
A részecskék a magsíkon torlódnak és miközben a 
frontvonalon felaprózódnak egy részük átjut a másik 
magtérfélbe, egy részük pedig visszakanyarodik. A 
harmadik részük az ekliptikának tekinthető neutronsíkra 
terelődik. A hadszíntérnek tekinthető magban nagyfokú 
torlódás, sebességcsökkenés, zűrzavar és 
nyomásnövekedés van, amelyből kiszabadult részecskék 
mögött, a nagy sebességű gyorsítás eredményeként, 
nyomáscsökkent impulzusszegény térrész alakul ki. A 
széltől védettebb helyen, a részecskék hátoldalán, a 
megperdített, megszédült részecskék, töltés-párok 
átmeneti nyugalmat, védett helyet találnak. A szélvédett 
helyeket kereső töltés-párok, az áramlási mintaként 
működő magba szorított lélekbuborékok által 
meghatározott irányba, kifelé terelt áramlásokban, a 
neutronok által megtisztított, csökkent ellenállású térben, 
mint az autók hátán a finom por kirakódnak, leülepednek, 
megszaporodnak. E részecskepor folyamatos kirakódásai 
a neutronsíktól két irányba növekvő hajtásokat, 
gyökérnyúlványokat eredményez. 

Ha a magba áramló, a mérete és a beáramlási sebessége miatt általunk nem látható neutronokat a 
következő rajzon elhagyjuk, de megértjük, hogy az energiaként is ismert anyag növekedéséhez 
folyamatos utánpótlásra van szükség, akkor a beáramló részecskék (rajzbeli zavarása) nélkül 
megismerhetjük a sokkal lassabban változó, a szélvédett helyeken az áramlásminta neutronpályái által 
meghatározott nyomvonalakon kiülepedő részecskékből felépülő anyagot. Ez az anyag nem 
véletlenszerűen rakódik ki, hanem a genetikai keveréknek tekinthető életcsíra, az áramlási minta által 
meghatározott irányba és sűrűségben, amely kirakódásokat az életcsírából kiinduló gyökérnyúlványként 
és hajtásként ismerjük. 
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szétszóródva nagyobb szabadságra és ezzel lendületesebb életáramlásra tehetnek szert. A közel 
azonos irányba lendülők áramlók nemcsak új lendületet, új életcélt és hitet kaphatnak a 
valamerre meglendülő haladás felé, hanem azonos irányba haladó, őket és egymást segítő 
társakra is akadhatnak, akikkel hidegfúziós neutrális szerveződésekbe épülhetnek. A korábbi 
közös tömegtől leszakadó, de emiatt erősebben töltötté váló, férfiasabbá, vagy nőiesebbé 
fejlődők a forgási szimmetriahiányukat csökkentő, ellenkező irányba forgó, ellenkező nemű 
társakra találhatnak, tehát nekik kötöttebbé és nyugalmasabbá fejlődik az élet, míg a nagyobb 
sűrűségbe épülők, csak szigorított szervezeti szabályok megtartása esetén élhetnek, 
változhatnak együtt a sokaság miatt szűkebbé váló közös térben. E részecskék, a 
mikrokozmoszokba, együttváltozó melegfúziós szerveződésekbe egyesülő szervezetek viszont 
gyorsabban fejlődnek, a nagyobb sűrűségű, és ezért több lehetőséget kínáló, hamarabb 
felmelegedő élettérben időegység alatt több impulzusban vesznek részt, amikor melegfúzióssá 
válva gyorsabban kitágulhat az életterük.  Míg a kis térbe tömörült melegfúziósok tere egy idő 
múlva nagyobb azonosságúvá, melegfúziósabban egyformábbá és töltöttebbé fejlődik, az 
azonosság növekedése, a biodiverzitás, a sokféleség jelentős lecsökkenése miatt az életterük 
felmelegszik, kaotizálódik és kitágul. Ugyanezen idő alatt a nagyobb egyéni szabadságot 
engedő, a térfogatra jutóan kevesebb részecskével rendelkező, azaz kevésbé kitöltött külső 
térben a hidegfúziós, gyorsabban áramló, egymással neutrálisabb, lazább, spontán szervezeti 
rendszerbe egyesülők nem a felmelegedés, és a kaotizáció, hanem a lehűlés és a rideggé válás, 
az életrugalmasság elvesztése felé fejlődnek. Míg a kisebb térbe kényszerülő melegfúziós 
részecskéknek általában sokkal nagyobb a saját perdületük, amely miatt nemcsak lassabban 
haladnak a térben, hanem elég idő jut nekik a lassabban elsuhanó közvetlen környezet nagyobb 
felbontással történő megfigyelésére. E részecskék, szerveződések, az átlagos jelen életfelülettől 
befelé vannak a szerveződésben, tehát a jövő aspektusából, belülről és ezért jobban, nagyobb 
felbontásban látják az élettér részleteit, de éppen ez miatt nem látják át az egészet, nem észlelik 
megfelelően a környezet periférikus, egymástól távolabb keletkező eseményeit. Mivel nem 
rendelkeznek az egészre kellő rálátással, nem képesek az általuk nem ismertet, a nem látottat és 
a nem megértett eseményeket összefüggésekbe kapcsolni, mert nincsenek rálátással az 
életbuborékban és a külső térben is egyszerre, de eltérő irány, más sors felé fejlődő 
eseményekre, folyamatokra.  
 
Ugyanez idő alatt a külső szabadabb térben a lendületesebb életáramlásra szert tevő 
részecskéknek egyre nagyobb lesz a kinetikai lendülettömegi eredőjük, a lendületi töltöttségük, 
és mivel rendszerint nem vállalják fel az egymással ütközést, időegységre jutóan kevesebb 
impulzusban részesednek, amely miatt lehűlnek, egyre ridegebbé válnak. A kifelé a szabad tér 
felé fejlődők egyre kisebb egységekre, egyedekre, részecskékre bomlanak, amelyekből csak a 
közel azonos irányokban együttáramlók képesek egymáshoz lazábban kapcsolódó, neutrálisabb, 
hidegfúziós szervezetekbe tömörülni. Ez miatt ezek a részecskék kevésbé fonódnak össze, a 
szervezeti kapcsolódásuk felületes kovalens, lazábban egymásba érő, sokszor csak külsőleg, az 
aurában keveredő, de egymással kellő mélységben nem vegyülő, kevésbé szaporodó. Az ilyen 
szervezetekből nagyobb tömegbe épült, összetett hidegfúziós neutronok, hideg aszteroidák 
kovalens, csak az elektronhéjakon, és az alszerveződéseiken keresztül, közös cél erejéig és 
barátság jelleggel kapcsolódnak egymáshoz. Ezzel szemben a mikrokozmoszokba, 
együttműködő, együttváltozó szervezetekbe kapcsolódó, vegyülő, és egymással szaporodó 
melegfúziós szerveződések részecskéi, alszerveződései sok kusza szálon, többszörös 
töltöttségen, erősebb spinnel, sokkal mélyebben, szinte kibogozhatatlanul, vegyileg is 
összekeverednek egymással, amely miatt sokkal erősebb érzelmi kötelék, genetikai lánc 
kapcsolja őket egymáshoz. Az ilyen részecskék nagyobb kohéziós erővel kapcsolódnak 
egymáshoz, erősebbek a kötelékeik, nagyobb szétválasztó irányú terhelést is elviselnek, amely 
miatt nagyobb a húzó jellegű erőhatásukra nagyobb az életrugalmasságuk, a melegváltozást, a 
hasító terhelést is jobban viselik.  
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Gondoljuk tovább, hogy milyen következményei lesznek a külső a szabadabb tér, a 
makrokozmosz felé fejlődésnek.  
 
Az impulzusokat, a másokkal ütközéseket elkerülő részecskék, és az ilyen szerveződések 
áramlási sebessége, a lendületszimmetria hiánya megnő, amely miatt jelentősen lehűlnek, 
összehúzódnak, csökken a belső változás sűrűsége és ettől merevvé, nehezebben és lassabban 
gondolkodóvá, rideggé válnak. A kevés változás miatt lassabban változó szerveződések a 
mikrokozmoszokban az ugyanez idő alatt a kisebb és szűkebb térben gyorsabban fejlődő, több 
életeseményben részt vevő melegfúziós társaikhoz képest lemaradnak a fejlődésben, és míg 
azoknak nő a hasadás és a feleződés ellen a rugalmassága, a hidegfúziósok a nyomó szilárdsága 
és meszesedése növekszik. A meleg felé fejlődés nagyobb lágyulást és képlékenységet, 
alakíthatóságot hoz létre, míg a hideg felé fejlődés amorf törékenyebb, a nyomást egy értékig 
jobban viselő állapotokat eredményez. A ridegség és a meszesedés felé fejlődő hidegfúziósok 
ritkábban kerülnek impulzus eseményekben, ezért nagy ívű pályákon áramlanak, a szerveződési 
központoktól mindig távolabb keringenek, jellemzően az aurákban és a környezetben, az 
átlaghoz képest vidéki életet élnek.  A szerveződési központokon kívül áramló részecskék 
kívülről látják a szervezett átlagos közösség, az élettér eseményeit, ezért ők a látszólag 
egymástól független, de azonos élettérben egymástól távolabb keletkező látszólag eltérő 
események egymás felé tartó, vagy közös eredtből származó összefüggéseit is felismerik, 
megértik. Az ilyen szerveződések össze tudják kapcsolni az egymás felé haladó, és később nagy 
eséllyel, egy közös impulzusban, jelentős változásban résztvevő események kezdeti forrásainak 
az időben csak később bekövetkező hatásait, az okozatok okait, és a későbbi események 
előzményeit is meglátva, megértve azok várható fejleményeit és a későbbi következményeit is a 
kialakult élettapasztalattal összevetve sokan megérthetik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
hidegfúziós szervezetek, életterek nemcsak előre láthatnak a térben és az időben, hanem a 
kisebb energiaszintű részecskéik kölcsönhatóképes jelzése alapján megérezhetnek olyan 
egymástól távoli, mások által még nem látott, vagy még összefüggésbe nem kapcsolható 
eseményeket, amelyek a jelen lokális pillanata előtt távolabbi térben keletkezetek, de a későbbi 
hatásösszegződési helyszíneken, szervezetekben csak a jövőben fognak kialakítani 
változásokat.  

A képen egy jelentősen túlterhelt birsalmafa 
látható, amely erősen meghajló, 180 fokban 
visszahajló ágai ellenére nagyon jól bírják a hajlító, 
feszítő húzó terhelést. Köztudomású, hogy a fák 
terhelhetősége elsősorban a nyomás irányában jó, a 
húzó igénybevételt nem jól viselik, de ez a 
melegfúziós eredőjű, nagyon sok töltött 
részecskéből szerveződő fa sejtjei sok rokon 
részecskéből, egy dinasztiából, közös tőről 
fakadnak, ezért az összefonódás a szokásosnál 
sokkal nagyobb. Ennek a szívósságnak az ára a 
rövidebb élettartam, a gyorsabb fejlődés és a 
gyorsabb elmúlás.

A következő fénykép egy olyan melegfúziós szerveződéssé vált birsalmafát ábrázol, amely egy magas 
impulzussűrűségű, eleveniszapos, többkamrás szennyvízgyűjtő akna felett lévő 1 m-es földbe 
gyökerezett. Mivel sokkal töltöttebb részecskékből épül fel a fa, ezért olyan rendkívüli terhelést, 
tömegtermést is képes a főágak lehasadása, a kisebb ágak letörése nélkül elviselni, amely teher alatt 
a más körülmények között növő fa már régen megszakadt volna. E töltött mikrorészecskéknek a 
szennyvizet megtartó beton tartály fala, áthatolás szempontjából nem akadály, mivel a 
vízmolekuláknál sokkal kisebb, erősen töltött részecskékként a beton hézagai között zavartalanul 
áthatolhatnak. 5. ábra: A spin és a töltöttség következménye. 
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A hidegfúziós részecskék, szervezetek ezért nem annyira a jelenben, mint inkább a lassabban 
változó múltban élnek, de éppen ez teszi lehetővé, hogy a jelenre és a mára koncentráló 
melegfúziós részecskéknél, szervezeteknél sokkal jobban a jövőre koncentráljanak, az időben 
előre lássanak. Az ilyen szervezeteknek azonban a belső sokféleség hiánya miatt rendszerint 
rosszabb az emésztő rendszerük, az emésztési hatásfokuk, és az állandó gyors áramlás, a 
folyton rohanás miatt nem látják a részleteket, rossz megfigyelők. Többnyire csapnivaló 
rövidtávú memóriával rendelkeznek és nem képesek a jelenben élni, a nagy áramlási sebesség 
miatt kénytelenek állandóan a jövőre, a várható veszélyes, életellenes dolgok, impulzusok 
kikerülésére figyelni. Az ilyen szerveződések nagyon jó felderítők, előre látók, de nem képesek 
a jelenben, és a gyorsan változó környezetben eligazodni. Ha hibáznak, és ellenkező irányban 
hasonlóan gyorsan áramló analóg hidegfúziós szerveződéssel impulzusba kerülnek, a ridegebb és 
elmeszesedettebb állapot miatt ripityomra törnek, sokkal kisebb részecskékre bomlanak. Az 
ilyen kicsi tömegű részekre elporlódott, de nagyon gyors részecskék, az átlagos képességű 
szervezetek, veszélyes méretű, tömegű idegenekre, eseményekre koncentrálás miatt a jelenre figyelők előtt 
láthatatlanok maradnak. Mivel a központoktól távolabb keringő hidegfúziós szervezetek, nagy 
ívű és az impulzustól az impulzusig sokkal egyenesebb, kiszámíthatóbb életpályákon áramlanak 
ezért sebezhetőbbek, és mivel kisebb tömegszintű, az átlagos hatásokra sokkal érzékenyebb 
lélek részecskékből szerveződnek, ezért az ilyen szervezetek hiper érzékenyek, borsószem 
kisasszony érzékeléssel bírnak. 
 
 
 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz annak az életbuboréknak a sorsa, amelynek a közepét, a 
tömegközpontjához közel egy hozzámérhető fejlettségű, de nagyobb sűrűségű, az 
együttélésben, vagy a szervezettségben már fejlettebb részecske szerveződés, életbuborék 
találja el. Amikor a nagyobba a kicsi behatol, az életáramlás belül felgyorsul, és a korábbi már 
kaotikus, összevissza áramlás rendezett irányú belső áramlássá, toroid áramlássá fejlődik. 
Ilyenkor a már egyre szervezetlenebbül áramló részecsketömeg egyedenkénti eltérő, sok 
esetben egymás hatását lerontó életáramlása a közös célhoz, az élettérbe került idegenhez 
igazodóvá, és rendezettebbé válik.  

 
Az ábrán még egyszer bemutatásra kerül a nagyobb, már rendezetlen belső áramlással bíró 
szervezeten áthaladó, megtermékenyítő neutron rendezettséget növelő következménye, és ezzel 
megérthetővé válik a 2029-re várt vendég elkerülhetetlen szükségessége. Az életterünk kaotikus, 
közeledünk a pokol állapota felé, az együttfejlődés és a relatív szimmetria helyett az elkülönült 
ionos rétegződés felé. A bolygónk szaporodása szükségessé, a vendég érkezése aktuálissá vált, 
hogy a rendezettség magasabb fokára ez események fejlődéséhez szükséges átmeneti állapot, a 
múltba megtett kitérő után eljuthassunk, hogy tovább fejlődhessünk. Az előre fejlődésben néha 
visszafelé kell ahhoz haladni, hogy a célhoz, a minél nagyobb, békésen együtt élő tömeg 
együttváltozási lehetőségéhez közelebb juthassunk. 
 

A részecskék keringése, a 
toroid kifejlődése során, – a 
korábbi egyre monotonabb, 
állandóan ugyanoda visszaérő napi 
keringés helyett, - egymástól 
síkban eltolt, kellően 
változatos, nem ugyanúgy 
ismétlődő életspirálba 
terelődik. 

6. ábra: Az életbuborék fejlődése 
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Amikor az anyja körül egyre határozatlanabbul rezgő, ide-oda fészkelődő melegfúziós (leány) 
szerveződést megtermékenyítő neutron találat éri. Ettől a belsejében határozott irányú toroid 
áramlás alakul ki. A benne változó részecskék töltötté válnak, nagyobb, de egymástól eltérő 
irányú saját perdületük alakul ki, amellyel fogékonyabbá válnak e szimmetriahiányt, a szédülést 
csökkenteni képes, ellenkező irányba forgó társra. Az egész szerveződés gyorsabb áramlásra 
kapcsol, az impulzusban átvett kinetikai lendület megszűnteti a térbeli határozatlanságot. A 
szerveződés, - miközben kisebb részekre válva áthalad a fejlődését már akadályozó 
potenciálgáton, - életáramlása rendezettebbé válik. A belső kaotikus, össze-vissza, határozatlan 
áramlás lecsökken, majd a rendszerben már együttváltozó részecskék áramlási iránya azonos 
irányba terelődve rendezetté, és ezzel közös cél felé haladva együttműködővé válik. Ez a 
kiegyezés, a szerveződési nász pillanata, és ha a ritmusazonosság is sikeressé válik, a 
pólusokon a környezetbe kiáramló, felforrósodott melegfúziós részecskék lehűlhetnek, 
megnyugodhatnak, regenerálódhatnak. A belső változás felgyorsulásától az élettér előbb 
felmelegszik, majd kitágul, az érintett helyen felfúvódik, és a kitáguló a környezettől kellően 
elszigetelt, védett térrészben egy vegyes közös utód átlagos szervezet indul fejlődésnek. A 
sikeres keveredés, az együttáramlás és a közös ritmus kialakulása miatt az élettér hőmérséklete 
is átlagossá válik, a szélsőséges ingadozás csökken, a klímaváltozás után a belülről is 
megfiatalodó életbuborék szervezett rendszere, szervezete regenerálódik. Rendeződnek és 
elfogadódnak a másságok, a melegfúziósok áramlási iránya a melegebb terekben, a gyorsabban 
fejlődő egyenlítői síkon, a szimmetriasíkon közös DNS-be fonódva majdnem egybeesik, és 
nagyobb ütközés nélkül hidegfúzióban egyesülve keveredik a pólusok hidegfúziós tölcsérén át beáramló 
hidegfúziósokéval, amelyek közös irányú együttáramlása (mert így alakul ki a legkisebb ütközési 
lehetőség) erre merőleges irányba rendeződik. Ezzel kialakul a szent kereszt, az ütközést és az 
impulzust elkerülő együttváltozó életáramlás szimbóluma.  
Az egymás mellett nagyobb energiaszintű ütközés nélkül elmenő hideg és melegfúziós 
részecskék, az egymásnak angyalok és ördögök egy ideig megtanulnak egymással keveredni, 
együttáramlani, együttműködni, nagyobb ütközések nélkül az átlagos élettel és az eltérő 
irányban fejlődött szerveződésekkel sikeresebben együtt élni. 
 

Miközben a Nap anyai nagycsillaga kering egy felmenői idősebb 
csillag, vagy és azzal együtt a galaxisunk központja körül, nem 
ugyanazon a síkban, hanem haladó életspirálban, rugó alakban kering, 
és bár a helyzete a rendszeren belül periodikusan analóg, de mégsem 
alakul ki a következő ciklusokban azonos állapot. 

Természetesen nemcsak a 
Nap felmenője kering 
spirálban, mint az 
elektronok, hanem a Nap 
és a körülötte keringő 
bolygókkal együtt, eltérő 
átmérőjű élőrétegben a 
Föld, és a Föld körül 
keringő Hold is. 
Valamennyi élethelyzet, 
térhelyzet az időben és a 
térben is változik, ezért 
csak analóg állapotok 
alakulhatnak ki. Ez az 
összetett keringés 
dugóhúzószerű 
életpályákat alakít ki, 
amely egy évnyi keringés 
után, a nagyobb rendszer 
haladása miatt nem az 
eredeti pályasíkra tér 
vissza a térben is vándorló 
szerveződés. 

Ha azonban a keringés közben együttváltozó rendszeren belül már 
felbomlik a korábbi rendezett együttáramlás, az azonos cél felé 
fejlődés, akkor kaotikus, rendezetlen állapot, és ezzel magasabb 
impulzus sűrűség alakul ki, és a hőtermelés felerősödik. Az ilyen 
rendszer, ha valami külső beavatkozás nem történik, a saját 
melegében megfő, vagy felrobban, ha csillag, akkor vörös óriássá, 
vagy szupernóvává, és differenciálódóvá válik. Lehet belőle fehér 
törpe, vagy túl nagy tömeg esetén mindent fogyasztó fekete lyukká 
omlik össze, esetleg neutroncsillaggá és eltérő minőségűvé válik. 

7. ábra: 
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Azonban nemcsak szaporodást kiváltó, a szerveződéseket megújító, megfiatalító impulzusok 
alakulhatnak ki a környezetben és az életterekben, a szervezetekben, hanem az egymás ellen áramló, 
irány és célellentétben lévő szerveződések között olyan nagy erejű, - a résztvevők 
valamelyikének, vagy mindkettőknek - végzetes impulzusok is kialakulhatnak, amelyek sokkal 
erősebben differenciálhatnak. Ha melegfúziós, nagy tömegsűrűségű szerveződések ütköznek 
egymással, akkor nagyon erős szelekció mellett, még nagyobb tömegsűrűségű, még nagyobb 
részecske sűrűségű, nagyon magas belső változássűrűségű, sok energiát igénylő túlfejlett mag 
alakulhat ki. Ilyenkor egy melegfúziós irányba fejlődő, ettől kezdve gyorsabban változó, 
állandóan energiát igénylő, de a termelésben részt nem vállaló, csak elosztó központ, és benne 
sok éhes, változásra, és változatosságra vágyó részecskével kitöltött élettér alakul ki, amely 
nemcsak fejlettebbé, hanem magát eltartani képtelen nagyfogyasztóvá válik. Az ilyen nagyon 
nagy tömegsűrűségű szervezeteknek szükségük van őket élelemmel, táplálékkal ellátó, a 
hulladékok lerakására alkalmas térrel rendelkező aurára, környezetre, amely nélkül nem 
tudnának megélni.  
 
A differenciálódás azonban mindig kétirányú, és miközben a részecskék befelé áramló, a 
felbontás növekedése felé fejlődő részei a mikrokozmoszok sűrűsödése és az anyagba, 
szervezett életbe épülés felé fejlődnek, ugyanezen idő alatt az impulzusban a melegfúziós 
szervezetekről kifelé elrugaszkodó, valószínűen közel azonos tömegszámú, mennyiségű 
részecskék nemcsak a lebomlás és az elszegényedés felé fejlődnek, hanem hatékonyabb 
termelés, a hidegfúziós együttműködés, a nagyobb egyéni szabadság felé is haladnak. 
 
Ha a nagy energiaszintű impulzusban csak megközelítően azonos fejlettségű, de eltérő 
tömegszámú szerveződések vesznek részt, akkor rendszerint a fejlettség és a tömegszám 
bonyolult viszonyától függő eredmény fog kialakulni. A következmény lehet olyan szimmetria, 
amikor a fejletlen nagyobb tömeg, a sok lúd disznót győz, vagy a fejlettség hiányát 
ellensúlyozhatja a magas tömegszám miatt jelentős kinetikai lendület többlet. A melegfúziós 
rendszerek jelentős beltéri nyomását rendszerint képes szimmetriában tartani a gravitációt is 
keltő, a melegfúziós terekbe beáramló hidegfúziós részecskék lendülete. Ha azonban nem 
alakul ki a fizikai szimmetria, mert valamelyik rendszer, szervezet sokkal korszerűbb, fejlettebb 
megoldásokkal rendelkezik, akkor a fejlettebb néha a magas tömegszám és a nagy kinetikai 
lendület ellen is képes érvényesülni, a másik életteret, szervezetet meghódítani. Ha a kisebb 
térfogatra nagyobb tömegsűrűségű jobban koncentrált, és az egymásba jobban bízó, az 
együttműködésben és a másokban jobban hívő részecskék a tudatban is fejlettebbek, akkor a 
nagyobb életbuborékba beépülő vírusként életteret, piacot nyerhetnek, betelepedhetnek a 
gazdaszervezetbe, és az energiadús környezetben folytathatják az evolúciós törzsfejlődést.  
Ha azonban a nagyobb a fejlettebb, ez egyértelműen elfogyasztásnak tekinthető. Ilyenkor 
elfogyasztás, vagy bekebelezés alakul ki, amelyben a kisebb és fejletlenebb rendszer energiája a 
nagyobb élettér résztvevőinek a hatalmába, gyarmatába kerül, de az élettérnek hasznos, azt 
színesebbé, teljesebbé tevő alszerveződések befogadtatnak, életben maradhatnak, kedvezőbb, 
támogatott helyzetbe kerülhetnek. Ez a jó helyzet azonban rossz sorsra fordul azon átlagos, 
könnyen helyettesíthető, a saját élettérben élőkkel konkurens, nagy azonosságú 
szerveződéseknél, amelyekre a fogyasztó ilyenkor nem tart igényt. Ezek a szervezetek, 
szerveződések, családok, egyedek elértéktelenednek, feleslegessé válnak, felbontásra kerülnek, 
és az életenergiájuk táplálni fogja az elfogyasztóikat ez esetben jobban melegítő élet tüzét. 
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Mit tesz a fogyasztó emésztőrendszere, az általa elfogyasztott szervezetekkel? 
 
Először is sok esetben szőröstől és bőröstől megeszi, azaz ha már uralja, mint önálló 
cselekvőképességgel és saját döntési lehetőséggel rendelkező szervezetet megöli, majd 
feldarabolja, felbontja, és a szervezetén belül analizálni kezdi. A saját immár nagyobb 
népességű életterében hasznos tevékenységet, hiányzó életrést kitöltő alszerveződéseket 
befogadja, beépíti a rendszerébe, amely segíti a belső elosztást, növeli a belső biodiverzitást, a 
sokféleséget, és ezzel csökkenti az áthaladó energia időbeli sebességét, azaz csökkenti a 
rendszeridőt. A túl nagy azonosságú, a fogyasztó szervezetének szükségtelen, már így is 
feleslegben lévő alszerveződéseket vagy a legsilányabb alantas munkára kényszeríti, vagy az 
energiájukat hasznosítva, átcsoportosítva felbontja. Mivel az egyidejű gyors felbontás túl sok 
feszültséget és hőt termel, az élet megtanulta az elfogyasztott szervezetek részecskéit megfelelő 
fogyasztható állapotban életben tartani, ezzel több hasznát veszi a kihasznált, energiát nem csak 
egyszer, hanem folyamatosan is leadni, termelni képes szervezeteknek. 
A felbomló értéktelen szervezetek táplálják az élet örök lángjának a tűzét. Azonban minden 
elfogyasztott, hozzámérhető fejlettségű szerveződésben vannak fejlettebbek, gondolkodó 
alszerveződések, szabaddá váló neuronok, amelyek már átéltek hasonló folyamatokat, akik nem 
esnek pánikba, és vagy kivárják a folyamat, a periódus végét, vagy kisebb részekre válva 
elmenekülnek az őket elfogyasztó élettérből. A fogyasztói szervezet emésztőrendszerét képező 
erősen töltött kaotikus állapotot gerjeszteni képes részecskéknél is fejlettebb, hűvösebb fejjel, 
hidegebb ésszel rendelkező kellően komplex neuronok azonban erősen mérgezőek lehetnek az 
elfogyasztó szervezet belsejében, mert képesek az élősködő fogyasztójuk ellen mozgósítani a 
szervezetben elégedetlen saját részecskéit is. Ha ráadásul e túlélők melegfúziós, erősen töltött, 
zömök kis részecskék, akkor az ilyen sikeres hódítók könnyen elcsábítják a gazda 
szervezetében az ilyen sármos társról álmodozó fiatal leány részecskéket, akikkel a korábbi 
folytonosságot megbontva saját alszervezetet hoznak létre. A jó fogyasztói szerveződés 
szétválogatja a saját szervezetébe került túlfejletteket, és hol savas, hol lúgos, e részecskéknek 
ellenséges közegbe terelve hatástalanítja a mérgüket. Miközben a túlfejlettek egy időre 
lekötődnek és kivonódnak a forgalomból az emésztőrendszeren áthaladó fel nem bontott 
táplálék, a szervezetnek hasznosíthatatlan, túl fejlett, túl magas változássűrűségű részecskéket tartalmazó 
bélsárként kiürül a továbbfejlődést a gravitációval segítő ionos környezetbe. A semleges 
támogató környezetbe kerülve, a fejlett, - és a hadak útját, a poklok poklát megjárt most-már 
békére és nagyobb nyugalomra, ártatlan kék szemű angyalokra vágyó, - megtért fekete sereg, 
ezen túl a békét és a szervezet életet segítve a környezeti fejlődést felgyorsítja. 
 
 
 
 
A felbomlás azonban nem az érzés, és nem a tudat halála, csak kisebb részekre bomlás, a 
szervezeti bonyolultságban visszafejlődés, és a már a melegfúziós élettérben, szervezetekben 
már súlyosan korlátozott egyéni szabadság visszanyerése. Bár a visszafejlődő, és ezzel 
lendületszimmetriát vesztő, neutrálisabbá, és egyre gyorsabban áramlóvá váló szerveződések, ha nem 
bomlik fel teljesen a szervezett rendszerük, alacsonyabb energiaszinten kisebb közösségekben 
életben maradnak, de külsőbb és hidegebb élőrétegekbe, energiában és változásban szegényebb 
élettérbe, életszférákba, az aurákba kerülnek, ahol egy korábbi állapotra, már egyszer, vagy 
többször elhagyott állapotra visszafejlődve, a múlt állapotából folytathatják a változással járó 
evolúciót. Érdemes ismét visszalapozni Moetrius több könyvében (Aspektus 6, 8, 9–ben) is 
bemutatott, a Mengyelejevtől eltérően sűrűségi sorrendbe helyezett ábrákra. Ezek bemutatják, 
hogy az élet fejlődésében igen gyakran a továbblépéshez előbb visszafelé vezet az út, hogy az 
élet új lendületet véve ismét magasabb szintre, fejlettebb és együttműködő képesebb állapotba 
kerülhessen. A toroid ábrába berajzolt nyilak a tömegszám növekedésének megfelelő 
életfejlődési történetet mutatják be. 
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Sűrűségi sorrendbe helyezett atomi energiaszintű elemek, kívülről befelé, a bonyolultság felé: 
Hidrogén 
0.071 

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

Nátrium 0,97 Oxigén 1.14 Neon 1,2 

Argon 1,4 Fluor 1,505 Rubídium 
1,53 

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

Cézium 
1.9 

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

Szkandium 
3,0 

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

Titán 4,51 Szelén 4,79 Jód 4,94 

Rádium 5 Európium 5,26 Germánium 
5,32 

Arzén 5,72 Gallium 
5,91 

Vanádium 6,1 Lantán 6,17 Tellúr 6,24 

Cirkónium 
6,49 

Cérium 6,67 Antimon 
6,62 

Prazeodímium Itterbium 
6,98 

Neodímium 7 Cink 7,14 Króm 7,19 

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

Vas 7,86 Gadolínium7,89 Terbium 
8,27 

Nióbium 
8,4 

Diszprózium8,54 Kadmium 
8,65 

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

Polónium 
9,2 

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

Ezüst 10,5 Ólom 11,4 Tórium 
11,7 

Tallium 
11,85 

Palládium 12 Ruténium 
12,2 

Ródium 12,4 Hafnium 
13,1 

Higany 13,6 Protakttínum15,4 Tantál 16,6 

Wolfram 
19,3 

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

Iridium 22,5 Ozmium 22,6  

A tudatfejlődés, a Tao egyik útja befelé a bonyolultság és a nagyobb energiasűrűség felé 
vezet, a toroid szerkezetek központján átvezető út másik fele azonban a nagyobb bonyolultságból 
kifelé, a lebomlás és az egyszerűség, a nagyobb azonosság, az elcsendesülő változás felé. Közben hol 
befelé, a gazdagodás, néha kifelé az elszegényedés felé halad az út. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra
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Az ábrán bemutatásra kerül, a sűrűségi sorrendbe rendezett atomi energiaszintű szervezettség. 
A táblázatban bemutatott fejlettségű szerveződési bonyolultság az elektron felhőre bomló 
hidegfúziós állapot és a nagy tömegszázalékú, nagyobb sűrűségű melegfúziós proton 
Hidrogénszintű családba, szervezettségbe egyesül, amelyet akár egy a központban fejlődő női 
szerveződés, és neki hidegfúziós környezetet adó férfias szerveződési szint párba, családba 
épülése. A kis piros pontok az impulzusokat, a család szaporodását jelzi, amelyben az 
elsőszülött keletkezésével indul a család fejlődése, a második utód a Hélium, a harmadik az 
Argon családi állapotot, szerveződési eredőt hozza létre, majd a következő utód a tér 
részecskéinek a feleződése. A család tömegszámának a növekedése a Cézium, majd a Kripton 
eredőt hozza létre, végül a xenon és a Rádium állapot elérésekor már túl nagy a család és kezd 
szétszéledni, önállóvá válni az idősebb nemzedék. Ezt követően a szaporodás leáll. Az atomi 
energiaszinten tehát átlagosan hét utód fogan születik, majd a családi dinasztia szervezettsége 
dominanciába kiteljesedik.  A családi domináns állapot a túl sok idegen genetikai anyag 
beépülésével lecsökken, majd a már túl sokféle sokaság nem képes egymással együttműködni, 
ezért a dinasztia uralmának, dominanciájának a végéhez ér, és beolvad más, erőteljesebben 
fejlődő családok közösségeibe. Ha a tömegszám szerinti sorrendet is berajzoljuk, és összekötjük 
a sűrűség, a tömegszám alakulása szerint az élőrétegeket, akkor megkapjuk az atomi 
energiaszintű elemek, részecskelények, részecsketársadalmak statisztikailag valószínű 
életfolyamatát, azokat a változási szférákat, amelyekben, mint élettérben a jellemző 
tulajdonságú, fejlettséget mutató állapotok egymás után kialakulhatnak. A berajzolt nyilakból 
látható, hogy a befelé irányuló, vagy kerületi irányú lendületű találattól az életbuborékok 
részecskéi a nagyobb sűrűség irányába fejlődnek, de ha nagy lendületenergiájú kifelé ható 
találat éri, sokkal kisebb sűrűségűre vált és gázosabb állapotban, kisebb energiaszintű 
részecskeporral körülvéve a magasabb szférákba emelkedik. A neutrális állapotot eredményező 
(terhességi, forradalmi időszakkor) nemesgáz állapot után az életbuborék tovább ritkul, mindig 
magasabb szférába emelkedik, hogy azután apró, kisebb energiaszintű lineáris töltődéssel 
folyamatosan sűrűsödve az idegen mezőben egy alacsonyabb keringő pályára, a szülői, kezdeti 
kibocsátó mezőtől egyre távolabbra kerüljön. Végül leülepedik, elmerevül, más részecskékkel 
kiszámíthatóbb tulajdonságú anyagba épül, de ez is múló állapot, mert az élet nyomására egy 
idő után ismét áramló állapotba kerül. Az idegen mezőkben befelé haladva egyre nagyobb 
sűrűségű szférákban a találat, a szaporodás utáni kiterjedés lehetősége csökken, ezért a nyelő 
mező, a toroid, az élettölcsér belseje felé haladó egyre nagyobb tömegszámú 
részecsketársadalom térfogata egyre csökken, sűrűsödik, a befelé haladó részecskemezők 
térfogatra jutó egyedsűrűsége egyre nagyobb. A belülről kifelé haladó ág inverzben fejlődik. 
 
 

 
 

A fekete lyuk, és a férfias, a lendületben szimmetriahiányos szerveződések 
születése, kialakulása. 

 
Amikor egy csillagszinten, nem egyforma lendülettömegű, nem azonos kinetikai tömegű 
szerveződések párosodnak, gyakran megesik, hogy az impulzus nem éppen a tömegfelezőn 
történik, ezért a tömegi eredőben, a perdületben vagy és a lendületben nem elég szimmetrikus 
téresemény keletkezik.  
Ha a Napba, vagy más csillagokba neutrális eredőjű aszteroida zuhan be, akkor a Nap 
megtermékenyítésével a beáramló tömeg azonosságától és másságától is függő, (hőmérséklet, 
fizikai és kémiai állapot, érzelmi állapot) erejű gyors kilökődésre kell számítani. A Napba 
becsapódó idegen anyagot az együttváltozó szervezet azonnal kiveti magából, és az 
immunrendszerhez hasonló, analóg módon, a kilökődés előtt körbeveszi az átlagos és érintetté 
váló saját, nőies eredőjű, balkezes alrészecskékkel. A kilökődés közben is keveredő, vegyessé 
és később átlagossá váló életanyag a keveredés közben elveszti a kezdeti neutralitását, és a 
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sokkal nagyobb tömegű Naptól megszerzett lendületenergiával, a kezdeti lendületenergiától és 
a kilökődő együttváltozó tömegtől is függően kilökődik a naprendszer valamelyik élőrétegébe, 
legfeljebb azonban a Napi szervezett élettér peremére, az Ort övezetbe.  A nap vegyes 
utódjának tekinthető életanyag ekkor részben önállóvá válik, de továbbra is védelmet kap az 
anyai és az apai szervezettől, és az őket együtt védő felmenői környezettől is. A nőies anyai 
szervezetekkel ellentétes irányba forgó részecskékkel rendelkező, ezért állandó mikroszintű 
impulzusoknak kitett férfias, hidegfúziós utód szervezetek kirepülnek a végekre, ahol a 
másságuknak és az azonosságuknak megfelelő életpályát járnak be. A nagyobb kezdeti 
sebesség a megtermékenyülés-kori egyenlőtlenségnek, vagy és a nagyobb de lokális behatolási 
mélységnek tudható be, amikor elrugaszkodnak a fogantatási helyről az energiát és lányokat 
rabló hidegfúziós részecskék a nekik idegen Napból, és az ott maradt, elcserélt társaikról.  A 
gyors ellökődésben az energiát vesztő anyai Napból nézve egy fekete lyukat, azaz olyan egyre 
ritkában és egyre kevesebb információt tartalmazó, visszaküldő, a fogantatási hely felől gyorsan 
távolodó, előbb vörös fény felé, majd a teljes információhiány, a fekete felé eltolódó 
állapotváltozás alakul ki. A nagy sebességgel, tehát áramlási szimmetriahiányával eltávolodó 
utódtól visszaérkező válaszinformáció egyre nagyobb késéssel érkező, csak infravörösben, kicsi 
információs méretű egységekben sugárzó fekete lyukká, energiát elvivővé emlékké fejlődhet. A 
fogantatási helytől gyorsan távolodó rész, az utód tehát az anya számára egy idő után elveszik, 
a folyamatos kapcsolat megszakad, de az ellenkező irányból, amely felé az utód halad, a 
szerveződés egyre gyorsabban közeledő fénylő, fehér, vagy és kezdetben kék, gyorsan 
közeledő, energiát hozó jó szervezetnek látszik. Az ilyen felénk közeledő szervezet a kék vagy 
a fehér törpe állapotból hamarosan fényes fehér fénynek, neutronnak látszik, a gyors 
áramlásban róla egyre gyorsabban verődnek vissza a foton részecskéink. Mivel a közeledő 
tárgyak, szerveződések felé elküldött foton részecskéink visszaérkezési, jelzési ideje egyre 
rövidebb idő kvantumokban érkezik, ezért az azonos ritmusban elküldött felderítő részecskék  
visszaérkezési ritmusa az időben csökkenő, gyorsuló, a közeledést jelző, a fehér, vagy és a kék 
fény felé eltolódó. Minél sűrűbben érkeznek a jelzések a vendég közeledéséről, annál erősebbek 
és határozottabbak a jelzések, annál magasabb az a frekvencia sűrűség, amely megérkezik, 
visszaverődik. Miként a vonat, vagy a felénk közeledő autó hangja is mindaddig egyre 
magasabbá válik, amíg felénk közeledik, de amikor már eléri a jelen időnket és terünket, akkor 
a hang elmélyül, és a távolodó járműről visszaérkező hangok a mély hangok felé tolódik el.  
Talán ez lehet az oka, hogy a lassabban változó, nagyobb energiaszintű, belül egyre üregesebb, 
egyre rosszabb belső biodiverzitású szervezetek szíve dobbanása mindig mélyebb, periodikus 
basszushang hallatszik a tőlünk távolodó fekete lyukakból. 
 
Ha férfias, hidegfúziós, állandó áramlásra hajlamos, térlátóbb, az összefüggéseket jobban 
felismerő szerveződés fogan egy téreseményben, akkor az elszáguldó esemény párja könnyen 
erősen megperdülő, gyorsabban töltöttebbé váló nőies eredőt hoz létre. Minden impulzusban 
két szerveződésnek, hatásváltozásnak kell születnie, szétválnia és részecskéket, nemet, fejlődési 
irányt kell cserélnie. A találkozás helyéről valamely közeli melegfúziós nőies rendszer belseje 
felé áramló szervezetek az adott rendszerhez képest hidegebbek, sűrűbbek, férfiasabban 
hidegfúziósok lehetnek, amelyek hajlandók társulni, barátkozni az azonos irányba, azonos cél 
felé, befelé tartó más férfias szervezetekkel. A hidegfúzió lényege a közös majdnem megegyező 
irány, a közel azonos fejlettség, amely a közös cél felé tartó részek sok esetben azonos esemény 
eltérő, de összetartó részén születtek, és közös, azonos áramlási cél, a fúzió felé tartanak. Csak 
idő és az időzítés kérdése, hogy az azonos irányban és párhuzamosan, de a legtöbb esetben az 
azonosság vonzalma miatt összetartó irányba együttáramló szervezetek mikor társulnak 
egymással, és hoznak létre egyre nagyobb, a szabad áramlási idő és térbeli utazás alatt kívül 
lehűlő, porral elszigetelődő, majd idővel összecementálódó, de teljesen sohasem egymásba 
keveredő (nem vegyülő) hidegfúziós szervezetet. Az együttáramlás közben az azonos irányban 
haladó, egymásnak a külső hatások egy részét leárnyékoló, ezért azok által egymás felé segített, 
Casimir hatásként, a vonzalomként ismert taszítóerő hiány hatására, a párhuzamosan nagy 
sebességgel haladó szervezetek közötti, a külső térhez viszonyított impulzushiány miatt, - ha 
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kellő idő áll rendelkezésre, - szükségszerűen összeépülnek. A cél, egy távoli csillag, 
melegfúziós szervezet és a jövőbeni események felé áramlás közben van idő a 
megismerkedésre, a barátkozásra, az életesemények megbeszélésére, információ és hatás 
cserére, a felületes kapcsolatok és a mélyebb barátságok kialakítására. Az Atlasz kiadó 
csillagászat című könyvének a borítóján is látható az a szupernóvává alakulás, amely az 
Aspektus könyvsorozat, Élet és szimmetria c. könyvének a 171. oldalán már bemutatásra 
került.     9. ábra: A szupernóva állapotú szervezet szimmetriája 

 
 

Az eredeti életanyag (a tömeg) feleződik, pontosabban nem teljesen egyforma részekre bomlik, 
miközben részben keveredik a felezést elvégző, a tudatban már nagyon fejlett, magas 
áthatolóképességű Kupidó neutronokkal. E neutronok csak a gerjesztést és az osztódás, a 
töltötté tevés munkáját végzik el. Az áthaladásuk közben felgyorsítják az elöregedett szervezet 
spontán bomlását, töltöttebbé teszik az érintetté váló, hozzájuk képest nőies és férfias eredőre 
bomló már neutrális eredőjű, már nem jól együttműködő részecskéket, amelyek fogékonysága, 
vonzódása ezzel növekszik, az eseményben ellenkező töltést kapó, ellenkező irányban saját 
perdületre, spinre szert tevő részecskékre. Lángra lobban a szerelem. A fehér központi részen 
a leghevesebb a változás, ahol a fiatal és nőies szervezetbe behatoltak az ellentétes töltésűvé 
váló férfias, hidegfúziós részecskék. Az átalakuló, fogamzási tér e részén már látható a férfias, 
nagyobb sűrűségű, ezért kevésbé átlátható, fekete kúpszerű nyúlvánnyal rendelkező részecskék 
behatolása. A behatolók, nagyobb anyagsűrűségű, a lendületben és a kinetikai erőben 
fejlettebbek, hidegebbek, (számítóbbak), amelyek új összetétele csak a behatoló, a közösslghez 
keveredő isteni neutronokkal változik, de az egész tér belső forgásba, új áramlási rendszerbe 
szerveződve eltérő összetételbe, eltérő eredőbe fejlődve az együttműködő képességében és a 
szervezettségében az eseménytől megfiatalodik. A neutronok új – régi, részben megváltozó, 
javított, korszerűbb életprogramot szállítanak a már kifáradt, egymás felé érdektelen, már 
közömbös, megfáradt szervezetbe. Ha a gyorsan áramló fekete lyuk felől nézzük az eseményt, 
amely ez esetben a megfigyelőtől távolodik, akkor egyre ritkábban és csak időkéséssel 
visszaérkező, részecskék között nőnek az egységnyi távolságok, a frekvencia csökken és az 
visszaérkező jelek, az információt szállító hírvivők egyre ritkább érkezése az infravörös, a 
fekete-meleg, a csökkenő energiaszint irányába eltolódik. Ha azonban a megtermékenyített, 
megfiatalodó, energiát kapó leányutód felől nézzük az eseményt, amerre az halad és távolodik a 
megtermékenyítés helyszínétől, rózsaszín, fehér, vagy és világoskék árnyalat felé eltolódó, 
felénk közeledő, a változásban sűrűsödő, tehát magasabb változási frekvenciára kapcsolódó 
szervezetet észlelhetünk. 
 

A tudat szelekcióját tehát az is befolyásolja, hogy az adott változásból felé érkező jelzések száma az 
időegységre, a saját belső változáshoz viszonyítva növekvő, azaz közeledő hatás és ez miatt későbbi 
változási befolyás alakulhat ki. Tehát a dolog a figyelem felkeltésére és folyamatos figyelemmel 
kisérése fontos, vagy az időben csökkenő visszajelzések miatt a megfigyelőtől az időben és a térben is 
távolodó esemény már nem veszélyes, egyre kisebb az esélye, hogy az a közeljövőben befolyásolja, 

A robbanásban egy sokkal nagyobb energiaszintű szervezet 
idegpályáin, határfelületén áthaladó, a neutronok által 
megosztott részecsketömeg nem egészen feleződik, 
aszimmetrikus szerkezete vesz fel, amely miatt nem két 
egyforma tömegű részre bomlik, hanem egy, a nagyobb 
változássűrűségű tér központja felé elrugaszkodó kisebb 
térméretű, de nagyobb anyagsűrűségű, töltöttebbé váló, a 
jövőbe tartó dinamikusabb, férfiasabb részre. A másik nőies 
rész az ellenkező irányba, a lassabban változó tér, a múlt 
irányába, kifelé elrugaszkodó kisebb sűrűségű, de nagyobb 
térfogatot kitöltő részre bomlik, és a ki és a szétáramlás 
közben keveredik a külső környezet anyagával, amelynek 
nőies Orgon energiát szállít. 
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megváltoztatja a megfigyelő szervezetét. Ezt a veszélytelenné váló, kölcsönhatást már nagy eséllyel nem 
keltő, távolodó, elmúló eseményre nem kell koncentrálni, figyelmen kívül lehet hagyni. A figyelem az 
infravörös és a fekete jelzések, a múlt felől arccal a jövő felé fordul, azaz mindig azon később 
kölcsönhatást, és vagy jelentős változást hozó események felé, amelyek vagy közelednek a 
megfigyelőhöz, vagy az időben növekvő, gyorsuló eseményrend miatt, idővel gyorsabban kifejlődő 
veszélyhelyzetet jelenthet a megfigyelő jövőjére nézve. 
 

A nagy lendületű, tehát helyzeti szimmetria hiánnyal születő, nagyon gyorsan áramló, ezért 
áramlás közben lehűlő, a környezet részecskéivel folyton keveredő, ezért neutrálisabb eredőjű, 
nagyobb és összetettebb tudású férfias szervezet, a születés kezdetétől áramlik, és a fogantatási 
téresemény felől, a szülő aspektusából nézve gyorsan eltávolodik. Csak egy fekete folt, egy 
fekete lyukból egyre ritkábban és késve visszaérkező, az infravörös felé eltolódó jelek jelzik, 
hogy ott a tér nem üres, hanem a megfigyelőtől távolodó utód űrt, részecskékben ritkább, és ezért 
is lassabban változó teret hagy maga után.  Az űrben keletkező fekete folt, lyuk kialakulása 
azonban annak is lehet a következménye, hogy az anyától gyorsan eláramló, a kezdeti 
neutrálisból férfiassá váló, hideg, lehűlő, és időben összehúzódó, a térben az áramlási irányban 
elnyúló, tehát jellemzően longitudinális, hosszirányú kiterjedéssel rendelkező szerveződés, a 
határozott irányba áramlásával egyértelművé teszi az érintetté váló tér rendezettségét, amelyben 
a lendület egyértelmű iránykomponense miatt csak egyféle rendezettség alakulhat ki. Mivel 
csak az ilyen áramló, férfias tér felületén elnyelődnek, vagy és visszaverődnek a tér 
rendezettségét rontó, a szervezeten áthaladni nem tudó idegen részecskék, ezért a felület vékony 
henger alakú többrétegű paláston, a külső határfelületen akár magas impulzus sűrűségű, tehát a 
külső megfigyelőnek akár fényes is lehet, de ez a távolodás aspektusából csak glóriának, a 
közepén nem látható fekete foltot övező fénylő keskeny fénygyűrűnek látszhat. A látható glória 
is együtt távolodik a férfias szervezettel, de e gyűrű belsejében a hossztengely irányú áramlási 
eredőjű, a kialakult áramlási rendezettséget sokáig megtartó, neutronokkal kitöltött tér van.  
 

A következő ábrán bemutatásra kerül a férfias szerveződés longitudinális, hossztengellyel 
rendelkező áramlási rendszere, amely azért nem teljes kép, mert e szervhez nagyobb, de az 
érintettek által kevésbé észlelhető, a behatolást támogató kevésbé férfias, átlagos eredőjű tömeg 
is tartozik. 10. ábra: A hidegfúziós longitudinális szerv, szervezet ábrája 
 

 

A keresztirányú áramlási rendezettség nem lehetséges a 
hegemón azonos irányú, egyértelmű belső áramlás miatt

Elölnézetben magas változássűrűségű 
felület látszik, a közepén a jövőt 
megváltoztató neutronokkal és fejlett 
fehérjékkel 

Hátulnézetben nincs  
az impulzushiány miatt 
hátrafelé visszaverődő 
foton kiszórás. A 
visszaverődés hiánya 
miatt csak egy nem 
átlátható sötét, barna, 
vagy és fekete folt 
látszik, amelyből csak 
az infravörös 
tartományban van 
hátrafelé, a már a 
fotonoknál nagyobb 
tömegű átlagosabb 
részecskékből 
kiszóródás, lemaradás. 

A férfias, hossztengellyel rendelkező, elnyúlt, longitudinális szervezetben, 
mint a földigilisztában, csak előre irányuló áramlás alakulhat ki, a 
keresztirányú áramlás lehetőségét a vastag és időben is gyorsan változó 
hengerfelületű palást magas impulzus sűrűsége meggátolja. A külső felület 
kevésbé gyorsan áramlik, a környezettel jobban súrlódik, fékeződik, ezért 
időben és áramlásban lemarad a belső tömegtől. A tömeg közepén a gáz 
állapotban a főtömegnél gyorsabban előre haladó neutronok nemcsak a 
gyorsan romló fehérjéknek kellően alacsony hőmérsékleten tartják a belső 
teret, hanem mindig párosodni kész férfias, rendezett állományt szállítanak 
a longitudinális szerv elejébe, amelyek vegyülve a környezet melegfúziós, 
nőies részecskéivel, e környezettől a szervezetet elszigetelő átlagos, 
vegyes, neutrális réteget hoznak létre a hengerpalást körül. A külső 
felületnek, mint a hernyótalpnak és a pénisznek mindig azonos része 
érintkezik a környezettel, ezért csak a szerv elején van némi súrlódás. 
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Amíg ez a részecske közösség folyamatosan tud áramlani, azaz kitart a lendülete, addig a 
belsejében előre áramló, a felület magas változássűrűsége után megpihenő, rendezettebbé váló, 
alacsonyabb impulzus sűrűségű áramlásban mindig friss, rendezett tudatú, a történtekről 
megőrzött emlékekkel és ismeretekkel bíró neutronok áramlanak előre, a haladási irányban lévő 
fej felé. Ha előröl nézi a megfigyelő e szervezetet, szervet, akkor az elején magas 
változássűrűségű, a megfigyelő felé közeledő, fehér központi friss magömlettel rendelkező, a 
környezetnél hidegebb, de gyorsan változó életanyagot láthat, amely hajlamos a környezet 
melegfúziós, nőies anyagával átlagos eredőjű vegyes szervezeti életbe, időben gyorsabban 
változó állapotba keveredni. Ilyen alakot vesznek fel az egymáson átáramló, párosodó 
galaxisok térszűkületbe jutó, hidegfúziós csillagai, mint például a Nyilas galaxis csillagai, 
amelyek éppen áthaladnak a hozzájuk képest melegfúziós, nőies Galaxisunkon, a Tejúton. 
Amikor a lendület elfogy, mert a szervezet egy hozzá mérhető energiaszintű, fejlettségű, téridős 
eloszlású, struktúrájú szervezett térrészbe, melegfúziós női szervezetbe jutva a magasabb 
változássűrűségű környezetben lefékeződik, és lényegében a térben elkeveredve, felszívódik, 
elpárolog, eközben maga is magasabb hőmérsékleten változó melegfúziós eredőjűvé, nőiesebb 
eredőjű átlagosabb szervezetté válik. A férfias szervek és a bennük változó hidegfúziós 
részecskék életfolyamatának az egyik végállomása, végállapota a nekik már túl gyorsan és 
kiismerhetetlenül változó melegfúziós tér belseje, sorsuk a lendület elvesztése, az elpárolgás, a 
nőies melegfúziós részecskékkel közös utód szervezetekbe átfejlődés. A Férfias, hidegfúziós 
szervezet felületén impulzusba keveredő, e térrészben szabálytalan áramlási irányú, radiális 
melegfúziós részecskék, mire a gyorsan áramló szervezet rendezett irányban elhalad mellettük, megszokják 
az azonos irányú rendezettséget, és ezt követően átlagos és már nem teljesen idegen 
neutrálisabb részecskékké válnak. Mire a szervezet végén az alacsony impulzussűrűségű, fekete 
lyukként ismert alacsony életnyomású térrészbe beszippantja őket a végzet, már megszokják az 
e térben megengedett egyirányú rendezettség szerinti, csak előre fejlődő életáramlást. Míg 
azonban a tér belsejében a fejlődés és az életáramlás iránya a fekete lyuktól a fehér lyuk felé 
azonos áramlási rendezettséget tart, addig a nekik külső környezetet képező térrész áramlási 
iránya – a szervezethez képesti relatív elmozdulás iránya a fehér lyuktól a fekete lyuk irányába, 
azaz a férfias szervezetekhez képest éppen ellenkező irányban tart. A két egymással ellentétes 
irányban áramló térrészben és részecskék között, mindkét állományhoz képest lassabban 
áramló, lényegében és az eredőjében helyben maradó, közel azonos, átlagos életállapotban 
változó, a forgásban átlagosra kikeveredő, egymást semlegessé tevő részecskepárok szigetelik 
el az áramlási tulajdonságukban eltérő szervezetek eltérő cél felé áramló részecskéit egymástól. 
Míg a nőies eredőjű, nagyobb belső nyomású részecskék e környezetben kifelé és 
szétáramolnak, és a túl nagy energiasűrűséget szétosztják a környezet résztvevői között, addig a 
férfias hidegfúziósok a védettebb térbe befelé, össze-felé, egymás és centralizáció felé tartva 
koncentráltan befelé áramlanak. Ha a szerv közepén egy a rajzunk szerint függőleges 
szimmetriasíkot is feltételezünk, akkor e szimmetriasíktól, amely időhatárnak tekinthető 
hátrafelé lévő részben a szervezetbe beáramló átlagos részecskék lényegében centralizálódnak, 
összesűrűsödnek, férfiasodnak, de az időhatárt képező szimmetriasíktól előre már széttartás, 
szétáramlás és a keveredési vágy az erősebb. 
Elképzelhető, hogy a szivar alakúnak rajzolt hidegfúziós szervezet nem domború, nem nyújtott 
hordó, szivar alakú, hanem az elején és a végén tölcsérben kiszélesedő, a közepén elkeskenyedő, 
nyújtott homokóra-szerű amelynek a központi szűkületben a legmagasabb a belső áramlási 
sebesség. Ez a toroid tér közepe, az idegpálya, a fehérjék áramlási pályája, amely egyirányú, a 
múlt felől a jövő felé haladó belső áramlás határozza meg a páros szervként mindig is együtt 
maradó, együttváltozó szervezet fejlődési, haladási irányát. A múlt felől a jövő felé átfejlődni 
képes neutronok a melegfúziós, szegmensekre tagozódó toroid szerkezetű térrészek belsején 
átáramolva tartják mozgásban a tér és az idő rendszeresen elkényelmesedő, a leülepedésre 
hajlamos részecskéit, a szervezett életet, a tér belsejében azonban többségi eredővel kikerülik 
egymást, nem kerülnek végzetes impulzusba, elkanyarodva a szemből érkezőkkel már közös 
irányba tartanak. Ami azonban a toroid terek közepén előre áramlik, az a férfias szerveken 
kívül, ehhez az irányhoz képest visszafelé halad, azaz a viszonylag állandó állapotú átlagos 
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szervezetekhez képest a nőies eredőjű részecskék a melegfúziós állapotban változó térrészekből 
kikerülve, lehűlve, elbizonytalanodva már a fekete lyukak nyelői felé áramlanak. Az életkör itt 
válik teljessé, a Jin és a Jang, a nőies melegfúziós, és a férfias hidegfúziós állapot között 
periodikusan változóvá, cserélődővé, a másik nembe átfejlődővé. 
 
A tisztítótűzben felbomló, szabad és már neutrális egyedekre bomló még nem nélküli Kupidó 
részecskék, a perdületi szimmetria hiányát lendületi szimmetria hiányra cserélő kiáramlásban 
utat mutatnak a nagyobb energiaszintű impulzust és ezzel a tisztítótüzet elkerülő, még átlagos, a 
kiegészítő tulajdonságú párkapcsolattal neutrálissá váló párba, egyre bonyolultabb közös 
szervezetbe épülő részecskék számára. A máltai kereszt is jól mutatja be az élet átalakuló 
szaporító és ezzel megfiatalító, a rendezettséget szaporító terének a szerkezetét, amelyben a 
torroidba beáramló hidegfúziós neutronok, az emlékezetet is őrző részecskéinek a többsége, 
mielőtt a szemből érkező, nagy azonosságú antitárssal ütközne, idejében elkanyarodik, és a 
határozatlanná tett neutrális állapotban enged a kisebb energiaszintű, ám kellő 
lendületkülönbséggel bíró lélek részecskék útmutatásának. A lélek részecskéket, és a 
tisztítótüzet az elődök nagyobb energiaszintű szervezetének az idegpályáinak a toroid 
szűkületeiben, a gerinc csakrában, idegközpontokban létrehozott, létrejött kereszteződések, az isten 
malmai termelik, amelyek lehetővé teszik, a múltból jövő idős és már kellően tapasztalt, nagy 
áthatoló képességű, még megfelelő szimmetriában változó részecskéknek a jövőbe 
átszerveződését, az időben történő utazást. Nem véletlen, hogy a vörös vértestek többsége a 
gerinc csigolyákban és a központi csakrában, idegpályán termelődik, és itt jönnek létre azok az 
egyre bonyolultabb fehérjék, a fehér vérsejtek, a hemocikliták, amelyek a szervezet 
immunrendszereként, a túl nagy idegenségű, másságú életvariánsokat kiszűrik és semlegesítik, 
felbontják. Ez részben hozzákötődést, és neutrális, azaz hatásképtelen állapotba hozást 
eredményez, amely osztódási, szaporodási ciklusokon keresztül egyre kisebb töménységbe 
csökken az idegenség, a másság, amíg neutrális átlagos állapotba nem kerül. Az élet egyik 
paradoxona, hogy a túl idegen, erősen töltött melegfúziós környezetben a semleges hatású 
neutronok is felbontandó, megváltoztatandó idegeneknek számítanak. 
 
Az élet másik talán a legfontosabb paradoxona, hogy miközben a már túl nagy nyomású 
életterekből a túlfejlődött élet a kisebb életnyomású környezet és a múlt világa felé terjeszkedik, 
áramlik, eközben a környezetben, amelyet megváltoztat mindig egyre magasabb változási 
frekvenciával, mindig nagyobb életnyomású teret hoz létre. Valószínűen ennek az áramlásnak 
kellene szinkronban maradni az idővel, a környezet által meghatározott fejlődési lehetőséggel, 
mert ha ennél gyorsabb, akkor a túl gyorsan fejlődő szervezet feléli a betápláló, felhalmozott 
energiát, megszakad a folytonossága és időzavarba kerülve a jövő helyett ismét a múlt 
állapotába kerül. Ha azonban e szinkronitás megfelelő és az élet nem sérti meg az idő és az 
életáramlás rendjét, olyan együttfejlődő folytonosság, időbeli szimmetria, az átlagos állapot 
körüli változás alakulhat ki, amely biztosíthatja az élet eredőjében nem, de a részleteiben 
mindig fejlődni képes változatosságát. 
 
Amikor két közel azonos fejlettségű, közel azonos téridős eloszlású, a struktúrájában majdnem 
megegyező hidegfúziós, nagy lendületű szervezet egymásnak áramlik, az idő irány, az addigi 
életáramlás eredője mind a két félnél megszűnik. A kettő torlódásában kialakuló nagyobb 
térsűrűségben, egy az elődeinél is nagyobb sűrűségű, de egyenlő és szemből érkezés esetén lendületet 
vesztő. Eltolódott támadáspont esetén egymáson erősen megperdülő, az impulzus hely körül, a 
maradék lendület és a kialakult perdületi eredő, és a tömeg kinetikai hatása szerint a fogantatási, 
átalakulási szimmetriapont (tér) körül, nem egyenlő sugarú körben, táguló, vagy szűkülő 
spirálban keringő, töltötté váló részecskék nemcsak az adott találkozási pont körül, hanem 
egymás körül is keringenek. Mindig az a részecsketömeg van beljebb, közelebb a tűzhöz, az 
impulzus ponthoz, az eredethez, a toroid-tér, ideg-csakra központjához, amelynek nagyobb a 
töltése, azaz nagyobb a saját perdülete, esetleg több tengely körüli kiszámíthatatlan gyors saját 
forgással is rendelkezik. A magasabb saját frekvencián változó töltöttebb szervezeti 
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életkörökön kívül köröznek a kisebb spint szerző, egyenesebb úton járó még több lendületet 
megőrző hidegfúziósabb, férfiasabb részecskék, amelyek azonban nemcsak körbe veszik és 
lehatárolják, ezzel elválasztják egymástól az elnőiesedő, melegfúziós térrészeket, hanem azok 
toroid belsejében is áramlanak. Ezt a belső áramlást azonban mindig az elődök részecskéi 
tartják fenn, amelyekhez a jövőben és a mában élő állapotához rendszerint hozzákeverednek, a 
távoli régmúltban történt változásokból kiinduló, de a helyi viszonyok közé csak a jelenben, 
vagy a későbbi jövőben megérkező, eseménytelen úton végigszáguldó elődi részecskék. A retro 
modernhez keveredése sajátos és az átlag körül változó jelent hoz létre, amelyben a korábban 
melegfúziós nőies terek a szétáramlás után hidegfúziós, férfias centralizálódó térrészekké 
válnak, míg a korábban hidegfúziós eredőjű, gyorsan áramló, lendületes szerveződések a 
lecsillapodásuk, a lendület elfogyásuk a lefékeződésük és átlagossá válásuk után, elpárolgásra 
hajlamos, melegfúziós, ki és szétáramlásra hajlamos, a hidegfúziós idegen részecskéknek 
életteret adni képes Orgon életbuborékokká válnak. Ez tehát folyamatossá váló, de periodikus 
nemcserét hoz létre a mindenségben, amely váltakozó dominanciában képes egymásért és 
önmagáért együttműködni és a fenntartható életszerű változásért harcolva periodikusan 
megújulni. 
 
Ha nagyobb szimmetriájú a fogantatási esemény, azaz az életbuborékokba behatolás közben 
izgalomba jövő, se nem látó, se nem halló, erősen felgerjesztett, ionizált részecskék egyenlő 
fejlettségű felek rohannak egymásnak, sokkal magasabb szimmetriájú téresemény történik. A 
nagyobb energiaszintű téreseményben, nagyobb kiterjedés és nagyobb átalakulás, azaz nagyobb 
energiaszintű utód keletkezik. 

 
Az adott ábra sokféle eltérő, időben egymáshoz képest eltolt, akár fordított rendben is kifejlődhet, 
amikor a hidegfúziós tölcsérben a már túl gyorsan változó, túl magas impulzus sűrűségű térrészből 
kifelé áramló gyors neutronoknak, a meleg nyár után a kellemesebb ősz majd a nekik éppen megfelelő, 
nagyobb rendezettségű tél állapot fejlődik ki. A tél után itt is keveredés és vegyülés történik, de a két 
eltérő időirányú ciklus egymással fordított és időben is eltolt áramlási irányt, eltérő életcélirányt és 
periodikusan váltakozó dominanciát tesz lehetővé. Mivel a melegfúziós szervezetek, az átlagos 
térnél kisebb sűrűségű, de magasabb változássűrűségű életbuborékok már e térben teljesen 
összeértek, tulajdonképpen a hidegfúziós neutronfelületekkel elválasztva egymástól, e 
neutronok akadályozzák meg a melegfúziós térrészek egyesülését, túl nagy helyi dominancia, a 
melegfúziós fogyasztói fölény kialakulását. 
 

A melegfúziós szervezetbe beáramló neutronok 
alacsony nyomású, és hidegfúziós állapotú 
longitudinális pólustölcséreken keresztül jutnak be 
a melegfúziós szervezetekbe, amelyekben az 
azonos irányba áramlásuk, egymást erősítésük 
miatt folyamatosan gyorsulnak, de a lélek előtti 
párba épülés közben tavaszi és fiatal, a párjukkal 
már együttáramló állapotba fejlődnek át. A jól 
keveredő, a télből kifelé áramló térrészben és 
állapotban már valóban neutrális új összetételű 
szervezetek és a lendületes fejlődést adó tavasz, az 
együttműködés állapota alakul ki, amely addig tart, 
amíg a környezet részecskéivel torlódásban, az 
izotróp térben a meleg, magas impulzus sűrűségű 
nyár és a határozatlanság állapota ki nem fejlődik. 
A nyár ezt követően visszafejlődésbe, 
visszaáramlásba, elöregedésbe, ősz állapotba megy 
át, amely a magukkal hozott idegenek lebomlását 
és osztódást hozó a tavasszal fordított szimmetriát 
képező állapotba fejlődés után ismét új télbe, befelé 
áramlásba megy át. 

ősz
tél 

nyár 

nyár 

nyár 

nyár 

tél 

A tél folyamán kialakuló megfelelő 
keveredésben a védett unizotróp térben, a 

lebomlásból eltérő új élet, új tavasz fejlődik 
ki. A téma később folytatódik 

11. ábra: 
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Az ábrán nem lehet bemutatni a harmadik dimenziót képező harmadik elődgeneráció áramlási síkját, 
amely a látható kettő és egymásra merőleges utódjára, vagy a legalább hozzá képest szögben elfordult 
utódokéra a tér harmadik merőleges irányát biztosítja. Ez a szimmetriasík, a családi dinasztia 
központjaként berajzolt fehér csillag egyik fősíkját is meghatározó szimmetriavonal irányába, a látható 
oldalra merőlegesen a megfigyelő felé élével álló síkot képez. 
 

A valódi térszerkezetben a tér gömbszerű melegfúziós szervezetekkel kitöltése folytonos, 
egymásba érő, de az egymásnak támaszkodó felületeken átlagos, kellően vegyes, neutrális 
részecskék által elszigetelt egymástól. A két eltérő nemű élet aránya az eredőjében globálisan 
nagy pontossággal egyenlő. 13. ábra: Az egymásba átérő szervezetekkel telített 
tér

 
 
Az Egely György könyveiben, a térszerkezetek és szimmetriák és az atomi állapotok 
összefüggését sikeresen bemutató Sidnely Dávid és Sidnely László atommag modellek és 
szimmetriák, című anyagában remekül megfigyelhetők e határolt tereket kitöltő gömbhalmazok 
egymáshoz, és egymásba épülési lehetőségei, a szimmetria lehetséges elrendezettségei, amelyek 
meghatározzák a tér állapotának az eredőjét. A gömbhalmazok közötti tér nem üres, nem űr, bár 

A tér és az élet fraktálrendszere, amelyben a közös térben egymásba átérő, egymást részben 
átfedő. Az eltérő elődszervezetek közötti térrészekben átlagosra keveredő utódélet fejlődik ki. 

12. ábra: 
 
Az utódok, az elődök által 
védett, kitáguló belső 
életterében és azokkal együtt 
fejlődnek, a környezetben a 
rokonok és a felmenők 
találhatók. A leszármazók 
mindkét szülő által, és a 
felmenők által is már 
többrétegűen védett, halszem 
(halastál) – lencse alakú, - 
nem izotróp, a rokonok és a 
felmenők által elfogultan 
támogatott szubjektívan 
segített térrészben élnek.

A tér élettel, időben változóanyaggal teljesen kitöltött, de a 
meleg vagy hidegfúziós időszakában változó szervezetek 
egymástól elválasztását, elszigetelését átlagos neutron felületek 
biztosítják. A nagyobb energiaszintű idősebb szervezetek a 
térben kialakult változássűrűségtől és az életnyomástól 
függően egymásnak feszülnek, mivel nem folytatólagosan 
töltik ki a köztes tereket ezért a vegyes, átlagos állományokkal 
egymásba érnek, átfedik egymást. A szomszédos, eltérő 
rendezettségű térrészek határfelületén járőröző neutron 
katonák, a másik tér kellő életnyomása visszatereli a 
kiáramlókat a saját kezdeti élettérbe, a honba, ezért nem alakul 
ki egyidejű tömeges hatáscsere, energiahordozó csere, 
átáramlás, azaz migráció. A változatosságot az biztosítja, hogy 
a körfolyamatok nem teljesen azonos módon ismétlődnek, 
minden szinten új részecskék és ezzel eltérő tulajdonságok 
erősítődnek fel, teszik az élet sokféle eredőjét nehezebben 
kiszámíthatóvá. A szemünkkel azokat a kellő azonosságú 
térrészeket észleljük, amelyek fejlettsége, változás sűrűsége és 
azonossága eléri, vagy és meghaladja a miénket. Ezért nem 
látjuk a köztes térrészekben változó állapotokat, mert ezeket az 
állapotokat már átéltük, megértjük, ismerjük, átlátunk rajta.

A toroidot alkotó szervezetek 
központjait információs 
csatornák, forró drótot létrehozó 
neutron, azaz idegpályák kötik 
össze. Az élet igényli a tér 
optimális és egyenlő kitöltését, 
ezért mindig felveszik a lehető 
legnagyobb kiterjedésű, az 
átlagos és egyformán fejlett 
rétegekkel egymásba érő 
állapotot. 
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annak látszik, hanem ellenkező nemű, nagyságrendekkel kisebb energiaszintű hidegfúziós 
részecskékkel van kitöltve. A két eltérő állapot felé fejlődő térrész között mindenhol 
átlagosabb, vegyesebb neutrális rétegek szigetelik el az élet elfogultabb állapotú felületeit 
egymástól, amelyek a szélsőségeknél vegyesebb, színesebb, sokoldalúbb, bonyolultabb, de 
sokkal gyakrabban változó, magasabb szimmetriafokozatot igénylő határozatlanabb életet 
élnek. Míg azonban az egydimenziós folytonos füzérsugárban áramló, a melegfúziós 
szervezeteket a hidegfúziós szervezeti állapotúaktól elválasztó neutronok jellemzően csak a 
kétdimenziós felületen és a felületekhez képest nem túl vastag rétegekben képesek a hozzájuk 
képest szélsőségesebb melegfúziós részecskékkel együtt élni. Amíg a hidegfúziósok állandóan 
a nekik megfelelőbb szabad tér növelésére és centralizálására, a férfias eredőbe hozására törekednek, 
addig a melegfúziós szervezetek mindig szétosztják, a teret tágítják, és ha van miből, akkor 
korlátlanul fogyasztanak. A háromdimenziós változásra alkalmas melegfúziós belső tér és az 
egydimenziós füzérsugarak áramlási szabadságát adó külső tér közötti áramlási lehetőség a 
minél nagyobb felületű, többrétegű kétdimenziós felültre kiterjedés, az átlagos állapot, amely a 
levelek, a virágszirmok, a szimmetriafelülettel rendelkező térszerkezetek ideális állapota, amely 
viszont csak a közös szimmetriától nem túlságosan eltávolodó életlehetőséget tesz lehetővé. 
Amely szervezet, élet nagyon nagy lendületet vesz, és túlságosan eltávolodik e szimmetriától, 
az egyben elhagyja a kétdimenziós átlagos felület közelében élés, az átlagos folyékony 
közegállapot lehetőségét, és meleg, vagy hidegfúziós eredőjűvé válva, három, esetleg 
egyidejűleg még többdimenziós tulajdonságában már kiszámíthatatlan állapotváltozásba kezd, 
vagy kivonulva a neki túl gyorsan változó élettérből, egységnyi állapotra visszabomolva, kifelé 
rendezett és határozott irányban áramolva egydimenziós folytonosságba épül. Amíg azonban a 
hidegfúziós állapot folytonos és teljes kapcsolatot tart a tér minden részével, az élet egészével, a 
melegfúziós, rendszeresen elszigetelődő, csak időnként globalizálódó, és szaporodó. A nagyobb 
tömegbe épülő szervezetek csak periodikus életfolyamatban élhetnek. Az átlagos állapotnál 
gyorsabban fejlődő, a benne kialakuló termelésnél többet fogyasztó szervezetek rendszeresen 
életképtelenné, energiában és beépülő folytonosságban hiányossá válnak, ezért a megkezdett 
nagyszabású, de erőt meghaladó fejlesztések, építések rendre összeomlanak. Ilyen melegfúziós 
erőltetés a kínai Nagy fal, a Bábel tornyának a globalizálódó időszakban építése, amely 
azonban a már túl sokféleség sikertelen keveredése, egymás nyelvének a meg nem értése és az 
energia idő előtti elfogyása, kialakuló makroevolúció miatt rendszerint félbeszakad. Amikor az 
építkezők rájönnek az erőlködés hiábavalóságra, a fejlődés túl gyors lehetőségének az 
alkalmatlanságára, már elfogyasztották a jelen energia készleltét, és ha még nem fejlődtek 
fel, a jövőbeni energiák folyamatos felhasználási lehetőségeire, a folytonosság megszakadása 
miatt az életfonaluk is megszakad. Ilyenkor összeomlik a tér korábbi rendezettsége és más 
fiatal, az adott körülmények között is életképes szervezet, utódtér veszi át az előd elhalása, 
felbomlása miatt megüresedett életteret és piacot. 
 
 
A globalizáció lehetősége csak akkor nem véges, ha a keveredés és az elosztás megtartja az 
idő rendjét, és a termelés arányát tartósan nem haladja meg a fogyasztás. Bár a 
globalizáció, a magasabb bonyolultságú periódusba lépés új fejezetet nyit az életsorozatok 
történetében, de ez csak analóg változási lehetőségek nagyobb energiaszintű ismétlődéseit teszi 
lehetővé, lassúbb és kiszámíthatóbb eredőjű tömegváltozásban, de egyre gyorsabb belső 
eredőjűként a részek változásában. Amely szervezet azonban sikeres, sokak által keresett 
elismert dolgot, hatást talál fel kicsiben, és kellően jól menedzseli, az, ha az isteni térnek és 
közösségnek is igénye támad a számára ismeretlen újdonságot képező hatásra, lehetőséget 
kaphat, hogy a szimmetria és a szükséges stációk megtartása esetén a dolgot egyre nagyobban 
is kipróbálhassa, megvalósíthassa. 
Az ilyen, magasabb térbeli és helyzeti szimmetriával, de a perdületi szimmetria hiányával 
rendelkező, gyorsabban áramló, keveredő, örvényes térben, néha annyira felgyorsul a változás, 
a fejlődés, hogy a tér lakói gyorsabban elhasználják a korábban beépült és a jelenben beépülni 
képes energiát. A múlt és a jelen idő előtti elfogyasztása arra kényszeríti az ilyen életterek 
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időben változó lényeit, hogy a felgyorsult túlfogyasztás miatt idő előtt a csillagfejlődés 
következő stációjába fejlődjenek, és elhagyják a vizes korszakként ismert életszerveződési 
átlagos időszakot. Amikor a szervezetek átlagos életidejének a nagyobb fele, a harmadik 
periódus is letelik, és már nem képesek az átlagos rétegekben és átlagos állapotban élni, 
lehetőséget kapnak, hogy kellő differenciálódással életteret és életlehetőséget változtassanak. 
Amikor egy élőrétegben az átlagos életidő letelik, a vizes korszak differenciálódása után, már 
csak gáz alakzatban, egydimenziós állandóan áramló, vagy szilárd, nagyobb közegsűrűségű, 
sokkal nagyobb tömegsűrűségű, szélsőségesebb közösségekben élhetnek, amely állapotba 
átfejlődés az élet egy részének helycserét, lehetőség cserér és az aktív változási lehetőség 
passzív megfigyelői státuszára lecserélését jelenti. A szilárd anyagba épülő, megfigyelői 
pozícióba kerülő élet ezt követően a mások változását csendesen néző megfigyelő, szemlélő 
marad, esetleg katalizátorként, mások életfolyamatát segítően, vagy megbízható vázként vehet 
részt az élet sűrűjében. Az élet másik részének a lehetősége, hogy visszafejlődik és az élőrétege 
körül kifejlődő új átlagos rétegbe megy az el múltból új jelent építeni. A kellő szimmetriában 
maradó szerveződések nagyobb eséllyel további lehetőséget kaphatnak mások életre 
betanításába, az új jelen nagyobb szimmetriával kifejleszthető sikeresebb jövőbe építésére. 
 
A stabil szimmetriában együttfejlődő terek egyre nagyobb mennyiségű átlagos tömege azonban 
a térben és az időben is gyarapszik, egyre több szélsőséges részecske szerveződés érti meg, 
hogy a kellően mérsékelt együttfejlődében a mérsékleten kiszámíthatóbb élet még elég 
változatos és kellően kielégítő, kiszámíthatóan jó mindenkinek. A tömeg folyamatos 
növekedése miatt azonban az átlagos életre alkalmas élőrétegek egyre jobban telítődnek, majd 
egyre kijjebb tolódnak. A belső változássűrűség és az ellátási nehézség és a mind gazdaságtalan  
fenntartás terhe azonban folyamatosan nő, ezért a többség által lakható és élhető átlagos 
élőrétegek, a korábban jó, de elromló, lepusztuló centrumokból egyre kijjebb kerülnek. A 
kiüresedő térrészek belseje feletti uralmat és dominanciát átveszik a változássűrűségben és az 
esemény feldolgozásban, a megértésben, vagy és az egymással való együttműködésben 
fejlettebb, de igénytelenebb, vagy és egymással összetartóbb, nagyobb azonosságú, e részekben 
is alkalmas életvitelre szakosodó melegfúziós korábbi kisebbségek.  
Ezek az átlagos rétegben is jelen lévő kisebbségek azonban a melegfúzióssá, túl centralizálttá 
fejlődő, már túl gyorsan és kaotikusan változó terekben már nem a kisebbséget, hanem a  
sokkal gyorsabban szaporodni képes többséget képviselik, ezért a szokásaik, a rendezettségük 
és a rendetlenségük is e térrészekben azok állapotára meghatározó marad.  
Azoknak az átlagos részecskéknek, akik az átlagos életállapot és a főtömeggel szimmetriában 
változás közelében akarnak maradni, el kell hagyni a túlnépesedő, túl nagy változás sűrűségű 
élőrétegeket, de ehhez, ha az élőréteg telítetté ált, élőréteget kell váltani amelyhez viszont az 
előző szervezeti állapotból ki kell válni, fel kell osztódni, fel kell bomlani, hogy a 
szervezetekben lévő, de eltérően fejlődött hideg, vagy melegfúziós életteret igénylő 
alrészecskék a céljaik felé fejlődve a nekik éppen kellemes térrészekben maradhassanak, vagy 
oda távozhassanak.  
A rendszerváltozáskor kialakuló frontok és villámok a részecskék gyors, nemlineáris 
helycseréit jelenti, amikor a nagyobb bonyolultság felé továbbfejlődők elektron szinten az 
energiában még gazdagabb belső rétegek felé, a nagyobb azonosságú múlt felé fejlődők pedig a 
nagyobb egyéni szabadságfokot adó külsőbb élőrétegek felé fejlődhetnek. 
Az átlagos élettér, - mint környezet - tehát mind külsőbb rétegben periodikusan újra és újra 
felépül, eközben azonban egyre kijjebb kerül, míg végül helyet és életteret cserél a beltérben 
eközben elszaporodó volt hidegfúziós állománnyal és ez válik a benne kifejlődő melegfúziós 
térrész hidegfúziós nyugodtabb környezettévé, a folyton áramló neutronoknak az ellentétes 
célok felé fejlődő, az egymásnak rossz hatású élettereket, szervezeteket egymástól elszigetelő 
egyre neutrálisabb, majd hidegfúziós rétegévé. 
 

08. aug. 28. 

A csillaghalál következménye a naprendszerre és bolygóira 
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A változással járó élet nemcsak az emberi szinten folyik, hanem egy ugyanazon térben az 
emberi szintnél sokkal kisebb energiaszintű, kisebb tömegszámú nanoméretű szervezetek 
környékén, és sokkal nagyobb, összetettebb, bonyolultabb csillagszervezetekben is. A 
változásnak nincs megismerhető legfelső és legalsó energiaszintű határa, szereplője, mert a 
differenciálódás folyamatos, és a nagy szervezetek mindaddig növekedhetnek, amíg képesek a 
környezetben lévő életanyagot differenciáltabb, eltérőbb állapotba építeni. Ez miatt az átlag az a 
legkiszámíthatóbb állapot, amelyhez bármi más mennyiségét, arányát viszonyítani lehetett. Az 
átlag folyamatosan újra termelődött, és az állapotát az átlagos energiaszint, az átlagos tudás, a 
mindenkori jelen állapota közelében volt képes tartani. Az átlag, a szimmetria, az egyenlőség 
etalonná vált, a mindenség meghatározó etalonjává. Amikor a differenciálódás folyik, az 
átlagos életanyag egy része nagyobb térsűrűségű ionos anyagi állapot felé, a másik része sokkal 
kisebb térsűrűségű, szabadabb áramlási lehetőséget adó állapota felé is fejlődik. A 
kétdimenziós, átlagos és szabálytartó élet lebomlása, differenciálódása növeli a másik két 
főállapotban változó anyagok, életetek, szervezetek arányát, de az egymásnak áramló, egymást 
megfékező szélsőségek mindig újratermelik a szimmetriafelületekre torlódó, ezzel 
szabálytartóbbá váló átlagos életet. Ha azonban ez a fék nem megfelelően működik, és az egy 
és a három dimenzióban változó anyagok, szervezetek nem párosíttatódnak össze megfelelő 
arányban, akkor az élettér rétegesedik, differenciálódik, és az átlagos állapotba épülés helyett 
egymással szemben, kifelé és befelé áramló, már nagyon eltérő fejlettségű életanyagok kevés 
kölcsönhatással eláramlanak egymás mellett. Ilyenkor nem alakul ki az átlagosan fejlett a 
többségnek alkalmas élettermék, csak a kisebbségnek nagyon igényes és nagyon jó minőségű, 
valamint az elszegényedő többségnek nagyon igénytelen és nagyon olcsó, bizsu és bóvliszerű. 
Ekkor szaporodnak a filléres és a forintos áruházak, az olcsó kacatokat, használt és elavult 
dolgokat az elszegényedőknek, a visszafejlődőknek kínáló kereskedők száma. Az átlagos 
termelők, elosztók többsége, nem átlagos, hanem olcsó, vagy túl igényes életterméket állít elő. 
 
A szerző a gondolat kiterjedésével a végtelen irányába halad, ezért miközben a tudata kitágul, egyre 
nehezebben tudja az általa eltervezett téma irányát megtartani. A végtelen lehetőségű másság felé 
haladva egyre újabb és eltérítő gondolatok épülnek be az anyagba, amelyek előkerülését először nem, de 
a kiegészítő anyagok ismeretet pontosító jelentőségét később majd megértjük. Miként a fejlődés is zeg-
zúgos utakon, hol előre, hol visszafelé fejlődik, a sokszor látszólag különálló gondolatok, cselekvések, 
szilánkok nem mindig körfolyamatokban, néha kevésbé következetesen visszafelé fejlődnek, és miként a 
tudatfejlődésben a rosszul megértett, nem eléggé megismert állapotokkor, a nem értett gondolatokhoz 
vissza- visszatérő. A tudatfejlődés, a Tao útja nem töretlen, sok osztály és téma ismétlődéssel jár, mire a 
megértés kialakul, és a szabaddá váló gondolat továbbszárnyalhat egy újabb élőréteg analóg, de a 
részleteiben egy kicsit más valósága felé. 
 
Visszatérve a csillaghalál, és jelenünkben felgyorsuló makroevolúciós változás összefüggéseire, 
azt kell megértenünk, hogy a lineáris evolúció, azaz a megérthetőbben változó idő átlagosan 
fejlődési szakaszának a végét, mi vezérli. 
Ehhez azonban előbb meg kell érteni, hogy mi is a lineárisan, egyenletesen és kiszámíthatóan 
folytatódó normál evolúció. A törzsfejlődés leírt, megtanult elmondását nagyjából 
valamennyien ismerjük, Darwinnak köszönhetően ezt rendszerbe foglalva is értjük, de a lineáris 
változás valójában a normál öröklődést, a megtartott és megismerhető evolúció rendet jelenti, 
amelyben a megismert dolgok a megszokott módon működnek, és a fejlődési irány egyértelmű. 
Ilyenkor a bolygónk pólusrendje határozott és tartó, mert a nekünk környezetet adó szerveződés 
tartósan egy nagyobb nyomású életrendszer és az ennél kisebb életnyomású párja között 
ezekkel együttáramlik. Amíg a felmenők közötti térben a kellő különbséggel rendelkező térbeli 
állapot, (nem hely, mert a hely csak a környezethez viszonyítva érthető, de a lokális környezethez viszonylag 
stabil pozíció, a globális környezethez képest folyamatosan áramlik) hanem a státusz, azaz a közvetlen 
környezetében betöltött pozíció az időben viszonylag stabil. A stabilitás azonban nemcsak a 
térbeli helyzethez, hanem az időbeli helyzethez is kötött, mert a kellő különbséggel rendelkező 
határfelületi állapot, a két felmenő egymáshoz viszonyított domináns aránya nem végtelen az 
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időben. Amikor a nagyobb életnyomású, a másik félnél gyorsabban fejlődő, - az eddig az 
energiát, vagy és a tudást adó – fél melegfúzióssá válik és energiában, az utánpótlás adásában 
kimerül, azaz megszűnik az a lokális különbség amely a bolygónk terén a mágneses áramlást is 
fenntartja, a megszokott mágnesezettség és a mikrorészecskék átáramlási intenzitása is 
lecsökken. Gyakorlatilag az időben és a térben más szervezetek körül keringő bolygónkban a 
megszokott áramlási rendezettség változik meg, azaz a környezeti részecskeszél ettől kezdve 
nem a megszokott módon viselkedik. Addig kiszámítható és lineáris, azaz egyenletes az idő és a 
történések rendje, a rendezettség rendje, áramlási eredője, amíg a felmenői rendszerek, azaz a 
közvetlen környezet kellő különbséggel rendelkezve a kétoldali hatáscserét is lehetővé teszi. 
  
A szülői csillagok körül keringő bolygók azonban nemcsak egy életkört járnak be, hanem a felmenői 
szülővel egyidejűleg áramlanak annak a felmenője körül. A felmenői csillagok, még idősebb elődjük 
körül keringenek, amelyek már csillagvárosnyi galaxis térben változó leszármazókkal rendelkeznek. 
Amíg csak a szülő körül kering egy utód, addig az éves ciklusok, periodikák változnak, de minél 
idősebb felmenő körül, minél nagyobb életkört járnak be a saját felmenőikkel, annál erősebb és 
szélsőségesebb hatások érhetik őket. A szomszédos szervezetek közötti keringés, tavasz nyár és ősz és 
tél periódusban vezérli az élet együttáramlását, torlódását, a felmelegedését vagy a lehűlését, és ezek 
közötti átmeneti állapotokat. A szülővel együttáramló szervezetek a sokkal nagyobb felmenőket 
meglátogatva, egyre szélsőségesebb, egyre idegenebb környezetben találják magukat, amely a saját 
élettéri éves periodikánál sokkal erősebb nagyévi, stb. felmenői környezetváltozást generál. Ez a 
környezet változás differenciálja, vizsgáztatja az életet, hogy mit tanult, mennyire fejlett a tudata, a 
megértése, és he még nem tanult, nem tud eleget, az együttműködés tanból, akkor az életet felügyelő 
Gondviselő újra és újra visszaküldi az élettant rosszul elsajátító szerveződést a múltba. 
 
Amint azonban egy nem túl távoli, felmenői rokon szerveződés elöregedése, vagy hozzá közeledés 
jelentősen megváltoztatja a környezet áramlási rendezettségét, vagy a közvetlen két idős, a 
bolygónknak nagyszülői csillagai, esetleg ennél egy generációs szinttel feljebb, a két szomszédos, 
bennünket is energiával, hatással ellátó környezet között, amelyek között a bolygónk elhelyezkedik, 
lecsökken a korábbi nagy különbség, akkor a globalizálódó, lebomló határú környezet esetén 
jelentősen lecsökken, majd megszűnik a határmenti forgalom, a közvetlen árucsere, a hatáscsere 
és a csempészés lehetősége.  
 
Így járt Siklós, Barcs, Szeged és általában a jól fejlődő határmenti városok, amelyek a nagyobb 
energiaszintű környezet, az országok kellő különbségéből táplálkoztak. Amíg bizonyos áruknál az 
arányok jelentősen eltérőek a határok két oldalán, addig mindig lehet árucserét, hatáscserét folytatni, de 
ha a különbség csökkenése miatt csökken a lehetőség, a városoknak a környezethez képest kiemelt 
forgalma, kereskedelme is visszaesik. Akik befektettek a határmenti forgalomba, mert annak az 
állandóságában hittek, azok korábban másoknál jobban, most rosszabbul jártak, tehát a szimmetria 
eredője helyreállt. Az más dolog, hogy rendszerint akik idejében kiszálltak, azok csak a dolog előnyeit élvezték, 
(amíg az előnyös volt) és miután  a lecsökkenő forgalom zavara nem őket sújtotta, ezért a hullámhegyet 
eredményesebben meglovagolók nyereséggel zárták e ciklus lefutását, míg akik a várható későbbi események, az 
információk ismeretének a hiányában, a jó üzlet reményében átvették a lecsengő üzleteket, azoknak csak a dolog 
terhe maradt, tehát ebben az üzletben rosszabbul jártak. A szimmetria ott állhat helyre, hogy a természet és a 
Gondviselés feltételezi, hogy akik a lecsengő üzleteket meg tudták venni, azok korábban valahol jó 
üzleteket kötöttek, tehát fel voltak telve energiával, azaz nem tönkre mennek, csak visszacsúsznak a 
gazdasági erőben és a fejlettségben. Akik viszont kölcsönből vették a lecsengő lehetőséget, mert rosszul 
kalkuláltak, és tényleg teljesen tönkremennek, azok bizonyára egy életre tanulni fognak a dologból, és 
sok tapasztalatra tesznek szert, hogy miképpen nem szabad üzletet kötni. Ez is a szimmetria rendje. 
 
A tér makroevolúciósan felgyorsuló változását a gyorsabban fejlődő részek telítődése váltja ki. 
Amikor a kellően fejlett, az átlagosnál is fejlettebb térrészek telítődése eléri a gazdaságtalan, 
nem fenntartható állapotot, akkor az élet változtat az addigi célokon, és a befelé fejlődési célt a 
kifelé terjeszkedés, a még lakhatóbb környezetbe áttelepülés igénye váltja fel. 
A valóságban azonban nincs mindig így, és a fejlődés korántsem állandóan egyenletes, nemcsak 
előre haladó. A kiszámítható, egyenletességgel változó létezés lehetőségei normál és 



 42 

megérthetően egymásból kifejlődő életváltozatokkal számol, de már megérti, hogy egyes fajok 
túlfejlődése, vagy éppen visszafejlődése, túl nagy azonossága a kellő változatosság 
lecsökkenése szelekciós erővel bír, és azok a fajok, amelyek nem tudnak megújulni, amelyek 
beltenyészetté válnak, hamarosan leröpülnek az élet aktívabban változó színpadáról.  
Az együttfejlődés rendje szerint a fotonból a víz segítségével, katalizálásával, fű és faenergia, 
abból tej, hús, gomba és tűzenergia fejlődik, míg a füvön fejlődő békés rendet, e fejlődés 
magasabb szintjére emelkedő ragadozók rendje zárja, akik a körfolyamatokat a még sok és 
mások által hasznosítható energia kibocsátásukkal a részben nyitott körfolyamatokat teljessé 
teszik. Ez azonban nem az életpiramis legfelső szintje, csak egy élőréteg feladói, fogyasztói 
szintekbe rétegeződése, amelyben a legalsó szinten lakó talajlakó mikroorganizmusoktól, a 
legfelső szintre kerülő ragadozó madarakig, sokféle faj, alfaj színesíti a világot.  
 
A hidegfúziós, haragtartó elefántnál fejlettebb a genetikai leszármazója a békésebb tehén, annál pedig a 
már félig ragadozó kutya. A kutyáknál fejlettebbek a macskák, azoknál a gyorsabban szaporodó egerek, 
míg az egereknél valamiben sokkal fejlettebbek a rajtuk és bennük élősködő egyszerűbb bolha 
szervezetek. 
 
A linearitás, a kiszámítható fejlődés megnyitja a lassú bonyolultság felé fejlődés lehetőségét, és 
amíg ez az időszak (trend) tart, addig a bonyolultság egyre nagyobb fokra halmozódik, 
felépülhet az életlánc az idő engedte bonyolultságig. Ez a békés fejlődés néha a ciklusok végén 
megváltozik, és a lassú törzsfejlődés rendjét, gyors makroevolúció, mutáns változatok 
kifejlődése, mások gyors tömeges kihalása váltja fel. A Dinnók sok százmillió éves kifejlődése 
és egyeduralma néhány millió év, vagy akár sokkal rövidebb időszak alatt gyors véget ért, a faj 
elöregedett, nem volt képes a nagyobb környezetváltozáshoz alkalmazkodni. Ma már csak azon 
változatainak az utódjait találjuk meg, amelyek fejlődőképessé válva, madár, hüllő, vagy emlős 
fejlődési irányba át tudták lépni a törzsfejlődés gátjait. 
 
A normál evolúció tehát olyan, a közvetlen közelben, (néhányszáz fényévnél) nem közelebb 
lévő csillagok kiismerhető és tartósan egyenletes változása alatt lehetséges, amelyek nem 
okoznak tömeges és gyors környezeti állapot (megszokott rendezettségi) átalakulást. Ha azonban, e 
környezeten belül, vagy irányított kilövelléssel valamely akár genetikailag közeli csillagban kigyúl 
a tűz, a szerelem virága, a változás a környezetben gyorsan szétterjed, és a nem megszokott 
módon szétáramló, de kellő azonosságú szervezetek ellepik és sokkal gyorsabb fejlődésre 
késztetik a környezetben életszerű folyamatban változó szervezetek szereplőit. Ez 
megváltoztatja a megszokott és kiismerhető áramlási rendet, rendezettséget, amelyhez az élet 
megtanult alkalmazkodni, de a változást követni, megérteni nem tudók visszafejlődnek, 
elöregednek, lebomlanak. Ilyenkor valamely csillag, nagy energiaszintű szervezet elöregedése, 
elhalása esetén, a megszokottnál sokkal nagyobb áramlási forgalom, csillagtéri egzodus alakul 
ki, és a térben szétáradó életanyag, relatív rövid idő alatt megváltoztatja a környezet 
életritmusát, a fejlődés ritmusát. Az elhaló, felbomló, valamelyik életnek már nem elég jó 
csillagokból a jobban működő környezetekbe, szervezetekbe áttelepülő szervezetek, először 
részekre, kisebb egységekre bomlanak, hogy át tudják utazni az űrt, az idő és a tér távolságát, 
majd diaszpóraként szétszóródva a befogadó környezetben a fajukkal képviselt egyedi 
tulajdonságokkal színesítik az őket befogadó környezetet. E faj először a hagyományok 
megtartásával az egyre nagyobb másság kitűnése felé fejlődik, majd a helyi életváltozatokkal 
való keveredés növekedésével a beolvadás felé, de egy idő után a faji jellemző tulajdonságok a 
nagyon sikeres evolúciót folytató egyedekben ismét felhalmozódnak, és a diaszpóra egy 
élőrétegben összegyűlése is beteljesül. Az áttelepülteknél ilyenkor kiteljesedik a korábbi 
élettérben, valamilyen tulajdonság csoportban kialakult fejlettségi előny, és amely időben az 
adott, nekik viszonylag új környezetben ezek a tulajdonságok előnyökre adnak lehetőséget, a faj 
(már alfaj) dominanciába kerül és átveszi az irányítást. E talán a Plútóról származó faj, (alfaj) 
működteti az emberi végzetet, az életkörök bezáródását, mert a melegfúziós dominanciával egy 
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egyenletes fejlődést túl gyors és megszakadó fejlődésbe, az átlagos gazdag rétegeket 
elszegényedésbe, és ezzel a környezetet megváltoztatóvá gerjeszti, fejleszti. 
 
 
Két egymással szemben eltérően kifejlődő valóság hozza létre az élővilág gyorsabb 
differenciálódásához, a nagyobb energiaszintű szervezettség szaporodásához vezető 
makroevolúciót.  
 
Az egyik a belsőbb melegfúzióssá, gazdaságtalanná vélt életterekben, élőrétegekben a 
túlgyorsuló fejlődés, amely túl korán felhasználja a múltban (időben előbb, azaz korábban) beépült 
életenergiát, az anyagot, és nem várja meg, amíg a környezetből a folyamatos és kellően 
korszerű, (egyidejűleg kifejlődő) utánpótlás megérkezik, beépül. Ha a túlfejlődés, a fejlődés 
túlgyorsulása miatt az életenergia felhasználási üteme nagyobb a keletkezésnél, a korábban 
beépült tartalékok lefogynak, és a jelen-idejű ellátásban és a szállításban zavarok alakulnak ki. 
Ilyenkor a csak egyidejűleg kevesebb életanyag körforgalomban keringése helyett, egyre több 
addig lekötött, inaktív, akár túlfejlett életanyag is bekerül a belső körforgásokba, és ha ez 
időben egybeesik a környezetben is felszaporodó változás, a körforgás növekedésével, a 
makroevolúció kialakulásával, akkor a helyileg addig kiszámítható változás, a kialakuló impulzus 
(esemény) sűrűség akár nagyságrendekkel is megnövekedhet. Ez teszi túl gyorsan változóvá, 
sokaknak egyre kiszámíthatatlanabbá, kaotikussá a környezetet és az események nem 
megszokott rendjéből felépülő időt. Ilyenkor mennyiségi, és nem a minőség növekedése alakul 
ki, azaz az időben egyre nagyobb és egyre gyorsabban változó tömeg differenciálódása, 
szaporodása, megfiatalodása felgyorsul, az élőrendszer visszafelé fejlődve megfiatalodik, de 
eközben a tudati állapotában, eredőjében is elbutul, visszafejlődik. Ha az azonos tudás egyre 
nagyobb tömegben oszlik el, szükségszerűen egyre kevesebb tudás jut egy egységre, 
individuumra. Az összetett tudás egyedi lehetősége tehát csökken, de az eredő tudás mértéke 
nem változik, csak nagyobb tömegben oszlik el, és ezért a sikeresen közös eredőbe halmozott 
résztudások eredője, az együttműködés sikere felértékelődik. A mennyiségében több, de 
kevesebb egyedi résztudással rendelkező egyed, résztudásai könnyen kiegyenlíthetik, 
megsemmisíthetik, vagy semlegesíthetik egymást, ezért az eredő tudásban a megmaradó 
globális ismeretnek elvileg fel kell értékelődnie. Ez felhozhatja az Aspektus könyvek és térelmélet 
sikerét, szerencséjét és Moetrius csillagát. 
 
A felgyorsuló fejlődésben, makroevolúciós időben, felgyorsul az életanyagok összeépülése, 
átalakulása, differenciálódása, a fogyasztás és a felhasználás üteme a környezetből beépülni 
képes szint fölé kerül, és miközben az összeépítésükhöz szükséges energia felhasználás az 
egekig szökik, a kellően korszerű alapanyagokban, az összetett hatásokban egyre nagyobb 
kereslet és hiány alakul ki. A lokális kínálat lecsökkenése, a kialakuló globalizáció, a határok 
lebomlása miatt, az utánpótlás már nem a megszűnt határok túloldaláról, hanem egyre távolabbi 
vidékekről, és egyre nagyobb adagokban érkezik. Lásd a Kínai árudömpinget. Ez viszont növeli 
a szállítási zavarok kockázatát és a termelés folyamatosságát, az életfolyamatok folytonosságát. 
Ha gazdaságosan csak egyre nagyobb adagokban szállítható termékek folyamatossága valamely 
esemény, az út során kialakuló időhatár, fejlődési határ, téresemény, új potenciálgát, vagy felhasználói felvevői 
piaci keresletnövekedés miatt bizonytalanná válik, vagy eltérül, és a szállítási folyamat egyes fontos 
egységei kiesnek a folyamatból, a beszállítás szakaszossá és rapszodikussá válik. A hosszú úton 
egymást utolérő szállítmányok vagy túlságosan is egybeérve, nagyon nagy adagokban egyszerre 
érkeznek, túlterhelve a tároló és a fogadó egységeket, vagy a szállítási út során kialakuló 
akadályoztatás miatt a szükséges időben, vagy elterelődés, máshová beépülés miatt egyáltalán 
nem érkeznek meg. Mind a két zavar a távoli szállítások, a globalizált ellátás szükségszerű 
anomáliáinak a következménye, és ha a környezetben, a szállítási útvonalakon valamely 
rendellenesség, áteresztő képességet érintő zavar, vagy nagyobb kereslet, jobban fizető felvevői 
piac alakul ki, akkor a szállítmányok egy része eltérül, elveszik. A rapszodikussá váló 
szállításban egyszerre vagy túl sok életanyag, túl sok energia, vagy túl kevés érkezik, és az 
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élőrétegeket érintő következményben az időjárás látszólag megbolondul. Ha a szükséges 
átlagos, a jobban keveredő rétegekben hol az anyai Napenergia és a legfejlettebb foton 
alkatrészek szállítása túl sok, és ehhez viszonyítva az időzavarba, ritmuseltolódásba kerülő 
belsőrétegek szállítói, fogadói lemaradnak, akkor az adott időszakban beérkező foton energia 
ellenhatás és kellő fékezés nélkül mélyen beépül az alsóbb rétegekbe, amelyekben nagyobb 
életnyomást, és feldolgozási időzavart, elsivatagosodást hoz létre. (lásd Egyiptom kiszáradását)  
Ha azonban az alsóbb rétegek szállítói behozzák a korábbi lemaradást és a nagy hajrában a 
rosszabb minőségből összerakott, az élet szabályaira kevésbé megtanított mikroszintű 
utódokból, a melegfúziós alkatrészekből telítetté válik az átlagos, a keveredést, és az összeépülést 
létrehozó élőréteg. A túl sok vízgőz jellegű Orgon buborék kerül a felsőbb rétegekbe, 
amelyekben idő előtt, a külsőbb rétegekben lefékeződik a beérkező energia, életprogram stb, hatás 
szállítmányok, amelyek így sok esetben nem érnek be időre a tervezett rétegekbe. A rapszodikussá 
váló távoli a bolygónknak nagyszülői energia beszállítások, szállítmányok jól megtervezett 
időrendje eltolódik, hol túl sok, hol túl kevés érkezik. A ritmus eltolódása és az élőréteg egyre 
rosszabb fogadása miatt a szállítmányokat egyre többször keringő pályákra kell állítani, 
pihentetni kell a külsőbb rétegekben, szférákban, amíg a nem jól szervezet túl nagy 
forgalomban fel nem szabadul valamelyik fogadó, átalakító réteg. Az áruk és a beérkező 
energiák, hatások mind nagyobb része a külsőbb termoszférában elakad, keringésre és vagy 
átrakásra kerül, amelyben jelentős áru és energiabőségre egyre több termelésben érdekelt 
szervezet ki és áttelepül. Az ideális keveredés nem a volt átlagos rétegben, nem a bioszférában, 
hanem ennél kijjebb a sikeresebben időzítő termoszférában alakul ki, és nem a bioszféra, hanem 
a termoszféra változássűrűsége, fejlődése épül, amelyben egy kisded, új élőréteg, (szervezettség) 
fejlődik.  Akár az élőrétegünkön belüli Kínai felvirágzás analóg állapotának tekinthetjük azt a 
fejlődési folyamatot, amely nagyobb energiaszinten, az élőrétegek szintjén is kifejlődik. 
Bármelyik szállító folyamatossága, ritmusa tolódik el, ha a felhasználása folyamatos, az import 
energia, a várt hatások beérkezése valahol elakad, a bioszféra, az idősebb élőréteg testvér 
(megszokott mennyiséghez képesti) vesztesége növekszik. A folyamat következtében a rétegünk a 
már túl nagy energia felhasználás, a rossz hatásfok és a túl nagy energia veszteség miatt egyre 
energiaszegényebbé válik, egyre kevesebb általa megfelelően hasznosítható fejlettségű, a 
szervezett rendszeren átáramló rétegenergiához jut. Ez nemcsak egyre nagyobb 
elszegényedéshez, hanem a tartalékok felhasználásához vezet, amely során általános leépülés 
alakul ki. Nemcsak a vállalatok, hanem a rosszul gazdálkodó, nem jól szervezett országok, és a 
mind rosszabbul szervezett bioszféra is eladósodnak. Lényegében ez miatt kaotikus az időnk 
és a terünk. A felgyorsuló felhasználás, a változás kényszerű gyorsulása, az élet kaotizálódása 
a korábbi átlagos állapothoz képest egyre több, a folyamatokba be nem tervezhető 
szabálytalanságot, kényszerű kitérőt, nem tervezett költséget, állásidőt, veszteséget, több 
impulzust és ezzel melegfúziós eredőt hoz létre, amely tovább rontja az élőrétegünk hatásfokát, 
növeli a rétegben a leépülés és a bomlás arányát, csökkenti a megszokott életanyag, és az 
életenergia sikeres beépülését. 
 
A belső makroevolúciós folyamatot gerjesztő, egyidejűleg kialakuló másik folyamat szintén 
visszakapcsolható a sikertelen mennyiségi túltermeléshez, amely nemcsak élettermékeket hoz 
létre, hanem egyre több hulladékhatást, hőt és energia veszteséget termel.  
Amikor valamely szerkezet, szervezet hatásfoka elromlik, akkor a nagyobb belső súrlódásban, a 
megnövekedett energia felhasználásban egyre több hő és egyre több, az élőrétegben 
szükségtelenné váló élethulladék, harmadlagos végtermék, nem hasznosítható, a környezetet terhelő 
szemét, élettermék keletkezik. A bolygószintű szervezetek a kisebb és a náluk nagyobb 
szervezetekhez hasonlóan, a forgási szimmetriasík mentén kiszórják a szervezetben nem 
hasznosítható, szükségtelen anyagokat, az általuk termelt, létrehozott, párosított szerveződéseket, 
amelyek időben lemaradó, elmaradó sávja életspirált, a szervezet fejlettségére jellemző 
történelmi időspirált, (Akasa krónikát) hoz létre. Ha bármelyik nagyobb energiaszintű szervezet 
időspiráljában kiszóródó életanyagot megvizsgálhatnánk, azok mindig a kiszóródásra jellemző 
fejlettséget és a kialakult időrend történeti eseményeit is mutatják. Ilyen spirálja azonban 
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nemcsak a Napnak, és más csillagoknak, a bolygóknak, a Földnek is van, és a sokkal kisebb, de 
analóg szerkezetű atomi, molekuláris szervezetek környezetei is analóg következményekkel 
rendelkeznek. Az idő és az eseményrend csak azon spirálszakaszokból nem olvasható ki, 
amelyekben az időrend máshonnan a térbe beáramlott szervezetekkel, életanyaggal 
összekeveredve, helyi életbe és eltérő szervezettségbe keveredik. Ilyen helyeken az idő és az 
eseményrend két a térben egymástól távoli térrész múltjának a története jelen időbe és DNS 
fejlettségben is egymásba keveredik. A felmenői szervezetek segítik ezeknek a 
salakanyagoknak az eltávolítását, az állatszülők addig nyalogatják, piszkálják az utódaik 
kloákáját, végbélnyílását, amíg azokban az ürítéshez szükséges belső reflexek, automizmusok 
ki nem alakulnak. A csillagszülők és felmenők olyan áramlási rendszerbe kapcsolódnak az 
utódaikkal, hogy a kiszóródást, a kiáramlást segítő, általuk és a részecske áramlási irányaik által 
keltett, az egyenlítőnél általában nyugati irányú passzát szelek, (és a bolygónk környezeti 
közegben fékeződése) segítsenek a légtérbe került idegen anyagok, a felbomlott gázok, kisebb 
sűrűségű részecskék eltávolításában. Amikor az élőrétegi fogyasztás, a felhasználás a beérkező 
anyag rendjéhez képest megnő, akkor az elöregedő és a szükségtelen salakanyagok, a régi, 
elavult , elöregedett szervezetek, hatások anyagkibocsátása felgyorsul, és a környezet 
telítettsége, szennyezettsége növekszik. Ha a beáramlás folyamatossága rapszodításhoz vezet, 
akkor a kiáramlás időkésése miatt a kiáramlás rapszodikussága is megnövekszik, amely miatt 
az időspirál, az Akasa krónika folyamatos sávjában szakadások, (lásd a Szaturnusz réseit) és 
nagyobb információsűrűségű anyagcsomók, saját szimmetriaponttal rendelkező térbeli 
sűrűsödések, jelen idejű változásban változó utódok, örvényes mezőkkel rendelkező anyagi 
tömegek jelennek meg. A rapszodikussá váló feltorlódás-kibocsátás rezonanciához, 
interferenciához, halmozódáshoz vezet, és a későbben, de nagyobb lendülettel kibocsátott 
hatások, életanyagok hamarosan utolérik a korábban a szabad térbe kijuttatott kevésbé fejlett 
életanyagokat. Ez piaci, környezeti árutorlódáshoz, halmozódáshoz vezet, amikor a korszerűbb 
hatások környezetbe kiérkezése miatt már nem lehet eladni a régi termékeket. Ez is növeli a 
korábban jó hatásfokú életrendszerek veszteségét, rontja az élettermelés gazdaságosságát. 
A szükségtelen, az adott korban értéktelen, elavult kiáramló hatások azonban a környezetére 
gondosan vigyázó külső környezetben nem kerülnek szíves fogadtatásra, befogadásra, hanem 
amikor az idegen élőrétegek az életterükbe juttatott szemetet, a szennyező anyag exportját 
felfedezik, azt visszaszármaztatják, visszatoloncolják a kibocsátó rétegekbe, amely miatt a be 
nem tervezett szállítások és a mégiscsak szükségessé váló ártalmatlanítások tovább rontják a 
túlfogyasztóvá váló élőrétegek termelési, versenyképességi, gazdaságossági hatásfokát. Lásd a 
német szemétexportot a környező volt szocialista országokba, és a hasonló analóg szemétproblémát az olasz és 
más nagyvárosok körül. Ez még jobban megnöveli az életversenyt és a bomlást, a differenciálódást, 
és ha nem találnak az élőrétegek lakói, olyan igényes felhasználókat, akik az ő szemetüket és a 
számukra már terhet jelentő hulladék anyagikat örömmel és továbbfelhasználható félkész 
termékként fogadják, akkor az élőréteg elszennyeződik, végkép melegfúzióssá, energiában és 
az életnek jó hatásokban hiányossá, felbomlóvá válik. Így jár minden szerveződés, szervezet, 
amely túlságosan is eltávolodik a szimmetriától, attól a fogyasztói termelői arányosságtól, 
amelyben a beépülő és az élettérben keletkező anyagok szinkronban maradnak egymással.  
 
A természet okos nanoméretű részecskéi bizonyára azért találták fel a fejlett rétegekből a 
fejletlen felé továbbadható, elöregedett, korszerűtlenné, szükségtelenné és értéktelenné váló 
életanyagok, hatások továbbadását, amely a fejletlen rétegben még kellően korszerű hatásnak, 
életterméknek számítottak, mert ezzel megoldották az értéktelen termékeik, hulladékaik 
elhelyezését. Az eladott gépek, eszközök, alkatrészek, az üzemanyagok stb. termékekben tartós 
fogyasztásra, ez miatt nagyobb termelésre, felzárkózásra serkentették az elmaradottabb, 
harmadik országok, és a szegényebb rétegek lakóit.  Amely szervezetbe nagyon sok, állandó 
utánpótlást, üzemanyagot, alkatrészt igénylő életterméket juttatnak, az egy idő után 
nemcsak eladósodik, hanem az átvett, megvett, esetleg csak el vagy befogadott termékek 
állandó fogyasztása miatt hamarosan energiahiányossá, hatáshiányossá és függővé válhat. 
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Ha azonban a túlfogyasztás és a túltermelés időben nagyon tartós, akkor a kibocsátott 
élettermékekkel a külső rétegek is telítődnek, ezért a szervezeteknek differenciálódni szükséges, 
hogy új, még szegényebb, a hulladékaikat és az élettermékeiket is befogadó, felvevőképes 
élőrétegeket (fogyasztói piacokat) hozzanak létre. Ez a differenciálódás termeli ki az időben 
visszafejlődő elszürkülő szegénységet és a sikeresen fényesedő, színesedő gazdagságot. Ha 
azonban a gazdag rétegek nyomása már túl naggyá válik, mert a túltermelés folyamatosságának 
a fenntartása miatt a sikeres élőrétegeknek mindig új piacokra van szüksége, akkor az életterek 
összeérésekor, a szerveződések differenciálódásában, az élethulladékok kiszórását 
megakadályozó környezet sikeresebbé váló szimmetriájában, a régivel is keveredő, az 
átlagossá, mássá váló élettermékek kínálatában újnak tűnő retroszerű, kevert hatások jönnek 
létre. A külső és a belső, a túlfogyasztó rétegeknek a termelői rétegeken kívül kialakuló 
szimmetriájában, a régi és az új élettermékek, hatások megfelelően keverednek, amelyben az 
átlagos fejlettség ismét felvirágzik. A kifelé áramlásban, a szimmetriasík és az időspirál 
irányába hátrahajló kevert kibocsátás egyenletessége is megnő. A vegyes, átlagos és már 
megfelelően keveredő élettermékek már nemcsak új külső élőrétegeket hoz létre, hanem olyan 
az időben és a térben együttáramló, együttváltozó termelőket, és velük időszimmetriába kerülő 
fogyasztókat, amelyek már képesek nagyobb, globálisabb rendszerbe szerveződve a fejlettebb 
rétegekben keletkező hulladék jellegű élettermékek körfolyamatokba építhető hasznosítására is. 
Ez a konszolidáció idő a makroevolúciós időszak végét jelenti, amikor egy fiatal köztes 
fogyasztói, átalakító réteg fejlődik ki a gyorsabban fejlődő, melegfúzióssá, anyaivá váló belső 
rétegek, és a lassabban fejlődő külső, apai rétegek között. Az új réteg, a körfolyamathoz 
hiányzó láncszemként beépül a régi rétegek közé, és ezzel a centrálisabb együtt élő három 
rétegből, a közös szervezetből kibocsátott élettermékek, akár az élet eddig nem hasznosított hulladékait 
olyan vegyes, ártalmatlanított, neutrálissá tett, az élőrétegében felhasználható, visszaforgatott, recirkulált 
életanyagba szervezi, amelyet, felbontva, vagy összeépítve a szomszédos, szülői rétegektől 
(szerveződésektől) kapott. Az elődök által nem hasznosítható, nem felbontható életanyagokat a 
közös szervezettség a még magasabb biodiverzitású vegyes utód élőrétegébe építi.  
 
Normál változásban fejlődő környezet esetén, ilyenkor az idő rohanása megszelídül, és a szülői 
rétegek, a belső elnőiesedő melegfúziós réteg, és a külső, elférfiasodó, hidegfúziós réteg az utód 
kiszolgálására, az őt érő hatások és életanyagok, élettermékek semlegesítésére, szállítására, 
együttváltozásra, utódgondozásra, családi együttélésre szövetkezik. A fiatal réteg mellett és 
körül is lévő, az általa elválasztott szülői rétegek tehát nemcsak együttfejlődnek a közöttük 
kialakuló, a részecskéikből vegyesbe, kevert genetikai állományba átszerveződő utód 
rétegükkel, hanem annak a folyamatos beszállítójává, ellátójává válnak, és ezzel megoldódik az 
elöregedett és már rossz hatásfokkal lebontó céltalan élőrétegek túltermelési válságának, a 
szükségtelen és az élőrétegüket már terhelő életanyagainak, melléktermékeinek az elhelyezése 
is. A már differenciálódott belső és külső rétegben új közös cél, és az utóddal a jövőbe vetett hit 
születik. A melegfúziós anyává váló belsőbb réteg, folyamatosan melegfúziós hatásokat, 
életenergiát, és hőenergiában fejlett, gáz közegsűrűségű, pl. széndioxid és a külső apai rétegtől 
érkező hidrogén részecskékre fogékony oxigén részecskéket, alszervezeteket szállít az utód 
rétegnek. A családot a kívülről érkező idegen hatások elől védő, a még külsőbb környezettől 
kellően elszigetelő hidegfúziósabb apai réteg okosabb élettanácsokat, apai hatásokat, rendezett 
életprogramokat, (a mit és a hogyan kérdéseire a választ ismerő fejlett részecskéket), fotonokat, és még 
gyorsabb, távolabbról érkezett, nagyobb áthatolóképességű (menekült, emigrált, bevándorló) 
részecskéket, a szervezetet folyamatosan átlagos hőmérsékleten tartani képes hidegebb 
lendületenergiát szállít az utódnak. A nemlineáris időszakban fogant fiatal élőrétegben, 
szervezetben apai, vagy és anyai dominanciában váltakozó váltógazdaság alakul ki, amelyben 
az életalapítókhoz viszonyítva az idegenből érkező szerveződések, szervezetek, hatások száma 
mindig kisebbségben maradó. Az utód az anyai és az apai szervezeti minta, életpélda szerint 
épül fel, és egy életideig tartós dominanciában tud maradni. A dominancia megőrzésének egy 
érdekes algebrai megoldása, a feleződés. Az apai és az anyai részecskék idegenebb 
részecskékkel történő keveredése, vegyülése során, az 51 %-os vagy a 66% domináns többség 
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mindig megmarad, mert a harmadik leszármazói generáció még mindig 25% azonossággal járul 
hozzá a család dominanciájához. Ennek az aránynak a megtartására figyelve, időnként a saját 
rokoni részecskékkel is keveredve, az azonosságot erősítve nagyon sokáig megtartható az 
utódszervezetbeli fölény, az elődök, az utódtér alapítók meghatározó dominanciája. 
Bármennyire is felhígul az utód az idegen bevándorlók genetikai anyagával, azok olyan 
sokfelől érkeznek, annyira mások, amennyire az együttműködési lehetőség és a családi 
hegemónia is még megtartható. Ha azonban az élőréteg, az utódszervezet kifejlődése időben 
egybeesik egy az adott élettérben halmozódó harmadik tényezővel, egy idős energiaszállító, 
csillag szervezet elöregedésével, belőle tömeges nanoszintű munkaerő, szerveződések 
kiáramlásával, akkor az egyértelmű anyai és az apai dominancia (rendezettség, az energia 
utódba áramoltatása) meggyengül, és attól függően, hogy az elöregedett szervezetből kiáramló 
alszervezetek, részecskék eredője, fejlettsége milyen, hogy azok milyen fejlett élőrétegekből érkeznek, 
valamelyik beszállítói, vagy szülői hatás, belső dominancia a másikhoz képest aránytalanul 
megerősödik. Ez az az állapot, amely az elődi dominancia helyett mutációt, ugrásszerű 
átalakítást eredményez, mert az élettérbe bevándorló fejlett távoli szerveződésből érkezett 
idegenek, akár valamelyik szülőt kiütve a nyeregből, fejlett, sármos idegenként beházasodnak, 
vagy csak bekeverednek a családba. Ilyenkor a szimmetria és a beszállítói életritmus eltolódik, 
és melegfúziós csillag felmenő, rokon elöregedése esetén a nőies ág utánpótlása, hatása nagyon 
felerősödik. A hidegfúziós szervezet elhalása, lebomlása esetén a hidegfúziós eredő utánpótlása 
növekszik, ezért ilyenkor ez a hatás erősödik fel. Ez általában egyrészt meghatározza az utód 
eredő nemét, másrészt jelentősen eltolhatja az utód szervezet szimmetriáját, és 
kiegyensúlyozott, egyenlően fejlődő nemtelen, angyali utód szervezet helyett, a köztes 
élőrétegben, az anyai méhben melegfúziós, nőies, vagy hidegfúziós férfias utód fejlődik ki.  
Az utódban viszonylag egyenlő apai, és anyai hatást, genetikai örökséget tehát jelentősen 
megváltoztathatja egy elhunyt nagy energiaszintű fejlett elődből az utódba, a leszármazóba, 
mint a legnagyobb azonosságú rokonba visszatelepülő melegfúziós, nőies, vagy hidegfúziós, 
lendületes férfias csoport áttelepülése, emigrációja. Ezzel a beérkező csoporttal az apai és az 
anyai genetikai arány jelentősen megváltozik, ráadásul a távoli térben kifejlődött, kikeveredett, 
akár az adott körülmények között éppen a fejlettsége miatt dominánsá váló idegen vérvonal is 
beépül az utód szervezetébe. Ez az a lehetőség, amely a genetikai mutációknak, a hirtelen 
változásoknak alapot és lehetőséget ad. Néha ezek az idegen befolyások a távoli környezetben 
nem elég megfelelők, nem elég életképesek, sokszor csak az adott távoli tájon érvényesülő 
tulajdonságok a földi körülmények között nem előnyösek, Azonban sok kevésbé sikeres, már a 
magzati korban, vagy nem sokkal a születés után elvetélő mutáció mellett, időnként igen sikeres 
megoldások is megjelenhetnek, amelyek az utód életterében nemcsak újszerűen, hanem nagyon 
sikeres fejlődési lehetőségként hatnak.  
 
A nemiségben az is meghatározó, hogy a környezet életnyomása éppen nagyobb, vagy kisebb. 
A nagyobb környezeti nyomás esetén a szervezetet centralizáló, önző, nagy eséllyel férfias 
szerveződés, a kisebb környezeti életnyomás és szétáramlás esetén, melegfúziós, költekező, 
nőiesebb utódréteg, szervezet fejlődik ki. Lásd a teknősök tojástakarása, a tojások gondozása és a magzati 
fejlődés következményi alternatíváit. 
 
A csillaghalál, egy nagy energiaszintű szervezet elöregedése, elhalása általában hosszú időre 
lokálisan alkalmatlan életteret, ez miatt tömeges kiáramlást egzodust, emigrációt és 
kivándorlást hoz létre, amelyben a differenciálódó rokon felmenői szervezetben a legszegényebbek 
és a kalandvágyó szervezetek kezdik a kiáramlást, a környezet elárasztását. Lásd az Amerikát 
benépesítő bevándorló energiahordozók hullámait.  
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Ha egy másik aspektusból is bemutatjuk a szervezet életéhez képest nagyon rövid idő alatt 
tömeges kiáramláshoz vezető makroevolúciónak a környezetben szétáramlással a környezeti 
szereplőkre tett hatásait, akkor még jobban megérthetjük a napjainkra felerősödő 
makroevolúciós folyamatokat. 
Amikor egy túlfogyasztóvá váló, nagy energiaszintű csillagban, szervezetben lüktetővé, a 
folyamatában megszakadozóvá válnak az élettani folyamatok, akkor vagy szülés, vagy 
visszafejlődés, súlyosabb esetben elhalás és lebomlás következik. A szervezetség folyamatának, 
a magára hagyott együttműködés zavartalanságának a megszakadása, az idegen beavatkozás az 
élet halmozódási, bonyolódási folyamatába, részekre tördeli az egymással sok ezer szálon 
érzékeny kapcsolatban lévő nagyobb szervezeti rendszer egészét, elrontja a belső 
együttműködések hatásfokait, a szervezet egészének az együttfejlődés és az időbeli szimmetria, a 
szinkronitás közelében változó állapotát. A szervezett rendszer isteni egésztől, a nagyobb 
résztől, a többségtől elszakadása, (pl. egy virág, egy levél, vagy egy gyümölcs leszakítása) az egység 
kicsi gazdagabb, és önzőbb, kihasználó, és kihasznált részekre bomlása után, az energia és a 
tudás, az érzés utánpótlásának a hiánya miatt, hamarosan az együttműködés zavara, és ezzel a 
közös szervezettség összeomlása alakulhat ki. Ilyenkor a legjobb együttműködési hatásfokban 
megzavart, részekre esett szervezetben, egyre nagyobb ellátási, együttműködési, összefüggési 
zavarok alakulnak ki, majd a még lebontható belső energiák, a fehérjék és a keményítők, a 
tartalékok felhasználása után a szervezet rendszer energia háztartása, az időben rövid, de 
látványos változás mellett összeomlik. Ilyenkor az egész együttfejlődése helyett egyes részek 
jelentősen ellátatlanok maradnak és visszafejlődnek, más szervezetek, alszervezetek pedig 
nagyon sok energiát kapnak, ,,ingyen,, energiához jutnak, nagyobb sűrűségűvé, nagyobb 
hatáskörűvé fejlődnek, amelyek köré csoportosulnak, és beléjük is behatolnak a visszafejlődött 
szervezetek. Az élet azonban akkor a legjobb hatásfokú, ha minél nagyobb tömegben, 
minél sokfélébb variációban sikeresen együttműködik. Csak a magas biodiverzitású 
sokféleség képes eredményesen lefékezni, egymásnak megfelelőre átalakítani a csillaghalálkor 
kialakuló, a már rossz nagy energiaszintű szervezetekből nagy sebességgel, nagy indulattal 
kiáramló, igen nagy áthatolóképességű részecske tömegeket. Ha egy nagy részecsketömeget 
sokáig sikeresen együttváltozásban tartó csillagban megszakadnak a szervezett folyamatok, az 
együttműködések, akkor hatalmas tömeg válhat a térben szétáramlóvá, indulatossá és új hazát 
keresővé, emigrálóvá. Ilyenkor idegen átutazókkal telik meg és túltelítődik a tér, akik nemcsak 
nagy indulattal vágnak neki a mindenségnek, hanem a fejlettebb rétegekből kiáramló gazdagabb 
és felelőtlen kalandkeresők, kalandorok hatalmas áthatoló-képeséggel, akadálytalanul 
felgyorsulva átgázolhatnak a fejletlenebb élőrétegeken. E nem szívesen látott vendégek sok 
zavart, galibát, szervezeti bomlásokat okozva elvehetik a kevésbé fejlettek energiáit, nagyobb 
indulatra gerjeszthetik, megszelídülve azonban okosabbra, új hatásokban tapasztaltabbra (a 
kihasználás, a becsapás, a visszaélés) fejleszthetik a náluk lényegesen fejletlenebb élőrétegek lakóit.  
 
A jobban értesült egyedeknél a nagyobb tömeggel, (poggyásszal), családdal indulók azonban 
csak lassabban haladhatnak, ők ezért kölcsönható képesek a náluk szegényebb szervezetekkel, 
szolgáltatásokat, utaztatást vesznek igénybe, nemcsak rosszat, hanem később, energiát 
termelőket, (fiatal energia hordozókat) is visznek a beutazási övezetekbe. Az életterükben 
kisemmizett, információ hiányos nincstelenek, bár rendszerint később kapcsolnak, kevesebb 
lehetőséggel rendelkeznek ezért is később indulnak, de kevesebb kötöttséggel, vesztenivaló 
nélkül szinte akadálytalanul és sokszor szabálytalanul, az áramlási és az élettéri rendet nem 
megtartva radikálisan áramlanak szét a környezetben. A természetben kifejlődött isteni 
közösség szabályait nem megtartó áttelepülő szegényebb idegenek, a korábbi hazájukban 
megismert, megszokott életáramlási rendet sokáig megtartva zavarokat keltenek a beérkezésük 
miatt már a megszokottól eltérő rendezettséggel változó, nagyobb bonyolultságú átlagos 
befogadó élőrétegek, szervezetek lakói között. 
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A Nap szerepe és lehetősége a makroevolúciós időszakban: 
 
Amikor a csillagközi térséget és a szoláris rendszert elárasztják a környezetben elöregedett 
valamelyik csillag bomlásából származó kisméretű individuum energiaszállítók, az időben 
változó és változtatóképességgel rendelkező idegen szervezetek, a bolygók szülői, a környező 
rokon csillagok, így a Napunk is egyre erősebb életfolyamatokra, időben növekvő fogyasztásra, 
vagy és nagyobb termelésre, átalakításra, fúzióba párba építésre kapcsol. Ahhoz, hogy a 
hazátlanná vált, nagy lendülettel érkező átutazókat a csillagtéri környezet meg tudja fékezni, 
meg tudja szelídíteni, olyan kellő ellenhatásra képes, ellenlendületű, tehát a saját szervezetéből 
kifelé áramló, anti hatású, antigravitációs képességű, az idegenekkel kellő azonosságú térszerkezetű, 
(struktúrájú), nagyobb rugalmasságú ellenanyagot, Orgon részecskéket kell termelnie. Az 
anyaivá, fejlettebbé váló belső rétegben termelődő antirészecskék, elrugaszkodva a régi 
élettérből a megszokott élőrétegekből, kifelé lendületet véve megállíthatják, de legalább 
elviselhető mértékűre csökkentik a fejlettebb térrészekbe is befelé haladó csillagközi inváziót. 
A kifelé elrugaszkodás azonban azokat a részecskéket, - amelyekről a befelé áramlókat 
feltartóztatók kifelé elrugaszkodnak, akik a lendületvételhez szükséges támaszt adják, - 
nagyobb sűrűségre tömöríti, ezért a nagyobb sűrűségűvé váló részecske tömegek változás 
sűrűsége jelentősen megnő. Ez a tömörítő hatás fejleszti, növeli a melegfúzióssá, belső központi 
élettérben lévő, közös tömeggé váló, egymástól egyre jobban korlátozott, anyagba préselődő 
életanyag tömegsűrűségét. Míg a közös szervezetben a magasabb változássűrűség miatt 
elnőiesedő, nagyobb térsűrűségű központi tömeg a hő-eloszlását sikeresebben elszállítani képes 
férfias, hidegfúziós részecskék időben növekvő hiánya miatt melegfúzióssá válik és 
felmelegedő ciklusba kezd, (hamarosan tüzelni fog), a párjuktól elválasztott, felszabadított, 
kezdetben melegfúziós, nőies, ellenlendületet, fékező hatást vivő Orgon részecskék egyre 
gyorsabb kifelé áramlásba kezdenek. Ezzel egyrészt hőenergiát és ellenlendületet visznek az 
idegen, az úton elfáradt rokonok elé a külsőbb rétegekbe, ahol az azonos téridős fejlettségüknek 
megfelelő, analóg, behatolni képes idegen férfias (hozzájuk képest hidegfúziós eredőjű) 
részecskéket, sok esetben hozzájuk kapcsolódva ellenlendületű, ellentulajdonságú, ellenhatású 
antitestként sikeresen megfékezik. A korábbi élettér belső részeinek a tömörödése, férfiasabbá 
válása, (öregedése) közben a kifelé áramló, gyengéd és meleghatásokat szállító Orgon 
részecskék, a befelé áramló, hideg és lendületenergiában dús idegenekhez képest elnőiesednek. 
A két egymás felé áramló, majd az összeérés pillanatban egymáshoz tapadó, együtt neutrálissá 
(lendületet vesztővé) és a környezetre ártalmatlanná váló részecskepárok a sikeres keveredést 
lehetővé tevő külsőbb, új, utódi élőrétegben feltartóztatva, lekötve az eltérő rendezettséghez 
szokott jövevényeket, rétegközi, lamináris áramlásba terelődnek. Ez az a hatás, amely miatt az 
új vegyes, átlagos, utód élőréteg a bioszférán (a régi átlagos rétegen kívül), a dinamikusan 
fejlődő termoszférában kialakul. A változásban és a lamináris rétegáramlásban is sűrűsödő új 
réteg egyre több energiát, egyre több rajta átáramló hatást képes felvenni, és ezeket a 
szervezetükben és a szervezetté váló rendszerébe építeni. A házasodj Ausztria megoldás nem 
mai keletű. Az idegen rendezettségű rokon tömeges érkezése, túl eltérő mássága miatt, ha 
ezeket az addigi élőrétegben fogadnák, akkor nagyon sok galibát okozhatnának, mint miképpen 
a kaotikussá váló élőrétegek mutatják. Hogy ez ne vezessen végzetes rétegösszeomláshoz, a 
vendégeket befogadó élőréteg teljes feléléséhez, az élőrétegüket és a árakat védők kiküldik a 
fejlett bájos leánykáikat, akikkel a falakon kívül párba kapcsolódók letelepedhetnek, 
megnyugodhatnak, a központban élő, másban fejlettebb, eltérőbb szervezettségnek hasznos 
életenergiát termelő földművelőkké válhatnak. 
 
 
Ugyanez másik aspektusból is értelmes, értelmezhető történetet hoz létre: 
Az ionos szervezetek csak addig fogyasztják a korábban felhalmozott belső tartalékaikat, amíg 
a környezet ismét magasabb energiasűrűségű friss energiával nem telítődik. A kérészek 
kirajzásakor, a fák virágzásakor, vagy és Nap felerősödése, a tavasz kiáradása és a planktonok 
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felszaporodása, azaz az eleségnek alkalmas élethullámok megérkezése után, a szelídebb halak 
ívása azonnal elkezdődik, amelyet hamarosan követnek a ragadozók, ezen a korábban 
kifejlődött szelídebb, fejletlenebb táplálékon élő szervezetek, az élet rendjében a már 
fogyasztók. 
Amikor a csillagközi tér átutazókkal, energiával telítődik, a gravitációs vonzással is és e 
részecskéket fogyasztó, nekik életteret és fejlődési lehetőséget adó nagyobb szervezetek, - így a 
csillagok, és a bolygók, tehát a Föld és a benne változó részecskék is, - magasabb fokozatra kapcsolnak a 
változásban, a szétáradó, a teret élettel telítő, beérkező kisebb energiaszintű szervezetek 
fogyasztásában. Mivel ilyenkor a környezet áramlási eredője radiális irányúvá válik, amelyet 
fékező, továbbra is a megszokott irányba áramló, eltérő rendezettségű, semleges szervezetek és 
a rutinszerű lamináris áramlások akadályoznak, ezért a közös szervezettség ilyenkor lebontja, 
átalakítja az idegen energia beáramlását akadályozó, a korábbi időben ,,jó,, rendezettségű 
szervezeteket. Az átlagos élet egyik elromlásának az oka, hogy a megszokott lamináris 
áramláshoz tudattalanul ragaszkodók, az eddig szabályosan áramlók, nem tudva arról, 
hogy a szabályosnak hitt áramlásuk eredője a jelen körülmények között nem javítja, 
hanem rontja a lemerült életrendszer energia begyűjtési hatásfokát, és rendszerint nem 
értik, hogy miért nem működnek a megszokott dolgaik. Akár tudatos, akár spontán, vagy a kicsi 
isteni részecskék által szervezett, irányított a folyamat, a sokkal nagyobb méretű elhaló 
csillagszervezetből kiáramló, vagy a nagyobb felmenői szervezet határfelületén keringő, de a 
földi vízszintes, lamináris irányhoz képest merőleges irányban át és beáramló, 
kölcsönhatásképes részecskék áramlási eredője felülírja a megszokottan áramlók részecskéinek 
a szabályos életpályáját, ezért azok lépten nyomon az útjukat keresztező, akadályozó, a 
céljaikat bomlasztó idegen részecskékbe ütköznek. Az élőrétegünkben kifejlődő káosz, az 
állandó akadályozás és a bomlasztás valószínűen annak a következménye, hogy a Nappal 
együttáramló Föld elérte egy olyan környezeti felmenői nagy szervezet határát, idegfelületét, 
amelynek a határfelületén áramlás rendezettségi iránya nemcsak erősen kölcsönhatóképes, 
hanem rontó irányú a jelenlegi élőrétegünk lamináris áramlásával szemben. Akár a Napi 
felmenőnek számító nagycsillag, akár annak valamelyik közeli rokonának értünk a 
határfelületéhez, amíg befelé haladunk e nekünk, átlagos és szabályosan, kétdimenziós 
életfelületen laminárisan áramló szervezeteknek, ellenséges irányultságú, bomlasztó felületen, a 
nagyobb tömegáram sűrűség meg fogja változtatni az élőrétegünk rendezettségét. Annak sincs 
számunkra nagyobb jelentősége, ha a rendezettség átalakulását nem az említett felmenői 
határfelülethez közeledés, hanem az elhaló, lebomló idősebb csillagból ki és szétáramló 
rendezettség rontó irányú áramlása váltja ki. A lényeg az, hogy az a lamináris irányú 
életáramlás, amely az élőrétegünkben az eddig szabályos életet fenntartotta, már nem felel meg 
a kor elvárásainak, annak az élethelyzetnek, amelyet a nagyobb tömegáram által meghatározott 
eredő igényel, diktál. Valószínűsíthető, hogy az élet akkor költözik mindig egy élőréteggel 
kijjebb, és talán ezért oszlik meg három egymástól is eltérő állapotra, fejlődési irányra, eltérő 
cél felé, mert a tér rendezettsége esetén ez esetben az élet egyharmadának mindig nagy esélye 
keletkezik a rendezettségi iránya megerősödéséhez, és miközben a másik két állapot 
visszafejlődik, lebomlik, a környezeti domináns rendezettséggel megfelelő irányrendezettségű 
mindig meg tud erősödni. Az ettől eltérő rendezettségnek tehát ahhoz, hogy meg tudja őrizni az 
életállapotát, az identitását, fejlődési célt és áramlási irányt kell változtatni, módosítani, meg 
kell tanulni a tér és idő igénye szerinti irányba áramlani. A bolygónk nagy eséllyel olyan 
irányban keresztezi az intersztelláris szelet, az elért felmenői, környezeti élőréteget, amely a 
bioszférai lamináris életáramlást gyorsító, felbontó jellegű, irányú, míg a kifelé életáramlást hol 
segítő, hol gyengítő. Ez csak akkor lehet, ha a felmenői érintkező felület, a réteghatár most-már 
nem a bioszférai életbölcsőt segítő, hanem annak a peremére kerültünk. A bolygónk relatív 
elmozdulása a felmenői réteghez meghatározza a jövőnk és a fejlődés trendjét. Azok az 
örvényes áramlások, amelyekből emberszerű szerveződések fejlődtek, most-már nem a 
bioszféra felületére, rétegébe esnek, hanem, áttolódtak a termoszférába. A termoszférában 
érintkező két idegen felmenői határfelületek egymáshoz viszonyított eltolódásai örvényes 
áramlásokat sodornak, amelyek valószínűen a termoszférai felszínt és életet építik. A nagyobb 
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bonyolultságú, összetettebb életnek valószínűen el kell hagynia a következő időszakban már az 
ilyen jellegű, a túl gyors és bontó rendezettségű életre alkalmatlanná váló bioszférát. Talán a 
makroevolúció a lebomlás és a térátalakulás mögött az a kényszer húzódik meg, hogy nem az 
élettudat irányítja a tér áramlatait, az csak egy porszem az egész érzéshez képest, az isteni 
közösségnek csak kicsi morzsája, hanem a tér nagy áramlatai, a nagyobb közösségek életcéljai, 
súrlódásai határozzák meg a kisebbek fejlődési és rendezettségi lehetőségeit. A tudat csak 
magyarázatokat keres, értelmet a nagy egész változásában, de mivel a részletek felé fejlődik, 
nem ismeri fel az összefüggéseket, a rész és az egész kapcsolatának a lényegét. Az élet a 
közeljövőben átcsoportosul a külsőbb életszférába, a termoszférába, de ehhez le kell bomlania a 
DNS szintre, és az életfelszínen áthaladó örvényes áramlások átszippantják az életbuborékokat 
a felső és az alsóbb szférákba. Analóg eseményrendet fogunk átélni, megismerni a korábbi 
marsi átalakulással, és a régóta tartó Vénuszi átrétegződéssel. Ha a történelmi távlatokba 
visszamegyünk, akkor megérthetővé válik, hogy esetleg a két réteg életre alkalmasságának az 
átalakulása között jelentős időbeli rés van, ami miatt ez idő alatt az életnek át kell költözni egy 
másik, a kovalens életre ismét alkalmassá váló felszínnel rendelkező, újjáéledő bolygófelszínre. 
Mivel a kisbolygó övezeten túl lévő nagybolygók már a csillagfejlődés sokkal előre haladottabb 
stádiumában, sokkal gyorsabban és a belső rétegekben is magasabb hőmérsékleten változnak, 
ezért az életre alkalmas felszínt nagy eséllyel a Jégkorszak után olvadó Marson fogjuk 
megtalálni. A Mars valószínűen éppen elhagyta az életet lebontó veszélyes életzónát, és már 
kezd kikerülni a nagy felmenői, már hidegfúziós idegpályáról, amely az elmúlt évezredekben a 
tartós felszíni lehűlést, a túl nagy rendezettséget eredményezte. Ez esetben már kellően 
feltöltődött energiával, megfiatalodott, megújult a bolygó, készen áll arra, hogy a nála már jó 
irányú szelek hatására a belső biodiverzitás a kovalens bonyolultságú élettel feldúsuljon, 
szaporodjon. A sorsunk másik lehetősége, a marsi élőrétegbe jutott életanyagok összekeverése, 
nagyobb biodiverzitás, sokféleség kialakulása, hogy a tetszhalott állapotából új tavaszra ébredő 
bolygóba elszállítsuk az ember genetikai anyagát, a mi bonyolultságunkban is kifejlődött 
élettudást és az életérzést. 
A földbolygó azonban egyre jobban belemerül egy nagyobb szervezet, sokkal nagyobb 
azonosságú, egymással azonosan rendezett áramlási irányú részecskék élőrétegébe, amely 
elrontja a bioszféra korábban kialakult lamináris rendezettségét. Az élőrétegünkön áthaladó 
mikroszintű szervezettség áramlási iránya valószínűen erősen kölcsönhatóképes szöget zár be a 
bioszférai áramlással, és a lamináris életáramlással erősen szembe haladása miatt, a volt 
szabályos életáramlásra redukáló eredőjű. Miként 1848-ban az Orosz cári seregek kozákjai is 
egyértelmű hegemóniát létrehozó rendezettséggel elárasztották a magyar szabadságharc éppen-
csak összeállt, a szabályos, megszokott életet építeni kívánók seregét, és a vélt szabályos 
folyamatokat redukálva megváltoztatták, visszaállították a régebbi rendezettséget, hasonlóan 
befolyásolja az emberi szervezeteket építő részecskék rendezettségét ez a velük analóg, 
kölcsönhatóképes, de a rendezettségüket elrontó életáradat. 
A beáramló részecskék, mint a kozák seregek befolyásolják a rendezettségváltozási folyamatot, 
a nagy többséget jelentő részecskék életcélját, életáramlását kevésbé zavaró neutrálisabb 
hatások mássá, rendezetten kifelé áramló tömeggé alakításában. Ilyenkor a térben és időben is 
változó, áramló nagy szervezetek által is megkevert csillagközi térben, az egymás mellett eltérő 
irányban áramló határfelületek között eleve sokdimenziós, nehezebben kiszámítható örvényes 
áramlások alakulnak ki. A bonyolultságban fejletlenebb rétegekből érkező, kisebb tömegű 
egységekre visszabomlott nanoszintű szervezetek, a fénylő csillagok vonzását elkerülve a 
köztes, kiszámíthatóbb térrészben áramlanak. Azok, akik kikerülnek ebből a nagy azonosságú 
áradatból, és az áradat határfelületén megszerzett impulzusban a környezeti fejlettebb bolygók, 
csillagok vonzása alá kerülnek, a sok csillogásban, miként mikor a magyarok kiszabadultak a Bécsi 
Plázákba, a fejlett és csillogó nagyáruházakba, a fogyasztási lehetőség nagyobb szabadsága hatására a nekik 
szokatlan sürgés-forgásban sokszor megszédülnek.  
 
A fogyasztásra serkentés hamar eladósítja a látogatókat, miként ezzel eladósította a Magyar nemzetet. 
Amikor az itthon megtermelt energia mind nagyobb része a külső tulajdonban lévő nagyragadozó 
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kereskedők áruházaiba vándorolt, a szimmetriaként behozott áru azonban rendszerint nem termelő, 
hanem fogyasztási cikk alakban, funkcióban érkezett. A megnövekedett fogyasztással nemcsak a ki és a 
be áramlásunk, azaz az egyensúlyunk vett rossz irányt, hanem az ország gazdasági egyensúlya is 
megbomlott, és a múltban megtermelt értékeinkkel fogyasztani kezdtük a jövőt. 
Az eltérő rendezettségű térrészbe, élőrétegbe beérkező energiahordozók, mint mikroméret alatti 
individuum szervezett egységek, a sokszoros örvényes forgatagban, a csillogásban 
megszédülnek, elvesztik a józan ítélőképességüket, és ezt követően hamarosan a gazdasági 
egyensúlyukat is, és a csillogó, őket elkápráztató felületeken beleszeretnek a másféle 
rendezettségbe. Az eladósodó Nép, az eladósodott ország megszédült a nyugat csillogó csábításában, 
mert azt hitte, hogy a versenygazdaság fenékig tejfel, amely Kánaánban méz folyik a folyókban, holott 
csak az eladhatatlan tejet és dinnyét kellett kiöntenünk, az olcsóbb, árlenyomott, a honában támogatott 
exporttermékek piacletörő özöne miatt. Miközben szétverődött a gazdaság, elfogyasztódott a jövő, sokan 
eladósodtak, és a megváltozó rendszer hűbéreseinek a szolgálatába (adósságszolgálatába) kerültek. Az 
idegen portékát egyre többen és olcsóbban kínálták a magyar termékekkel szemben, és amikor a sokszor 
csapnivaló minőségű élettermékekről kiderült, hogy silányak, és már kevesebben dőltek be a felerősödő 
versenyben, az idegen árú után, az elszegényedett és már függőségbe került termelőkből sokan az idegen 
tőke túlkínálatának a szolgálatába szegődtek. 
 
A normál változású, a megszokott rendezettséget támogató csillagközi tér esetén, amikor még 
nem erősödik fel az intersztelláris áramlás, a környezetben még a tudattal követhető, 
megérthető, lineáris változás, élet és hatáscsere történik. Amikor az elhaló, felbomló nagy 
szervezetek szétáramlásából, vagy az elért nagy energiaszintű felmenő határfelületén áramló 
sok lendületenergiában dús részecskével megérkezik az energiát és változást hozó Intersztelláris 
monszun, akkor a változás gyorsabb frekvenciára, nehezebben kiszámíthatóra, nemlineárisra 
gyorsul. Ha e gyors állapotváltozás feldolgozásához nem eléggé fejlett szervezetek nem tudják 
követni és megérteni azt a nemlineáris eseménysűrűséget, változássűrűséget, amelyet a térben 
szétáramló emigráns legfejlettebb felderítői szervezetek okoznak a környező térségekben, akkor 
halmozódó átalakulás, gyors szervezeti változások történnek, amely felgyorsítja az idegenebb 
részecskék által megtámadott, ellepett térben a differenciálódást. Ilyenkor az egyediség felé 
fejlődő szervezetek és az azonosság felé fejlődő szervezetek körforgása, időhatárhoz érkezve 
léptet egyet az evolúció szervezettségén. Az idegen és már túldifferenciálódott élettér körül 
áramló hidegfúziós, férfias részecskék könnyen impulzusba kerülnek a hozzájuk képest tágas 
nőies életbuborékként, csillogó csábos amazonként, a lendületvesztés ellensúlyozására 
alkalmas, belül kellően üres élettérként nekik kellően védett egyedi életteret adó szervezetek 
belsejébe. A hozzájuk képest élettérnyi nagy térfogatú életbuborékok azonban amikor 
befogadják az elektron jellegű részecskéket, elveszik azok lendületének egy részét, amely miatt 
a maradék lendület rendszerint már nem elég az életbuborékból, a párba épülésből az 
elmenekülésre. Miként az üvegházhatásban a fotonok is lendületet vesztenek, és az 
impulzusban szerzett, együtt már nagyobb indulótömegű párjukkal együtt lelassulva már nem 
tudják elhagyni az új, és védett környezeten kívül utóddal is megáldó teret, hasonló analóg 
folyamat történik egy vagy több nagyságrenddel kisebb energiaszinten. A nőies 
életbuborékokba, a tágas Orgon részecskékbe behatolás elveszi a részecskék szökési 
sebességéhez szükséges lendületenergia hányadát, ezért miközben tömegesen beépülnek a 
feléjük és kifelé áramló Orgon életbuborékokba, a lendületenergiájukat átadva az őket befogadó 
élettérnek ezzel azokat feltöltik friss életenergiával, lendületes energiahordozókkal. Ezekből a 
részecskékből és az őket befogadó, a petesejttel, a tojással analóg már vegyes szervezetekből 
fejlődnek ki az utódok. Az életbuborékokban önálló életáramlás kezdődik, amely barázdálódást 
és rétegeződést hoz létre, amely a tér többi részétől egyre jobban elszigetelődő, külön váló új 
szervezetben ismét felépíti a részecskék által már ismert, de a téralapító, a domináns pár által 
meghatározott bonyolultságot. Egyes nagyobb lendülettel behatoló mikroszervezetek, 
részecskék az élet spiráljában belsőbb, bonyolultabb, gyorsabban keveredő, mások, a kisebb 
kezdeti lendületűek külsőbb, egyszerűbben és kiszámíthatóbban változó, nagyobb azonosságú 
élőrétegekbe kerülnek. A megszokottól eltérő élőrétegbe átkerülés azonban többnyire az adott, 
korábbi rendezettségű szervezetek bomlásával és a bennük eltérő irányba fejlődött, áramló 
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alszervezetek differenciálódásával, egymástól elkülönülésével, a szervezetek feleződésével, 
majd sok esetben többfelé bomlásával jár. Az elhalásként és felbomlásként ismert 
differenciálódási folyamatban, az individuum szervezetek apai és anyai genetikai eredetű 
részecskéiből a legfejlettebbek tovább fejlődnek az összetett bonyolultság és a specializáció, a 
nagyobb sűrűségű anyagi állapot felé, míg mások a nagyobb azonosság és a több bölcsesség, az 
élet tapasztalatszerzése felé fejlődnek. Valószínűsíthető, hogy a lebomlás addig folyik, amíg 
olyan kicsi tömegű, és ezzel az uralkodó rendezettségre beálló, azt felvevő kisebb egységekre, 
pl. DNS-re le nem bomlanak az eltérő rendezettségű szervezetek, amelyek már nem zavarják a 
fogyasztó, a környezet uralkodó áramlási rendezettségét. A kis tömegű, az intersztelláris szél 
által már a megfelelő irányba sodort részecskék impulzus sűrűsége lecsökken, a rendezettség 
beáll a szükséges irányba, és új életáramlás alakulhat ki, amely már nem zavarja a neki nagyobb 
energiaszintű környezet, a hidegfúziós részecskék életáramlását. Az elődök sokkal kisebb utód 
részecskékre bomlanak, amelyek sokkal könnyebben alkalmazkodnak az irányadó 
rendezettséghez, a kor által igényelt életáramláshoz. Az utódok eltérően differenciálódó 
részecskéi már nem az elődök differenciáltsága szerint érkeznek, bomlanak fel, hanem mind a 
két korábbi eltérő rendezettségű genetikai ágában a sikeresen továbbfejlődők együtt áramlanak, 
keverednek és fejlődnek tovább, és ezzel nemcsak eltérő és új, hanem valamiben más 
tulajdonságú, az adott térállapotban életképesebb, jobb minőségű, a közös rendezettségnek 
jobban engedelmeskedő genetikai variációk fejlődnek ki. A bonyolultság felé továbbfejlődők, a 
korábbi rendezettséget az adott környezetben is lebomlás nélkül megtartani, és ezzel együtt az 
új életáramlási irányt megtartani képes szervezetek régi tudása átmentődik, és a már fejlettebb 
közösségekhez csatlakozó nagyobb azonosságúakkal együtt a tömegszámában és az ismert 
bonyolultságában tovább növekvő korszerűsödő szervezetek az eredő tudása, vagy szervezési 
ereje és képességei is halmozódhatnak. Ugyanez igaz a nagyobb azonosság felé visszafejlődő 
ágaknál, amelyeknél a kölcsönösen azonos tapasztalatokat szerzők, a differenciálódásban 
általunk vesztesnek ítélt felek is kölcsönösen megerősítik egymás negatív, vagy és pozitív 
tapasztalatait, ezért az ő utódaikra ható információk már halmozottan pesszimistává a másik 
félé halmozottan optimistává, egyre magabiztosabbá fejlődhet. A térben kialakuló párosodás és 
a DNS folytonosságba fűződés azonban az új határfelületeken már megfelelően keveredő új 
átlagos, vegyes minőségbe, szabályos szimmetriafelület közelében megélni és fejlődni képes 
utódba épül. A Gondviselés rendszeresen megakadályozza az életnek túl kedvezőtlen olyan 
halmozódásokat, amelyek miatt nagyon rövid idő alatt túldifferenciálódna és elromlana az 
élet. Valószínűen ez az emberi réteg boldogtalanságának az egyik oka, amely nagyon sok 
esetben nem a nagyobb azonosságúak egymással erősödő kapcsolatát, hanem az egymásnak 
kellő másságot, tulajdonság kiegészítést, szimmetriát adó párkapcsolatok létrejöttét 
segítik. Bár ezek a kapcsolatok neutrálisabb eredőjük miatt kevésbé veszélyeztetik a nagy 
egység egészét, de a benne együttfejlődő, eredendően más tulajdonságcsoporttal, eltérő 
vágyakkal rendelkező párok sok súrlódásban, csak kompromisszumok árán tudnak közös 
párkapcsolatokban, együtt élő házaspárokban, családokban maradni.  
Valószínűen ez az oka, hogy a tőlünk eltérően fejlődő állatok csak a nemzési, párosodási időszakban 
élnek együtt, különben az eltérő nemek nagyon sok fajnál többnyire külön, vagy vegyes, de nagyobb 
csoportokban élnek. 
 
A sokszintű periódusos rendszerben az együtt és közös térben változó szervezetek egy része 
tovább differenciálódik az egyediség, és a szakosodott tudás felé, míg a gyorsabban változó, a 
már általa a kevésbé megérthető valóságot nem jól viselő, meg nem értő, vagy és az erkölcsi, 
etikai normáinak a konzervatív megtartása miatt el nem fogadó szervezetek a nagyobb 
azonosság és az összetett tudás, a tapasztalatszerzés megértett bölcsessége felé fejlődnek. Ez a 
kétirányú differenciálódó szakosodás azonban éppen úgy kiegyenlíti egymás 
szimmetriahiányát, mint a savas, vagy a lúgos, vagy és az egymással ellenkező vegyi, vagy és 
fizikai hatások, amely úgy képesek a közös térben eltérő irányba fejlődve más felé szakosodni, 
hogy közben megtartják a közös eredő arányát, és a tágabb környezetre nem okoz halmozódó 
hatásváltozást.  
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Van azonban az egymáshoz halmozódó szintek az átalakulásban egy olyan tulajdonság, hatás 
halmozódás, amikor a feltelő fazékként viselkedő apró zavarok (egyedi tulajdonságok, 
képességek, hatások) olyan nagy élettéri, szervezeti zavarokká, lokális szimmetriahiányokká 
halmozódnak, hogy az élet nem képes az elromlott szimmetriavesztéssel tovább azonos 
állapotban változni, és a kialakult szervezeti rendszerén, az eredő állapotán változtatnia kell 
annak érdekében, hogy a további szimmetriavesztés megálljon. Ma elértük ezt a fejlődési 
(visszafejlődési) állapotot, ezért ismét aktuális a szaporodás, a vegyesebb eredőbe keveredés.  
A több szinten élő és eltérő felbontásra szakosodó individuum résztvevők azonban a sokszintes 
életpiramisban ekkor is képessé válnak együttműködni, munkamegosztásban, időrendi 
eltolásban közös, globalizálódó, sokszintű és még bonyolultabb szervezeteket létrehozni. Ezek 
a szervezetek azonban többnyire megtartják az életpiramis hétszereplős, egy dinasztiából, 
eredetileg egy törzsből, genetikai ágból, forrásból kifejlődött még irányítható együttműködés, 
szervezettség tagozódását, azaz egy-egy szint, élőréteg együttváltozói szervezeti egységei ilyen 
konszenzussal még kezelhető együttműködésben halmozódnak egyre nagyobb és összetettebb, 
komlexebb szervezettebb életrendszerré.  
 
A nanoszint alatti, a tér és az idő korlátai által nem gátolt információs energiaszintű 
életszereplők, nanoszintű információs közös egységekbe, individuumokba szerveződnek, 
amelyek ezt követően másokkal nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú többszereplős 
családokba szerveződnek, amelyek más hasonló, analóg családi társulásai foton, elektron szintű 
szervezetekbe, protonszintű közösségekbe, összetettebb és egyre kisebb azonosságú szereplők 
egymással együttműködő összetett, a kicsiknél sokkal bonyolultabb szervezeteibe társulnak. Az 
elektronok impulzusa és párkapcsolata esetén, foton életáramlási sebességgel és életfrekvencián 
változó mikroszervezetek, azaz elektron utódok fejlődnek ki, amely változások, fogamzások 
azonban nemcsak gyorsabban áramló, lendületszimmetria hiányos, hidegfúziós könnyű 
mikroszervezeteket hoznak létre, hanem egyidejűleg az elrugaszkodók centrumaiban nagyobb 
térsűrűségben változni képes, perdületszimmetria hiányos nehezebb, töltöttebb részecskék is 
kifejlődnek. A nagyobb térsűrűségű nehezebb részecskék közös szervezetekbe épülése, 
életpiramisokba halmozódása centrálisabb, de nagyobb energiasűrűségű, magasabb 
tömegszámú energiahordozóhoz és lokális térhez kötött, amelyben az élet e mikroméretű 
szereplői a centralizált szervezetekben a könnyű és szabadabb részecskék és ezek kisebb 
egységeinek a körülöttük és bennük is áramló felhőjében élnek. Ezek az atomnyi életterek olyan 
mikrokozmoszok, amelyek nemcsak feleződni és az eredeti, vagy eltérő irányba fejlődő 
alkotóikra, alszervezeti egységekre szétválni képesek, hanem duplikázódni, nagyobb 
energiaszintű párokba, családi és együttműködő nagyobb tömegszámú szervezetekbe is tudnak 
kapcsolódni, és ilyen egyre bonyolultabb közösségekben tartósan együttváltozni, együtt élni is 
képesek.  Az egyesüléssel nagyobb energiaszintre kerülő családok olyan többszereplős 
együttváltozó, egymáshoz alkalmazkodó, megosztottan szakosodó közösségekbe épülnek, 
amelyekben közösen elfogadott szabályok határozzák meg a szervezeti rendet, a család 
rendjét és a benne élő egyedek életcélok felé törekvési lehetőségét. A családok közös tudata 
mindig eltérő, sok dologban butább, mint a családot alkotó egyéneké, nehezebben és lassabban 
reagáló, egyeztetést igénylő és tömegfüggő. Minél nagyobb létszámú, tömegszámú egy 
szervezet, annál nehezebben, lassabban tehetetlenebbül, ha úgy-tettszik, butábban reagál a 
közösséget érő hatásokra, amelyek miközben egyeseknek jók lehetnek, és ezért ezek az egyedek 
e hatások megtartását igénylik, eközben más egyedeknek kellemetlenek, vagy és károsak is 
lehetnek, amelyek állapotváltozást, megoldásokat igényelnek. Ha a szervezet véleménye, 
akarata valamely igényben megosztódik, és nem jön egyértelmű többségi igény, vagy belső 
hegemónia létre, akkor a szervezeti változás, a kellő reakció elmarad, és a buta, tehetetlenebb 
szervezet nem, vagy csak nagyon gyengén reagál a csak kisebbségnek rossz hatásokra.  
 
Az atomi egységeket létrehozó nanoszintről, a nehezebb részecskékből és a körülöttük és 
bennük is keringő, többszintű résztvevőkből felépülő életpiramis a már ismert Mengyelejev 
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által mintául felállított periodikus szervezetekben, fejlődésben halmozódik egyre nagyobb 
energiaszintű, de egyre nehezebben reagáló, egyre tehetetlenebb, nehezebben alkalmazkodó, 
ezért időben tartósabb állapotú butább közös szerveződésekbe.  A Mengyelejev rendszerbe 
sorolt tömegszámban növekvő rendű besorolás azonban nemcsak felépülési, hanem leépülési 
rendszert is tartalmaz, azaz visszafelé is olvasható fejlődési történet kerekedik ki.  Moetrius két 
ettől eltérő besorolási rendje a fejlődés és a visszafejlődés rendje, azaz történeti eseményrendbe 
sorolt, amelyben a tömegsűrűség változási folyamata van összevetve a valamelyik irányú 
fejlődési renddel, ez pedig egy-egy szervezet család, vagy nagyobb átlagos dinasztia fejlődési 
történetét és differenciálódását is megmutatja. Azonban csak a nagyon sokfélesége miatt 
megosztódó szervezeteknél alakul ki a nagyobb tehetetlenség. Az azonosság felé fejlődő 
szervezetek nagyobb azonossága sokkal gyorsabb együttes reakciókat is lehetővé tesz, e 
szervezetek szinte azonnal, néha a kialakuló kellemetlen hatások felerősödése előtt, azaz a rossz 
irányba fejlődő dolgoknak még a nagyobb szintre fejlődése, megerősödése, a jövője előtt 
képesek reagálni a nekik rossz irányban halmozódó hatásokra. 
 
A térbeli és az energiabeli, valamint az időbeli felbontási lehetőségünk már eléri ezt az 
energiaszintet, az atomi és az ennél nagyobb, molekuláris szint változásának sok részletét már 
ismerjük, de az életszinteket összekötő összefüggések megértésétől, a részekre figyelésünk, 
a szakosodásunk felé fejlődés és a térbeli felbontási képességünk csökkenése miatt egyre 
jobban eltávolodunk. Bár az ember részben képes az általa készített eszközökkel kitolni az 
észlelés és a megfigyelés határait, azonban ezt vagy csak a kisméret mikroszintjei felé, csak e 
térszereplőkre koncentrálva, de az összefüggések megértésétől eltávolodva, vagy csak a távoli 
nagy szereplők látszólag lassan változó élettani folyamatinak, és az összefüggések észlelése felé 
teheti, egyszerre nem képes azonos felbontással látni, észlelni az élet dolgait, és nem képes 
kellően kívülről látni a saját történéseinek a jelenét és a részletek összefüggési eredőjét. Ez 
miatt az élet egy része mindig az egyediség és a mikroméret megértése (be) felé, (a 
perdületszimmetriát vesztett melegfúziós állapot és a mikrokozmoszok felé), más része az összefüggések 
megértése, az előre és térlátás, a külső tér, azaz hidegfúziós, lendületszimmetriát vesztő, 
állandóan áramló állapot felé fejlődik. Ez a különutas, kétutas fejlődés az eltérés irányába 
fejleszt, amely azonban rendszerint képes közösen szervezett, egyre összetettebb, nagyobb 
eredő tudású, bár sokkal tehetetlenebbül reagáló globalizált szervezetekbe épülni, és ebben, az 
életként ismert átalakulás során, tartós és kiszámítható folyamatos állapotváltozási 
lehetőségének, a szimmetriaközeli állapot megtartása érdekében egymással együttműködő, élő, 
sokszintű szervezett egységekben együttműködni.  
 
Az életbe és nagyobb szervezeti egységekbe halmozódás azonban nem áll meg a jelenként 
ismert emberi, látszólagos szinteken, hanem ennél nagyobb energiaszintű, többszereplős 
egységekben együttlakó, együtt élő, együttváltozó, nagyobb lélekszámú lakó, dolgozó, nem látható, 
de már általunk is megérthető társadalmi szervezetekbe stb. és közösségekbe épül. Az általunk 
megértett életfolyamatokba halmozódás azonban az emberi, társadalmi szintek felett és alatt is 
folytatódik, amely felfelé, kellő különbséggel rendelkező földrészekben, élőrétegekben, 
szférákban folytatódik, amelyekben a jelen állapotában változó középső élőrétegek mindig a 
náluk fejlettebb, időben gyorsabban változó, időben előbb elmúló melegfúziós, nagyobb 
változás sűrűségű belső, anyai, nőies réteg, és a külsőbb, lassabban változó hidegfúziós apai 
réteg között, rétegcsaládban fejlődik. A családi létszám, tömegszám csak a korábbi múlt sikeres 
statisztikai eredője, amely egy közös és még kezelhető, döntőképes szervezettségben, az élet 
legstabilabb alapegységében változik. Az egymás mellett lévő rétegekre pl. a Földnél jellemző 
együttműködés látszólag csak a protonszinttől az egyre kisebb bonyolultság felé felfelé a gáz 
sűrűségű hidegfúziós rétegek, az átlagos állapotú, változássűrűségű neutrálisabb folyadék 
rétegek, és a szilárd közegállapotúként ismert anyagi rétegek együttműködésében, az előzőknél 
sokkal nagyobb tömegszámú, nagyobb bonyolultságú bolygónyi fejlettségben is változik. 
Azonban a bolygók, a szülői csillagok élőrétegeiben, azok hatás és energia összegződéseiben, 
potenciálgátjai között fejlődnek, amely az azonos fejlettségű energiaszintek közötti átugrással, 
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az egyhangú fejlődés periodikusság unalmát, életspirált létrehozó fejlődés változatosabb életére 
cseréli. A szülői (csillag) határfelületek, élőrétegek közé kényszerülő bolygónyi szervezetek 
azonban nemcsak egymással és a szülői, rokoni környezettel együttváltozva fejlődnek, hanem 
az életrendszerbe épült szervezettségnek felfelé, a múlt, az előzmények felé sincs konkrét, 
megismerhető határa. A csillagok életterében fejlődő bolygók, és a csillagok is olyan még 
idősebb, korábban változni kezdett, felmenői csillagszervezetek, csillagcsaládok között, azokkal 
együtt és elfogadott, kialakult szabályaik által meghatározva fejlődnek, az anyai csillagok körül 
keringenek, amelyek meghatározzák az egész mindenségben betölthető helyük és lehetőségeik. A 
sikeresebb csillagdinasztiák még nagyobb csillagközösségekbe, együttváltozó 
csillagcsaládokba, csillagvárosokba szerveződve galaxis szervezeteket hoznak létre, és ilyen 
szervezetek ezekhez képest mikroszintű részecskéiként eltérő időrendben és más energiaszinten 
analóg életrendet, változási rendet élnek át, mint mi emberek. Mint tudjuk, a galaxisok is még 
nagyobb galaxis városokba, halmazokba szerveződnek, amelyeknek még magasabb tömeg és 
lélekszámú együttváltozó társulásai az életpiramis legnagyobb tömegszintű, de legkisebb 
egyedszámú nagy szervezeteibe, szuperhalmazokba társulnak egymással. Mivel a hétszintes, 
páratlan rend, jellemzően meghatározza a nagyobb közösségekbe épülés lehetőségeit, ezért 
mindig van az életnek egy olyan legfelsőbb páros szintje, amely melegfúziós eredőként a női 
megfelelője a nagy azonosságú részecskékből szerveződő férfias eredőjű hidegebb, tudatosabb 
isteni környezetnek. Azonban az életre alkalmas térből, - amelyben minden, ami van, benne 
van és benne él, benne változik - csak egy van, ez az egy, a legfelsőbb Hím, az Alfa, a 
kezdet, az első Isten, a közös élettér mindig és örökké élő környezetet alkotó szereplője, 
amelynek azonban a részecskéi, az egységei összetételei, miként az örökzöld fenyő levelei 
folyamatosan cserélődnek. E folyamatos és az időben is eltolt életcsere ad lehetőséget a már 
megszerzett tudás és ismeret, az érzés időbeli átadására, és már megismert, tudás és a 
tapasztalás utódoknak átvitelére. Az első számú Hím, akit Istenként tisztelünk, aki a részeivel 
nemcsak benne van mindenben, hanem életteret és környezetet is ad mindennek, ami van és 
létezik, valóban mindenható, mindenről, ami az élet sejthártyáin, a határfelületein áthatol, 
változik, idővel értesül. Azonban az első számú szervezet is elöregszik és elhal időnként, és 
ilyenkor a rangidős jogutód veszi át a stafétát, az élet és a változás feletti renden őrködést, a 
szimmetria megtartásának a terhét. 
 
A mindenható hidegfúziós hímnek, az ősistennek, az egyes számú életforrásnak azonban van 
egy melegfúziós, nála gyorsabban fejlődő, differenciálódott női megfelelője, amelyet a 
Világegyetemi szinten az ősrobbanásból fakadó utód differenciálódott állapotából fejlődött e 
térben élő valószínűen vörös ,,nagycsillag,, ősanyává. Az élet folytonossága egyben a 
legidősebb atya állapotából az utód állapotán keresztül az elöregedő anya állapota felé fejlődik, 
amelyben az elöregedett szervezet, mint együttváltozó sokféleséget képező lény felbomlik, és a 
csillagvirágzásban szétáradó tér belsejében, ilyenkor mindig egy későbbi leendő, a környezeti 
átlagnál sokkal nagyobb sűrűségű melegfúziós utód fejlődik ki. Ebből a főnixi térosztódásból 
nemcsak a korábbi állapotnál nagyobb egyedsűrűségű, később szükségszerűen melegfúzióssá 
váló centrum, hanem az újjászületésként ismert térdifferenciálódásban, az egyre gyorsabban 
változó szervezet anyai részecskéiből, ki és szétáramolva, a környezetben lehűlve újra 
egymással összetartó hidegfúziós férfias tér, apa, azaz új környezet keletkezik.  
A túlcentralizálódó, apaként, fekete lyukként elöregedő térrész központi részén a beáramló 
részecskékből később ki és szétáramló, a környezetnek ismét sok szeretetenergiát adó új anya 
állapot fejlődik ki. 
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Az élet csomósodása, szerveződése: 
 
A kicsire lebomló, helyzeti szimmetriát, (életteret és hont vesztő), folyton áramlóvá váló 
hidegfúziós szervezetek, megértve a veszteség miatti sérülékenységet, és magányosságot egy 
idő után keresni kezdik a társaságot. E hontalanná váló, a térben szétáramló részecskék egy idő 
után megértették, hogy az elnyert végtelen szabadság ellenére a kicsi szervezetek univerzális 
fejlettsége nem minden esetben elég a tömeggel szembeni szimmetriához. 
A térátalakuláskor kirepülő életanyag egyes, egymás felé is áramló, azonos irányokba tartó 
nagy azonosságú részei szükségszerűen közelednek egymáshoz, amelyekből új csomósodások, 
a korábbi szervezettség különböző részéről származó részecskék eltérő összetételű 
keveredéséből új térsűrűségek alakulnak ki. 14. ábra: Az energia fókuszálása, halmozódása. 

 
 
A felrobbanó, átalakuló térrész különböző részeiről azonos irányba és közel azonos sebességgel 
indult, tehát viszonylag nagy célazonosságú részecske felhői nemcsak közel azonos irányokba 
áramlanak, hanem egymással összetartó közös (eredő) irányba áramolva is sűrűsödnek, egyr 
közelebb kerülnek egymáshoz. A táguló szétáramló térből ilyen módon a tér majdnem minden 
irányába tartó együttáramló részecskefelhők, a közepén a kisebb közegellenállás miatt a többiek 
frontjából előre valamennyire kiemelkedő áramlási kúppal, elöljáró részecskékkel is 
rendelkeznek, amelyek, a volt otthontól távolodás közben a többieknél gyorsabb sebességgel 
áramlanak. A legnagyobb életnyomással elinduló, a korábban legelnyomottabb részecskének 
nagy esélye van, hogy a menekülésben elől járván a többiek váltott vezetője legyen. A 
következő, az Aspektus könyvekben már többször is bemutatott kép, az Internetről való, a 
csillagászok fotózták le, amely a térátalakulásokat követő első társulásokat, a tér látszólagos 
csomósodást mutatja be. Valójában nem a tér csomósodik, hanem a benne azonos irányba 
áramló részecskefelhők sűrűsödnek össze és torlódnak, más hasonló, analóg fejlettségű téridős 
(struktúrájú) szerkezetekkel való találkozáskor főleg akkor, ha azok ellenirányban áramlanak. 
Ilyenkor nemcsak torlódás, hanem relatív szimmetria is kialakul, amely miatt a lendület 
megmaradástól is függően férfias, továbbáramló szerveződés, vagy visszafelé lendülő, esetleg 
lamináris áramlásra kényszerülő, neutrálisabb eredőjű szervezetek fejlődnek ki az élettorlódási 
csomópontokban, a szimmetria pontokban, azaz a felmenők és az elődök által is védett, az 
izotróp közegnél nagyobb, de elfogultabb szabadságfokot biztosító librációs pontokban. 
Az Aspektus 8. könyvében, az élet históriájából átvett, eredetileg az Internetről és az Indexből 
átvett ábra és szöveg. A következő anyag nem teljesen szó-hű idézet az Internetről, az Indexből 
származik: 
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Születő galaxisok 'fényképe' a háttérsugárzásban  vomit  2002. május 27., hétfő 17 

A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB), melyet az ősrobbanás visszhangjakét tartanak 
számon, csillagászok felfedezték az első galaxisok csíráit. A megfigyelések nem csak megerősítik az 
ősrobbanás elméletet, de választ adhatnak arra a kérdésre, hogyan alakultak ki a galaxisok. A CMB a 
Big-Bang után mintegy 300 ezer évvel egy olyan pillanatot örökített meg, amikor a protonok és 
elektronok opálos plazmafelhőjéből atomok képződtek. Az univerzum ekkor vált a fény számára 
átjárhatóvá. (foton utódok születtek, amelyek egyértelművé tették a tér rendezettségét.) 
Foltok a háttérsugárzásban  
A csillagászok 1992 óta tudják, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás nem azonos az ég minden pontján, 
(azaz nem teljesen izotróp) felbomlik sötétebb és világosabb foltokra, az eredeti plazma alacsonyabb 
illetve magasabb sűrűségű területeinek megfelelően. Most a pasadenai California Institute of 
Technology (Caltech) és a torontói kanadai elméleti asztrofizikai intézet kutatói a chilei Atacama 
sivatagban elhelyezkedő rádióantennák (Cosmic Background Imager, CBI) segítségével minden 
korábbinál pontosabban feltérképezték a CBM foltjait.  A legnagyobb foltok méretei megerősítik azokat 
a korábbi eredményeket, melyek szerint az univerzumot főként a taszító hatást gyakorló "sötét erő" 
alkotja. Alig öt százalékot tesz ki összesen a normális és a sötét anyag, melyeket a gravitáció tart össze. 
De a CBI felbontása elég jó ahhoz, hogy a foltok egészen kis csoportjait is meg lehessen figyelni. A 
kutatók a világűrben 14 milliárd évig utazó sugárzás hullámhosszának néhány percnyi változását, az 
eredeti plazma hőmérsékletének ingadozását tízezred kelvin pontossággal ki tudták mutatni. 

 

A tudós az angol Cambridge és Manchester egyetemek kutatócsoportjával együttműködve a napokban 
jelentette be a CMB-n végzett hasonló, de alacsonyabb felbontású megfigyeléseket.  
"Feltérképezzünk valamennyi rádióforrást az égbolton, amelyet össze lehet keverni ennél a felbontásnál 
a mikrohullámú sugárzással. A másik csapat ezt nem végezte el megfelelő alapossággal - vélte Rafael 
Rebolo.  
 
Moetrius hozzáfűzése, hogy a sötét és a vörös felé eltolódott foltok tőlünk nagyobb eséllyel távolodó, 
míg a világos és fényes, sárgás és fehér foltok felénk közeledő közösségeket, részecsketársulásokat, 
felhőket tartalmaznak. A két eltérő irányban áramló rétegek határán mindig örvényes, lamináris 
áramlású életspirálokat kell találnunk. Értelemszerűen kevesebb fény érkezik vissza, a tőlünk távolodó 
objektumokról és ez is késik az átlaghoz képest, míg a fehér és a sárga fény, a kék fény felé eltolódó 
visszaverődés a felénk közeledő objektumokról gyorsul. Az izzásban, gyors változásban átalakuló, ide – 
oda lengedező, verődő forró gázfelhők egymást gerjesztik, a tér belseje sokáig ezért sem tud lehűlni. 
E szervezetek legkisebb tömegű, legnagyobb áramlási szimmetriahiánnyal (sebességgel) 
rendelkező, folyton rohanó tagjai, olyan a nagy csillagokban, galaxisokban termelődő, de 
ártatlanná és neutrálissá, náluk valamiben, pl. az áramlásban, sebességben rosszabb hatásfokúvá 
vált életanyagot fogyasztanak, (épülnek össze velük nagyobb és bonyolultabb egységekbe), amelyek 

Galaxiscsírák, galaxis őssejtek:   15.  ábra: 

"A CBI látja a galaxis-halmazok csíráit" - mondta a 
New Scientistnek Anthony Readhead, a Caltech 
kutatója. A csírák a telihold átmérőjének egytizedét 
teszik ki. De a kutatók meglepetésére a kísérletben a 
vártnál sokkal több apró foltot mutattak ki. Az a 
legvalószínűbb magyarázat, hogy a sötétebb foltokat a 
CMB fotonjainak eltérülése okozza, ahogy a Föld felé 
tartva galaxis-csoportok forró gázfelhőjén áthaladnak. 
Ha ez így van, a foltok mintázata a csillagászoknak a 
túl távoli, közvetlenül meg nem figyelhető galaxisok 
elhelyezkedéséről is információval szolgál. Ez egy igen 
ígéretes, de még csak elméleti szinten működő 
megfigyelés - mondta Tim Pearson kutató. De Rafael 
Rebolo, a spanyol kanári-szigeteki asztrofizikai intézet 
munkatársa szerint meg kell vizsgálni ezeket az 
eredményeket. 
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kisebbek és magányosabbak, vagy és védtelenebbek, tehetetlenebbek mint ők. Az 
elfogyasztottak is hamar megértették, hogy az elfogyasztás elleni védtelenség egyik védekezési 
lehetősége az egymással társulás, az összetettebb, nagyobb energiaszintű közös szervezetekbe 
épülés. Már a legalacsonyabb nanoszint alatt megindul a magasabb bonyolultságú, eltérő eredő 
tulajdonságú szervezetekbe épülés és az elporlódó szervezetekből lebomló, kiváló részecskék új 
társulása nem szükségszerűen kevesebb résztvevőből, nem szükségszerűen kisebb tudású 
szereplőkből épül nagyobb együttműködő egységekbe. Lehetséges, hogy a kicsi méret hatalmas 
tömegű és bonyolult sokkal kisebb részecskékből tevődik össze, amelyek élettapasztalata már 
majdnem teljes, de a neutralitás esetén bölcs, de áramlásban megosztott, neutrális, ezért a 
menekülésre képtelen. Az együttműködés felfelé egyre nagyobb bonyolultságú tömegbe épülés 
felé folytatódik, és az élet egymással együttműködő, vagy-és egymás ellen ható életpiramisba 
épül. Az egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb energiasűrűségű szervezetek 
összetettsége, az eredő fejlettsége és a mindenhatósága az erőszintje és a cselekvési lehetősége 
a megosztottság csökkenése esetén növekszik, ugyanakkor a reakció ideje és a tehetetlensége 
egyre nagyobbra nő.  
 
Már a kicsi egységnyi kvantumokból szerveződő nanoméretű szervezeteknek is van közös 
tudata, az egyéni részecskék tudása közös, vegyes sajátos eredőbe épül. Amikor a mikrovilág 
kicsi szereplői egy nagyobb energiaszintű szervezetbe társulnak, a nagyobbakhoz hasonlóan, 
analóg módon, az azonos arányú elleninformációk, az egymást hatástalanító áramlások, eredő 
vegyi hatások, tudások is semlegesítik egymást. A neutrális eredőjű, határozatlan, sok esetben 
cselekvőképtelenné, és e szervezetekben mindig azok jutnak dominanciába, áramló és 
hatásképességhez, amelyek az adott közösségben viszonylag páratlanok, nem rendelkeznek 
teljes szimmetriával, ezért az eredő hatásuk nem semleges, az egyediségük és a 
cselekvőképességük megmarad. A különleges egyedi tudással, a többieket meggyőző, 
ellenvetés nélkül maradó egyedi hatással, képességekkel rendelkezők, a speciális tudásukat 
megcáfolni, kompenzálni képes eltérő információkkal rendelkező anti egyediség, vagy univerz, 
komplex képességgel rendelkező komplex részecskék hiányában, hatalomra és dominanciába 
jutnak, csak azt kell elhitetniük a többi életszereplővel, hogy a közösen elfogadott (de valójában 
általuk megnevezett, létrehozott) értékrendben az ő páratlan, egyedi tudásuk a közösségnek 
életelőnyt, hatáselőnyt biztosít, segíti az élet megmaradását. Ilyenkor nem ritka, hogy a 
közösség által elfogadott értékrendet, az elismert valóságot manipulálják annak érdekében, 
hogy a korábban megszerzett dominanciát az elleninformációk felbukkanása, de elnyomása 
után, azaz a tudati fejlődés után is megtarthassák. Ez a szervezeteknek néha valóban előnyt 
jelent, mert az elfogult vezetők lendületének, valamely egyedi hatásának a megmaradása miatt a 
szervezet nem kerül e dologban túl nagy szimmetriába, igaz, hogy a tudati tehetetlenség miatt a 
rossz irányba haladás, áramlás, fejlődés a kelleténél tovább tart, és ez néha súlyos konfliktusba, 
vagy katasztrófába is taszíthatja a régi jó irány mellett túl sokáig kitartó szervezeteket. 
 
A szimmetriát kereső és sikeresen megtartó szervezetek azonban lassabban, de együtt 
fejlődnek, sokszor határozatlanok, cselekvő képtelenebbek, ezért a túl nagy szimmetria csak 
átlagos belső állapotot határoz meg. Ha azonban az élet egy potenciálhegyről bármerre 
távolodva lendületbe jön, olyan nagy sebességre és ezzel szimmetriahiányra kapcsolhat, hogy 
az útjába kerülő szimmetriafelületen rendszerint észrevétlenül átlendül, átfejlődik. A nehezen 
átléphető potenciálhegyek és a közöttük lévő potenciál és energiahiányos völgyek, az élet 
mélyebb gödrei között van a szimmetria átmeneti és időben is múlékony, kétdimenziós felületet 
biztosító állapota, amelyen szinte észlelhetetlenül, és mindig olyankor halad át a szerveződés, 
amikor éppen tartós lendületben van. Ilyenkor, ha valaki azt mondja, hogy fékezz, hogy rossz 
irányba mész, a legtöbb szervezet nem hiszi el, hiszen vagy a már ismerten rossz csúcsról lefele 
jövet az élet javulása közben felgyorsulva rohan (még általa nem tudottan) a vesztébe, és 
rendszerint egy nagy lendületvétel után, egy eltérő életakadály, egy másik potenciálhegy felé 
gyorsulva, az őt megállító impulzus kialakulásáig tempósan fejlődik.  
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Az átlagos állapot közelében maradás és a kellően gyors fejlődés, a 3. generációs, már három 
dimenzióban is változni képes melegfúziós szervezetekben azzal valósul meg, hogy a túl gyors 
lendülettel egymás felé (ellen) fejlődő szervezeteket, mielőtt azok egy hasonlóan felgyorsuló, 
analóg szervezetnek áramlanának, az Isteni tudat, a mindenség változására felügyelő 
Gondviselés, vagy és a benne változó közösség közös tudata eltéríti, az áramlási irányokat, (célokat) 
megváltoztatja, ha szükséges a rossz irányba ható szervezeteket felbontja, de a nagyobb térre és 
hosszabb időre kialakuló felsőbb cél nélküli, spontán nagy változásokat, az életáradásokat 
mindig megakadályozza.  Lásd Napóleon, Hitler, és minden más hódító kudarcait. 
 
A hidegfúziós, térrészekben ez csak az együttműködés csak azonos irányba engedő áramlással 
valósulhat meg, amely miatt az ilyen eredőjű szinte tömeg nélküli szervezetek mindig iránnyal 
és helyzeti szimmetriahiánnyal rendelkeznek, azaz jellemzően egydimenziósok és áramlanak.  
 
Az élet megmaradása felett egy hatalmas, nagyon bonyolult Gondviselő szervezet sokszoros 
visszacsatolással őrködik, amely nemcsak folytonosan figyeli a lokális eredők változását, és 
azok nagyobb egységekre, a környezetre kiható hatásait, hanem a nagyobb tömeg érdekei 
szerint befolyásolja e változásokat. A befolyás végrehajtói kicsi, az emberi felbontási szinten 
rendszerint nem észlelhető méretű és hozzánk képest kicsi energiaszintű mikroszervezetek, 
amelyek a nanoszint alatti tartományokban információkat és mikro-hatásváltozásokat szállítva a 
szükséges irányokba (eredők felé) módosítják a nagyobb egységek, szervezetek eredőjét, a 
történések rendjét. Ha egy lokális szervezetben a központi akarat, (a közérzés) ellen 
cselekszenek, amely nagyobb eséllyel módosítja, és elronthatja a közösen változó nagyobb 
szervezetek életeredőjét, a kialakult relatív szimmetriáját, a Gondviselés rendszerint észleli és 
még a nagyobb energiaszintre kerülése, a nagyobb szintű zavarok kialakulása előtt, kijavítja az 
életszervezési hibát. A hiba mindig akkor marad a legkisebb, ha az élettudat a lokális szinten 
nem avatkozik be, hagyja a gondviselők munkájának az érvényesülését, mert a legjobb hatásfokú 
beavatkozás ellen ható életszervezési hibák a jó indulatú beavatkozások következtében is 
halmozódnak, egyre nagyobb energiaszintre kerülnek, és ekkor már csak nagyon nagy térre és 
hosszú időre kialakuló durvább változások állíthatják helyre az eltolódott rendszer 
szimmetriáját. Ha az élet, az egyik félnek jó irányba beavatkozik, nagy eséllyel a másik fél 
félnek rossz irányba módosítja a helyzetet, és a beavatkozás energiaveszteségével az eredő 
egy kicsivel mindig romlik. Ez a változási lehetőségként, életidőként ismert véges hosszúságú 
életszakasz vége felé görgeti az idő mércéjét. Ha azonban a változtatást a Gondviselőre bízzák 
az élet szereplői, akkor a lehető legkisebb szinten marad az életzavar, nem gyorsítja fel 
indokolatlanul az életeseményeket, és ezzel az életidő ketyegését a lehető optimálisabb 
tartományban tartja. Ilyenkor lineárisan változó marad a múló idő, és az események változása is 
kiszámítható, a hibák észlelésére, kijavítására is kellő idő marad. 
 

Ha azonban egy nagyobb lélekszámú szervezetben lényegesen eltolódik, megváltozik és már 
nem tartható a korábbi szimmetria, mert az eredő szimmetria hiánya túl naggyá vált, akkor az 
individuum egységekben, egymástól eltérő szervezetekben elkülönült élet, ha nagyon nagy a 
belső különbség (és feszültség) akkor szétválik, bomlik és osztódik, ha viszont megszűnik a 
nagy különbség, és az azonosság elfogadható mértékűre nő, akkor globalizálódik, egyesül és 
egymással sikeresebben keveredve szaporodik, ezzel gyorsítja fel a változást. 
A szimmetria megváltozása azonban a lokális egységekhez, individuál szervezetekhez kötődik, 
amelynek az eredője kettős visszacsatolással folyamatosan ellenőrzött. A Gondviselő azonban 
rendszerint csak a lokális eredő jelentősebb megváltozásait észleli, akkor, ha a zavar a 
szervezeteket a más szervezetektől elszigetelő neutrális határokon is átterjed, és a 
határfelületeken átterjedő zavar, gerjesztés, a nagyobb szervezeti szintek, azaz a környezet 
időben változó állapotát, kialakult szimmetriáját is megzavarja. Ha azonban a szimmetria 
eltolódása a szervezeteken belüli differenciálódással valósul meg, azaz az eredő megváltozása 
kívülről nem észlelhető, akkor a belső rendjében differenciálódó, nagyobb sűrűségű, 
gazdagabb, többszereplős kisebb térbe szoruló szervezetek energia növekedése, egyediség felé 
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fejlődése, szimmetriában marad ugyanazon élettér nagyobb azonosság felé differenciálódó 
szereplőinek az energia csökkenésével, azaz a szabad és áramló-képes szegény, de tapasztalt, 
univerzálisabb tudású részecskék számának a növekedésével. A tér eredője lényegesen nem 
változik, és ha a környezet, a nagyobb szint nyugalmát, életfolyamatát nem bontja meg, az nem 
avatkozik be, a makroevolúció ilyenkor elmarad. Ez a differenciálódási lehetőség azonban az 
időben és a halmozódó eseményekben véges, feltelő fazékként működik, amelyből, miután 
megtelik a szabad tér feszültségben dús áramló részecskékkel, azok többségbe kerülése esetén 
életáramlás, életáradás alakul ki, amely megváltoztatja, de legalább módosítja a már rossz 
rendet. 
 
 
 
Az észlelhetőség és a kölcsönható képesség feltételei: 
 
A kezdetben jó egyensúlyban fejlődő szervezetek idővel elromlanak, és lassan egyre rosszabb 
eredőjű szervezetekké válnak. Az észrevehetetlen romlás csak fokozatosan és kisebb 
szimmetria elleni vétségekben fejlődik ki, amely az azonos irányba fejlődőknek, és a jobb 
dolgokat élvezőknek nem tűnik ki. Azonban a rossz eredő felé halmozódó tulajdonságok, 
hatások azoknak, akik e hatások hátrányait elszenvedik rendszerint azonnal szembeszökők, akit 
megszúr a tű, az a szálkától is fél.  
A hátrányokat elszenvedő, szabadabban áramló (szabálytalanságra kényszerülő) szervezeteknek 
azonban azonnal feltűnik az őket sértő szabálytalanság, (a szálka és a gerenda esete), és a károsultaknak 
a szimmetria nagyon vágyott legkisebb hiánya is észlelhetővé válik. Az ilyen idővel törvényt 
nem tartóvá, vagy a törvény védelme alól kiszorulóvá, nazarobinná váló szervezetek egyre 
szabadabban áramlanak a többieket erkölcsi, szokási és etikai, törvényi, érzelmi gátak között, 
ezért a jelenlétükkel és az ellenhatásaikkal mindig jelzik és a változási igény jelzésével 
akadályozzák a szimmetria túlságos elromlását.  
Az idegen szervezetben nem a már rossz eredőt tovább erősítő azonosság, hanem a régóta 
vágyott, a szimmetria irányába javító másság tűnik fel, ezért a kellően nagy azonosságú 
szervezet eltérése, a mérsékelt idegensége az átlagos állapotnál sokkal jobban észlelhető, 
észrevehetőbb, feltűnőbb, és nemcsak taszítóbb, - gyűlöletre alkalmasabb, hanem vonzóbb, 
csábítóbb, vágyottabb. Az áramlási szimmetriát vesztett szervezet a vele szemben ellenkező 
irányban áramló, egyebekben nagy azonosságú szervezetekre reagál, feltételezhetően ez képes 
lefékezni és helyreállítani a térben, az áramlásban, vagy a perdületben megbomlott szimmetriát. 
Ugyanez a fogékonyság, affinitás jellemző, ha valamely szervezet a perdületi, töltésbeli 
szimmetriáját, vagy a fiatal, öreg szimmetriáját veszti el.  Amikor a szervezeti szimmetria az 
átlagostól nagyon eltolódik, és valamely szervezetben erős szimmetriahiány alakul ki, a 
közösség többsége a szimmetria helyreállítására, a már sokaknak nem jó szimmetriahiány 
megszűntetésére vágyik. Ez miatt veszi észre a férfi a nőt, a nő a férfit, és azokból is főleg azt, 
amely a lehető legjobb szimmetriát adó eredőt biztosítja számára, amelyik a legjobban 
kiegészíti a vágyott és benne nem rendelkező tulajdonságait, vagy a legjobban helyreállítják a 
korábban elveszett szimmetriát. 
 
A túl sok fiatalból álló szervezet eredőjén javít, ha bölcs öregek színesítik a közösség eredőjét, 
míg a túl sok öreg szervezetet tartalmazó szervezetek állapotán, a sok fiatal életerős szervezet 
társulása javít. Hasonlóan működik a vegyi, a mágneses és az elektromos jelenség, mint 
szimmetriavesztés, amely eltérő energiaszinten, életszinten bekövetkező szimmetriavesztés, 
állapotára utal. A szimmetriavesztés, mint a túl nagy szimmetria potenciálhegye által kiváltott időben 
gyorsulva változó állapot helyreállítása csak nagy téridős szerkezeti (fejlettségbeli) azonosság, 
analógia esetén lehetséges, amikor az elvesztett szimmetriát helyreállító, a további 
szimmetriaromlást megakadályozó antitárs, lehetőleg éppen abban az ellentulajdonságban, 
állapotban erős, amiben a megváltoztatandó, szimmetriát vesztett szervezet gyenge. A 
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szervezetek szimmetriájának a romlását megakadályozó társak, rendszerint ellentulajdonságúak 
áramlásban, perdületben, vegyi, mágneses, lendületbeli, összetételbeli, érzelmi és tudati 
eredőben, nemben, öregségben stb. ezért a két – néha a saját akarata nélkül - egymással közös 
változásra fuzionáló szervezet az egymással szimmetriába kerüléskor nemcsak nagyobb 
energiaszintre, nagyobb tömegszámú szervezeti állapotba (globalizálódó, párkapcsolatba) épüléskor 
a periódusos rendszerben is magasabb bonyolultságú állapotba (szervezettségbe) kerül. Ez 
viszont a nagyobb szervezeti szinten előbb olyan határozatlanságot, nemesgáz állapotot, 
cselekvőképtelenséget vált ki, amelyben, a közös szervezetben kialakuló hatások, kevés (a 
közösen és azonosként elismert, ezért halmozódó eredőjű hatások) kivételével, – ezek az 
ösztönösként átörökített hatások – semlegesítik és kioltják egymást. Ilyen egyesülésekkor az 
utódokban a nagyobb szervezeti szinten csak az azonosságban egymást erősítő ismeretek 
maradnak meg az egy új életperiódusban újjászülető, energiában és magasabb tömegszámú 
részecske egyedből újjászerveződő szervezet belső rendjében érvényesülő ösztönös tudásként. 
Ilyenek az enni, inni, szopni, táplálkozni, az élet és a szervezet számára szükségtelen 
információkat, anyagokat és hulladékot kiüríteni, a szeretni, a jót kapni és ennek örülni, a 
rossztól sírni, zokogni, ha nagyon rossz, és a gondozó környezet nem érti meg, akkor üvölteni, a 
környezet tudtára adni, hogy a fiatal fejlődő szervezetnek valami változásra van szüksége. 
 
 
 
 
A rossz felé fejlődés és a túlközeledés másság felé fejlesztő következményei: 
Az eltérő szervezetekben lévő rossz irányú azonosság taszítására a legjobb példa, az utódban 
megjelenő azonosan rossz képességek, amelyektől a szülő, évtizedek óta, rendszerint 
eredménytelenül, vagy magában elnyomva szabadulni próbál. Ha az utódok visszatükrözik a 
szülők felé azon rossz képességeiket, amelyekről magukban már régóta tudják, hogy azon 
képességek, hatások a szervezetük számára előnytelenek, a szükségesnél sokkal hevesebben 
reagálnak, kemény impulzusban jelzik a gyermekeik felé, hogy az a cselekvés, hatás, amelyet 
észleltek, amelyről már azt hitték, hogy magukban legyűrtek, helytelen. Az egymás felé 
közeledő szervezetek többnyire a felismert reménységeiket és a vágyaikat látják megtestesülni a 
feléjük áramló, ilyen képességekkel, adottságokkal is valóban rendelkező idegen 
szervezetekben, ezért ilyenekkel szívesebben társulnak, egyesülnek, közösülnek. A sok eltérő 
energiaszintű réteggel rendelkező szervezetek azonban először mindig csak a legkisebb 
energiaszintű, a megközelített szervezetekkel csak gyengéd hatásokat közlő, - kellően érzékeny változást 
okozó - külső rétegeikkel valóban jó hatású változást okozva közelednek egymáshoz.  A 
nagyobb lendülettel közeledő hidegfúziós szervezetek néha olyan hevesen egyesülhetnek, hogy 
ellentétes irányba keringő határfelületeik részecskéinek a gyengéd figyelmeztető jeleit sem 
veszik figyelembe és egyből olyan testi közelségbe kerülhetnek, amelyekkel már a valódi 
vonzalmat keltő belsőbb, a határfelületeiken azonos irányban áramló, de már nagyobb 
energiaszintű szervezeteket tartalmazó rétegek közös célazonossága végleg összekapcsolják a 
két szervezetet. Ezek a kapcsolatok sem ritkák, de a felületes ismeretség, a kezdeti vonzalom 
hiánya hamar tartósabb kapcsolatot építhet, amely mindaddig kitarthat, amíg a felek nem 
közelednek túlságosan egymáshoz. Ha azonban átlépik a már nagyobb másság felé fejlődött 
rétegeik közös határát, az ellenszenv felerősödhet, és a további közeledés a kapcsolat végét 
jelentheti. Ilyenkor a felek megismerik egymás rossz oldalát, és a szenvedélyből gyűlölet és a 
,,szabadulnék tőle,, érzés fejlődik ki. 
A közeledő szervezetek által keltett pozitív érzések sokszor alaptalanok, a saját vágyakat 
rávetítik az idegen, még kellően távol, a saját hatáskörön kívül lévő szervezet kellően domború 
határrétegeire, gömbölyded életfelületeire. A saját homorú határfelületeken, határrétegeken át, 
mint nagyító lencséken át felnagyítva látott illuzitív valóság rendszerint hamisan mutatja a 
keresett jó dolgokat, mert a még közeledő fázisban lévő szervezet nagyobb változássűrűséget és 
tényleges változásokat okozó, fejlettebb, nagyobb másságú, sokkal bonyolultabb, töltöttebb 
szervezeteket tartalmazó rétegei még nem érnek össze. Az egymás felé áramló sokrétegű, de 
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indokolatlanul optimista életbuborékok, szervezetek gyakran esnek abba a hibába, hogy a 
korábbi, a valóságnál jobb tapasztalataik tükrében szebbnek, jobbnak látják a közeledő 
szervezetet, amelyet a saját, a valóságot eltorzító felnagyított vágyaikon, az érzelmeik vonzásán 
keresztül szemlélnek. 
Amíg a gyengéd külső részecskékkel szinte simogató, egymást támogató, erősítő szervezet  
kellően nagy azonosságú részecskéivel (élőrétegeivel) közeledik a másikhoz, az csak a jót és a 
közeledés előnyeit érzi, csak a jót tapasztalja. Ilyenkor az érintkező határfelületeken azonos 
irányba áramló alszervezeteknek együtt az azonos irányban áramlás miatt kisebb ellenállást kell 
legyőzniük, könnyebb az életáramlás, egyesült erővel kevesebb energia kell a keringéshez, a 
periodikus életkörök körbejárásához, ezért energia megtakarítás, pontosabban felszabadulás 
alakul ki, amely szinte a fellegekbe röpíti a szenvedélyre gyulladó feleket. Ez a kapcsolat 
vonzóvá válik, ellenkezően azon életbuborékokhoz, amelyek határfelületén eltérő irányba 
keringő részecske réteggel, aurával érik el egymást. Az ilyen ellentétes érzelmet keltő 
találkozások, kellő időt adó lassú közeledésekkor rendszerint elutasítóak, taszítók, erősebb 
közeledés esetén gyűlöletre keltők, vagy és szenvedélybe átcsapóak. Az azonos irányba haladó, 
áramló határfelületekkel összeérő, (ellentétes irányba forgó spinű) szervezetek részecskéinek, 
az egymással folyamatosan érintkező határfelületeken rendszeresen találkozó szervezeteknek 
gyorsan telik periódusként ismert nap, már alig várják, hogy ismét este legyen, és ismét 
találkozhassanak a még csak a szebb arcát és a jobb oldalát mutató kedvessel. Ahogy azonban a 
közeledés erősödik, és a két fél szervezet közös párkapcsolatba szerveződik, a kisebb 
energiaszintű részecskék egyre jobban összekeverednek, a már teljesen egymásba érő 
rétegeikben azonos irányba áramló alszervezetek felgyorsulnak. Ez előbb növeli, majd a 
különbség csökkenése után csökkenti a két szervezet között rendezettebbé váló kapcsolatban az 
impulzus sűrűséget, és növeli azt a vonzalomként érzett egymás felé kényszerítő erőt, amely a 
külső tér izotróp nagy életnyomása és a párba egyesült szervezetek alacsony nyomású élettere 
között a különbséget fenntartja. A szervezetek közötti impulzusok csökkenése nyomáshiányt 
eredményez, amely egyre jobban egymás felé sodorja, taszítja a két eltérő forgásirányú, eltérő 
spinű, eltérő nemű szervezetet. Az egyesülés felé haladó, egyre jobban összekeveredő, egyre 
nagyobb azonosságra szerveződő két fél részecsketábor külső élőrétegei a globalizálódó utód 
szervezetben egyesülnek. Az emberi egyedek globalizációja párkapcsolatot és családot hoz 
létre, amelyben az eltérő neműek átélik az előbbiekben leírt vonzalom növekedést, majd a 
periodikus hullámzást, a megszokottságot, a megunást és végül az egymástól eltávolító 
taszítást. Az egymás felé egyre tovább közeledés során nemcsak az azonos irányban áramló 
rétegek érnek össze, hanem a teljes közeledést és az egymásba olvadást meggátolják az 
egyesülő szervezetekben a már nem azonos irányba áramló felületekkel összeérő új külső, a 
régebbi belső rétegek. Amikor a közeledés során már nem az éppen azonos irányban áramló, 
egymással kis szög alatt egyesülni és azonos irányba áramlani képes rétegek érnek össze, 
hanem az előbb csak a hegyesszögben a 45 fok alatti együttáramlást lehetővé tevő 
tartományban egymással kb. 90 fokban eltérő, egymásnak semleges, többségi rétegek is 
összekeverednek, akkor a két szervezet szerelmi viszonyában egy idő után kölcsönhatási 
képtelenség és közömbösség alakul ki.  16. ábrák: Az élet túlközeledését megakadályozó hatásokról. 
 

 

Az azonos irányba áramló részecskéket tartalmazó külső 
határfelületekkel egymás felé közeledő részecskefelhők 
között csökken az impulzus sűrűség, az ellenszenv, 
növekszik a vonzalom, ami közeledést, majd a külső 
rétegek egyesülésével a határrétegben keringő részecskék 
sikeres keveredését és a rétegek globalizációját 
eredményezi. A két félszervezet pozitív és negatív spinű 
részecskéi erősen vonzódnak egymáshoz. 
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Ugyanezen következmények fejlődhetnek ki, két diploid család férfi és nő párosainak az egymáshoz 
közeledésekor, a túl nagy közeledést a másik fél párja rendszeresen megakadályozza. 
 
Amikor a szervezetek a nagy tömegi, vagy tehetetlenségi erővel, kinetikai lendülettel tovább 
közelednek egymáshoz, főleg a nagyobb tömegű szervezetek, akkor átlendülhetnek ezeken az 
ellenszenvet okozó időszakokon. Ha az ellentétben lévő rétegek kölcsönösen felőrlik egymást, 
és a közeledés változatlanul a többség akarata, vágya vagy tehetetlensége szerint tovább folyik, 
akkor a feleket már összetartó külső keveredett rétegek után a belsőbb, szintén nagyobb 
célazonosságú, nagyobb áramlási irány azonosságú rétegekkel összeérve a kapcsolat megjavul, 
és a vonzalom érzelmileg megerősödik. Ha tovább tart a közeledés, akkor a felek rétegei már 
nem kis szögtartományban, hidegfúzióra, együttáramlásra alkalmas kis szögtartományban,( 10 
– 35 fok között) találkoznak egymással, hanem egyre nagyobb lezs az életpályák keresztező 
szöge. Amikor elérik a kölcsönösen 45 fokos áramlási szögazonosságot, céleltérést, akkor a két 
szervezet rétegeiben azok között a részecskék között, amelyek egymáshoz képest 90 fokban 
áramlanak, azaz merőlegesen keresztezik egymás életpályáját, lecsökken a kölcsönhatás. 
Ilyenkor semleges, nagyon alacsony kölcsönható képesség és egymásra neutralitás, érzelmi 
közömbösség fejlődik ki. A párkapcsolatokban ez a megúnás és az érdektelenség állapota, 
amely azonban ismét csak átmeneti időszakig tart. Ha a lendület kitart, és az egymás felé 
közeledés egymáson áthaladássá fejlődik, akkor az egymáson áthaladó részecskefelhők 
kölcsönhatása és az érzelmi hullámzás ismét felerősödik, és nagy eséllyel fordított rendben, de 
némi eltéréssel, már alacsonyabb intenzitással is lejátszódik az az érzelmi átélés, amely a 
kapcsolat kezdetén a felek között lejátszódott. Ha erős érzelemmel kezdődött a kapcsolat, 
akkor, ha a felek nem torlódnak és terelődnek el másfelé egymásról, ha még nem keveredtek, 
vegyültek össze véglegesen együtt maradó részecske felhőkbe, akkor az áthaladás vége erős 
taszítással és ellenszenvvel, rosszabb esetben gyűlölettel fog végződni. Ilyenkor a felek 
elválnak egymástól, és az osztozkodás a sérelmek, az alkalmazkodások és az egyéb az 
együttélés érdekében vállalt atrocitások felhánytorgatásával fejeződik be. A végleges szétválás 
azonban már többé sohasem lehetséges, mert az elődök számos részecskéje az utódokban 
sokkal több fraktálmélységben is összekeveredik, amelyet csak a halál és az isten bonthat fel. 
 
Ha az együttáramlás, az együttélés kölcsönös szimmetriával végződik, a felek kapcsolata 
kitarthat az együttélési életidő végéig. Ez később, ha nem fejlődik ellenszenvvé, 
megszokottsággá, vagy-és elfogadottsággá, megértéssé és szeretetté fejlődhet. Ha a közömbös 
réteg és a változatlanul vonzalmat érző külső rétegek még megtartják a kialakult vonzalmi 

A külső határfelületek globalizációja és egyesülése után, az egymás 
felé tartó lendülettel tovább közeledő szervezetek ezt követően már 
nem az azonos irányba áramló rétegeikkel, hanem mind férfiágon, 
mind női ágon az egymással ellentétes irányban áramló, a lendületi 
célban és a kinetikai erőben egymás ellen ható részecske rétegei 
érik el egymást. A két, ellentétes irányban keringő részecskéjű réteg 
közötti impulzusok felerősödnek és a nagyobb életnyomásban a 
felek között kölcsönösen taszító érzés, ellenszenv fejlődik ki. 

A közeledés következménye, a külső elválasztó határok 
lebomlása. Az azonos irányban a rétegeikből eltávozó 
részecskék más külső rétegbe áramlanak, lamináris, 
szabályosabb, kétdimenziós felület (szimmetria) 
közelében közös életáramlásba kezdenek. Mivel kevesebb 
energia kell az azonos irányba áramláshoz, a közös 
szervezet hatásfoka nő, energia felhalmozás és 
tartalékolási, befektetési lehetőség keletkezik. 
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eredő többségét, és a közeledés a megkezdett lendülettel a kelleténél tovább tart, ekkor a 
szervezeteknek olyan rétegei is összeérnek, amelyeknek az életáramlása, életcélja már nem 
azonos irányú és nem közömbös. Az egymástól kellő saját aurát, személyiséget tisztelő távolságban 
megállapodó párok kapcsolata harmonikus, kölcsönösen egymást tisztelő, egy életen át szóló 
maradhat. Az egymáshoz túl közel kerülő, a személyiség által igényelt távolságnál közelebb 
kerülő szervezetek azonban már átlépik azt a küszöböt, szimmetria felületet, amely a vonzalmi 
azonosság és a taszító másság szimmetriájaként a kettőjük optimális távolságát meghatározza. 
A két sok és eltérő irányban áramló rétegekből is álló, életbuborékként is azonosítható szervezet tejes 
összeolvadását még a nagyobb többség magas azonosságánál is meggátolják az olyan éppen 
ellenkező irányba áramló, és ez miatt egymással magas impulzus sűrűségbe, ellentétbe kerülő 
alszervezetek, belső élőrétegek, akiknek ellenérdekük keletkezik a további közeledéssel és az 
egyesüléssel szemben. Amikor már túl közel kerültek egymáshoz a korábban jelentősen 
eltérővé, mássá, ellenérdekeltté fejlődött szervezetek, és a külső gyengéd rétegeik 
összeolvadásával, nagyobb azonosságra kerülésével már a keményebb magbeli belső rétegek is 
érintkeznek, a két fél között az eltérést, majd eltávolodást létrehozó súrlódások felerősödnek. 
Ha a két szervezet túl közel került egymáshoz, egy idő után már csak a másikból felé áradó 
rosszt, az ellenszenvet, a fékezést és a kialakuló másságot érzi. Amikor már a nagyobb 
sűrűségű, nagyobb fejlettségű de ellenérdekelt anyagias alszervezetek rendszeresen 
konfliktusba kerülnek egymással, a szervezetekben lévő genetikailag idegenek, az életcélokban, 
életáramlási irányban ellenérdekeltek mindig szembe kerülnek egymással. Ez rendszerint súlyos 
konfliktushoz, rendszeres összeveszésekhez, nagy energiaszintű impulzusok kialakulásához 
vezet. Ha az egymáshoz túl közel kerülő szervezetekben nagyon nagy a belső másság, ez 
fokozódó feszültséghez, tartós tűrés után robbanáshoz és gyors egymástól eltávolodáshoz vezet. 
Az ilyen kapcsolatok rendszerint gyűlölettel érnek véget, amikor a felek ellenérdekelt 
részecskéi, egymásnak csapva nagy impulzussűrűségű esemény sorozatban elrugaszkodnak 
egymástól, de mindig marad egy ezen elválási eseményben is összesűrűsödő kevert genetikai 
mag, amely fájó pontként, érzelmi hiányként emlékezteti a feleket a kapcsolat megromlása 
miatt kialakult veszteségre. 
 
 
 
 
 
A melegfúziós folyamatok felerősödése, a nőies eredőjűvé váló szervezetek belső toroid 
üregesedésének, a méhének a fogamzó képességéhez vezető belső tüzelés kialakulása: 
 
Amikor a csillagtéri környezet áramló időben is változó szervezetekkel telik fel, a környezetnél 
éppen fejlettebb, időben már gyorsabban változni képes melegfúziós szervezetek belső 
változása tovább erősödik. Az idegen genetikai anyag egyre növekvő mennyiségű szervezetbe 
beérkezése gerjeszteni kezdi a befogadó szervezeteket, a fogyasztókat, amikor azok antitesteket 
termelve igyekeznek lokalizálni, elkülöníteni és a hozzákötődő antitestekkel együtt a 
szervezetből kivetni az áramlási, és a szerveződési rendjét megsértő idegeneket. Az 
idegenekhez kötődő nagy azonosságú saját részecskék azonban rendszerint nem engedik 
túlságosan eltávolodni a már hozzájuk kapcsolódó, és ezzel nekik már nem annyira idegen 
társakat, amely miatt azok többnyire a megtámadott, befogadó szervezet valamelyik külső 
határrétegébe kényszerülnek, letelepednek, és a már vegyes, elfogadottabb utódaikkal nagyobb 
vegyes kolóniákat hoznak létre. A részben idegen sejtek kolóniái, anyajegyeket, apajegyeket, 
szemölcsöket hoznak létre a külső határrétegekben, amelyek burjánzó, egyre nagyobb 
azonosságú rétegei, egyre kevertebb utódai rétegről rétegre egyre beljebb kerülnek a 
párkapcsolatra lépett szervezetek belsejébe. A külső felületek, élőrétegek azonossága 
folyamatosan nő, és ezzel egyre közelebb engedik egymáshoz a párkapcsolatra lépő feleket, 
amely később a belsőbb rétegek keveredéséhez, a benne élő részecskék, alszervezetek, az 
atomok, a molekulák és a fehérjék vegyüléséhez, párba épüléséhez vezet.  
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Amikor a melegfúziós Napban, vagy csillagokban alakulnak ki ilyen idegen szervezetek 
becsapódásai, flerek, napfoltok, vagy nagyobb mennyiségű idegen anyag beérkezésekor 
napkitörések alakulnak ki. A külső rétegen átjutó idegen alszervezetekhez, részecskékhez ez 
esetben is hozzákötődnek a Napban fogamzott, született melegfúziós Orgon részecskék, és az 
idegenekkel párkapcsolatra lépve együtt kilökődnek, és ezzel a melegfúziós Nap energiát 
veszít. A behatolók, a belső határréteget ostromló férfias hidegfúziós szervezetek energiát, 
melegfúziós részecskéket, és saját védett életteret nyernek, és beépülnek a Napból kiáramló, 
nekik tágas életbuborékokba, az Orgon részecskék által kínált mikrokozmoszokba.  
Ha nagyon magas az időegységre jutó beérkező idegenek aránya, a csillagok, és a Nap is egyre 
erősebben tüzel, védekezik, antitesteket termel, és ilyenkor a szokásos kicsi szpikulák helyett a 
Napkoronája csillagszerűen lángol, csipkés szirmokkal telítetté válik, koronát kap. A 
folyamatban a Nap nemcsak befogadó, hanem a saját részecskéivel megerősített idegen emigráns 
energiát, energiahordozókat a környezet felé elosztó, tehát ilyenkor a Nap a saját rendszerében 
egyre erősebben szórja szét a benne zajló, kiáramló folyamatban az elektronok impulzusaiban 
keletkező, a kiáramlás közben egymást felgyorsító fotonokat. E részecskék kezdetben bizonyára 
nem foton sebességgel indulnak, hanem lassan gyorsítanak fel a szökési sebességre, majd a 
kilökődés, a sikeres szökés után az azonos irányba haladó részecskék egymást segítő társulásai 
sikeresen felgyorsulhatnak a fény sebességére. Ilyenkor nemcsak lassú és nagyobb kezdeti 
tömegű, befelé lendülő nehéz részecskék születnek, hanem a nagyon távolról és nagy sebességgel 
érkező, egy korábbi átalakulásban vesztesként eltávozó, a korábbi életteréből kilökődő, hidegfúziós, gyorsan 
áramló, a tömegelrendezésükben lineárisabb, egydimenziósabb, soros füzérjellegű férfiasabb 
szervezetek is, amelyek nagyon mélyen behatolhatnak az útjukba került melegfúziós Napszerű, 
bolygószerű, hozzájuk képest sokkal kisebb sűrűségű, azaz lokálisan kevésbé koncentrált 
részecske állományú szervezetekbe. 
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz a sorsa, a Napba túl mélyen, túl nagy lendülettel becsapódó 
szervezeteknek, amelyek olyan gyorsan érkeznek, hogy nincs idő az elpárolgásukra, a közeledő 
fázisban, a külső élőrétegekben történő semlegesítésükre. 
Ha a becsapódás után a nagy lendület miatt nagyon mélyen behatolnak a hidegfúziósok a 
melegfúziós szervezetekbe, vagy egyből bekerülnek a belső rétegekbe, vagy a kivetés esetén 
hatalmas erejű napkitörés (csillagkitörés, gázkitörés) mellett kivetik a testidegen anyagot. Ha 
azonban a behatolóhoz túl kevés melegfúziós Orgon részecske keveredik, vagy a behatolás után 
a részecskecsoport nagyon elkeveredik abban az élőrétegben, amelybe bejutott, esetleg nem 
volt teljesen idegen, akkor a kilökődési reakció sokkal kisebb lesz, valószínűen nem fogja elérni 
a szökési sebességet. Az ilyen flerből a Napba, (csillagok esetén a csillagokba) visszaeső 
keverék, újra és újra felhígul, végül elnyelődik, és befogadásra talál. Ezeket a visszakanyarodó 
kilövelléseket látjuk, jellegzetes Napi visszaeső plazmaként. 
A normál evolúcióban, a nagytömegű szervezetekbe beáramló, fokozatosan rétegről rétegre 
közeledő idegen szervezetek részben már a külső rétegekben felbomlanak, elpárolognak, 
felhígulnak, a minőségük ezzel megváltozik, és az idegenségük elfogadhatóra mérséklődik. Ha 
azonban a környezetben elhal és felbomlik egy nagy tömegű részecskét addig 
együttváltozásban tartó csillagszervezet, már nemcsak folyamatosan és kis tömegben, kicsi és 
felbontható, átalakítható részecske felhőkben, egységekben érkeznek a vendégek, hanem egyre 
nagyobb együtt maradt és az időben és a térben is együttváltozó, sőt időben növekvő tömegű 
aszteroidákban, üstökösökben is. E szervezeteknek a csillagrobbanások után is együtt maradó, 
kellő azonosságú, nagy tömegű darabjai már nem párolognak el, hanem a térben és időben 
áramlásuk során, a hozzájuk kapcsolódó és a bennük kifejlődő részecskékkel egyre nagyobb 
tömegűvé és hidegfúziós eredőjű szervezetten együtt áramló, együtt sodródó közös tömeggé 
válnak. Amikor csak kisebb tömegű vendégek érkeznek, a Napszpikulák felszaporodnak, de a 
folyamat kezelhető marad, viszont a Nap és a csillagok, az ilyen gyorsabb fogyasztásra 
kapcsoló szervezetek némi időbeli késedelemmel felerősödő kibocsátása, kisugárzása is megnő. 
Ha azonban az átlagos egységeknél nagyobb egységekben, egyre sűrűbben és együtt érkeznek a 
vendégek, az elromlott távoli, vagy túl katonásan fegyelmezett életterekből érkező emigránsok, ezek már nem 
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párolognak el, nem bomlanak fel teljesen, és nem meleg gázfelhőként, hanem hideg 
permetként, részecske felhőként, vagy-és jégszerű szilárd halmazállapotban érkeznek. A 
környezethez képest nagy hőmérséklet különbségű, hideg folyadékként, (esőként)  vagy és a 
környezetet is lehűtő hideg gáz halmazállapotban csapódnak be az átlagos folyékony, magas 
hőmérsékletű plazma rétegekbe. A beérkezés során, mint a visszatérő űrhajóink, e részecskék is 
felmelegednek, felizzanak, sok esetben elpárolognak, és így kicsi egységekben keverednek 
össze a befogadókkal, az antiszervezetekkel, de sok nem bomlik fel, túléli a beutazást, és még 
szilárd tömeget is tartalmazó gázfelhő vezetőjeként, udvaroncokkal érkező vendégként épül be 
a becsapódási hely környezetébe. Valószínűen így kerültek be egykor a Dél-afrikai, az Egyiptomi, az 
Amerikai földrészen beérkező őseink, és a Sínai hegy mellet a sós, Holt tengerben landoló, héber előd 
részecskék. 
 
Amikor a korábban vegyes eredőjű vagy férfiassá, lokálisan túl nagy sűrűségűvé vált, 
hidegfúziós szervezetek feltelnek, telítődnek a környezetből beáramlott szabad, hidegfúziós, 
lendületenergiában dús energiával, a túltelítődést megakadályozó intézkedések születnek. A 
belsőben nagyon feltelő életbuborékokban, a befogadó nőies szervezetekben, a centralizálódó 
központokban megnő a feszültség, majd az életnyomás, ez pedig megindítja a kifelé áramlást és 
ezzel a terjeszkedés lehetőségét. Megindul a magzati fejlődés, és ez mindig addig tart, amíg az 
anyaméhben, a befogadó védett rétegekben fejlődő utód el nem éri a védett éri lehető 
legnagyobb fejlettségét, vagy és idegennek tekintett, kivetendő, megszülendő állapotot. A már 
melegfúziós állapotban és női szervezetként a placentával ellátott méhben feltelő, az idegeneket 
befogadó és azokkal a szervezet belső védett rétegében elkeveredő kellően vegyes utódba egyre 
több idegen részecske épül be, és ez a beépülés valószínűen addig tart, amíg egyértelműen 
megtartható az alapítók belső életterve és hegemóniája, egyeduralma, azaz a döntő befolyása. 
Ha ez a befolyás megrendül, és a beérkezők többségbe és helyi dominanciába kerülnek, akkor a 
szervezetben megindul sz idegenebbé váló szervezet kivetése a szülés. 
A belsejükben túlcentralizált, túl sok változtatóképes energiát felhalmozó, elférfiasodott 
szerveződések, amikor melegfúzióssá, energiát pazarlóvá válnak hamar kiégnek. Az erős 
központosításban túl gyors változás fejlődik ki, amely elindítja a peremvárosok, a még 
szabadabb környezet felé a terjeszkedést és toroid rendszerű szervezeti elrendeződés alakul ki. 
A férfias, hidegfúziós, még befelé áramló eredőjű, energiát felhalmozó időszak ezzel lejár, a 
határfelületekre áttevődő kiáramlás, a szabályosabbá váló lamináris rétegáramlás energiát ad a 
határfelületek erősítéséhez, a mind nagyobb védettségű belső környezet kialakításához. 
Ilyenkor új határfelületek, élőrétegek alakulnak ki, és a peremvárosok sűrűsége, a 
szegénynegyedek tömegszáma gyorsan emelkedik, miközben a belső, kiégett centrumokban a 
korábbi minőség ki és szétvándorlása, zöldövezetbe költözése miatt, a megszokott minőségben 
alultelítetté, egyre hiányosabbá válik. A fehér és gyorsabban változó életminőséget, a 
centrumokba betelepülő majdnem nincstelen, az adott környezetben idegen sokszor napbarnított 
melegfúziósabb, nagyobb azonosságú kisebbségek váltják fel. Az elnéptelenedő, kiüresedő 
városközpontokat a tanulatlanabb, átlagosabb, szegényebb egyedek lepik el és más minőség 
települ a gyorsabban változó, leromló, kiégő belső részekbe. Az életszerveződés ilyen fejlődése 
során kezd kialakulni a nyári pászma, a sötét gyűrűs övezet, amely a téli fehér pászmák 
belsejében fejlődik ki, majd egyre tágulva követi a korábbi fehér gyűrűk kifelé növekedését, 
terjeszkedését.  
 
Hasonló, analóg folyamat zajlik le a ragadozóvá váló szervezeteknél, amelyek egyre nagyobb 
energiasűrűségű táplálékon, pl. húson, fehérjén élnek, amelyekben a túltelítődés kialakulásakor a férfias 
eredő, a befelé áramlás hamarabb kifelé áramló, szétáramló folyamatokba megy át. Mivel e szervezetek 
gyorsabban élnek, égnek, ezért az átlagnál hamarabb elöregszenek, kiégnek, és mivel a melegfúziós 
állapotban, az átlagosnál, az életanyag keletkezésénél, termelődésénél gyorsabban és többet 
fogyasztanak, ezért gazdaságtalan életfolyamatok részévé válnak. 
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Az elromló életminőséget, szegénységet és a túl magas változássűrűséget csak ezek a nagyobb 
meleghez és nagyobb változás sűrűséghez, nagyobb szabadságfokhoz, és kisebb hagyományos 
rendhez, káoszhoz szokott, hidegfúziósokkal keveredő már kellően vegyes, de még melegfúziós 
eredőjű, ilyen dominanciát megtartó szervezetek képesek elviselni. Ezek a szervezetek sok 
dologban igénytelenebbek, de érzelmi fellángolásokra, labilitásokra hajlamosak, erősen 
kötődnek egymáshoz és nagyobb azonosságú fajtársaikhoz. Az ilyen népesség körében sokkal 
magasabb azonosság, belterjesség alakulhat ki, amelyeknél nem ritka az egymással való 
impulzus és a szaporodás, miközben a genetikai anyagik azonossága feldúsul. Az egymással 
sokkal szorosabb kontaktusban élő, nagyobb egymással azonosságú kisebbség, a közösen 
használt kisebb élettér miatt eleve sokkal erősebb kapcsolatban él, a testiség, az egymásnak 
érés, a külső és a belső élőrétegek nagyobb azonossága ez miatt is sokkal magasabb, mint a 
hidegfúziósabb fehér rétegeké. Miközben az élet a saját köreiben egyre kijjebb terjeszkedik, és 
a pászmák átmérője növekszik, megindul a keveredés a mássággal, amely egy idő után, a köztes 
rétegekben egyensúlyba kerül az azonosság terjeszkedésével, A körkörös egymás körül 
kialakult gyűrűs szerkezet különbsége viszonylag állandósul, miközben a növekedés és a 
határfelületeken a keveredés nem áll meg. Az egymástól elkülönülő gyűrűs rétegek belsejében 
az azonosság erősödik, miközben a rétegek közötti határfelületeken a vegyes, egymással jobban 
keveredő átlagos, a szabályokat jobban megtartó, együttfejlődő szervezettséggé fejlődik. A 
korábbi szerkezeti rend megfordul, és a külsőbb fehérebb pászmájú élőrétegekben ez a minőség 
szaporodik fel, amelynek az azonossága a sikeres elkülönülés esetén nő, és a kifelé táguló, 
egyre vékonyodó, de az átmérőjében növekvő réteg, egy idő után elszegényedett dzsentriként 
emlékezve a korábbi jobb életpozícióikra lassan elkopik, kiöregszik a közösségekből.  
Az életterek kifelé áramló, vagy lassan táguló gyűrűi egyre nagyobb átmérőre növekedés 
közben, a korábbi centrális élőréteg aspektusából elenyésznek a múlt állapotába, de miközben 
kifelé haladnak az átlagos élőrétegekből, módosítják és megváltoztatják a befelé áramlók 
jelenét és jövőjét. 
 
 
 
 
 
A rossz szervezettség, a túlcentralizálás gazdaságtalanná állapothoz vezető 
melegfúziós következménye: 
 
Amikor valamely szervezetek gyorsabban használják fel a táplálék és nyersanyag készleteiket, 
az élőrétegükbe korábban vagy és a jelenben beépült energiát, mint amilyen iramban az 
termelődik, akkor idővel törvényszerűen melegfúzióssá, a környezetnél nagyobb 
változássűrűségűvé, fejlettebbé, de hamarabb kiégővé, elöregedőbbé válnak. Az energia 
meggondolatlan felhasználása, rossz és aránytalan beosztása negatív gazdasági eredőjű élethez 
vezet, amely a korábban kialakult folyamatosságot, az idő folytonosságát megbontja, és 
periodikusan lüktetővé, vajúdóvá teszi az életet. Amikor a termeléshez, vagy és a 
keletkezéshez, azaz az utánpótláshoz képest túl sok fogyasztás, a túlköltekezés miatt a szervezet 
energiakészlete, a korábban felhalmozott tartaléka kimerül, a környezeti beszállítás 
lehetőségéhez kapcsolódó függőség alakul ki. Egyre távolabbról kell pótolni a lokálisan elfogyó 
készleteket, és a növekvő átmérőjű települések (szervezetek) körül egyre távolabbra kell 
eljuttatni az élettermék maradványát, a szemetet, az éppen nem hasznosítható és ezért a 
tömegében felhalmozódó élethulladékot. A túl gyorsan fejlődő szervezetek elöregedésére az 
teszi fel a pontot, hogy a termelés során a termékek költségeibe be nem tervezett hulladék és 
maradék lebontása, az elöregedett életanyagok ártalmatlanítása végül olyan nagy gazdasági 
terhet rak az élet túlfejlődő szervezeteire, hogy azok a gazdasági erő csökkenése miatt már nem 
képesek megbirkózni e terhekkel. A beáramlásnál nagyobb ütemben szétáramlóvá, 
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túlköltekezővé és ezzel melegfúzióssá váló szervezetek, energiákban és még gazdaságosan 
termelni képes energiahordozókban törvényszerűen kiürülnek a belsejükben, csökken e 
minőségben a belső telítettség és ezzel torroidszerű, az energiatermelésben ügyes hidegfúziós részecskék 
(elektronok) egyre nagyobb hiányában elnőiesedő, belsejükben üreges, az átlagos telítettséghez képest 
hiányt tartalmazó szerkezetűvé válnak. Ilyenek lesznek az elnőiesedő szerveződések, az 
elnéptelenedő, Harlemizálódó belvárosok. A férfias szervezetek az átmenet idején könnyen 
nagy tömegben homokossá válnak, a melegfúzióssá, egyenetlenül és túl gyorsan fejlődő, 
kimerülő városok a belsejükben kiürülnek, majd miután gettósodnak, már nem képesek a 
rosszul elosztott, a környezetre túl sokat és értelmetlenül költő gazdasági erővel a gyorsan 
leromló belvárosok átlagos állapotát fenntartani. Miközben a korábbi minőségek ki és 
szétáramlanak, a toroiddá váló szerkezetekben régebben kisebbségben volt, és korábban a 
környezetbe szorult szervezetek betelepülnek a kiüresedő centrális részekbe, amely megindítja 
a városi szervezetek terhességét. A korábban fiatal nőként fényes városok eltartása egyre 
terhesebbé válik a környezet számára, ezért azt elhanyagolják, az lepusztul, és tovább telítődik a 
betelepülő tudatlanabb, igénytelenebb minőséggel. Az átlagossá visszafejlődő korábban férfias, 
dinamikusan fejlődő szervezetek, a belsejükben kiüresedés miatt, nőiessé válnak, azaz a belső 
fogadóképességük, a belsejükben kialakuló szabadabb élettér miatt növekszik. Ez a folyamat a 
centrális szervezetek méhének a kialakulása és a fogamzásra képes állapot létrejötte. A már 
szétáramló és kiáramló részecskékkel rendelkező, melegfúzióssá váló nőkben, és az ilyen 
analóg szervezetekben a toroid közepén, a hüvelyüknél és a méhüknél, a rugalmasan tágulni 
képes belső üregükben található, amelynek a befogadóképessége növekszik. Az elférfiasodott, 
túltelített környezetben kifejlődött, de az ilyen szervezetekből kiáramló, új életteret kereső 
genetikai anyagot befogadni, annak életteret adni képes elnőiesedő szervezetekben elkezdődik a 
petesejt érése, a méhben megvastagodó placenta érhálózatának a felerősödése, energiával 
feltelése, a vegyes eredőjű magzat (utód) fogadására kész állapot kifejlődése. Ez vezet az 
elnőiesedő, melegfúzióssá váló szervezetek fogamzó képességének a kialakulásához. A városi 
méretű, energiaszintű szervezeteknél, ha a centrum körül kiépülő új városrészek túl gyorsan 
fejlődnek, elveszik az energiát a belső részektől, és azok visszafejlődnek, lemaradnak, 
elöregednek. Az országnyi szervezeteknél is hasonló elnőiesedő, melegfúzióssá váló folyamat 
figyelhető meg, amikor a túlcentralizáló, túl sokat és gazdaságtalanul elköltekező vezetés, 
rosszul ossztja el az ország által megtermelt javakat, és az egyenletes fejlődés, az egyenletes 
elosztás helyett, valamelyik peremterületet, (vagy pl. a legújabb és az országnak a legnagyobb 
terhet adó magyar panamát, a kormányzati negyedet, önző és vagy saját egyéni érdekek miatt 
túlfejlesztik). Ez is elvonja az erőt az egyenletes fejlődéstől, és más ország, vagy városrészek 
fejlődése lemarad, amikor pedig kiderül a rosszul gazdálkodás, a rossz elosztás, és már nem 
lehet a tényeket a szőnyeg alá söpörni, akkor a többségnek már rossz vezetések leköszönnek, a 
centrális állások, pozíciók megüresednek, gazdasági befolyásba menekül a harácsoló réteg. A 
helyzet szorításából elmenekülő vezetés miatt a lokális vezetési központok, a lélek telítettsége 
csökken. Ez a lélekközpontokba betelepülési lehetőség, utat nyit korábbitól eltérő minőségű 
szervezetek előtt a megüresedő vezetőségekbe, és az eltérő minőség egyre nagyobb arányban 
betelepül a lélek és a kormány tagjai közé. A másság befolyása felerősödik, és a lélek akarata, 
aránya, célja hamarosan megváltozik, a keveredést és a vegyülést segítővé válik, miközben a 
korábbi, már rosszabb, az élet szabályait meg nem tartó, a rendezettséget rontó minőség ismét 
kiszorul a centrális helyekről, idővel elkopva, egyre vékonyodó réteggé válva a környezetbe 
kényszerül. Az új életprogram és lélek, az új vezetés nemsokára megnyitja a sokféleség 
betelepülési lehetőségét, figyelve az arányok és a dominancia megtartására. Elkezdődik a 
szervezet terhessége, a már vegyes eredőjű utód kifejlődése. 
 
Amikor a városnyi, nagyvállalkozásnyi vagy és országnyi méretű, energiaszintű szervezetek 
belső, centrális része a korábbi életminőségtől kiürül, és mások az addigi kisebbség 
betelepülésére alkalmassá válik, e szervezetek elnőiesedő, belül üreges toroid szerkezetet 
vesznek fel.  A belső és a külső részeket egymástól elszigetelő átlagos és megfelelően keveredő 
rétegből kialakuló, (kétdimenziós görbült életsík, élőréteg esetén), szimmetria felület, 
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(háromdimenziós gömbszerkezetnél gömbhéj) választja el. Az egymással megfelelően 
keveredő, szabályosabban élő, az energiát és a közös hatásokat egymás között sikeresebben 
elosztó átlagos új réteg, mint egy szigetelő réteg választja el egymástól a korábbi 
dominanciában meggyengülő, és az új dominanciában megerősödő rétegeket. Ez esetben az 
átalakulás során megtartható a béke, a békés együttélés átmenete a korábbi hidegfúziós 
állapotból, a téli pászmából, a melegfúziós nyári pászmába, bolygószinten a nagyévi nyárba 
amelyben az új élőréteg megfogan és kifejlődik. Ha megfigyeljük a fák, a kagylók, a 
drágakövek gyűrűs rétegeződését, pl. az achátnál nagyon jól megfigyelhető rétegeződés, és a 
keresztmetszeten kirajzolódó pászmák pontosan megmutatják, hogy az adott életszerkezetek 
hány meleg és hidegfúziós ciklusban vettek részt. A nyár, a fellendülés rosszul gazdálkodó 
melegfúziós időszakát, és a tél, az energiahiányos centralizáló állapotait átlagos tavaszi és őszi 
vegyes átmenetek választják el egymástól. 
 

Ugyanez a rétegeződés alakul ki a kakas és a tyúk genetikai anyagából kikeveredő, új periódust kezdő 
tojás szervezetekben. Kívül neutrális, meszes eredőjű kemény, szilárd kéreg, 2. réteget képező 
határfelületként tartja egyben a globalizációban közös tojás, utód szervezetbe vegyült együttváltozó 
közösséget, amelyen kívül a környezettel keveredni képes gáz állapotú aurában, egydimenziós részecskék 
előttünk láthatatlanul áramló felhője, az aura található, amelyek elszigetelik a tojás szervezetet a nála is 
hidegfúziósabb környezettől. A harmadik réteg befelé egy féligáteresztő sejthártyát képez, ez 
egyirányúsító feladatokat lát el az idő és a szervezet rendjében, és miközben meggátolja a nedvesség, az 
átlagos minőség eltávozását, beengedi a külső térből kisebb egységekben érkező hatásenergiát, a valódi 
energiahordozókat. E réteget csak akkor észleljük, ha megfőzzük a tojást, mert a héj leszedése közben e vékony 
és átlagos, kellően összefonódott vegyes réteg nagyon rátapad mindkét szomszédos rétegre, ezért gyakran a héjhoz 
tapadó fehérjéket is leválaszt a negyedik rétegből. A befelé negyedik réteg egymással nagyobb azonosságú, 
de gyorsabban változó fehérjéből áll, amely átlátszóbb, áttetszőbb, kevésbé fejlett hidegfúziós eredőjű, 
amely, megérthetőbben, és még lineáris fejlődésben változik, kiszolgálja és ellátja hatásenergiával a 
belsőbb rétegekben még lassan változó, még ekkor nemtelen, neutrális eredőjű életet. A negyedik 
rétegen belül, mint az orosz babában, újabb neutrális, átlagos, de a külső neutrális rétegtől eltérő 
eredőjű, energiában dúsabb, időben gyorsabban változó, kellően vegyes neutrális 5. réteg található, 
amely elszigeteli egymástól a nyári pászmás, melegfúziós, energia-gyűjtésben fejlettebb sárgáját az 
információ és tapasztalat, emlékezet gyűjtésben sikeresebb, fejlettebb fehérje rétegtől, a hidegfúziós 
külső téli pászmától. A nyári pászma a valódi melegfúziós réteg a sárgája, a téli pászma a fehérje, 
amelyek között átlagosabb, e rétegeket egymástól elszigetelő neutrálisabb, egymással sikeresebben 
vegyülő rétegek vannak. A szerveződésben a 6. belső rétegét tehát a plazma állapotú energiában nagyon 
dús sárgája képviseli, amely már melegfúziós, időben fejlettebb, színesebb, és bár lassabban változik, 
gyorsan meg tud romlani. A nagyobb térsűrűségű, nagyobb energiahordozó sűrűségű homogénebb, 
önmagával nagyobb azonosságú, melegfúziós sárga réteg, kisebb térben is képes tartósan együtt 
változni, de a romlékonysága miatt nem érheti nagyobb gerjesztés, mert ekkor megtermékenyítés, friss 
életprogram, tudás nélkül megzápul. Hasonló az elrendeződés a Napban, a csillagokban és ezekkel 
analóg szerkezetű bolygókban, de a sejtekben is. A homogénnek, egyformán gazdagnak, egyformán 
fejlettnek látszó melegfúziós eredőjű sárgájába azonban a kakas, még a szervezet korábbi, fiatalabb, 
kifejletlenebb állapotában bejuttatta a nagyobb lendülettel érkező, magasabb áthatolóképességű, 
emlékezetben, tapasztalatokban is fejlettebb hidegfúziós, centralizált a tudatban fejlettebb genetikai 
anyagát, amely a 6. rétegben hetedik, legbelső, legfejlettebb rétegként vándorútra kel. A tojásban lévő 
életanyagot az idegenségével, a nem teljes, de elég nagy másságával állandóan gerjesztő, az eltérő 
életlehetőséget is ismerő, bemutató hidegfúziós megtermékenyítést elvégző részecskék, a saját 
életprogramjukkal gerjeszteni kezdik, megfertőzik az energiában dús, gyorsan változó 6. réteget, amely 
ezzel gyorsabb változásra kapcsolva belekeveredik a fehérjéket tartalmazó hidegfúziós rétegbe. A két 
eltérő életminőség és az eltérően fejlett átlagosabb neutrális minőség összekeveredik a vendégekkel, a 
megtermékenyítőkkel, amelyek egyre több hidegfúziós részecskét fogadnak be a környezetből. Elkezdődik 
a tömeg beépülése, sűrűsödése, az életprogramnak megfelelő életszerkezet, szervezet felépítése. A 
hébereknek megfelelő analóg, a környezethez képest túlfejlett megtermékenyítő, a változást elindító 
szervezetek általuk ismert életprogramot visznek a hét rétegre bomló, ezt követően hét szervbe 
globalizációban összeépülő életszerkezetbe, szervezetbe, amellyel, és a kezdeti szimmetria hiányukkal 
gyorsabban változó, nemlineáris életre keltik a tojásban a korábban csak lassan és lineárisan folyó 
ionos változást. A hét ettől kezdve közös szervezetbe épülő, szerveződő élőréteg (törzs) összekeveredik, 
és a genetikai programnak megfelelő vegyes, átlagos utód szervezetbe épül. 
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A hét csakra, a hét szervezeti központ valószínűen kiépül, a legfejlettebb hidegfúziósok az agyi 
neutronok és a gerinc ideghálózatát építik ki, a legidősebbek közé települnek, a melegfúziós 
analóg társaik létrehozzák a nemiségért felelős szerveket és az ágyékcsakrát. Minden eltérő 
réteget továbbra is neutrális szerveződések vesznek körül, de a másság idővel lecsökken, 
keveredik, de amíg a környezethez képest kellő alternatívákat ad a betelepülésre, a közös tömeg 
tovább növekszik, a vezetők hegemóniájának a fél élethosszig tartó megtartása közben. Kiépül 
a váltógazdaságot biztosító szívcsakra és a hidegfúziósok uralta tüdő, amely a környezeti 
forgalom jelentős részét, az anyagcsere hidegfúziós részét átveszi. 
 
A téli, hidegfúziós eredőjű szerveződési, változási időszak után a befelé haladó, az egyediség felé 
fejlődő életnek tavasz és felmelegedés, a gyorsabb változás, a melegfúziós, majd a kaotikus 
állapot felé fejlődés, az ősz jut osztályrészül. A kifelé a nagyobb azonosságú, a hidegfúziósabb 
állapot felé fejlődő életnek azonban az átlagos és korábbi állapothoz képest a melegebb, 
nagyobb változássűrűségű időszak után a lassabb változási lehetőséget adó, kiszámíthatóbb tél 
állapotba fognak szenderülni, ehhez azonban át kell haladniuk egy őszként és kaotikus 
időszakként ismert időzónán, energiában túldúsult, inflációba hanyatló bomló élettéren, belső 
állapoton. A túl gyors változás után kialakuló környezetváltozásban sokan nem tudják a tudattal 
és alkalmazkodó képességgel követni az egyre rapszodikusabban változó beltéri eseményeket, a 
szervezetben keringés közben a nagy melegek és a lehűlések váltakozását, amely miatt az 
elöregedett, alkalmazkodni képtelen szervezetek jelentős része a legnagyobb változássűrűségű 
szervekbe kerülve elhal és felbomlik, kisebb egységekre visszafejlődve követi Morffy 
megoldását. A változás időszaka, a természet klimaxa amely a gyümölcsök túlérésével, az élet 
túltelítődésével elhozza egyes elöregedő szervezetek őszét, és ezzel az ellentétes irányba fejlődő 
más fiatal, a helyzethez sikeresebben alkalmazkodó fiatal, dinamikussá váló, lendületbe jövő 
szervezetek fellendülési lehetőségét. A dinamikusan fejlődő szervezeteknek, (ugyanazon térben 
és időben), ideális környezet és fellendülést, terjeszkedési lehetőséget adó tavasz állapot alakul 
ki, míg az együttműködésben és a tömegben, a képességekben visszafejlődő, egyre nagyobb 
tehetetlenségű, neutrálissá és határozatlanná váló elöregedő szervezetekben ez idő alatt leépülés 
alakul ki. Ez energiacsere, és a szimmetrianövelési lehetőséget hoz létre, amelyben a korábban 
hátrányosabb, indomináns életpozícióban fejlődők idővel előnyösebb élethelyzetbe jutnak, míg 
a korábban őket kihasználók, dominanciában változók visszaszorulnak, hátrányosabb 
körülmények közé kerülnek.  
Az élet hosszabbtávon mindenképpen igazságos, de nem tud állandó szimmetriában élni, 
csak (főleg csak a kétdimenziós változatában) a szimmetria környékén kialakuló keskeny életre 
alkalmas sávokban ide – oda változva, fejlődve a szabályosság környékén tud élni. A három 
dimenzióban már térben, mélységében is felépülő élet is megtartja a szimmetria rendjét, 
tengelyszimmetriába, vagy gömbszimmetriába, majd rétegszimmetriába fejlődve később ismét 
nagyobb pontszimmetriába fejlődik, és ezzel új periódust kezd a változás bonyolódásában. A 
három dimenzióban, térben változó élet, már nemcsak a tengelyszimmetriához, és az egyenlítői 
sík szimmetriájához igazodik. A térbeli szerkezetben, a hidegfúziós fehérje állomány, és a 
melegfúziós sárgája, színesebb állomány között mindig kialakul egy átlagos, egymással jobban 
keveredő utódréteg, amelykezdetben elválasztja egymástól a gyorsabban fejlődő, melegfúzióssá 
és anyává váló belső (felhalmozott hő) energiában dúsabb rétegeket, a külső, férfias, 
hidegfúziós, lendület energiában dúsabb fehérjeszerű rétegektől. A Föld esetében ez az átlagos 
és ezért megfelelőbben keveredő réteg, eddig a bioszféra volt, amely éppen ez miatt a 
környezeténél gyorsabban fejlődött. A környezet változása és a makroevolúció kialakulása, 
egy rokon csillag elhalása miatt kellően távolról érkező gyors energiahordozók árasztották el a 
környezetet, és ezzel megnövelték a változás sűrűséget, gyakorlatilag a makroevolúciós 
folyamat részévé váltunk.  
 
A beérkező energiaáradatban a Föld gyümölcse hamarosan beérik, a hat rétegű Földtojás 
hamarosan megtermékenyül, és termőre fordul, mert a hat, egyre nagyobb feszültségű belső 
réteg már nagyon várja a megváltót, amely új, a hatásokat sikeresebben elosztó életprogramot 
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képes hozni a szervezetbe. A belső nyomás növekedésében, a változás sűrűsödésében a gazdag 
belső sárgája érik, hamarosan a tüszőrepedés szemtanúivá, átélőivé szerencsés esetben a 
túlélőivé válhatunk. A megnövekedett belső életnyomásban elkezdődött a keveredés, az 
előkészület a vendégek fogadására, a régi belső minőség, a korábbi nyári pászma kiterjedése, a 
túlfejlett, túl gazdaggá, de belül kiüresedő életbuborékká váló Amerika egyre kijjebb telepíti a 
gazdaságát, és elhagyja az általa kizsákmányolt, elszennyezett, melegfúzióssá, kiégetté vált 
élettereket. A centrumában felfújódó energiabuborék, a hamarosan kipukkanó, inflálódó térben 
kiüresedik, nőiesebbé és melegfúziósabbá válik, amely világméretű szervezettségben megnyitja 
az utat a szabadabbá vált belső térben a gettósodás, az eltérő minőségű új  nyári pászmát 
létrehozó más minőség, az eddigi kisebbség betelepülésére. Az egyre kijjebb terjeszkedő 
korábban domináns minőség, a környezetben lévő átlagosan fejletteket egyre kijjebb és 
keveredésre szorítja, ezzel gerjesztve változásra és gyorsabb életáramlásra, gyorsabb fejlődésre 
készteti.  
A bioszféra körül, miként Amerika gazdasága körül, egy új, időben egyre gyorsabban fejlődő 
domináns élőréteg alakult ki, és a fiatal és dinamikusan fejlődő termoszféra, miként a 
bioszférán belül Kína gazdasága átveszi az átlagos, a legfejlettebb réteg, az utód szerepét. A 
gyorsabban fejlődő rétegeken belül rekedő, egyre kevesebb külső energiához jutó, elöregedett 
szervezetek, belsőbb, már régebben energiával feltelt rétegeknek ezzel nemsokára megszakad a 
folytonossága, az energiával ellátása, és ha felhasználják a korábbi tartalékaikat, a fellendülést 
adó korábbi periódus véget ér. A melegfúzióssá, anyává váló belső, idősebb rétegek szerepe a 
környezet egyik energia összetevőjének a termelése, a szervezetén kívül fejlődő utódréteg 
energiával, nyersanyagokkal ellátása, az utódélet fejlődésének a segítése. A felhalmozott 
életanyag átalakítása, lebontása közben el kell látnunk a fiatal élőréteget fúzióra alkalmas nőies 
Orgon energiával. Az élőrétegünkben melegfúziós időszak, rétegterhesség, nagyévi nyár 
kezdődik, amely több ezer évig is eltarthat. 
 
A gazdagodók, a melegfúzióssá válók energiával feltelése nem cél nélküli, a Bölcs természet, ha 
úgy tetszik az isteni szervezet, amely az élet felett Gondviselőként őrködik, csak olyan 
változásokat, lehetőségeket enged, amelyek egyszerre többes és távoli célt is szolgálnak. Az 
energia centralizálásának is célja van, a szervezetek szaporodása, beruházása tőkegyűjtést, 
felhalmozást, tartalékolást kíván, hogy a legfejlettebb élettermékek utód virágokként, energiát 
vivő támogatóként menekülhessenek át a jövőbe, ennek érdekében a közösségtől szerzett 
energiával támogatják az általuk is táplált utódélet kifejlődését. A globalizálódó, anyává 
átfejlődő belső rétegek körül egyre újabb külső rétegek fejlődnek ki, végül a rétegek 
egyesülnek, az általános energiahiány, a külső támogatás hiánya és a folyamatosság 
megszakadása miatt gyorsabb változásra és sikeresebb keveredésre kapcsolnak. Ezt a gyorsulást 
segíti a csillagtéri kérészrajzás, az energiafelhők megérkezése, amelyek a felmenői csillagok 
életfolyamatát is felgyorsító, egyre nagyobb áthatoló képességű, egyre fejlettebb, egyre kisebb, 
koncentráltabb tömegű, hatású mikroszervezetekbe építve szórják szét a hatásaikat a 
környezetben. A Nap és a csillagok által kibocsátott hatóanyagokban, a fotonokban a 
fényspektrum összetételi aránya megváltozik, és a csillagfejlődés, a fogyasztás felgyorsulása 
következtében a korábbi három főspektrum, az infravörös sugárzást adó melegfúziós 
részecskék, a fényt adó átlagos foton részecskék és az UV sugárzást adó nagyobb áthatoló 
képességű, a lendületben és a hidegfúzióban legfejlettebb részecskék aránya megváltozik. A 
felgyorsuló folyamatokban, a gyorsan fejlődő termoszféra az időben növekvő változássűrűsége 
miatt, egyre több fényenergiát, átlagos energiát és hőenergiát képes befogadni, ezzel viszont 
nemcsak a változás sűrűség nő, hanem a benne lamináris áramlásba terelődő fiatal élettel egyre 
jobban leárnyékolja a belső rétegeket. A lamináris áramlásba terelődő új vegyes, átlagos és 
neutrális élőréteget létrehozó szervezettség, potenciálgátat, az átáramlást gátló határréteget, 
határfelületet épít az átlagos részecskék továbbhaladásának a megakadályozására. Abból 
észleljük, hogy a folyamat eredményesen halad egy új és fiatal termoszféra (bioszféra utód) 
azaz új átlagos és sikeresebben keveredő réteg felépülése felé, hogy a hagyományos 
fényenergiából egyre kevesebb és egyre rapszodikusabban érkezik az élőrétegünkbe. Vagy 
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felhős és viharos az ég, vagy ha megérkeznek a nagy áthatolóképességű, fejlettebb anyai 
részecskék, amelyek magasabb frekvencián energiával látják el a belsőbb rétegeket, a nagyon 
magas áthatolóképességük miatt égetnek, túl gyorsan, a bőrünk által még fel nem dolgozható, 
meg nem akadályozható áthatolással a belsőbb rétegekbe is be tudnak jutni. 
A Föld jelenlegi termoszférai rétegének a lakói sem kerülhetik el a sorsukat, a melegfúzióssá 
válást, az egyre nagyobb frekvencián érkező energia megfékezésére, hasznosítására, fúzióba 
kapcsolására szakosodást. A gyors és magas áthatoló képességű, indulatos, félig anyai és más 
csillagokból is nagyobb intenzitással érkező hidegfúziós apai részecskéket, meg kell tanulnunk 
kezelni, meg kell tanulnunk megszelídíteni, ártalmatlanítani, lefékezni, és melegfúziós 
részecskékké átalakítani, amelyeket rugalmas Orgon életbuborékokba, kozmikus vérsejtekbe 
építve továbbíthatunk a fiatal termoszférai élet felé. 
 
Amikor a csillagok elfogyasztják a hagyományos energiahordozókat, a fogyasztási időszak után 
termelő, energiaszaporító folyamatokba kezdenek, és a korábban felbontott, általuk átalakított 
szervezeteket egyre bonyolultabb, összetettebb szervezetekbe építik A magszaporítás, a 
fúzióval jön létre, amely minden szinten szabályosabban élni képes vegyes, átlagos, 
neutrálisabb energiahordozó életet termel. A magszaporításhoz, az élet egyre bonyolultabb 
szervezetekbe építéséhez a vad részecskéket meg kell szelídíteni, - és miként a kishercegnek a 
rókát, - meg kell őket ismerni, meg kell velük barátkozni, és tudomásul kell venni, hogy ezek a 
mikroszintű szervezetek, részecskék sem egyformák. A barátkozásban szubjektív 
együttműködések alakulhatnak ki, megtanuljuk, hogy a másik nem róka, hanem különleges 
egyed, amely érzelmekkel, tudattal és gondolatokkal is bír.  
 
A belső rétegeknek speciális Orgon részecskéket, belül üreges, nőies életbuborékokat, az 
oxigénnel analóg nőies részecskéket kell termelniük, ezeket az átlagos és már termőképes 
környezetet létrehozó termoszférába kell juttatni, a külső térből érkező gyors, nagy 
áthatolóképességű részecskék megszelídítésére, azokkal társítani, párokba kapcsolni, egymással 
vegyíteni, és ezzel az eltérő változatú utódéletnek az életváltozásra alkalmas életteret adni.  
 
A jövőbeni feladatunk az ilyen belül kiüresedő, melegfúziós részecskék termelése, a 
külsőbb rétegekbe tömeges exportálása. Nem véletlenül nőiesedik az élőrétegünk. Nemcsak a 
halak nőiesednek, hanem az egész bioszféra, belsőbb nőies, melegfúziós réteggé fejlődik e 
folyamatban, amelyben növekszik a változás sűrűség, a szelekciós főhatás. Akik nem képesek 
alkalmazkodni e megváltozó körülményeken tovább változó életfolyamatokhoz, azok 
felbomlanak, a részecskéik leváltják a vezetőségeket, kívül erősödő határfelületű, belül üresebb, 
nőiesebb Orgon életbuborékokká fejlődnek. Ez proton szerkezetet eredményez az e szintig 
lebomló életnek, amelybe, mint kellően tágas élettérbe már könnyen behatolnak a 
határfelületeken még éppen áthatolni képes gyors, férfias részecskék, amellyel a behatoló 
elektronok számának és arányának, tömegének a növekedése közben hidrogénatommal analóg 
gömbszimmetrikus életszerkezeti rendszer alakul ki. A protonréteg határán tehát az Orgon 
részecskéknek tekinthető proton menyecskékbe, belül mikroszinten tágas, üreges, nem telített 
életteret adó elektronok behatolásával, (akik az üstökösökhöz hasonlóan belül is és kívül is 
áramlanak, tehát még szabadok) hidrogénatom szervezetek fejlődnek, amelyeknek a túltelítődő 
változatai nehezebb, nagyobb belső sűrűségű életszerkezetként egy réteggel a centrum felé 
fejlődnek. A belül telítődő nehezebb és ezzel nagyobb tehetetlenségű, egymással a belső térben 
szimmetriába kerülő részecskék szimmetriahiányának a megszűnésekor határozatlanná és 
önállóan cselekvőképtelenné, sodródóvá válnak. E nehéz részecskékre ezt követően, miközben 
lamináris sodródásban az élőrétegekben továbbfejlődnek, egyre jobban hat az a gravitációként 
ismert hatás, amely szerint az időben gyorsabban változó, melegfúziósabb, nehezebben 
áthatolható rétegek, (a Föld belseje) felől, kevesebb lendületátadás éri, mint a külső és 
szabadabb térrész felől, ezért a körfolyamatokat eredményező ciklusos áramlásban, rétegről 
rétegre beljebb sodródnak, életspirál, időspirál fejlődésbe kényszerülnek. Mivel a belsőbb 
rétegekben átalakuló minőség, élettermék eltérő téridős szerkezetű, azaz eltérő fejlettségű, 
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struktúrájú, mint a külsőbb rétegekben keletkezők, kifejlődők, ezért egymással kevésbé 
kölcsönható képesek, nem akadályozzák meg az eltérő téridős szerkezetű szerveződések, 
élettermékek, azonos minőségű ellenhatással, ellentermékkel nem rendelkező ellenirányú 
átáramlását. A külső rétegek tehát hidegfúziós, a belsőbb rétegekben nem telített, tehát azok 
által befogadó-képes nagyobb lendületű, életprogrammal és emlékezettel rendelkező 
részecskéket exportálnak, míg a belsőbb rétegekben kialakuló téridős szerkezetű, életváltozatok 
a külső rétegekben kelendők, egyediek, páratlanok. A két azonos irányú (radiális) áramlású 
részecskék, a vegyes, átlagos és ezért dinamikus utód rétegekben keverednek, vegyülnek 
egymással, ezért a fiatal termoszféra most a gyorsan fejlődő tavasz, a reménység zöld 
állapotában (nitrogén réteg) változik. 
Az átlagos élőréteg kitolódásával, mindig új anya, (egyesülő, globalizálódó belső réteg), és új 
apa, külső nagyobb azonosságú férfiasabb, hidegebb, kiszámíthatóbban változó réteg fejlődik 
ki, azaz a korábbi rétegek átalakulnak, az átlagos, korábban utód állapotú élőrétegek, 
szervezetek apai réteggé, apákká, vagy anyai réteggé, anyává differenciálódva a külsőbb, vagy 
a belsőbb élőrétegekbe szelektálódnak. Az élőrétegek átalakulásban olyan folyamatok 
erősödnek fel, amelyek a differenciálódást az átlagos állapotból kibomlást segítik, és 
folyamatosan gyengítik e folyamat, életprogram, rendezettség ellen hatókat). A belsőbb 
rétegekben a bomlás lesz a természetes állapot fejlődési iránya, a szétáramlás, a nőies 
energiapazarlás, míg az apai rétegben a befelé áramlás kerül dominanciába. Az átlagos utód 
rétegben, az egymással kellően kölcsönhatóképes, azonos fejlettségű egymásnak részben 
tükörképi, egymást kölcsönösen megfékezni képes szervezetek találkoznak, impulzusba 
keverednek, vegyülnek egymásban, átadják egymásnak a hatásaikat, és ezzel kölcsönösen 
megváltoztatják egymást. A kifelé áramló könnyű leány részecskékből a vegyes átlagos, időben 
a leggyorsabban változó, keveredő (szerelmi) rétegben, belül részecskéket, együttfejlődő új 
életváltozatnak életteret adó anyákká fejlődnek, a férfiasan az átlagos rétegekben és a nőies 
Orgon buborékokba behatoló hidegfúziós fiú szervezetekből, egyre férfiasabb, de a lendületben 
csökkenő, megszelídített apa szervezetek válnak. Az Orgon részecskékbe, a protonokba, azaz a 
rugalmas külső határfelülettel rendelkező nőies, pete, és tojás-szerű életbuborékokba behatoló, 
életprogrammal és céllal érkező részecskék, impulzusba, párosodásba kerülve veszítenek a 
lendületükből, üvegházhatásként ismert folyamatban, áramlási irányváltás  (szögtörés) közben 
elvesztik az eltávozó képességüket, és csökkent lendülettel, a határfelületekkel bezárt tér 
foglyaivá, szervezeti részévé válnak. Miként a tojásba bejutott, azt életre gerjesztő férfias ondó 
fejlett részecskéi ide-oda sodródnak, mint a Krisztus előtti héberek közép Ázsiában, majd 
bekeveredve az általuk keltett örvényes, toroid forgatagba, lassan elvegyülnek, elkeverednek és 
diaszpóraként szétszóródnak a másságukkal, a fejlettebb, valamiben sikeresebben eltérőbb 
életprogramjukkal megtermékenyített térben. A határok ide-oda terelik, a nem merőlegesen 
áramló, a térben páratlan hatású részecskéket, amelyek a többszörös töltöttségük miatt 
rendszerint sikeresen leperdülnek az eltávozásukat megakadályozó határfelületekről, de 
eközben keverednek és vegyülnek, genetikailag felhígulnak az őket foglyul ejtő, de a másságuk 
miatt állandóan kitaszító élettérben. 
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A tüzelés, a melegfúziós, fogamzó-képes állapot kifejlődése: 
 
Amikor egy melegfúzióssá váló életbuborék belső része a változással és azonos hatásokat 
előállítani képes energiahordozókkal telítődik, az életverseny megnő, és a tértől elváló 
lokalizált térrészben, a közös szervezetség, a változás egyre gyorsabb tempóra fejlődik. A 
folyamat melegfúzióssá váló részét már leírtuk, most gondoljuk tovább, a belső réteg 
kiüresedéshez, a fogamzó képességet létrehozó, nagyobb belső feszültséghez, és ezzel a 
túltelítődő belső réteg tüszőrepedéséhez vezető részét. 
Amikor a centrum körül kitáguló élettér határrétegei a keringő áramlás gyorsulása miatt, a 
centrifugális erő növekedése, a radiális kifelé ható lendületerő növekedése és a belső életterek 
átlagosok számára alkalmatlan lakhatási, élhetési lehetősége miatt egyre kijjebb tolódik, akkor 
az energiában gazdaságtalanná, pazarlóvá váló szervezetek belső régi centrumai elöregednek, 
de a régi közös lélek nem hal el, csak egyre nagyobb körben áramlik. A változás sűrűség 
növekedése, az impulzusok lokális felszabadulása miatt a belső részekből egyre nehezebb 
elvezetni az élet szennyét, hulladékát, szemetét, és egyre gazdaságtalanabbá válik e szervezeti 
elrendeződés fenntartása. Egyszerűbb elhagyni az élet által a saját minőségével és a más 
senkinek nem kellő élettermékeivel elszennyezett környezetet, és arrább vándorolni, (ezért 
alakult ki a mindenségben az élet áramlása) mint a már alaposan elszennyezett környezet 
eredeti, élhetőbb állapotát visszaállítani. A fejlett és áramlási lehetőséggel rendelkező élet tehát 
elhagyja az elszennyezett életteret, amely miatt e térrészek telítettsége csökken, és mivel egy 
ilyen környezetben is élet és szaporodásképes minőséggel, a szegénységgel, a kisebbséggel még 
nem kellően telített, ezért ezek akadálytalanul beszivároghatnak a számukra ideálisnak 
mondható centrális térrészekbe. A bennmaradó átlagos, elköltözési lehetőségekkel nem 
rendelkezők azonban védik az életterüket a lepusztulástól az idegenek, a másság beáramlásától 
ezért a terület uralásáért, befolyásáért egyre nagyobb hatalmi harc, impulzusok tömkelege 
alakul ki. Nagyobb eséllyel az győz, aki az ilyen csatározásokhoz, a gyors változásokhoz és az 
alkalmazkodási kényszerhez már hozzászokott, aki a melegfúziós gyorsabb változást, a tudati 
visszafejlődése, leépülése ellenére fizikailag jól bírja, nem kétséges, hogy a kiöregedő 
fehéreknek e centrális és már túl magas változássűrűségű rétegekből hamarosan pusztulniuk, 
vagy eltakarodni szükséges. A belső rétegek impulzus sűrűsége a kiüresedés közben növekszik, 
az élet nyomása megnő, és az élet termése, a tüsző repedése gyorsan közeledik. Amikor a 
centrális térben gyorsabban szaporodó melegfúziós részecskék teljesen kitöltik az általuk átvett 
belső élettereket, egyre kijjebb feszítik, kényszerítik a korábban domináns szervezeteket, és az 
átlagosokat. Miközben a fehérgalléros elit még képes magát megvédeni, az átlag erre egyre 
képtelenebbé válik, és amikor a belső, már túl nagyfeszültségű rétegek, mint a tüsző a 
megéréskor felfakadnak, az eddig határfelületek közé szorított másság szétterjed, és a külső 
rétegekben addig tőlük elszigetelődött hidegfúziósabb rétegek főleg szegényebb, vagy és már 
kellő azonosságú, őket el és befogadó lakóival átlagosabb élőrétegbe keveredik. A belsőbb 
rétegek túltelítődése, a tüsző kirepedésekor, a külső rétegekből befelé tartókkal átlagossá 
keveredés kialakulása részben létrehoz egy új átlagos réteget, amely ettől kezdve egyre jobban 
elszigeteli egymástól a legbelső rétegben növekvő azonosságú melegfúziós, és a külső 
rétegekben szintén növekvő azonosságú hidegfúziós, egymással ellenérdekelt szervezeteket. 
Miközben a legnagyobb nyomású belső élettérből a tüsző repedéskor megindul a kifelé áramlás, 
a másokkal kapcsolatépítésre hajlamos, már majdnem átlagos, kellő azonosságú, energiában már dús 
szervezetek áramlása, eközben a külső tér változása, a környezet átalakulása is befejeződik. A 
távoli csillagrobbanás kicsi de gyors szereplői, hírnökei, angyalai után megérkeznek az egyre 
nagyobb tömegű, a szaporodásra készülő szervezethez hozzámérhető fejlettségű vendégek. A 
csillagszülők dolga, fogyasztása, anyag átalakítása felgyorsul, felerősödik, egyre erősebben 
tüzelnek, egyre nagyobb sebességű gyors fotonokat szórnak szét a Naprendszerükben, az 
életterükben. Ez magasabb változássűrűségre, hatás átalakításra, a lendület fékezésére gerjeszti 
az utódaikat, a bolygókat és ezek rétegeit, alszervezeteit. Az érintetté váló tér gerjesztetté és 
ionosan tüzelővé válik, minden egyre feszültebb lesz, feromon hullám és szaporodási 
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eseménysor halad át az élőrendszeren. Előbb a legkisebb szinteken érkeznek meg a 
leggyorsabb, a legnagyobb áthatolóképességű, a legnagyobb szabadságfokú vendégek, de a 
változást mozgató idő kereke egyre nagyobb szintre terjeszti ki a szaporodást, amit a kisebb 
szintek résztvevői, a kezdeti információkat hozó angyalok belülről már előkészítenek. Amikor a 
gyors részecskék átáramlanak a téren és időn, előkészítik és elvégzik a természet parancsát, 
akkor egyre nagyobb energiaszintű vendégek érkeznek, amelyek az ót során nem bomlanak fel, 
amelyek eléggé azonosak és összetettek ahhoz, hogy a hosszú téridős út során is együtt 
maradjanak. A vendégeket határfelületek a mindenség sztrádáira terelik, és a legkisebb 
akadállyal a nagyobb energiaszintű térszerepelők közötti szimmetriafelületeket, az ottani 
határozatlanságot kihasználva áramlanak a mindenség idegpályáin, gerincvezetékein, csakráin a 
katonás rendben és rendszerint nagyobb együttáramló csoportokban érkező nagyméretű 
energiahordozók. A már neutrálissá váló de sok lendületenergiával érkező, hidegfúziós 
vendégek addig áramlanak a csillagsztrádán, amíg hozzájuk mérhető, kellő azonosságú, az 
áramlásukat megfékezni képes, ellenérdekelt idegen antiszervezettel, vagy befogadó 
vendégváró ellenkező életfázisban változó, nekik életteret adó melegfúziós szervezettel nem 
találkoznak. A térben és időben kikerülhetetlen változásban, miként a magömléskor, nem egy 
megtermékenyítő sejtre kell számítani, hanem rendszerint csoportban érkező, egymást az 
áthatolásban, a térfoglalásban segítő, esetleg a célállomás előtt sokaságra, egyedekre 
visszabomló sejtek, alszervezetek nagy halmazára. A többrétegű bolygótojáson hat rétegen kell 
a vendégnek áthaladnia ahhoz, hogy a genetikai anyagként érkező másságot megfelelő helyre a 
legbelső rétegbe bejuttassa. Ez jelenik meg a János evangéliumában, az Apokalipszisben hét 
menydörgésként, a rétegek átszakításaként, a belső rétegek közös szervezetbe globalizáló 
egyesítésekor. 
A megtermékenyítés, csak a belsejében is erre az eseményre, és az azt követő folyamatra 
megfelelően felkészült, kellően megérett melegfúziós szervezet esetén jöhet létre, amikor a 
térben és időben pontosan kialakuló randevú eléri az élet célját, a megtermékenyítést, az 
utódszervezet vegyülésének, kifejlődésének, együttváltozásának, nagyobb egésszé változásának 
az elkezdődését. A kisded ilyenkor megérkezik, az anyába beérkező hidegfúziós apai 
részecskéktől megtermékenyül, és ami kisebb szinten már korábban végbement, az később 
nagyobb energiaszinten, a társadalmi változásokban, az élőrétegek kifejlődésében, időnként 
újabb bolygók és leendő csillagszervezetek szintjén is megvalósul. 
 
Ahhoz, hogy egy csillag, vagy és egy vele együttáramló bolygó szaporodjon, a térben és az 
időben át kell haladnia valamelyik felmenői, nagyszülői páros közös határfelületét képező 
szimmetriasíkon, ekliptikán, a határozatlanság és az egyenlőség terén. Amikor e síkon, 
felületen, állapoton áthaladó szervezet, az apai, hidegfúziós rétegből, az anyai melegfúziós 
rétegekbe lép, nemcsak nőiesen határozatlanná és szeszélyessé válik, hanem a köztes 
szimmetriafelületen, a csillagsztrádán nagy eséllyel neutron találatot kap, amelyre a kellően 
kevert genetikai anyagot tartalmazó neutrális rétegben áramló, nemiséget árasztó hormonok, 
ferromonok már idejében felkészítik. Mire a megtermékenyítés helyére, a neutron síkra ér, és a 
kisebb energiaszinten fejlődő életanyagot várva a szervezet rendszerint készen áll a fogamzásra, 
a szaporodásra, benne tüzel a belső tér, és a kellően befogadó-képes petesejt megérik, a fúzióra 
készen állnak a feltételek. Ilyen körülmények közé érkezik kívülről a neutrális vendég, amely a 
kellően hideg és számító, céltudatos, a tudatban fejlettebb genetikai anyaga nemcsak beépül és 
szétszóródik a befogadó életbuborékban, az anyában, hanem annak a szervezetében az idegen 
volta miatt a kellően ellenhatású antitestekkel, az Orgon részecskékkel is összekeveredik, párba 
épül, vegyül, és ezzel kevert genetikai állományú utódot hoz létre. Az idegen, majd a 
párkapcsolat után csak félig idegen életanyag, a még mindig túl nagy mássága miatt folyton 
áramlásra kényszerül, a feleződés után a harmadik generációs keveredés, vegyülés során 
negyedelődik, majd nyolcad és 16-részre csökken a benne lévő másság aránya. Amikor az 
idegen hatás kisebbségbe kerül, megkezdődik a szervezetben a Canossa járása, és végig kell 
járnia a Zsidók útját, a diaszpóra útját, az elfogadottsághoz vezető fejlődési utat. 
vasárnap, 2008. augusztus 10. 
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A másság csökkenése és az idegen másság elfogadottá növekedése, hígulása: 
 
A szoláris tér változássűrűsége jelentősen megnő, amikor a környezeten hozzámérhető 
fejlettségű szervezetek nagy tömegben átáramolnak. Ilyenkor a nagyobb egységek beérkezése, 
ha a hidegebb felbomló része beérkezik a Napba, ez napflert vált ki, amely viszont időbeli 
késedelemmel megnöveli a szoláris kiáramlást, és nagyobb kezdeti gyorsasággal, nagyobb 
áthatoló képességgel kidobódó, a fotonoknál is fejlettebb részecskék nagy tömege árasztja el a 
csillagnyi térséget. A környezet ionizálttá válik, gerjesztett lesz, amelyben a már nemekre, 
hidegfúziós és melegfúziós állapotra, eltérő neműre differenciálódott isteni részecske közösség 
magasabb impulzus változássűrűségre kapcsol, szaporodni kezd. 
Az egyre nagyobb szintre kiterjedő, halmozódó szaporodás, jelentős térségbeli 
tömegnövekedést vált ki, amelynél a csillagokba, így a Napba is beérkező egyre nagyobb 
tömegméretű vendégek, egyre nagyobb napfoltokat és napkitöréseket okoznak. Az elgázosodás 
és hígulás nélkül beérkező, az adott környezethez képest sokkal hidegebb, ezért a becsapódási 
területet lehűtve Napfolttá szürkítő idegen anyagok köré, azonnal saját részecskék, antitestek 
fonódnak, amely melegfúziós forró menyecskék következtében e párok vegyes, de az adott 
környezetben azonnal idegenné váló életanyagként kilökődnek a becsapódás helyéről. Annál 
hevesebb a kilökődés, minél mélyebb rétegekbe hatol a beérkező anyag, minél nagyobb 
különbség alakul ki lokálisan, és mint a forró olajba érkező hideg vízcsepp, azonnal felforr, 
elgőzölög, gőzrobbanásban kivetődik a kisebb sűrűsége miatt csak kifelé engedő környezetből. 
Ha azonban a csillag, éppen egy sokkal nagyobb energiaszintű szervezet, pl. egy csillagváros, 
(galaxis) ősi felmenői szimmetriasíkján halad át, akkor a rendszer kora által is meghatározott 
méretű neutronok áramlanak a rendszer gerinc csakrájában. Lásd a későbbi ábrákon bemutatott galaxis 
lény képet. 
 

Az idő periodikáját és az esemény méretét, ezzel az utód valószínű méretét és energiaszintjét 
tehát nagy eséllyel az határozza meg, hogy az milyen nagy lény idegpályáján, halad át. Minél 
nagyobb rendszer szimmetriasíkját keresztezi, annál nagyobb energiaszintű vendégre és 
eseményre számíthat.  
 

A Föld évente kétszer keresztezi a saját szimmetriasíkját, a napéjegyenlőséget, amikor az általa 
is kiszórt élettörmelék, hatóanyag szimmetriasíkot képező kétdimenziós lemeze miatt hol 
alulról, hol felülről kapja az anyai Nap áldását. A Nappal együtt keringő Föld átlag 11 évente 
keresztez egy közös szimmetriasíkot, egy felmenői határréteget, amely 22 évente hoz létre 
ciklikus ismétlődést. Ilyenkor a Naptevékenység megnövekszik, amely megnöveli a 
Napszpikulákat, és a Nap ilyenkor ismerősöktől információt kapva felragyog. Ennél nagyobb 
esemény szinten a folyamat analóg módon kb. 77 évente  felerősödik, amikor egy nagyobb 
felmenői rendszer határfelületén halad át a bolygó gyermekeivel együttáramló Napanyó. A 
felmenői határrétegeknek azonban nincs vége, a nagycsillag, és még nagyobb rendszerek 
határfelületei között ingázó rendszer egyre nagyobb időközökben, egyre nagyobb felmenői 
szervezetek (ősök) határfelületeit keresztezi. Miként a Hold  (földutód) Földtől távolodása és 
közeledése egy 14 napos kettős ciklust generál, azaz hol a saját szimmetriafelületétől beljebb és 
melegfúziós állapotban, hol attól kijjebb és hidegfúziós állapotban változik, és ezzel vezérli a 
bioszférai élőrétegek női nemű, hasonlóan melegfúziós szervezeteknek a havi ciklusát, a Föld 
ciklusait és a Nap ciklusait is hasonló, analóg folyamatok vezérlik. A nagycsillag körüli közös 
szimmetriafelület kereszteződés 12900 évente nagyévi féléveket hoz létre, amelyeknél e 
szimmetriafelületen áthaladás után, kifelé nagyévi tél, befelé nagyévi nyár fog következni. 
Azonban e nekünk nagyon hosszúnak tűnő időszakok, a nagyévi tavasz keveredésében 
feleződnek, és a Nagyév végül négy nem teljesen egyenlő, kb. 6800 éves negyedéves 
ciklusokban, nagyévi, tavaszban, nyárban, őszben és télben változik. Amikor azonban az 
egymástól kevésbé eltávolodó, együttáramló lemenők, az utódok egy sokkal nagyobb rendszer, 
szervezet határfelületén haladnak át, Pl. a Galaxisunk napéjegyenlőségi időszakaszain, 
szimmetria felületén, a nagycsillaggal együttvándorló nappal együtt átlag 125 millió évente, 
azaz fél galaxisévenként haladunk át. 
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Figyeljük a melegfúzióssá váló folyamatot az anyai állapotba, vörös ágba átszerveződő Napnál. 
Amikor a Nap a melegfúziós anyai nagycsillag élőrétegébe érkezik, a határozatlanság állapotán, 
a szimmetriafelületen áthaladva nagy eséllyel neutrális vendégeket kap, amelyekből a kisebbek 
közrehatása, megtermékenyítése által, a lendületben szimmetriahiányos, tőle gyorsan 
eltávolodó, férfias aszteroida utódoknak ad életet. Ilyenkor a napba becsapódó, és benne 
megtermékenyülő neutronok, energiát kapnak, leányokat rabolnak, akik hozzájuk kötődve már 
együtt távolodnak el az anyai csillagtól, amely utódok a gyors eltávolodást követően az Ort 
övezetként ismert végvárakra, a rendszer külső határfelületére kerülnek. A kifelé haladás során, 
a születési rendnek és a kilökődési sebességnek megfelelően időspirálba szerveződő utódok 
hozzák létre a kisbolygó övezetet, a Földtől befelé lévő rétegekben még kisebb tömegű neutron 
szervezeteket, míg a nagybolygók tere között és azokon kívül a Napi időspirált, ha a korábbi 
téreseményekben nagy rendszer határát lépte át a Napanyó, akkor nagy eséllyel nagy méretű 
utód keletkezett, amelyből melegfúziós bolygó fejlődött ki. A bolygók életspirálba szerveződő 
lánca bemutatja a Napot ért korábbi nagy téresemények, becsapódások, fogantatások rendjét és 
idejét, és ebből látható, visszaszámítható, hogy mikor haladt át a galaxisunk szimmetriasávján, 
és mikor egy másik nagyobb rendszer határfelületén. A legidősebb Napleány bolygók, néha 
férfias állapotba fejlődnek, pl. a Szaturnusz jelenleg éppen összehúzódó kék, hideg állapotában 
fejlődik. 
A Földnél az ilyen téridős esemény, nagyobb vendég érkezésekor hold fogamzását, születését, 
kisebb rendszer határfelületének a keresztezése esetén új élőréteg születést eredményez, 
amelyben a jelenlegi elöregedett bioszféra, és a tőle kijjebb de már gyorsabban fejlődő 
hidegebb elektron rétegek között egy új, fiatal élőréteg, a dinamikusan fejlődő termoszféra, 
azaz egy utód fejlődik. Úgy tűnik, hogy a Nagyévi periódusban változó bolygószintű 
evolúcióban a Napi felmenő közötti szimmetriafelület átlépésekor rendszeresen tüzel a Föld, 
ilyenkor mindig melegfúzióssá válik, de nem keletkezik minden esetben élőréteg utód. Ehhez 
egyéb fontos térben és időben is egybeeső, halmozódó feltételek kellenek. 
 
Mivel a termoszféra változás sűrűsége, valamely melegfúziós környezetben változó szervezetben kialakult, 
elromlott szervezeti állapot, (szimmetriahiány), átszerveződés, és energiabummot okozó csillaghalál miatt 
jelentősen megugrott, az elöregedett élőrétegünk e folyamatban melegfúziós anyává fejlődik. A 
rétegünkön kívül már kellően előrehaladott állapotban fejlődik az új átlagos réteg, és most 
minden az ő érdekében történi, jelenleg körülötte forognak az események. Ez azt jelenti, hogy a 
Föld életét meghatározó kezdeti neutrális síkhoz képest, a Napnak anyai, a Földnek nagyanyai 
melegfúziós réteg felé haladunk, a Föld feszültsége és változássűrűsége, a pete érése 
folytatódik. A környezetben valószínűen akár évtizedekkel, de akár már több évszázada 
kialakult csillaghalál késői egyre nagyobb tömegű szervezetei felénk tartanak, a téridős randevú 
várható ideje már ismert. A Föld már a melegfúziós állapot felé fejlődik, elkezdődött az 
élőrétegünk öregedése, bomlása és ősze. A levegő teli van feromonokkal, nemi hormonokkal, a 
mikroszinteken már részben végbement, folyamatban van a szaporodás kiteljesedése, a 
makroszintek csak készülnek a vendégre, a régóta sokak által várt Messiásra, a felszabadítóra. 
A vendég pedig úton van, néhány éven, évtizeden belül megérkezik, és ha sikerrel jár, az 
elfáradt, elöregedett bioszféra megújul, megfiatalodik, ismét anyává válik. Ha azonban a Föld, 
kevés ismerettel rendelkező, csak magukra figyelő lakói, önző, sajátos és kicsinyes érdekekre 
figyelve megakadályozzák a nász létrejöttét, a melegfúziós csillag felé közeledés nem áll meg, 
a túlfejlődött Földet ez esetben a szaporodási esemény elmaradása nem hozza szimmetriába. 
Ilyenkor a túlfejlődés folytatódik, egyre melegebbé és szárazabbá válik a rétegünk, és a Föld 
bioszférájának a vizes korszaka bolygóméretekben kevés idő múlva véget ér. Nem kell félni, 
nem sülünk meg élve, először csak szomjazunk, majd kiszáradunk és elhervadunk, és mire a 
valódi meleg, a tüzes állapot elérkezik, a szerves élet már régen elgázosodott e rétegből, vagy 
letakarásra kerülve elszigetelődik, a felüdülést hozó neutrális vendégektől. 
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Bármilyen nagy együttműködő szervezetet, szervezet rendszert tudtak létrehozni a benne 
változó kicsik, a beáramló tömeg miatti túl nagy életnyomást létrehozó nagy szervezetekben a 
kicsik különbsége is nő, differenciálódnak és miközben egyesek másokkal összeépülve 
energiában felhalmozódnak, mások még jobban fel (le) morzsolódnak. Minél nagyobb egy 
rendszer, annál nehezebb és gazdaságtalanabb a centrumba friss hatásokat szállítani és onnan az 
ott felhalmozódott élettermék maradékát, az élet szükségtelen hulladékát elszállítani.  Az élet 
nemcsak fogyaszt, hanem ezzel megegyező, hatalmas mennyiségű hulladék anyagot termel, 
alakít át mássá. Az életben maradásáért iszonyú nagy mennyiségű anyagot, szervezetet mozgat 
meg. Az időben változó élet talán azért kapta meg e lehetőséget, mert a saját tömegénél 
nagyságrendekkel nagyobb tömegű életanyagot képes változásban tartani az életben 
maradásáért. Minél nagyobb egy szerveződés életfélelme, annál jobban keper, küzd a 
megmaradásért, ha kell a Föld alá bújuk, gödröt ás és megmozgatja a fél világot. 
Ráadásul, amikor az átlagos élet fogyasztói társadalommá alakul,  és a dolgok megjavítása, a 
kisebb élethibák megreperálása helyett, folyamatosan kidobja és gyorsan cseréli a dolgait, az 
egyre gyorsabb, felpörgő változásban az elavult dolgok időbeli mennyiségének a jelentős 
növelése miatt a megszokott hulladék mennyiségének a többszörösét termeli. Talán azért 
kaptuk meg a Mindenhatótól a szimmetria körül változó élet aktívabb lehetőségét, hogy 
eközben minél nagyobb élőtömeget tartsunk változásban, minél többel ismertessük az időben 
változó élet szépségét, eseményeit és szimmetriáját. Az élet három dimenzióba és kis térbe 
összesűrűsödő, inaktívvá váló szereplői pedig nézői e kavalkád változásának. Hol az egyik fél a 
játékos, és a másik a néző, a többség azonban csak inaktív szemlélő, de ezzel a sztoikus 
nyugalommal szemlélt és megértett valóságban változó aktív kisebbségnek, időben és térben 
szabad életáramlási lehetőséget biztosít. 
 
Amikor a valamikori első Isten, az életnek és a benne változó folyamatoknak teret adó legelső 
szerveződés szimmetriába került és osztódni, szaporodni kezdett, három gyermeke született.  
Az egyik a legidősebb, a megszokott szabad teret élvezte, vadászásra, a szállításra és a közvetítésre 
szakosodott, és a lendület szimmetria hiánya miatt folyton áramlott, ide-oda száguldozott, igyekezett 
hidegfúziós és szabad, másoktól kötetlenebb állapotban maradni. Szerette a természetet és a sebességet, 
a vadászatot és a hódítást. Mind a legdinamikusabb elsőszülött, mindenbe bele akart áramolni, 
mindenhol első akart lenni. Folyton intézkedett, igyekezett kitágult és kellően átjárható állapotban 
tartani a mindenséget, életáramlásra alkalmas teret igyekezett fenntartani. A legidősebb Istenfi 
mindenáron arra törekedett, hogy a testvérei építési bontási tevékenységénél megjelenő szállítási 
igényeket ő teljesíthesse, az áru és információ igényüket ő szállítsa. Hogy a legdominánsabb térszereplő 
maradhasson, igyekezett elszigetelni a fiatalabb testvéreket egymástól, hogy azok közötti kapcsolatok és 
szállítások bármely igénye csak rajta keresztül, az ő közreműködésével és jóváhagyásával és a tudtával 
valósulhasson csak meg. Az egydimenziós sorban áramló szervezeteket fenntartó, hidegfúziós utód, az 
elsőszülött jogán, fenntartotta magának a jogokat a tér öröklésére, az élet feletti gondviselés 
megtartására. 
 
A másik Istenutód, a nagyobb szimmetriában lévő középső gyermek, építőnek állt, mindig 
építeni akart, mindig tömegbe épült, egymáshoz halmozta a hatásokat, a már meglévő anyagokat, 
mindenáron újra fel akarta építeni az ősei elmondásából ismert kezdeti paradicsomot. Az építő ősünk 
minden lehetséges hatást, szervezetet egymáshoz igyekezett kapcsolni, az életet egymással 
együttműködésre bírni, elérni azt, hogy a közös egyisten térben történő változás életben tartsa az apja, 
az Öreg Isten minden vívmányát. A középső gyermek legfőbb célja életáramlásra alkalmas csatornákat 
fenntartani, hogy a testvérei hatáscseréjéből minden rajta áramoljék keresztül, akár kifelé, akár befelé 
kellett szállítani. Kellően neutrális volt ahhoz, hogy elszigetelje a testvéreit egymástól, és miközben 
közéjük furakodott, azok benne összekeveredtek, átlagossá és szintén neutrálissá váltak. A középső utód 
a két arcú Janus Isten nevet kapta, aki mind a két testvére felé megpróbált kedves és igazságos lenni, de 
ezzel folyamatosan megváltoztatta a szélsőséges viszonyokat, jellemző szimmetriát hozott létre. 
 
A harmadik szerveződés az időben és a térben változó életnek életteret adni cél felé szakosodott. Az 
elsőszülött leánygyermek gyorsabban fejlődött, mint a testvére, az anyai közelség megtartása magasabb 
változássűrűséget eredményezett, amelyben melegfúziós női utódszervezet jött létre, amely szórta az 
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energiát, a jó és a rossz hatásokat azonnal kiadta magából. A magas változássűrűség és a tékozlás miatt 
hamar elszegényedett, gyorsabban kiégett, belül kiüresedett, de ezzel befogadó képessé vált az idősebb 
testvér távoli hatásaira, és életteret adott a rosszabb körülményekből elmenekülő alszervezeteknek. E 
szerveződés a meglévő, már túl nagy sűrűségű állapot megszűntetésére, bontására szakosodott, amit 
létrehoztak és felhalmoztak a testvérei, azt két kézzel szétszórta, lebontotta hogy helyet adjon az új 
dolgok építésének. 
 
Időnként a legidősebb gyermek, a fiú volt a domináns, és az ő hatásai érvényesültek, ekkor süvöltő hideg 
szelek áramlottak a mindenségben és hidegfúziós fegyelmezett, csak szabályosan változó élettér alakult 
ki. Máskor a középső gyermek kapott lehetőséget a dolgok uralására, meghatározására, aki közvetített, 
összekapcsolt, vagy ha kellett elszigetelte egymástól a túl nagy másság felé fejlődő testvéreit. Az 
egyenlőség híve, a jó elosztás és a megfelelő keveredés mellett kardoskodott, és ha tartós dominanciába 
került ilyen körülmények létrejöttét segítette. Amikor azonban már túl sok dolog összeépült, és túl 
szabályossá, unalmassá vált a változás, mindig lehetőséget kapott a melegfúziós lánytestvér, hogy 
lebontsa a rosszat, helyet adjon az újnak, a megújjulásnak, az érdekességnak, és a gyorsabb 
változásnak. 
 
 
 
 
Az érzés, a tudat és a bizonyosság kialakulása: 
 
Amikor valamivel, vagy valakikkel rendszeresen azonos események ismétlődnek, csak idő és a 
rendszeres ismétlődés kérdése, hogy az adott szervezet mikor érti meg az azonos jellegű 
folyamatok azonosság tartalmát, azaz analóg jelentését. Ha már az éntudat, az öntudat, az érzés 
kialakul, az élet megismeri a jót és a rosszat, a nekem jó, tehát én örülök, én változok, és a 
nekem rossz, tehát elkerülöm, vagy alkalmazkodom állapotát. A tudat kifejlődését azonban sok 
stáció, kisebb energiaszintű hatásváltozás, állapotváltozás, érzésszintű megértése előzte meg, 
amelyekből soknak a tudati jelentése és a bizonyossága, a megértése még nem alakult ki. Nagy 
eséllyel először, a még kicsi különbségek idején, csak nagyon gyenge érzések keletkeztek, 
amelyek gyakori ismétlődése, azonos érzeteket keltett. Az érzetek egy idő után felismert, 
megértett érzésekké fejlődtek, és amikor a már analóg változásban várt érzés bekövetkezett, az 
érzés egy idő után a megértett, később elfogadott bizonyosság felé fejlődött. 
 
A sokkal több részecskével rendelkező, ezért a szervezetben változó részek által sokkal többféle 
élethelyzetet átélt szerveződések sok részecskéje az azonosan ismétlődő változásokat már 
ismert, megtörtént, megélt, átélt, dejavű állapotban észleli, amikor a környezetében lévőknek 
erről az érzésről információt ad. Ha sokan érzékelik a közösségből azonosan a már sokak által 
azonos következménnyel átélt eseményeket, az érzés erősödik, és az egyéni érzetek azonos, de 
egymást erősítő eredője, közösségi érzésbe megy át. Ha a dolgot és a változást azonosan 
megérzők az adott szervezetben kellő arányban jelen vannak, akár kisebbségben is lehetnek, de 
a sokféle érzés között a legerősebb hatást közvetítőként dominanciába kerülhetnek, és a közös 
tudat ilyenkor kénytelen a kellően erős közös érzést figyelembe véve a közösség által azonosan 
megítélt dolgokról ennek a beszámításával intézkedni. Ha azonban az érzést hasonlóan 
azonosan észlelők egyértelmű többségbe kerülnek, és azt a domináns szervezetbeli csoportot 
alkotják, akik meghatározhatják a közösségnek az érzéseik, benyomásaik által kapott dejavűket, 
a közösségi reakció, a szervezet közérzése egyértelműen a többség által észlelt dolog 
figyelembe és tudomásul vétele. Ha a közösség megérti, elfogadja és követi a vezetőik érzéseit, 
és ezek az érzések sikeres, jobb életlehetőséget hoznak létre, akkor a bizalom és a kiválasztottba 
vetett hit erősödik. 
Az egyéni, de azonos, analóg megérzések magas aránya tehát közös érzést eredményez, amely 
attól függően erősödik fel, hogy az adott szervezetből milyen arányban jelzik, és ezzel nagyobb 
eredőbe halmozzák az azonos érzéseiket. A megérzések között tehát fokozatok, stációk vannak, 
és csak akkor kerülnek be a rendszeresen és analóg módon ismétlődő eseményeket megtanuló, 
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megőrző tudat mérlegelési lehetőségébe, ha az éppen elfogadott közérzéssel, vagy a már 
kialakult köztudattal nem ellenkezők, vagy nagyon sokan észlelik és ezért határozott domináns 
módon kellően erősek az érzések. 
 
Az érzések többnyire gyenge és bizonytalan észlelésekből fakadnak, amelyet sokszor az 
észlelők sem tudnak hová kapcsolni, megfelelően beazonosítani, egymással, vagy másik 
várható, vagy már valamilyen energiaszinten megtörtént hatással összefüggésbe kapcsolni. Ha 
kevesen és bizonytalanul érzékelik a nem egyértelmű észleléseket, az sokszor nem tud nagyobb 
energiaszintre kerülni, nem tud másokkal is közös érzés állapotot létrehozni. Ez tehát a 
szervezetek által észlelt olyan legalsó energiaszint, az észlelési küszöb, amely akár meg is 
erősödhet, de mások általi észlelés és megerősítés hiányában, mint érzékelés is elhalhat, 
elenyészhet. Ilyenkor a gyenge észlelést, vagy a dolgot érzékelő szerveződést még a saját 
energiaszintjén élők is lehurrogják, kétségbe vonják az észlelt, érzett dolog valósságát, 
összefüggését az érzékelőben kialakult tapasztalattal, a megérzéssel, az analóg 
következménnyel, és bizonyosság, vagyis sokak, mások általi észlelés és megerősítés 
hiányában, mint fontos információ a közös tudat felé feladásra nem kerül, általában lokális 
szinten is elvetésre kerül, elnyomódik. 
 
Az érzés néha csak kisebb energiaszinten, néha csak a lélek szintjén bizonytalan belső hatásokat 
kelt, a látott, hallott és a tudat bizonyosságával meg nem erősített, észlelt hatások nem tudatos 
felvetődése, bizonyos dolgok néhány szervezetbeli részecske szerveződés általi észlelése, csak 
kisebbségi érzéseket és gondolatokat vet fel a szervezet kisebb energiaszintű, a jelenben változó 
rétegeiben, és alszervezeteiben. Ha az érzést, és a hozzá kapcsolódó beugró gondolatot, az 
analóg összefüggést a szervezetben egyre többen is észlelik, az érzés, az azonosan észlelők, 
érzők számának és arányának a növekedésével egyre erősebbé, egyre határozottabbá, 
bizonyosabban elhihetőbbé, megérthetőbbé és elfogadottabbá válik. Minél többen észlelik az 
adott, már sokak által ismert következményű változást, még annak a megerősödése, nagyobb 
energiaszintre kerülése előtt, annál erősebb érzésről beszélhetünk, amelyet a jó szervezetben az 
észlelők általában időben, még a nagyobb energiaszintű következmények kialakulása előtt 
feladnak az alközponti, és a központi tudat felé. Sok esetben azonban a kisebb felsőszint, vagy 
és a központi tudat nem megfelelően reagál, és mivel tudással igen, de hittel már nem 
rendelkezik, nem hiszi el a felé feladott, de nem sokak által észlelt, állított dolgokat, ezért az 
észlelés a soklépcsős életpiramis legkisebb szintjein marad. Bár az észlelők ilyenkor is 
elraktározzák a bennük keltődő érzéseket, majd átélik, és igazolva érezhetik a megérzett 
változásokat, a később hatásokat keltő információkat, ezek azonban nem kerülnek be az azonos 
szintű helyi tudatba, és nem adódnak fel a  többszintű szervezetek közös tudatába, lokális 
szinten az egyedként ismert, kisebb energiaszintű szerveződések egyéni tudatában maradnak. 
 
Az érzést keltő változás azonban néha sokakat érint, és ilyenkor, ha egy szinten nagyon sokan 
észlelik, érzékelnek bizonyos azonos irányokba ható változásokat, és azonnal megindul a 
találgatás, a beazonosítás, hogy az adott változás következményeként mi várható, az élettér 
kialakult relatív egyensúlya merre fog e hatástól eltolódni, változni. Ha elég erős volt a sokak 
megérzése, ez közérzéssé formálódik, amely mikroszinten beszéd téma lesz, és 
információáramlás, vagy és újabb találgatás indul meg a mikroszintű, de az eseményeket, vagy 
az érzéseket jelen időben érzékelő szervezetekben, hogy a jövőbeni eredő várhatóan merre fog 
eltolódni.  
Ha azonos erősségű, közel azonos számú érzékelő által észlelt információk egymásnak ellent 
mondanak, kiolthatják egymás hatását, és nem kölcsönös megerősítés, hanem az érzékelés 
elnyomása, elvetése történik. Ez lehet azért is, mert bár az azonos érzékelési nanoszinten a 
térbeli eseményt, a hatásváltozás érzékelők egységes véleményt hoznak, de ezt a véleményt a 
magasabb energiaszinten változó szervezetek, a családok és az összetettebb együttműködések 
eltérően észlelik. Ha az életpiramison keresztül feladott információ nem eléggé egyértelmű, ha 
a magasabb szinteken nem erősödik fel azonos irány felé a hatása, akkor a különböző 
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energiaszintű észlelések elnyomhatják a kisebb energiaszinten felvett és leadott jelzéseket. 
Ilyenkor hiába mondják a szervezeti piramis legalsó szintjén a termelők, a sajgó derékra 
panaszkodó, megérző parasztok, hogy aszály és szárazság várható, a dolgot nem érzékelő, nem 
észlelő szinten ezt nem hiszik el. A magasabb szinten a zavart már a felvásárlók és a termelő 
szervezetek csak időben később, a nekik jelen időt jelentő érzékelésekkor veszik észre, észlelik, 
amikor már nincs mit aratni, amikor nincs mit felvásárolni. A zavar ekkor már sokszor eljut a 
közös tudatig, de lehet hogy ezen jelzéseket sem hiszik el, nem jut el a legfontosabb döntéshozó 
helyekig, vagy a zűrzavar és a közérzés rombolásának titulálva, a másod és a harmadszintű 
információkat is elnyomják. Az elnyomás és az intézkedés halogatásának lehet valós, vagy 
valótlan oka. Az egyik, ha a közös tudat már tudja, hogy máshol bőséges a termés, és 
átirányítással importban, vagy exportban nagyobb üzleti lehetőséget, több bevételt remél. Az 
elnyomás és a taktika azonban néha célt téveszt, mert a máshol bő termés elmaradása nagyobb 
lokális hiányt vet fel, amelyet már a magasabb szintű elosztásban résztvevő fogyasztók, a 
háziasszonyok, a melegfúziós menyecskék is megéreznek. Amikor már egyre drágábban lehet 
beszerezni a mások által előre jelzett későbbi hiányt, az életzavar magasabb energiaszintre ér, 
és a hatóanyagot és ezzel akár energiát nem, vagy csak nagyon drágán kapó szervezetek 
legmagasabb szintjein is megjelenik a korábban csak az alacsonyabb szinten észlelt, érzett 
információ a várható hiányról. Ilyenkor elkezdik keresni a felelőst, a mulasztással 
gyanúsíthatókat, akik nem adták tovább időben a megfelelő információkat, de ez a kései sirató, 
a hiányt szenvedőket nem teszi boldogabbá, kellően egészségessé, a szimmetriában teljesebbé. 
 
A sokak általi megérzésből, a dolgok gyakran azonosan ismétlődéséből olyan halmozott 
megérzések keletkeznek, amelyeket egy idő és kellő erősség beépülése után, hitnek, vagy 
meggyőződésnek ismerünk. A sokak által azonosan ismert, érzett dolog nemcsak egyéni érzést 
és egyéni hitet, hanem közérzést és közös hitet kelt, amelyben egyre több életszereplő azonos 
dologban hisz, várakozik, várja a megoldást, az egészséget, a megváltást. Minél nagyobb az 
adott élettérben és közös szervezettségben élő lelkek, életszereplők, részecskék, életbuborék 
individuumok száma és a dolgot nem, vagy eltérően észlelőkhöz viszonyított arány, azaz a 
megérzés és az észlelés azonossági eredője, a közösség annál jobban elhiszi, és megérti a sokak 
által adott jelzés valószínűségét, fontosságát. Az egyéni érzés megerősödése, egyesekben 
meggyőződést, hitet, majd ideológiát, az egyensúly helyes fejlődésére vonatkozó egyedi 
elképzelést vált ki, amely ha kellően sokakat érint, később közös meggyőződéssé, közös 
ideológiává válhat. A megérzett, hitt dolgok azonossága összekovácsol, a várható azonos jövő 
felé törekvés, az azonos célban, fejlődési irányban, változási szükségességben gondolkodókkal 
azonos közösségbe és ideológiai szervezetbe tömörít, amely kellően nagyarányú rész 
azonossága esetén, meghatározhatja a változás rendjét és irányát. 
 
A tudás alapja a megérzés, a gyakori megérzés bizonyossággá, majd hitté formálódik, amely 
kellő megerősödése bizonyosságot hoz létre. Valamely dologban nagyon erős meggyűződés 
azonban már nemcsak bizonyosságot, erős hitet, hanem elvakultságot, megszállottságot, 
téveszmét, rögeszmét is eredményezhet, Ez főleg akkor alakul ki, amikor egy individuum egyed 
nagyon meggyőződik mások ellenében az igazáról, az elképzeléséről, és mindenáron be akarja a 
hitetlen közösségnek bizonyítani, hogy az általa észlelt dolgok nemcsak bizonyosságok, hanem 
valóságokat képeznek. Bár az egyedi megérzés, - mint Moetrius életszerveződési felfogása – az 
egyed bizonyosságán felül valóságos is lehet, de ha ezt a valóságot a környezetben változó 
analóg minőség többsége nem hiszi el, a megtagadott valóság a jövő lehetősége, és a gyakorlati 
események bizonyítására marad. 
 

Az élet a megfelelő arányok állandó keresését jelenti. 
 
Ha nagyon elromlanak ezek az életnek jó arányok, és a fiataloknak az életbe, a jövőbe vetett 
hite megrendül, elromlik a jelen és bizonytalanná válhat, elveszhet a jövő. 
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A termelés és az elosztás, a befelé áramlási és a kifelé áramlási, az impulzus és a lendületsűrűség, a 
keveredés lokális arányai meghatározzák az élet változását. Ha nagyon alacsony az eltérő 
másság keveredése, és az azonos irányba áramlás miatt kicsi a lokális impulzus sűrűség, akkor 
az adott élettér lehűl, és ez esetben nemcsak összehúzódik, hanem normális esetben a 
környezetből megindul a hidegpont felé az életenergia áramlása, és a hidegpontban 
összesűrűsödő Csí, az életerő lokális összegződése magasabb impulzus sűrűséget hoz létre. 
Ilyenkor és ezzel helyreállhat a lokális szervi résznek az egészhez viszonyított egyensúlya, a 
változás felgyorsulásával a bonyolultság felé fejlődés is teret és időt nyer. Ha azonban a túl 
alacsony impulzus sűrűségű térrészben, szervrészben, pl, egy éjszakai alváskor nyugalomba 
került, lehűlő, a túl alacsony impulzus sűrűség miatt görcsbe rándult lábban az energia beáramlást, 
(vagy a hidegfúziós részecskék kiáramlását), a szaporodási lehetőséget blokkolják a kisebb 
energiaszintű részecskék által az adott térrész és a környezet között létrehozott külső határfelületek, akkor az 
adott térrész nagyon lehűl. Ilyenkor elromlik az energia keringése, és a kevés energiát kapó, 
nem megfelelően keveredő izomköteg összerándul, és görcsbe rándulva fájdalmasan 
megkeményedik. Ilyenkor vagy az impulzus sűrűséget kell lokálisan növelni, azaz olyan kicsi 
és nagyobb áthatolóképességű részecskéket létrehozni, amelyek át tudnak hatolni a 
határrétegeket létrehozók blokkolók falán, és kellő számú belső impulzust létrehozva beindítják 
a térrész, pl. a lábizom-köteg melegedését, ezzel helyreállítják a rendes rugalmassághoz 
szükséges arányt, a keringési szimmetriát. Ezt sugárzó hővel, sportkrémmel, vagy nagyon 
illékony kicsi részecskéket tartalmazó hatóanyagok, szerek Pl. pálinka, alkohol, észterek és 
illóolajak testfelületbe dörzsölésével is el lehet érni. Ilyen eredményt lehet elérni a kínai 
gigzeng gyökérrel és aktív illó olajakat tartalmazó egyéb szerekkel. A másik megoldás az, hogy 
az adott térrészt, szervet óvatosan kívülről sugárzó hővel, a külső impulzusok növelésével 
felmelegítjük. Ilyenkor a külső határfelületek kitágulnak, megnő az időrés, a távolság a 
határfelületet alkotó, blokkoló részecskék között, amelynek ezt követően már ugyanaz a 
következménye. A lazábban őrzött határfelületeken, mint a rosszul védett határokon már át 
tudnak hatolni a szabályokat megsérteni és impulzusokat létrehozni képes csempész 
szervezetek, akik a túl nagy különbség hiányát direkt marketinggel megszűntetik. 
A belső melegedést, a vérkeringés és a lokális energiaszállítás megindulását létrehozó, 
másoknál fejlettebb, mozgékonyabb, gyorsabban reagáló melegfúziós részecskék ilyenkor , 
főleg merőleges irányban már át tudnak hatolni a nagyobbá vált életréseken, és ezt követően a 
túl hideggé és merevvé, elszigeteltté vált térrészben újra megindulhat az élet szaporodása, az 
impulzusok keletkezése.  
A hidegfúziós lemerevedést más megoldásokkal is fel lehet oldani. Pl, ha a hidegfúziós 
részecskék egy szerv körüli keringésben nagyon szorosra zárnak, és nem engedik az energia és 
a melegfúziós részecskék megfelelő áramlását, akkor a Kínai akupunktúrás megoldással, 
beszúrt, jó elektronvezető-képességű tűkkel, a blokádon át időkapukat, azaz új átjárókat 
nyitunk, amelyeken át, csökken a lokális különbség, és megindulhat az életerő áramlása a túl 
feszültséges hely felől a kisebb feszültségű helyek felé. A tűkre, az átjárók megnyitására csak 
egy ideig van szükség, amíg a normális mikroszintű keringések be nem indulnak, amíg a 
lokálisan túl nagy nyomáskülönbségek ki nem egyenlítődnek, vagy a szükséges kisebb 
különbségi értékre vissza nem állnak.  
A folyamatok zavara mögött mindig a szimmetria és az áramlás, az elosztás zavara található. 
Ha túl nagy különbség alakul ki nagyon erős áramlások, energia áradások alakulhatnak ki, ha 
pedig elégtelenné válik a különbség, akkor energiapangás, a változás leállása fenyegeti az 
időben szimmetriaközeli állapotban változó egészséget. 
A blokád alá vett sejt, vagy szerv, testrész éppen olyan analóg hatás alá kerül, mint egy blokád 
alá vett kikötő, vagy sztrájk alá vett állomás, repülőtér. A szétáramlani, ki vagy elutazni akaró 
részecskék ilyenkor lokálisan túl sokan összejönnek, felszaporodnak, és a túl szűk átjáróknál, a 
felesleges akadályoztatás, az életük megzavarása miatt indulatossá válnak, magasabb 
feszültségre, nagyobb életnyomás alá kerülnek. Ugyanez történik ilyenkor a kétirányba 
áteresztő szimmetriafelületek másik oldalán, amikor nemcsak a kiutazók, hanem a beutazók is 
akadályoztatásra kerülnek. Ilyenkor kint a kinti minőség dúsul fel és aki az átlagos 
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szimmetriafelületen kívül ragad, hidegfúzióssá válik, kerülő útra, nagyobb áramlásra, energia 
vesztésre kényszerül, míg melegfúzióssá és egyre feszültebbé, türelmetlenebbé válnak akik 
benn ragadnak. Ha az élet helyi keveredése, valami miatt, pl a határfelületek túl nagy zártsága 
miatt megnehezül, vagy lehetetlenné válik, ilyenkor azonnal elszigetelődés keletkezik, és 
lokális zavar növekszik. A létrejött határfelületen, áramlási akadályon kívül a hidegfúziós 
eredő, az áramlás és a lehűlés, belül a melegfúziós eredő, az indulat és a nagyobb életnyomás, a 
melegedés növekszik. Csak folyamatosan jól keveredő, a belső melegebb terekből a 
feszültséget és a hőt folyamatosan elszállító, a külső térben élőknek ezzel melegenergiát adó, a 
belsőkben élőknek hűsítő lendületet vivő tér működik megfelelően az élet szempontjából, 
amely ideális állapotot időben arányosan változó folyamati szimmetriaként azonosíthatjuk.  
Ez nem statikus, hanem dinamikus szimmetriát jelent, amelyben az áramlási lendület 
folyamatosan kellően ellenőrzött, fékezett, de szabad utat kap és időbeli áramlási 
szimmetriában marad a kifelé áramló nyomásból származó energiaszállítással, azaz a termelés 
és a keletkezés szinkronitása a külső fogyasztással és felhasználással szinkronban marad. Nem 
törvényszerűen fontos, hogy ez a szimmetria teljesen jelen időben arányos legyen, pl. az adott 
élettérben élők időben is megoszthatják egymás között a szállításra alkalmas terepet, a 
közutakat, az időkapukat, a határfelületi átjárókat. Ez esetben reggel pl. a beáramlás, a hajnal 
válik szabaddá, ez kap elsőbbséget, majd az időben eltolva a melegfúziós kiáramlás, azaz az 
autópályák, vagy és a füzérsugarak, a részecskepályák nagyobb részét az igénynek megfelelően 
időbeli eltolással vagy befelé, vagy kifelé favorizálják. A délelőtt a felmelegedéssel és a belső 
rétegek nagyobb életnyomásra kerülésével telik el, azaz egyre több hidegfúziós, nagy lendületű 
foton részecske áramlik be az életterekbe, ezzel csökkenti a belső hőmérsékletet, míg a 
kiáramlásával mindig magával visz egy kis meleget. Az áramlási rendezettség dominanciája 
ilyenkor befelé, majd időben később kifelé irányulóvá válik. Délben hatásegyenlőség alakul ki, 
majd a föld elfordulása miatt, a napból származó fotonok dominanciája csökken, de más 
környező csillagokból, bolygókból származó gyors hidegfúziós részecskék, fotonok 
besugárzásbeli aránya nő. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Naprendszerben lévő Nap 
dominancia hatása sem folyamatos, a Föld különböző területeit ellátó külső hatások összetettek, 
sokféle térből, és eltérő szervezetekből származhatnak, de az összetétel a folyamatosan változó 
anyai besugárzás merőlegessége által is befolyásolt. A sokszínűség tehát a külső irányból a Nap 
körüli keringés és a saját forgás által is biztosított, amely időbeli eltolással származó periodikus 
egyenlőséget hoz létre, melynek az időbeli változása folyamatosan eltolódó eredőjű. Ha az 
egyik, éppen merőleges irányban lévő rokonból akadálytalanul beáramló, származó hatások a 
dominánsak, egy óra múlva e dominancia is változik, és másik rokon lesz az adott terület 
megvilágításával és figyelmével kitüntetett. Ráadásul bármennyire is négy számjegyű 
pontossággal izotróp a tér, a nagyságrendekkel érzékenyebb életszereplőknek mégsem az. Ez a 
térbeli eltérő összetétel, hatáskülönbség, a nem mérhető, nem észlelhető kicsi szereplők 
energiaszintjén hatalmas különbségek életviharait keltheti, és a származásbeli, összetételbeli, 
azaz hatásbeli eltéréssel rendelkezők szabadabban és ellenállás nélkül áramolhatnak a 
minőségükkel még nem teljesen kitöltött, telített térrészek felé. Bár a nagyobb szinten 
körkörösen egyenlőnek észlelt izotrópia lényegesen, nagyságrendjében nem változik, de ezt 
mindig eltérő szereplők, időbeli változók hozzák létre. A négy-számjegyű azonos 
hatáserősség, azaz különbség a nagyságrendekkel érzékenyebb mikrovilágban óriási 
különbségnek számít, amely szinten az élet szereplői, a nekik környezetet adó tér kitöltése, és 
összetétele, hatáseredője állandóan változik. Ha valamely irányban sűrűsödés alakul ki, és egy 
bolygó, vagy csillagcentrum, azaz valami magasabb változássűrűségű fejlettebben változó 
térrész eltakarja a távoli hatások lokális be vagy és átáramlását, ezzel mindig megakadályozza a 
lokális sűrűség valamely összetevőjének az érvényesülését, az egyenlőség és a nyugalom 
kialakulását. Ilyenkor oldalirányból a már telített térrészek felől, azonnal kiegyenlítő 
hatásbeáramlás kezdődik, amely folyamat a telítettségig helyreállítja a tér teljességét, az isteni 
tökéletes állapotot. A helyreállítás azonban nem egy pillanat alatt, hanem időben eltolva, 
folyamatban megy végbe, amely állandó aránybeli és hatásbeli eredő változást és ide-oda 
áramlást, módosulást eredményez a nanoszintű környezet összetételében. Ha valahol éppen a 
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térbeli közegben helyi részecske ritkulás alakul ki, és ez miatt egy távolabbi nagy energiaszintű 
sugárzó a megszokottbeli arányánál több részecskét, több életterméket juttathat a szabadabbá 
vált pályákon a minőségével még nem eléggé telített térrészbe, az adott minőségben az 
ellenhatásnál éppen nagyobb életnyomást létrehozó lokális telítettség túltelítettségbe megy át. 
Az ellentermék és a konkurencia ilyenkor átmenetileg visszaszorul, a térrész energiaszintje az 
adott minőségben akkumulálódik, azaz a lehetséges tárolók a túltelítettség kicsorduló állapotáig 
feltöltődnek. Ilyenkor mandinerhatások alakulnak ki, és a túltelítetté váló, az adott minőségben 
túlnyomásos térrészből hatásáramlás indul meg az adott sugárzó által éppen kellően meg nem 
világított, tehát a valódi részesedésénél kisebb hatásarányban jelenlévő, még alultelített 
térrészek felé. Ilyenek egyes közeli bolygók és csillagok, pl. a hold az adott sugárzó által éppen 
nem látható, direktben nem telíthető takart oldala, amelyek felé nemcsak visszaverődő fehér 
fény, azaz a kellő mikroszintű hatások összessége, a teljesség áramlik. Ha a direkt beáramlások, 
a direkt hatások lehetősége csökken, valamely sugárzó akár mandinerből, vagy az ellenoldalról 
is meghatározó dominanciába kerülhet. Mivel a más nagy energiaszintű mező a megvilágított 
oldalakon kerülnek domináns hatásfölénybe, ezért nagyon valószínű, hogy a közeli, vagy és a 
nagy energiaszintű távoli megvilágítók által takart árnyékolt oldalakon és ideig, az ellenhatás 
kerül átmeneti, múló dominanciába. Annak a meghatározása, hogy az időbeli eltolódás, azaz a 
lokális hatástöbblet és a kialakuló speciális egyedi keverékarány meddig tart, nehéz, 
valószínűen csak múló pillanatokig, de ezen idő alatt fogant életbuborék, új szervezet terében 
ez az pillanatnyi egyedi arány, speciális individuum egyedi arányokat, hatásokat tárol, amelyek 
csak lassan változnak meg, csak lassan válnak mássá, ellentétes hatáseredővé, de az élet végére 
az időbeli aránybeli eltolódás helyreáll. Egyes ilyenkor fogant életet rövidek, a pillanatnyi 
szimmetriasértés, az eltérés állapota csak rövid ideig maradandó, és mint az élet állapota 
mulandó, azonban olyan időben tartós, sok réteget létrehozó, és nem elpattanó életbuborékok is 
keletkezhetnek, amelyek a kialakuló állapotot a szervezetükben lediferálva sokáig megtartják 
univerzális eredőként, és csak helyileg differenciálják eltérővé, a környezet által nehezebben 
befolyásolhatóvá. Ha az összetett, sokrétegű életbuborékok belsejében, az állandó áramlás 
megakadályozása miatt olyan sokrétegű határfelületek alakulnak ki, amelyek a térbeli eredő 
univerzális állapotának a helyreállását sokáig eredményesen megakadályozzák, akkor hosszabb 
ideig periodikusan változó belső áramlással rendelkező életet élhetnek. Ilyenkor a tér éppen 
domináns hatásait, a környezettől elszigetelve, nem külső áramlási körökben, hanem 
határfelületekkel elszigetelődő belső áramlásokban differenciálják le. Ilyenkor a nagyobb, de 
sokrétegű, ezért kellően védett belső terű életbuborékokban a teljesség lokálisan eltérő 
arányban, nem homogén eloszlásban van képviselve, hanem bizonyos egymáshoz jobban 
kapcsolódó, egymást jobban segítő, támogató hatások erősebben koncentrálódhatnak, ezért 
sokáig megtarthatják a környezettől eltérő, abból már speciális összetételben táplálkozó, a 
hiányaikat, és az időbeli késedelemmel, kiegyenlítő hatóanyagokkal, hatásokkal speciális 
életszereplőkké válhatnak. Mivel e szervezetek a teljesen sohasem izotróp tértől kellően 
elszigetelt belső élőrétegekben fejlődnek, ezért direktben nem láthatók el, nem tarthatók minden 
térbeli hatással telített, nem szimmetria hiányos állapotban. A szimmetriahiányos lények, a kettőnél 
több dimenzióban változó, tehát mélységgel is rendelkező életterek belsejében, sok réteggel 
védett, erősen takart állapotban, a környezetben speciális egyedi összetételben felhalmozott 
hatások hatóanyagok és időben szintén változó szervezetek egyedi arányait tartalmazó 
szervezetekből, növényekből, állatokból, és anyagokból válogathatnak. E lények időbeli 
késedelemmel, ezért nem jelen időben mindig megtalálhatják a szervezetük számára éppen 
szükséges hatásokat, hatóanyagokat. Az időbeli késedelem azt eredményezi, hogy ha egy 
szervezet észleli, hogy bizonyos térbeli hatásokból, hatóanyagokból hiánya van, és ezzel az 
összetett teljessége, az isteni mivolta valamiben szimmetriahiányos egyediségbe megy át, mire 
pótolja a már nyomasztó, egészségtelenséget okozó hatás hiányát, eközben a tér és a környezet 
hatáseredője mindig megváltozik. Az időbeli késedelem, és a tudás hiánya azt eredményezi, hogy 
akkor és olyan hatóanyagokat fogyaszt, amelyek korábban éppen alultelített állapotban voltak 
benne, de mire elfogyasztja őket, addigra a fogyasztással már túl nagy belső telítettséget hoz 
létre. Ez ismét változásra serkenti, és a felesleget magából leadva, egyrészt ellátja a 
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szervezetéhez képest alultelített, e hatásban éppen kisebb hatásnyomású környezetet, másrészt a 
külső térben élő szervezetekhez hasonlóan állandó, de nem jelen idejű, hanem időben eltolt, 
időbeli késedelemmel kialakuló anyagcserét, és ezzel életjelenséget folytat. 
 
Néha az élettérként és szervezet rendszerként is működő környezet, a határrétegek takarása 
miatt nem is észlelheti a belső arányok kedvezőtlenné, a behatolóknak megfelelővé alakulását. 
Ilyenkor bár az eredő arányok jók maradhatnak, de a lokális összetétel megváltozik, és a 
szervezeten belül egyes hatások lokálisan a kelleténél magasabb koncentrációban, más 
helyeken pedig a kívánatosnál alacsonyabb koncentrációba kerülnek. Ez rétegközi anyagcserét, 
kiegyenlítő hatáscserét hoz létre a szervezeten, vagy élőrétegen belül, amely végül majdnem 
helyreállítja az egyensúlyt, de az élet természete szerint a környezet hatáseredője lokálisan 
eközben ismét megváltozik, amely az életet állandó alkalmazkodásra készteti. 
 
 
 
Az egyenlítő és a szimmetriafelületek szerepe az aminosavak balkezes állapotára. 
 
 
A lényeg, hogy olyan élettér északi félgömbjén élünk, amelyben az életáramlás dominanciája 
jobbra tarts állapotot, elsőbbséget, rendezettséget ismer, ilyent fogad el. Ha a felezővonalhoz, a 
szimmetriafelülethez képest jobbra tarts közlekedési dominancia alakul ki, akkor az egymással 
véletlenül karambolozók, megperdülők mindig balra, azaz az óramutató járásával ellenkező 
irányba perdülnek meg. Ez nem szükségszerű minden esetben megvalósuló kialakult statisztikai 
eredő.  Ez esetben tehát balkezesek lesznek a nagyobb energiaszintre, nagyobb, már mérhető, 
látható és ellenőrizhető energiaszintre kerülő, a déli félteke felé megperdülő aminosavak, 
részecskék. Akár az emberek balkezes vagy jobbkezes kérdésére is ez a válasz. Ha az adott 
szervezetben az adott időben a születéskori fogamzás pillanatában az életet elindító impulzusban a 
szervezet balra forgó spint szerez, akkor a belső energia áramlása valószínűen a jobb kézen be, és a 
balkézen kifelé iránybeli dominanciát kap. Ez esetben az ilyen szervezet balkezessé válik, és a munkában 
életben a balkezét fogja erősebben használni, annak a melegfúziós energiaellátása jobb, míg a jobb 
kezének a hidegfúziós, környezetből származó energia ellátása megfelelőbb. Az ilyen szervezet külső 
energia áramlásában a balkezéből a jobb felé a szervezeten kívüli hatások fő iránya, azaz jobb kézzel 
fogja meg a statikusabb dolgokat, de a dinamikusabb balkezével csavarja, tekeri, írja a dinamikusabb és 
összetettebb mozgást igénylő dolgokat. 
 
A föld északi féltekéjén keletkező viharok, nagyobb szelek az egyenlítői passzát idején az 
uralkodó áramlás az egyenlítőhöz viszonyítva a térítőknél kelet felé, az egyenlítőnél nyugatra 
fújnak, ezért ha a szimmetriasíknál, az egyenlítőnél eltérő irányú áramlások, légállapotú 
részecske tömegek találkoznak, azoknak az éppen szemből beáramló soláris részecskéken 
megperdülési iránya féltekénként eltérő. Az uralkodó áramlási rendezettség határozza meg a 
balra, vagy a jobbra forgás, a megszerzett spin állapoti eredőjét, amely akár közelfogadottnak is 
tekinthető. Ha olyan helyen, tájon közlekedünk, amelyen a balra tarts az elfogadott szabály, a 
domináns, pl, Angliában, akkor a közlekedési balesetek statisztikai eredője jobbra forgó spint 
ad a balesetben egymáson megperdülőknek. Az ilyen impulzusban, balesetben egymáson 
megperdülők egyaránt az óramutató járásának megfelelően perdülnek meg, azaz jobbkezes 
aminosavak, szerveződések keletkeznek. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az 
életterünkben azért dominánsan balkezesek az aminosavak, mert egy olyan nagy életgömb, 
életbuborék felszínén, vagy és a szimmetria tengelye, síkja közelében élünk, amelynél az 
áramlási rendezettségben az egymáshoz viszonyítva és a közös szimmetriafelülethez képest 
jobbra tarts az elfogadott szabály. Ez lehet a Napi felmenő, vagy és a galaxisunk által, vagy 
akár nagyobb szinten meghatározott, és ennek az egyenlítőjéhez képest a déli féltekéjén lehet a 
Napunkkal együtt áramló bolygónk. 
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A testi kapcsolathoz a külső határfelületek rétegekben a még lelki megközelítést, amikor nem, 
vagy csak ritkán engedik be egymást testi közelségbe, ezért a durva és erőszakos 
megnyilvánulások az idealizálható plátói Szinten maradnak. 
 
Ha kellően tágas a tér, és a szervezetek nem engedik egymást magukhoz túl közel, akkor csak a 
gyengéd külső hatásokkal és ilyen szereplőket tartalmazó határrétegekkel érhetnek össze, a 
kapcsolat idealizált, képzelt, csak mikroszinten az érzésekben és a tudatban megélt állapotban 
maradhatnak. Ha azonban az élettér növekedése, a változás sűrűség telítődése miatt az 
élőrétegek megváltoznak, a benne szereplőket egyre közelebb kényszerítik egymáshoz, és az 
idealizált távolságok érzéseket adó megtartási lehetősége elveszik. Ilyenkor előtérbe kerülnek a 
mind közelebbi hatásokat átadó, átvevő változások, szükségszerűen felerősödik a testiség, a 
nagyobb térsűrűségű élőrétegek egymással érintkezése. Ilyenkor már nemcsak a gyengéd, kicsi 
energiaszintű részecskék kerülnek egymással közvetlen kontaktusba, hanem az egyre nagyobb 
sűrűségű, egyre kisebb érzékenységű atomok, a molekulák és a sejtek is közvetlen kapcsolatba 
kerülnek egymással. Ez viszont már nagyon nagy változást képes produkálni, a sejtek és a 
molekulák egymásba keveredése, azonos térbe kerülése, globalizálódása lényeges másságot 
kever a már az aktus alatt közös élettérbe. A lokálisan kialakuló sokféleség nemcsak 
szaporodási lehetőségeket hoz létre, hanem hatalmas életversenyt gerjeszt, és nemlineáris 
esemény sűrűségűre gyorsítja fel a változást. A nagyon sokszínűséggel beoltódó élettérben a 
rendezettség és az kiszámítható életáramlás egy időre megváltozik, az előre nem észlehető 
események száma felszaporodik, a megszokott rendezettség életáramlási irány ilyenkor 
másokkal összekeveredik. Amíg azonban csak egymással párhuzamosan, de ellenkező irányba 
befelé és kifelé áramlanak a mikroterek szereplői, addig ez az eltérő áramlási rendezettség nem 
okoz túl nagy életzavart, az egymással paralel áramlású részecskék még egymás köreinek a 
megzavarása nélkül áramolhatnak egymás mellett. Ha azonban ez az eltérő áramlási irány 
nagyon magas térsűrűségűvé válik, és az élet szereplői már nem férnek el egymás mellett, 
ilyenkor torlódások és kölcsönös akadályoztatások alakulnak ki, amelykor az egymással 
szemben áramló, nagyjából azonos fejlettségű, tehát azonos téridőbeli struktúrájú szervezetek 
nagyon magas lendületszimmetriába kerülnek egymással. Ilyenkor, ha nem ékelődik egy a túl 
nagy határozatlanságot és cselekvőképtelenséget okozó, a helyzetet eldöntő Kupidó neutron az 
egymással szemben áramló, ellentétes cél felé áramló felek közé, akik gyakran egymásnak 
mennek, végzetes tér összekeveredés, és nemlineárisan megszaladó magas változás sűrűség, 
alakul ki. Ez szerelem helyett ellentétbe és háborúba sodorja egymással szembenálló feleket, ha 
csak azok közül ki nem emelkedik egy olyan eredményes, fejlettebb lélek, amely képes 
kompromisszumot és a felek közötti kiegyezést kicsikarni. Ilyenkor az egymással szemben 
áramlás, az egymásnak menés helyett, egy közös harmadik irányba együttáramlás, párkapcsolat 
fejlődhet ki a dologból, és az addig ellentétben fejlődő felek egy új köztes határfelületbe, 
utódrétegbe terelődve időben kifelé táguló neutronsíkot, új időfelületet létrehozva a 
szimmetriasíkon kifelé már közös, azonosan rendezett irányban áramolnak. A rendezettség és 
az entrópia növekedése nem törvényszerűen csak a romlás és a dolgok összekeveredése felé 
képes fejlődni, hanem a túlcentralizált térrészek robbanásszerű kivirágzásában, egy új, a 
lendület és a perdület, a fejlettség szerint is szétválogató új, de valamelyik korábbi állapotokkal 
analóg rendezettség alakul ki. Az élet képes a káoszból a kivezető utat szerelemben és 
párkapcsolatban megtalálni, a közös célok állításával, közös hit létrehozásával, az azonosság és 
a másság szükségszerűen differenciálódó, de megfelelő arányú növelésével az élettér időben is 
változó korábbi rendjét megtartani. Bár e rend az élet gyorsulása miatt időben változó, a 
környezetváltozásra érzékenyebb élet egyre kijjebb költözése miatt az analóg életállapot 
megtartható. 
Amikor a legzsúfoltabb városrészek, az élet centrumai nagyon túltelítődnek, az érzékeny és 
életre alkalmas környezetet igénylő élet számára alkalmatlanná válnak. Ilyenkor az ilyen 
élettérbe, élőrétegbe betelepülnek a változás fekete, erős angyalai, akik ebben a nekik éppen 
ideális, zavaros környezetben is jól érzik magukat, és az érzékenyebb élet egyre kijjebb szorul. 
A centrumok a korábbi életminőségtől elnéptelenednek, de nem válnak lakatlanná, csak más 
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minősséggel telítettebbé. Az életfelületek telítettsége csak a minőségében változik, és az 
érzékenyebb élet számára elromló, elszennyezett életterek, még alkalmas környezetet 
jelentenek azoknak, akik ilyen környezetben nőttek fel, akik ehhez vannak szokva. A 
belvárosok Harlemizálódása, gettósodása törvényszerű folyamat, amely összefügg az életterek 
valamely minőségben túl elszennyezetté, túl sűrűvé válásával. Amikor az átlagos élet a saját 
életet végtermékeivel, hulladék anyagaival már elszennyezte a környezetét, mint a régi 
vándorló ősei odább áll, és a centrumtól távolabbi zöldebb, múltabb állapotban lévő üdébb 
környezetbe áttelepül. A helyükre azonban mindig van jelentkező, akik egyrészt gyorsabban 
szaporodnak, ezért nagyobb életnyomásban, mint melegfúziósabb szervezetek kifelé 
terjeszkednek, miközben a gyors változásban hamarabb kiégnek, elégnek elöregszenek, de 
eközben gyorsabban fejlődnek. Ezek a testiségben erősebb és sokszor erőszakosabb, de 
egymással jobban összefonódott, egymással nagyobb azonosságú, többnyire belterjesen 
szaporodó eredőjű szervezetek először, mint elnyomott kisebbség jelennek meg a külső 
életterekben, ahová kiszorulnak a gyorsabban fejlődő, a minőségükkel gyorsabban telítődő 
melegfúziós rétegeikből. Miként a hidegfúziós szervezetek is kiszorulnak a saját minőségükkel 
gyorsan telítődő hidegfúziós térrészekből, mert a hideg és rideg környezetben a ritkábban 
bekövetkező impulzusokban sokkal nagyobb és jobb hatásfokú az elporlódás, ezért a külső 
rétegekben gyorsabban érik el a megértés szintjét, amelyet a dolgokra rálátásként, az 
összefüggések felismeréseként ismerünk. A belső rétegekben fejlődők, a sokkal töltöttebbek,  a 
sokkal kisebb életkörökben keringő szervezetek azonban a felbontóképességben és a részletek 
megfigyelésben jobbak, az adott dolgok felbontásában, a részletek felismerésében azonban 
nemcsak jobbak, hanem egyúttal a távoli dolgokban és az összefüggések felismerésében 
rövidlátók. 
 
 
A hígítás és a homeopátia kapcsolata a megmaradás szolgálatában: 
 
A sokszintű szerveződések együttműködésében gyakran alakulnak ki valamely szintek között 
együttműködési és feladási, elosztási zavarok. Ha ezeket a zavarokat félreismerve, a betegséget 
nagyon erős hatóanyagokkal, erős dózisokkal próbáljuk megszűntetni, akkor nemcsak az éppen 
beteg környezet iktatjuk ki a többszintű körforgásból, hanem az mellett a még jól működő 
szinteket is megzavarhatjuk. Olyannak kell tekinteni a dolgokat kellő felbontásban nem látó nyugati 
gyógyászatot, hogy amikor a falvak melletti réteken nagyon elszaporodnak az egerek és sok zavart 
okoznak a környékbeli magtárakban, akkor ágyúval mennek ki a rétekre az egerekre vadászni. Bár a 
nagy ágyúzásra valóban megölik a drasztikus beavatkozással az egerek nagyobb részét, de egyben 
kipusztítják a rókákat és a más fogyasztókat, és miközben a gyorsabban szaporodó egerek néhány 
generáció alatt ismét tömegesen elszaporodnak, most-már a fogyasztójuk kipusztítása miatt fékezetlen 
túlszaporodásba kezdhetnek. A rosszul meghatározott diagnózis, vagy a rossz gyógymód 
választása az ellenkező hatást erősítheti fel. Egy kiváló orvos, Sámuel Hahnemann, a 
Homeopátia kifejlesztője, helyesen ismerte fel, hogy nem szabad a szükséges szintnél nagyobb 
szinteken is károkat okozó drasztikus hatóanyagokkal operálni. A sokszoros hígítású 
hatóanyagokkal beadott, hasonló a tünetet kiváltóval való gyógyítás, meglepő eredményessé 
vált a szervezetek szimmetriájának a helyreállításában. A j diagnózis, és a megfelelő mértékkel 
adott, a szervezeti hiányt pótló, vagy csak azon a szinten gátló hatás, ahol valamiből túl sok lett, 
éppen azt az eredményt éri el nagyobb mellékhatások nélkül, amelyet az ügyes orvos, 
homeopatikus el szeretne érni. 
A sokszoros hígítással beadott, a szervezetnek éppen hiányzó hatóanyagok olyan kíméletes 
gyógymódot hoztak létre, amelyek a szervezetek valamely szintjében elromló szimmetriát, 
együttműködési hiányokat, a túl sok hatóanyagot termelőket megfékezve, vagy a hiányos 
hatóanyagokat pótolva éppen a szükséges szinteken fejtették ki a hatásukat. Ezzel a nagyobb 
szervezeti beavatkozásokra már nem kellett energiát fordítani, veszteni, az egészség állapota 
jelentősebb mellékhatások nélkül helyreállt. 
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A bélsár és a visszafejlődés 
 
Az szervezet által elfogyasztott, kellően vegyes, és elég azonosságú táplálék, a szervezetben 
differenciálódik, a közösség hasznos tagjává, a rendezettség elfogadása esetén beilleszkedő 
átutazóvá válhat, vagy ha megtartja az identitását, a másságát, az egyediségét, de erre  a 
fogyasztói térben nincs igény, akkor egységnyi részecskére felbontva, vagy besűrítve, a 
környezetbe ürítendő bélsárba kerülve eltávolíttatik az átlagos szervezetből. A rendezettség 
aspektusából, az életben együtt változó közösség érdekében szükségtelen szervezetek felesleges 
életanyagként, a többség érdekét zavaró elemként eltávolíttatik.  A szemetet a 
változássűrűségben fejlettebb, vagy másban fejletlenebb környezetbe ürítik, de ez a szemét, a 
kidobott gaz idővel visszajön. Minél fejlettebb az a környezet, amelybe a szervezetek kiürítik a 
saját élettermékeik létrehozása közben kialakult, keletkezett káros melléktermékeit, annál előbb 
tudja azt észlelni, felismerni és visszaküldeni a feladóhoz, kivéve, ha az életterébe, vagy és a 
szervezetébe kerülő életanyagot hasznosítani, és tovább feldolgozni képes alszervezetekkel 
rendelkezik, amelyek a máshol értéktelen mellékterméket, hulladékot recirkulálva értékes 
tovább feldolgozható félkész nyersanyagként, félkész termékként adják vissza az együttváltozó 
közösségnek. Az értéktelen, és energia felhasználást igénylő hulladék, maradék attól válik 
értékessé, ha akad valaki, valamely életszint, amely a kidobásra kerülő melléktermékekre képes 
szakosodni, azt magasabb, eladható, mások által is igényelt élettermékekké átalakítani. Ha az 
értéktelen rönkből valaki egy tetszetős szobrot farag, az máris keresetté, és ezzel forgalomba 
hozható értékké válik. Ha a máshol kiürülő, még sok értékes anyagot tartalmazó, félig 
felemésztett állati bélsár, pl. a marhatrágya az istállóban gondot okozó felhalmozása, 
eltávolítása energia hozzáadást igényel, ezt mint értékes alapanyagot igényli a termékeny 
humuszt termelő, kertészet. Miként a bélsár és a hozzákevert tőzeg, trágya, szalma, cellulóz is 
értékes tovább hasznosítható életanyagot, a virágoknak és a dísznövényeknek is értékes táptalajt 
jelent, a mezőgazdaságnak, a magszaporítással foglalkozó termelő ágazat pedig ez nélkül nem 
tudna eredményt felmutatni. A korábbi időben kidobásra, később marhatáp silókba került a 
kukoricaszár, azután felismerték, hogy nemcsak hőszigetelő anyagnak, abraknak, hanem a 
darált és tisztított szár, felülettisztításra, építő habbeton adaléknak és még számos más célra is 
alkalmas. Az élet attól válik gazdaságosan működővé, mert minden, hulladékot, értékes 
maradékká és nem veszteséggé minősítve képes azok továbbfeldolgozására, minden részletének 
a hasznosítására. A kevés fával ellátott Mexikói, Perui területeken, a kiszárított állattrágya 
értékes tüzelő anyagként hasznosított, a fák teste, a hasábja és a lombja is hasznosítható. Amely 
melléktermékeket nem képes közvetlenül hasznosítani egy életszint, arra a következő 
életszinten baktériumok milliárdjai rajtolnak, a számukra még értékes nyersanyag forrás 
paradicsomi lehetőségeket tartogat. Az elpusztult állat, a fehérjében és értékes nyersanyagokban 
gazdag tetemek, értékes, kitermelhető nyersanyag készletet eredményeznek egy másik 
életszintnek, a hősevő baktériumoknak, a döglegyek pondróinak és sokmilliárd baktérium 
kolónia fejlődik ki a fehérjében feldúsult szervezetek felfújódása és lebomlása alatt. Az 
elpusztult szervezetben azonban korántsem hal el minden élet, csak a szakosodók köre változik, 
és a szervezetben már sokszor annak az életében is jelen volt, már nem teljesen testidegen 
szimbioták, élve a nekik ideálisabb lehetőségekkel, tiszavirág gyorsasággal felvirágoznak. Ami 
tehát egy életszintnek visszafejlődés, elhalás és lebomlás, az egy ezen az energián felvirágozni 
képes más maradékra szakosodott kultúrának ideális nyersanyagforrás, amely alkalmas a saját 
minőségbe szerveződni , szakosodni képes sokaság felvirágzására. Az energia egy része, főleg a 
kötési energia, amelyet szeretetként ismerünk, mindig kivonódik, de eközben szétosztódik, más 
élőkultúrákba átépül, ott segíti a felvirágzást, az életanyag eltérő minőségbe fejlődését. Az 
átlagos állapot körül változó egyes kultúrák, ha jön az energiabőség, a mások maradéka, 
hulladéka időnként felvirágoznak, kiterjednek, lendületre kapnak, majd ha ismét eljön az ínség 
ideje, a kultúra lehanyatlik, visszafejlődik. Az átlagos állapot, a jelen megtartása, periodikus 
előre és visszafejlődés közben lényegében nem sokat változik. Az életanyagból az energia más 
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életanyagba megy át, máshol okoz változást, fellendülést, mert akik valamit a saját hasznukra 
elvesznek belőle, az átalakítással valami mássá fejlesztik, hozzáadnak energiát és értéket. 
Akkor maradhat működőképes az élőrendszer, ha minél nagyobb a biodiverzitása, minél 
nagyobb az életfelületek eredő hasznosító képessége. Ilyenkor nincs veszteség, és ha a zárt 
rendszerekben, mindenki a kivett energiát mássá alakítva adja tovább, ha van a következő 
fokozatnak, stációnak hasznosító-képes fogyasztója, akkor a kivett hatások közben továbbadott 
életanyag annyi más hatást kap, amely miatt azon más kultúrák tovább fejlődhetnek. Az 
energiacsere, a kölcsönhatás csere, azaz a kölcsönható rendszer ezen az alapon működik, és 
még akkor is képes fennmaradni, ha valakik nagyon felhalmoznak, és csak időbeli 
késedelemmel adják tovább a hatásaikkal feldúsított élettermékeket. Az anyag és az energia, de 
még az információs hatásszint is csak eszköz a kölcsönható rendszer fennmaradásához, 
amelyben, sok esetben már nem kell sok anyagba, nem kell sok energiába csomagolnia 
egyeseknek a saját hozzáadott hatásaikat, hogy az a környezet számára értékes, eladható, 
kölcsönhatásra alkalmas csereképes termékké válhasson. A hatás továbbadásának az eszköze 
lehet szóképzés, irodalom, információ, vagy ennél is sokkal kisebb energiaszintű hangok, zene, 
de megnyilvánulhat kémiai, hőfizikai, vagy a fény sebességével áramló hatás továbbadásban, 
akár nanoszintű részecskék termelésében, meghatározott rendezettségben, pl. számítógépes 
programra alkalmas tartásában. 
 
Az életanyag mindaddig vegyes és kellően sokféle, átlagos, amíg a környezetben izotróp 
hatásegyenlőség, jó elosztás van, amíg nem protezsált, vagy negatív értelemben kivételezett, 
fékezett egy életkultúra kifejlődése, de nem ellenséges annyira a környezet, hogy az adott 
környezetben egyébként fejlődni, vagy és vegetálni képes életmintákat teljesen kipusztítsa. 
Amikor a szúnyog, a bögöly, vagy és a kullancs megcsípi az áldozatait, akkor miként az 
aszteroidák és az üstökösök a napba becsapódáskor, nemcsak anyagot és energiát rabolnak, 
hanem mindig ott hagyják a lenyomataikat, a saját hatásaikat és a már nem teljesen idegenné 
vált részecskéiket, a genetikai sajátosságaikat is továbbörökítő utódaikat. Mindig maradnak a 
becsapódást, a csípést elviselő szervezetben olyan idegen, a vérszívók, az energiát rablók 
genetikai rendezettségét részben megtartó részecskék a megtámadott szervezetben, amelyek 
lappangva, nem teljesen idegenként, az eseményben keletkező utód részecskékben receszív 
módon tovább élnek, átörökítődnek. Az utódokban otthagyott genetikai anyagok, az elődök 
DNS szintű részecskéi várnak arra az időre, hatásra, energia áradatra, amikor a környezet már 
nem ellenséges, nem fékezi, hanem segíti őket, és a tápanyagaikat képező hatások felfutó 
tendenciában lehetővé teszik a faj, alfaj, genetikai rendezettség sikeres felszaporodását. A 
macskában, a kutyákban a bolhák csak akkor tudnak felszaporodni, ha a bolhák főtáplálékát 
képező kisebb energiaszintű eleség hatások, pl. az általuk főtáplálékként fogyasztott atkák is 
kellő számban jelen vannak, és a bolhák felszaporodását gátló tényezők éppen elnyomottabb 
állapotba kerülnek. Ha kipusztítjuk a bolhák fő táplálékát képező atkákat, akkor a bolha kultúra 
kénytelen helyet változtatni, a porba és a talajszintre átköltözni, vagy és szaporodni, vért szívni, 
utódokat létrehozni, amelyeknek nagyobb esélyük keletkezik arra, hogy a megváltozott 
környezetben szükséges új, más hatásokhoz alkalmazkodva az ilyen eltérő élőkultúrában is 
életben maradjanak. Ha viszont a bolhákat, az életlánc egy szintjét pusztítjuk ki célzott 
hatóanyagokkal, azaz meggátoljuk a felszaporodásukat, a kifejlődésüket, attól az állatokban 
azonnal felszaporodik a fékező tényező, fogyasztó nélkül maradó alsóbb szint, a bőr és a 
tüszőatkák rövid idő alatt hatalmas tömegben elszaporodnak. Ilyenkor nem értjük, hogy miért 
vakaróznak még jobban a kedvenc házi állataink, miközben már nincs bolhájuk, mert a bolháknál 
nagyságrenddel kisebb fogyasztók felszaporodását nem látjuk, csak az állatok vakarózásából 
következtethetünk a jelenlétükre, a fokozott hatásátadásukra. Valamely életkultúra 
kipusztításával, erős visszaszorításával rést ütünk a sokféleség életláncába, amely miatt a 
kipusztuló kultúra hiányában a lineáris lágy, továbbhaladó hullámzás helyett, nemlineáris 
nagyobb energiahullámzás, életvihar alakul ki. A kipusztított réteg feladásának a hiánya, 
negatív hatású éhséghullámot indít el felfelé, amely végigmegy az életpiramis minden érintett 
szintjén, amely az adott energia és hatás körforgásokban korábban részesült. A hiány 



 91

félhullámot azonban mindig egy olyan bőség félhullám követi, amely élőréteg felett a 
kipusztított, lefékezett fogyasztó hiánya miatt sikeresen felszaporodik az alatta fejlődő, de most 
nem, vagy nem kellő arányban fogyasztott, sokféleségbe épülni képes réteg. Az emberiség 
felvirágzása is hasonló, a korábbi fogyasztó kipusztulása, a felsőhullám után alakulhatott ki, és 
miként minden bőség félhullámnál, itt is a következő alsóbb, fogyasztott életszint, azaz az adott 
életciklusban rendelkezésre álló energia készlet az, amely a végessége miatt képes megfékezni 
a túl nagy hegemóniába kerülő életváltozatot. Az életpiramisnak csak akkor van egy esz 
élettérben, élőrétegben, pl. bolygóban csúcsa, ha az adott szint feletti fogyasztó, átalakító 
kipusztul, vagy valamely más tényező, pl. genetikai sokféleség kimerülése miatt, elkorcsosul és 
visszaszorul. 
Amikor valamely élőrétegben felsőbb fogyasztó nélkül maradt, sikeresen felszaporodó alfaj, 
genetikai változat már olyan nagy élettömegbe épül, hogy ezzel elfogyasztja az alatta lévő 
folytonos feladást, a múltban a környezetébe beépült hatóanyagokat, és energiákat, akkor 
elkezdi fogyasztani a jelenben a környezetébe beépülő hatásokat. Amikor azonban még mindig 
nem ismeri fel az önpusztító magatartás várhatóan káros következményeit, és magától nem 
redukálódik, akkor a jelenben beépülő hatások is kevésnek bizonyulnak, hamarosan 
rákényszerül, a jövőben beépülő, azaz az életterébe még be sem érkezett hatások, életenergiák 
fogyasztására. Ha ebben nem elég sikeres, akkor leröpül az élet forgószínpadáról. Ez azonban nemcsak 
függőséget hoz létre, hanem egyre nagyobb eladósodást az energiában gazdagabb, fejlettebb 
jövő felé, azaz a még meg sem termelt hatásokat kiígérve, energiahitelt, kölcsönt vesz fel a nála 
fejlettebb szervezetektől a jövő terhére. Ha a már adós, elkötelezett termelőképessége, a 
hatásfoka valamely nem várt környezeti tényező megváltozása miatt elromlik, és a 
termelőképessége a számított, a szükséges adósságtörlesztés alá kerül, akkor az eladósodott, 
függővé vált szervezet adósságspirálba fog kerülni. Az negatív eredményt felhalmozó szervezet 
az adósságspirálból nem fog tudni szabadulni, és ezzel a személyisége, a függetlensége, a 
megtartható egyensúlyi állapota veszélybe kerül, és vagy kényszermunkára, visszafejlődésre, 
vagy nemlineáris fejlődésre, szaporodásra kényszerül. 
 
Az ember azonban, mint sok más létező életvariáció, megtanulta az alatta kialakuló 
energiahiányos félhullámot kijavítani. Amikor az élet megtanulta a magfúziót, a szaporítás 
lehetőségét, és már nemcsak a saját faját, a saját genetikai állományát kezdte szaporítani, hanem 
rátalált az eleségnek is alkalmas kisebb szintű szervezetek előbb spontán, majd tudatos 
termelésére, az energia és hatás szaporítására. A sikeresen megtermelt életanyag nagyon nagy 
mennyiségben termelése, azonban csak az időben kitolta, de nem szűntette meg a 
hiányhullámokat. Az egyre több gabonát, terméket, állatot termelő ember, a célzott kultúrák 
támogatásával segítségével egyre jobban kivont a környezetből, az életszintjéből olyan a 
táplálékláncon át a szervezetébe kerülő hatóanyagokat, mikroelemeket és nyomelemeket, 
amelyek hiánya egyre nyomasztóbbá vált.  
 
A sokféleség élőrétegi csökkenése kettős problémát okoz. Egyrészt felgyorsítja az élettérbe, az 
élőrétegbe olyan az izotróp környezetben kellő mennyiségben keletkező olyan élettermékeknek 
a hiánnyal rendelkező élőrétegekbe beáramlását, amelyek ellenhatás hiánya miatt egyre 
fékezetlenebbül tudnak a magas hiányhányadossal rendelkező életterekbe beáramolni. Ez 
gyorsítja a rendszeridőt, a lineáris változást nemlineáris változássűrűségre fejleszti. Másrészt a 
mikroelemek és a nyomelemek fokozódó hiánya miatt, az élőrétegek talajai, a környezetben 
termesztett mezőgazdasági kultúrák egyre szegényebbé válnak e nyomelemekben, 
mikroelemekben, pl, vasanyagban, amely miatt a belőlük felépülő gabonákból sok fontos tudás, 
hatás hiányzik, és bár energiában talán erősek, de a belső sokféleség hiánya miatt e táplálékok, 
és az ezeken nevelkedő állatok egyre butábbak, a biodiverzitásban, az ellenálló képességben 
egyre gyengébbek. Nemcsak az a gond, hogy a fogyasztói lánc egyre összetettségben 
hiányosabbá válik a biodiverzitásában, hanem az, hogy folyamatosan egyre rosszabb a belső 
sokfélesége, a belső tudása, a rajta átáramló hatások fékezése is egyre rosszabbá válik. Ráadásul 
az immunrendszer, - amely a szervezetben lévő sokféleség általános megőrzéséről gondoskodik - egészsége, 
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e hiány miatt fokozott gerjesztésnek van kitéve, és mivel egyre kevesebb benne az élet felület, a 
szervezett térben élő sokféleség, ezért egyre több környezeti hatást már nem képes 
semlegesíteni. Ha a belső biodiverzitás kellő sokszintűségének a hiánya miatt kipusztulnak a 
szervezetből azok a termelők, a virágporokat és a spórákat fogyasztók, feldolgozók, amelyek 
eddig sikeresen meggátolták a szervezetnek túl nagy mennyiségben káros virágporok, 
hatóanyagok mérgező hatását redukálni, akkor egyre több hatóanyagot termelő szervezet, a 
felvirágzásakor olyan allergén reakciókat kiváltó élettermékekkel dúsíthatja fel a légteret, a 
környezetet, amely ellen a szervezetünk nem rendelkezik fékező fogyasztóval, tovább 
feldolgozóval. Ez viszont olyan behatolási gáthiányt eredményez, amely a szervezetben lévő 
struktúrájú, analóg térszerkezetű részecske szervezetek, hatások hiányában akadály nélküli 
beáramlást, átáramlást válthat ki. Amíg azonban a szervezetben a behatolóknál nagyobb 
energiaszintű alszervezetek, hatások először és közvetlenül nem észlelik, a kisebb energiaszintű 
alattvalóik egyre erősebb fogyasztását, kipusztítását, a behatolóknál kisebb szinten élő, változó 
mikroszervezetek, ez fogja az életpiramis folytonosságának a felsőbb szintjét kialakítani. 
Lényegében olyan mikroszintű hegemónia alakulhat ki, amely a sokkal érzékenyebb, de még 
kölcsönhatóképes nanoszintű részecskéinknek a kipusztulásához, de legalább a súlyos 
visszaszorulásához, elfogyasztásához, az energia feladást addig a nagyobb szintjeink felé 
biztosító mikroszintű biodiverzitás nagyfokú hiányához vezet. Míg a közvetlen hatást a felsőbb, 
,,állami, kormányzati,, szinten először még nem észlelik, annál erősebbé válik a feladói energia 
hiánya, és a mikroszintű idegen hatásoknak az egyre fékezetlen beáramlása, az idegen 
hatóanyagok gerjesztése. Ráadásul a saját életterünkbe behatolók nemcsak elfogyasztják a 
sajátjaink elől a táplálékot, hanem olyan a szervezet számára idegen végtermékeket, 
élettermékeket, hatóanyagokat is egyre nagyobb mennyiségben kibocsátanak, amellyel 
gerjesztik, mérgezik, és allergiás reakciókat váltanak ki a szervezetünkben. A hiány tehát 
felsőbb szinten már csak akkor lesz észlelhető, ha az adózási energia egyre csökken, és a 
szervezet is elszegényedik, miközben idegen és eladhatatlan, a belső életteret, környezetet 
szennyező méreganyagokkal telítődik. Ma ez Magyarország betegsége! 
 
A parlagfű, és sok más, egyre erősebb allergiás reakciókat kiváltó természetes növény nem 
bűnös az emberek allergiájában, hanem a mindent fogyasztóvá váló ember tehet arról, hogy 
túlszaporodva, felélve, kilúgozva, kizsákmányolva a környezetét, az egészséges termelői, 
fogyasztói láncot, az Isteni teljességet hiány és többlethullámokra, életviharossá fejlesztette. 
Mivel nem észleltük idejében, hogy gondosabb gazdagént akkor is életben kell tartani őket, az 
egész életláncot és nemcsak egyes nekünk fontosabbnak ítélt részeit, ha éppen nincs rá nagyobb 
szükségünk, a pollenek és allergének fogyasztói a szervezetünkben redukálódtak, majdnem 
kivesztek, jelentős kisebbségbe kerültek. A csak a jót magénak sikeresen kiválogató ember, 
nem volt elég okos, ahhoz, hogy az élet részei helyett, az élet egészének a megmaradását 
arányosan segítse. Az alacsony biodiverzitású, a sokféleségben szegényes takarmányon felnőtt 
állataink, a hústáplálékunk tudásbeli hiánya felhalmozódott, és az ezt fogyasztó emberek eredő 
tudása is csökkent, a szervezetük egyre hiányosabbá vált az ellenható képességekben, romlott 
az eredő biodiverzitásunk, az ellenálló képességünk, és az immunrendszer nemsokára feladja. 
Az emberi minőség romlása, a belső sokféleség romlása nemcsak a tudás hiányához, hanem az 
ellenálló és a védekezőképesség jelentős gyengüléséhez vezetett. A negatív spirál mindaddig 
fokozódik, amíg a sokféleség helyett a kevésféleséget, a protezsált életrendszert fejlesztjük.  
 
Meg kell végre érteni, hogy a saját részre kiválogatott jónak is ára van, a kölcsönható 
rendszerben minden jóért valami másban rosszabbal kell fizetnünk, és a szakadásos, hiányos 
életlánc, a kevés életfelület nem segíti a megmaradás lehetőségét. Az életpiramis akkor képes 
lefékezni a távoli csillagokból nagyon gyorsan kiáramló változást lineáris, megérthető 
eseményrendre, megérthető időre életidőre, ha az életterünk, a szervezetünk és a környezetünk 
is nagyon sok, egymást sikeresen kiegészítő életfelületből áll. Az életterünk teljes izotróp 
hatások elleni védettségét azonban nemcsak a szervezeten belüli leszármazói sokféleség, 
hanem a környezeten belüli felmenői sokféleség is együtt védi, ezért nemcsak a szervezeten 
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belüli egészséget, hanem ezzel egyenrangúan a szervezeten kívüli sokféleséget, azaz az életteret 
és a környezetet is gondosan meg kell óvni, azonos mértékben kell gondozni és támogatni. Az 
élet szimmetriája, a külső és a belső egyensúly, lényegében a múlt és a jövő közötti egyensúly, 
amely csak akkor maradhat a jelen jó állapotában, a szimmetria állapotában, ha a felmenői 
környezet támogatása, a belső lemenői környezettel analóg támogatottságot, gondozást és 
törődést kap. 
A sok felületen, a nagyobb élet keresztmetszeten jobban eloszlik az életáramlás energiája, és ha 
kellően nagy a szűrő - átbocsátó keresztmetszet, akkor követhetetlenül áthaladó túl nagy és túl 
gyors áramlások sem alakulnak ki.  
Miként a ritka és kevésféle fából álló erdősáv sem képes lefékezni az élőréteg viharait, a túl erőssé és túl 
gyorssá vált szeleit, áramlatait, hasonlóan az élet is csak akkor képes megfelelően lassúra, megérthetőre 
és a tudattal követhetőre lefékezni a környezetben táplált, túlerős életáramlást, ha kellően nagy az 
átbocsátóképessége, de a túl erős áramlatokat a sokszintű életpiramis életláncában képes egyenletesen 
elosztani. Ha az erősávban megfelelő sokféleség fejlődik ki, és az alacsony füvek, a cserjékkel és a 
kisebb nagyobb sokféle fával megfelelő szinkronitásban fejlődnek, akkor a kellő áteresztőképesség, 
feldolgozó képesség megtartása közben egyenletesen veszik fel az élet viharait. Az ilyen sokféleségben 
a fenyők, az örökzöldek és a lombhullatók, a kisebb – nagyobb cserjékkel és a füvekkel megfelelő 
összhangban fejlődnek, egymást kiegészítő életláncolatot alkotnak. Hol az egyik faféle, hol a cserjeféle 
veszi fel az élet energiáját, viseli a főterhelést, szaporodik fel sikeresebben, hogy aztán a hatásokat a 
környezetnek átadva, lehetővé tegyék mások felvirágzását és sikeresebb felszaporodását. Ez esetben 
minden időnek megvan a fő fogyasztója, az átáramló hatásokat megfelelően fékezni képes 
élőrétege, és a hatásokat egymásnak körfolyamatokban, életspirálban továbbadók együtt 
teljesebb életláncot, életegészséget, isteni minőséget eredményeznek. A jelenben nemcsak a 
saját belső részecskéinkkel, a szervezetet alapító felmenőink bennünk tovább keveredő, 
szaporodó leszármazottaival szemben van gondozási kötelezettségünk, hanem, a bennünket 
nemző felmenőknek a belső életterünkön kívüli életlánca is analóg támogatottságot igényel. 
 
Az elfogyasztott, sokaknak folyékony eleség, a kávé minden nap közel azonos eredőjű, hatású, 
és amikor a fogyasztó megissza a reggeli kávéját, sokakban az emésztést és az ürítést is 
megindító. Az elfogyasztott táplálék ilyenkorra már rendszerint kellően szelektált, a 
szervezetnek hasznos, könnyebben bontható anyagok kivonódtak, a maradó részecskék 
felvették, átvették a szervezetben szükséges rendezettséget, életáramlási szabályokat, és ha 
kellően azonosultak a többség céljával, akaratával, csökkenő idegenségű vendégként, 
befogadott jövevényként részesei maradhatnak az élettérben folyó életáramlásnak. Az 
átlagosnál fejlettebb, de az adott szervezet számára már nem hasznos, a közösen változó életet 
segíteni már nem képes, esetleg éppen a szervezetben túl nagy sűrűségűvé, túlfejletté váló 
életanyagok, tovább sűrítődnek, hasonló, analóg, sikamlós, a térben még jobban besűríthető 
közösségbe kerülnek, amelyekkel együtt továbbáramolnak a Tao tudatfejlődést is eredményező 
útján. A szervezetekből kivezető csatornák egyike a végbélnyílás, az idő rendjében a kifelé 
áramlás, a továbbfejlődés egyik lehetősége, amelyen olyan nagyobb energiasűrűségűvé, 
nagyobb állagsűrűségűvé váló életanyagok távoznak az anyagiakban még sűrűbb állapotban 
lévő ebben fejlettebb élőrétegek felé, amelyek vagy ésszerű energia befektetéssel nem 
bonthatók fel, vagy kellően értéktelenek ahhoz, hogy a szervezet több energiát pocsékoljon a 
visszatartásukra. A szervezetnek hasznos tudással nem rendelkező, abban közhasznú 
tevékenységet nem folytató, csak elmélkedő, de gyakorlati hasznot, megvalósított álmokat nem 
létrehozó szervezetek értéktelenné válnak, és ha az együttváltozó közösségnek semmilyen 
élvezeti, hasznos hatást nem képesek produkálni, létrehozni, akkor, mint haszontalan 
életanyagot, eltávolítják a közösségből.  
 
Minden szervezet két megoldást alkalmaz a benne elöregedett, feleslegessé, vagy és 
értéktelenné váló alszervezetek eltávolítására.  
A szervezet külső felületeihez közel lévő élőrétegben felesleges elöregedett sejteket, 
alszervezeteket, lehámló rétegként, korpaként, elpárolgó életanyagként közvetlen a legrövidebb 
ésszerű szállítási útvonalon a környezetbe ürítik, amelyben sok szerepet kapnak a 
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füzércsatornákként működő, a külső bőrrétegeken átvezető, belül üreges szőrszálak és a 
hajszálak. Ilyen analóg megoldást alkalmaznak a természet közelben élő emberek, a falusi 
családok, amelyek a környezetnek ártalmas hatások felhalmozódása nélkül közvetlen saját 
szeméttelepre, komposztdombba helyezik el a maradékaikat, és csak a helyben a környezet által 
fel nem dolgozható élethulladékokat szállítják messzebbre. Ez viszonylag jó hatásfokú, a 
nagyobb részében könnyen ártalmatlanítható szemételhelyezést tesz lehetővé, mert a magas 
feldolgozó képességű, még nem túlterhelt, kellő biodiverzitású környezet vidéken nagyon sok 
szabad életfelülettel képes feldolgozni a rá jutó de megfelelően elosztható terhelést. A hangyák, 
a ház körül élő baktériumok és gombák lebontanak minden általuk tovább feldolgozható, 
hasznosítható szerves hulladékot, és csak a náluk is fejlettebb szervetlen anyagok, és a nehezen 
lebontható, fogyasztó nélkül maradó óriásmolekulás műanyagok maradnak felbontatlan 
minőségben. A szervezet belsejében, miként a nagyvárosokban, már nem lehet az élet számára 
felesleges, haszontalan anyagokat a házak, lakások közelében lerakni, azokat célzottan, ha lehet 
szelektáltan össze kell gyűjteni, amit lehet recirkulálva a termelő-fogyasztó rendszer 
körforgásába visszajuttatni, a jelen időben és az adott területen nem hasznosítható, 
környezetszennyező anyagokat pedig az élet érdekében eltávolítani. Ez az értéktelen, energiát 
és munkát, befektetést igénylő maradék, hulladék begyűjtésre kerül, és az emésztőrendszeren át 
a szeméttelepekre, az élet csatornáiban, a szervezetek visszereiben, a szennyvíz feldolgozókba, 
a baktérium tenyészetekbe, az élőrétegünkben kifejlesztett életszaporítókba, a fúziós telepekre 
kerül. Az élet számára káros, nem semleges hatású, a párjától és a családjától megfosztott, félig 
lebontott gerjesztett élethulladék először semlegesítésre, újrapárosításra kerül, majd a 
továbbszaporításával a saját életminősége felhígul, elveszti a mérgező hatását, egymás után 
többször feleződik, szaporodik, míg végül a környezet által már ismét el és befogadhatóvá, 
kellően azonossá visszafejlődik. A lúgos, túl melegfúziós és a savas, a túl hidegfúziós, a túl sok 
öreg és kifáradt életanyagot tartalmazó maradékot, fiatal, a nagyon célra tartót, törtető a 
szétszóródás és a tágulás felé tartóval, ellenkező hatáseredőjű életanyaggal, hatáshordozókkal 
keverik, ezzel semlegesítik, lényegében a hatástalanítás közben egymást redukáló párokba 
kapcsolják. Az egymást redukáló, semlegesítő részecskék, alszervezetek közös eredője a 
környezet felé semlegesebbé válik, de némely hatáshordozó, alszervezet, mikroszervezet 
nagyobb azonosságú társakkal egyesülése, szaporodása szélsőséges egyediségeket, egyedi 
állapotú hatáshordozókat hozhat létre. Ezek egy része vagy a lendületben válhat túl agresszívvá, 
túl nagy lendülettel érkezővé, másokat gerjesztővé és felbontóvá, szélsőségessé, míg mások 
egymás hitetlenségét, vagy perdületét erősíthetik fel túl nagy egyediségre, a környezetnek káros 
eredőre. 
 
Amely részecskék, és közösségek nem elég kötöttek, kellően neutrálisok mások felé, azok 
könnyebben felbonthatók, és a kicsi nanoszintre, vagy legalább a szervezet pórusainál kisebb 
térméretre visszabontva, a szervezete pórusain át az aurába, vagy az egyenlő változássűrűségű 
környezetbe kerülhetnek. Amelyek azonban már nagyon erősen és akár többszörösen töltöttek, 
magas saját perdületet, spint szereztek, azok közösségei, egyedei szervezetei az erős érzelmi 
kötés, a belső összefonódás miatt már nem bonthatók fel könnyen, ezért ezeket egyszerűbb 
összegyűjteni, és a szervezete e célra kifejlesztett ürítőnyílásán át, mint a - felbontásához nem 
elég fejlet, szervezet számára haszontalan élethulladékot jobban befogadó környezetbe 
eltávolítani. A szervezetek ürítő nyílásain át azonban nemcsak a salakanyagként ismert, már 
gazdaságosan nem hasznosítható, szinte energia nélküli életanyagok távoznak, hanem azok a 
még relatív nagyobb energiasűrűségű életanyagok is, amelyekből vagy nem gazdaságos, vagy a 
belső biodiverzitás hiánya miatt már nem nyerhető ki több energia. Ha az emésztőcsatornán 
végighaladó táplálékban olyan, a szervezet által elfogyasztott átlagos táplálék bontására 
szakosodtakhoz képest túlfejlett részecskék vannak, amelyek a szervezetben, a 
munkanélküliségük, a leköttetlenségük esetén kárt, rendezetlenséget, bomlasztást okoznak, 
akkor e részecskék, az eltávolítandó salakanyaghoz kapcsolódó társaikkal, azokat legalább 
részben lekötve, semlegesítve, a bélrendszerben a hozzájuk kapcsolódó idegenebb társaikkal 
együtt elkülönítődnek, kivonódnak a kör(z)fogalomból és gyors továbbfejlődésre 
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kényszerítődnek. A kellő azonosság esetén, a szabadba, a környezetbe kikerülő, a szervezetből 
eltávolított részecske szervezetekből, a nagyobb azonosságú (kísérő) részecskék, egységnyi 
kisebb csoportokban mindig visszatelepülnek az aurán át a velük legnagyobb azonosságú élettérbe, a 
megszokott körforgásba. Miközben eltávolítják, vagy és lebontják, újrafelhasználható anyaggá 
csupaszítják a munkatérben talált, a szervezetben valahol felbontott, feltárt, - de félkész 
nyersanyag, adalékanyag formában már ismét jól hasznosítható, - recirkulált életanyagokat, 
ezek bontásáért kapott energiából a nem túl igényes kisebbségi rétegüket fenntartják, eltartják a 
többnyire hátrányos helyzetben, a fejlődésben a legjobban lemaradt, elmaradt családjaikat, nagy 
azonosságú, de az élettérben mindig a kisebbséghez tartozó alfaji közösségeiket. 
 
A szervezetben változó átlagos, kellően vegyes és egymással együttműködő képes, a főtömeget, 
az átlagot képviselő alszervezetek, rendszerint nem tudnak megfelelően együttműködni a tőlük 
túl nagy másságú, túlfejlett, vagy alulfejlett, már vagy még eltérő rendezettségű 
alszervezetekkel, a fejlett vagy és a fejletlen, hozzájuk képest majdnem mindig eltérően, 
radiálisabban áramló kisebbségekkel. Ha valamelyik alszervezet, részecske, individuum egység 
kifejlődik, túlfejlődik, vagy ha lemarad, és a lamináris irányú rétegáramlásban érdekelt 
többséggel ellentétben radiális életáramlóvá válik, akkor az átlag által képviselt, meghatározott 
közös eredő, a szimmetriasíkhoz képes radiális irányban nagyon kiemelkedik, vagy lesüllyed 
közülük. Ez folyamatosan zavarja, gerjeszti a szabályosabb, kétdimenziós felületeken, 
élőrétegekben, a szimmetriához közelebb maradva, szabályos életpályákon, laminárisan áramló 
részecskéket, és ezzel kellően gerjesztve frissen és áramlásban tartja e gerjesztés nélkül 
leülepedő, megállapodó, és a fejlődésben is megálló réteget. Az élet gerjesztése és körforgása 
azonban néha túl naggyá válik, és ha a környezetben a már részben lebomlott, már radiálisan 
áramló alul és túlfejlett kisebbség nagyon felszaporodik az élőrétegben, annak a gerjesztése 
egyre magasabbá, az élet pedig nemlineárissá, megérthetetlenné válik. Ha a saját erejéből 
továbbfejlődni képtelen túl fejletté váló elitréteg, nagyon megszeretve az életet, a túl gyors 
fejlődést választja, az élet toroid életörvényeiben könnyen utolérhetik a körfolyamatokban tőlük 
lemaradt kisebbségeket, és ezeket maguk előtt tolva kiemelten támogatják, erőszakkal 
továbbfejlődésre kényszerítik. Olyankor is zavart szenved az élet egyenletes lineáris fejlődése, 
amikor a legfejlettebb réteg megtorpan, és ha nem látja az élet zavarából a kiutat, előre fejlődés 
helyett visszafelé kezd el fejlődni, a fejlettségben az utána jövő átlagos réteget kezdi el 
lebontani, visszafejleszteni. Mind a két életzavar azzal a következménnyel jár, hogy az átlagos 
élőréteg, a jelen, a múlt és a jövő, (az eltartandó, már nem termelő öregek, és a még nem 
termelő fiatalok, együtt eltartandók) nem termelő, csak fogyasztó, rossz hatásfokú rétegeinek a 
szorítása közé kerül. A két szomszédos réteg az alulról és felülről, kívülről és belülről is 
folyamatosan gerjesztett, akadályozott, fogyasztott és lebontásra kerülő átlagos rétegek ilyen 
körülmények között gazdaságtalanná válnak és súlyosan visszafejlődnek. 
Ha az élettér együttfejlődése zavart szenved, és a túlfejlett elit nagyon felszaporodik, a 
termelőből élősködővé és túlfogyasztóvá válik, és a környezetből radiális irányban beáramló, 
fejlődésre és gazdagodásra vágyó kisebbségekkel túlgerjesztik a laminárisan, szabályosabban 
áramló átlagos, vegyes szervezeteket, akkor az élettér túlgerjesztetté, az átlagos, szabályos 
részecskék által megérthetetlenül és már, nem lineárisan változóvá válik. Ilyenkor felgyorsul az 
idő, és az élet nyomása a környezetből beáramló, vagy és az élettérben lebomló, felszabaduló radikálissá 
válók miatt jelentősen megnő. Az életterek nyomásnövekedése felgyorsítja a határfelületeken és 
az életkörökben az áramlásokat, magasabb vérnyomást, életnyomást hoz létre, egyre jobban 
lezárja a szervezetek központja körül a kerületi irányú áramlás növekedése az élettér határait, 
amellyel egyre jobban elszigeteli a változásban felgyorsuló életteret, élőréteget a saját külső, 
szegényedő átlagos környezetétől. A belső feszültség növekedése azonban nemcsak növeli az 
időbeli elporlódást, hanem az anyagi kötődéssel bíró, nagyobb tömegbe épülő részecskék 
felszaporodása, magasabb változássűrűsége, az átlagot egyre gerjesztőbb magatartása és 
eltávozási nehézsége miatt egyre jobban felfújja, kitágítja az életbuborékokat, amelytől azok 
belső nyomása és feszültsége is egyre nagyobbá válik. A belső nyomás növekedése nemcsak 
feszegetni kezdi a kifelé kevésbé tartó, egy ideig még rugalmasan tágulni képes réteghatárokat, 
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hanem az életbuborékok felfújása miatt egyre távolabbra kerülnek, eltávolodnak egymástól a 
sok érzelmi szállal egymással összefonódott, közös tömegbe épült részecskék. Az élőréteg 
növekvő nyomása az élőréteget belülről határoló belső határfelületeken áramló, egymással 
nagyobb azonosságú részecskéket egyre közelebb kényszeríti egymáshoz, ezért ezek 
besűrűsödve lezárják a jövő felé továbbfejlődés lehetőségét, a nagyobb együttváltozó tömegbe 
szerveződött részecskék és az összefonódott szervezeteik ezért nem tudnak e nagyon sűrűvé, és 
nagy ellenálló képességűvé váló életfelületen, potenciálgáton átjutni. Valószínűen ez is szerepet 
játszik abban, hogy az életnyomás növekedésekor az elit réteg a szükséges továbbfejlődés 
helyett visszafejlődik, viszont a külső határfelületeket őrző részecskék az életbuborékok 
nagyobb nyomása következtében, a nagyobb életáramlási sebesség miatt is, egyre távolabb 
kerülnek egymástól. Miközben az élőréteget határoló belső határfelületek lezáródnak, a 
külsők egyre jobban megnyílnak, és a legfejlettebb részecskék nem a belsőbb 
mikrokozmoszok felé, hanem a külső, globalizált térrész felé kényszerítődnek.  Ez az, 
amely két tűz közé szorítja az átlagos élőréteg kellően vegyes szereplőit. Egyre több lesz az 
élőrétegben, a közös szervezetben az eltartandó, a belülről élősködő, a túlfejlett, miközben a 
megnyíló külső határfelületeken szinte akadálytalanul áramlanak be a hidegebb, szegényebb 
környezetből, a még kevésbé fejlett, eltérő, radiális rendezettségű, de kissebségként ismert 
részecskék. Az életspirálban, a szimmetria felület közelében laminárisan, szabályosan áramló 
átlagos réteg megszokott kerületi irányú rétegáramlása egyre akadályozottabbá válik, egyre 
többször eltérítődik a tervezett céltól, egyre több életakadályt kell legyőzni a napi célok 
eléréséhez, amely kilendíti e szervezeteket a megszokott szimmetriából. A radiálisabbá váló 
túlfejlettek visszafelé, kifelé, az alulfejlettek pedig befelé áramolva egyre több nem várt, előre 
nem kiszámítható impulzust eredményeznek, amelytől az élet energiát termelni, megtartani 
képessége, hatásfoka elromlik. Ez a sok, nem betervezett impulzus növeli az élőréteg 
feszültségét, hőmérsékletét, az élet nyomását, amelytől a továbbfejlődés lehetősége felé egyre 
jobban lezáródnak a belső határok, míg a külső környezet felé addig tágul az élőréteg, amíg a 
rugalmassága, az átlagos szervezetek tűrőképessége ezt lehetővé teszi. Amikor a cérna, a már 
túltáguló életbuborék külső határfelülete felszakad, és az alulfejlettebb környezettel, a külső és 
eltérő rendezettségű, a bonyolultságában még kevésbé fejlett életbuborékkal egyesülés, 
élőrétegek közötti Globalizáció alakul ki.  A régi átlagos réteg e folyamatban egyesül a hozzá 
képest külső még kevésbé fejlett réteggel, miközben a legfejlettebb, túlfejlett szervezetek, - 
megijedve az elmúlástól, a tisztító tűztől - radiális irányba visszafelé kirajzanak a nagyobbá vált, 
globalizálódott élőrétegbe. Amikor a túlfejlett rétegek rászabadulnak az élőrétegbe beáramlott 
és az ottani rendezettség ismereteiben még tapasztalatlan, ebben fejletlenebb szervezetekre, 
fogyasztani és bomlasztani kezdik a hozzájuk képest átlagos és alulfejlett rétegeket. 
 
A csillagok fókuszpontjából, az áramlási tengelyéből kiáramló nagyon nagy energiasugárként ismert, 
nagyon messze elhatolni képes, gyors és fejlett részecskéket szállító fókuszált Jet, éppen olyan, mint az 
ember szeme. Akár valamely sikeres nagyobb energiaszintű Isteni szervezet szemének is tekinthető, 
amely nemcsak kibocsátani képes e fejlett, gyors részecskéket, hanem folyamatosan méri és ellenőrzi 
ezek visszaérkezését, és a visszaverődő dolgokról, az eseményekről a jelentését. A vissza nem érkező 
részecskék, vagy fekete lyukra találtak, vagy eltérültek, leköttetésre kerültek, de minden változásról 
kettős könyvelésnek megfelelő visszajelzést is küldenek. A Jetből kiáramló részecskék életpályája 
mindaddig lényegében eseménytelen, amíg az életáramlásukban jelentős eltérítő impulzusok nem 
keletkeznek, de ha ilyenek kialakulnak, akkor abban keletkező részecskék egy része mindig kellő 
azonosságú visszajelzést visz az állapotváltozásról. E visszajelzést később a kibocsátó mezőben fogják, 
észlelik, valószínűen kiértékelik, és ez alapján ítélik meg a környezet eseményeit. 
 
A Jet sugarakat azonban olyan, világító toronynak, a környezetbe periodikusan energiát szállító csillag 
energiaszintű fényszóróval is azonosíthatjuk, amellyel az érintett csillag szervezet, végigpásztázza a 
saját élőrétegében a felségterét, és rendszeresen energiát és információt, hatást szállít, gyakorol az általa 
megvilágított, energiával jobban ellátott élettere felé. Az alattvalók, az élőrétegében az irányítása alatt 
állók ilyenkor mindig energiát, információt, több gerjesztést és jótékony támogató energiát kapnak. A 
folyamat analóg az emberi szervezeti szinten a hegyekre telepített lokátoros rendszerekhez, a radarokkal. 
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Amikor a hegytetőn felállított radarok periodikusan körbepásztázzák az eget és a környezetet, 
meghatározható távolságig fókuszált, változtatható frekvenciájú energiasugarakat bocsátanak ki. Amely 
kölcsönhatóképes frekvencián elérik a környezetben változó részecskéket, azok ilyenkor gerjesztést és 
energiatámogatást kapnak. Miként az erősen fókuszált radarsugarak is szétszóródnak, elnyelődnek egy a 
kibocsátási frekvencia és energiaszint által is meghatározható távolságra, hasonlóan a csillagok 
Jetsugara is csak a saját élettér, élőréteg Ort övezetéig, a birodalom határáig tart, esetleg egy kicsit 
átszóródó, e határok felé közeledő periférikus eseményeket is észlelik. A csillaghatárokat képező 
torlódó, nagyobb változássűrűségű Ort övezetek a kölcsönhatási felületek nagyobbrészt elnyelik és 
visszaverik a központból érkező Jet sugarakat, és kellő védelmet adnak ahhoz, hogy az egyenlítői 
környéken nagyobb tömegű idegen szervezet ne tudjon engedély, jóváhagyás nélkül behatolni. Az 
egyenlítői térrész irányában nagyobb és sokrétegűbb a fizikai védelem, míg a sérülékenyebb nyitott 
felületek, a pólusok a könnyebben fókuszálható Jet sugarak által kibocsátott nagyon fejlett részecskék 
által védettebbek, jobban védhetők. Ha a pólusok irányából (a kb. 2 x 90 fokos kúpszög irányában) 
akarnak engedély nélkül idegenek behatolni a csillagszerveződés biztonsági zónákba, a nagyon erősen 
fókuszálható, koncentrálható Jetsugár, mint egy erős lézer, nemcsak energiaszállításra képes a saját 
élettér részecskéi felé, hanem miként az emberi szem, ez is nagy energiájú erősen fókuszált villámokat, 
lézersugarakat is képes kiszórni. 
 
Az élettér határainak a fenntartásához, a határfelületeket őrzőknek is egyre kisebb egységekre 
kell lebomlani annak érdekében, hogy a nagyobb kerületűvé váló, táguló élőrétegekben a 
határfelületeket végigjárva a napi köreiket megtehessék, Ez is gyorsítja az életáramlást, a 
határfelületeken áramlók, a nagyobb áramlási sebesség miatt, egyre hidegfúziósabbá válnak, 
egyre nagyobb körökre terjed ki a mindennapi kiáramlás. Ez azzal az elsődleges 
következménnyel jár, hogy a működési területek, az élettér tágulása, megnagyobbodása miatt, a 
szorgos elektron jellegű részecskéknek, a dolgozó egyedeknek egyre messzebb kell elmenni 
dolgozni, egyre kevesebb idő marad a családra, a pihenésre a gyermek nevelésre. Az élet 
minőség, a neveletlen gyermekek tudása romlik, az ismeret átadási lehetősége, az életpélda 
megismertetési lehetősége, és ez miatt is az utódréteg hagyományos ismeretekre alapuló tudása 
folyamatosan csökken. Az a másik következménye a nagy rohanásnak, a másoktól és a 
családtól eltávolodásnak, hogy növekszik az elidegenedés, és az idegen környezetbe 
kiáramlással az élet szereplői egyre jobban eltávolodnak egymástól, a korábbi nagyobb 
azonosságú társaiktól, a rokonaiktól, a barátaiktól. A saját azonosságú társaiktól eltávolodással 
azonban egyre közelebb kerülnek a külső környezet addig idegenek részecskéihez, 
szervezeteihez, és egy idő után rájönnek, hogy azok is emberek, analóg szerveződések, 
olyanok, mint ők, az élet értelmét és a boldogságot, a boldogulást keresők.  
 

A saját társaiktól egyre távolabb kerülő szervezeteknek, annak érdekében, hogy a kellő 
folytonosság és a vonzalom, amit a szeretet kötőerejeként ismerünk, megmaradjon, egyre 
kisebb csoportokra, részecskékre kell bomlani, hogy a még megfelelő kohézis erő, a szeretet 
kötőereje, a társaikkal való kapcsolat megmaradjon. Ez viszont a hozzátartozókhoz kötő 
érzelmi húrok elszakadásával nemcsak egyre kisebb együttváltozó tömeggé, hanem egyre 
kisebb, magányosabb szereplők határfelületévé, és ezzel egyre gyengébb potenciálgáttá fejleszti 
az élet felületeit, amelyeken egyre kisebb tömegű szervezetek, egyre kisebb részecskék 
keringenek. Az egyre rosszabbul ellátott, és egyre kisebb tömegű részecskék által védett 
határfelületek, a részecskék elporlódásával, közömbössé fejlődésével egyre könnyebben 
átjárhatóvá, átszakíthatóvá válnak. Az elszigetelődés növekedése, a határok átjárhatóságának a 
csökkenése tovább fokozza az életterek belső feszültségét, ezért egy bizonyos különbség 
elérésekor, a belső határok megnyitásával, azaz a már korszerűtlen, szimmetriahiányossá vált 
életbuborékok elpattanásával rendszerint rétegegyesülések, a határok kitolódása közben 
globalizáció alakulhat ki. Ilyenkor azonban a fejlettebb rétegekbe beáramlás az élet szegényebb 
rétegei felé továbbra is nehezített, ellenőrzött, mesterségesen gátolt, viszont a túlfejlett 
szervezetek kiáramlása dotált, protezsált, a fejlettebb nagyobb szervezetei által segített, viszont 
az anyagi minőség, az energia beáramlása a fejlettebb rétegekbe segített, és a kiáramlás a 
szegényebb rétegekbe erősebben gátolt, többnyire csak ígéret formájában megvalósuló, a másik 
kézzel, a szaktanácsadókkal visszavett. 
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Amikor azonban az életteret, pl, a családi szervezetet a környezettől kellően elszigetelő szeretet 
szálai túlfeszülnek, és az eltávolodást segítő erő, a közömbösség, a gyűlölet a szeretet fölé 
erősödik, akkor a szervezeteket egyben tartó, a környezettől individuum egységbe elszigetelő 
szálai elszakadnak, és az élettér, az együttváltozó közösséget a környezet szereplőitől 
elszigetelő határai lebomlanak. Amikor a belső életnyomás környezethez képest túl naggyá 
válik, és a széttartó erőhatás, a másság felé fejlesztő lendület, a gyűlölet és a közömbösség 
eredője meghaladja az összekapcsoló erőt, a szeretet erejét, a túl nagy belső életnyomásúvá váló 
életbuborékok határai rendszerint elpattannak, a szeretet és az érzelem az életet összetartó szálai ilyenkor 
gyengévé válnak. Amikor a már túl nagy belső nyomású életterek, életbuborékok határfelületeit 
összetartó érzelmi erő, kötőerő a gyűlölet és a közömbösség erejéhez, nyomásához képest túl 
kicsivé válik, egyre több olyan fontos életbuborék, nagyobb szervezet pattan el, amelynek az 
életbuborékba, közös szervezetbe, együttváltozásra záródott részecskék összetartásában fontos 
szerepe volt, (van). Amikor a nagyobb térsűrűségű, egymással jobban összetartó, még kellő 
kötőerővel rendelkező, lehűlve összehúzódó, a határfelületeken áramló hidegfúziós 
részecskékre jutó életnyomás túl naggyá, a szeretet szálai, az összekötő erő pedig ehhez képest 
túl kicsi eredőjűvé válik, az egyre nagyobb belső változássűrűség, az egyre nagyobb gerjesztés 
miatt a korábban sűrű férfias életbuborékok is tágulni kezdenek. A családokat és a dinasztiába 
fejlődött szervezeteket összetartó kohéziós erő, a szeretet lebomlása után, az addig egységben 
változó, korábban hidegfúziós, együtt és közös teherviselésben változó életbuborékok, ettől 
kezdve már nőies, melegfúziós eredőjű, táguló, a közös határfelültről szétváló, sokkal kisebb 
egységnyi részekre bomló, elpattanó életbuborékokká fejlődnek. Az egymástól eltávolodás, az 
elidegenedés, az érzelmi szálak elszakadása, a nagyobb sűrűségű részecskék egyre térritkább, 
apróbb részecske egységekké, ekvipotenciális jellegű életbuborékból táguló felhőkké 
felbomlása megszűnteti a kohéziós (sűrűségi, érzelmi, szereteti) kötőerővel rendelkező 
hidegfúziós, férfias állapotot, és elnőiesedő, melegfúziós életbuborékok, egységnyi kisebb 
részecskékre bomló felhőinek a szabaddá vált individuum egyedeiként, ettől kezdve önállóvá, 
magára hagyottá válnak. A közös szervezettség eddig a szervezetet egyben tartó, korábban 
magas magasabb hatásfoka helyett, az elvesző hatékonyság, a gazdaságosság lecsökkenése 
miatt, az egyedeiben elkülönülő, ettől kezdve egyedi célokat kergető részecskékként külön 
keresik a boldogulásukat.  
 
Amikor a kellő azonosságú, az együttváltozó életteret összetartó szeretet folytonossága 
megszakad, a szabaddá vált részecskék szétáramlásával a globalizált környezettől addig 
kialakult elszigeteltség is egyre jobban lebomlik. Ilyenkor, az elöregedett életbuborékok, a már a 
többségnek rossz közös szervezetek határainak az elpattanása, és élettérként a környezettől, a többségtől 
elkülönülése, rendszerint az időben végessé, elhalóvá, elmúlóvá és lebomlóvá válik. A már 
ekkor sikeresebben változó, kellő azonosságú környezettől elszigetelődés lebomlása, 
megszünteti a lokalizált, elszigetelt állapotot, az egyedbe és együttváltozó határok közé zárt 
elkülönült egyedi állapotot. Az isteni közösségtől az életváltozó tömeg nagyobb részétől 
valamikor elvált, az Istenét egykor elhagyó közösség, végül visszatérve a sikeresebb és 
nagyobb együttváltozó folytonossághoz, a már sokakkal közös globalizált, nagyobb részecske 
tömegű élettérben új életperiódusba lépve, nagyobb szimmetriát létrehozva, egységében 
szabadabb döntési lehetőséggel, de másokra jobban figyelve a tudat és a lélek személyiséget 
terelő korlátai között tovább változik. 
A globalizáció, a többféleség, a sokféleség közös életbuborékba kerülése, nemcsak a szervezeti 
korszerűségében elöregedett, hanem a szimmetriahiányossá vált életbuborékok réteghatárainak 
a lebomlását is okozza, és ezzel sokkal erőteljesebb térkeveredést, és nagyobb életáramlási 
aktívságot vált ki. Ez az a folyamat, ami mozgatja az idő egyre gyorsuló kerekét, amely a 
különben leülepedő, megállapodó, elkényelmesedő életet, miként a nyughatatlan Színbádot, 
folytonos áramlásra, továbbfejlődésre készteti. 
 
A nagyobb bonyolultság, a nagyobb változássűrűség felé továbbfejlődés, növeli az egy közös 
tömegben változó szervezet tömegszámát, az együttváltozó részecskék közös tömegét. A 
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magasabb változássűrűségben azonban egyre kisebb egységekre bomlik az egyre gyorsabb 
változásra, időzavarba kényszerített életanyag, és amely szervezetek nem képesek a nekik túl 
sokféleképpen változó, idegen közegben ezt a gyors változás sűrűséget feldolgozni, azok 
közösségei, szervezett rendszerei rendszerint felbomlanak, egyre kisebb, de hatékonyabb 
egységekre, kisebb tömegszámú egyedekre esnek szét. Tehát a nagyobb életperiódusba 
átkerülés az együttváltozó szervezet egyre nagyobb tömegéhez képest differenciálja, csökkenti 
e tömegben együttváltozó, együtt maradó szabad individuumok számát, azaz az átlagos 
szervezetek száma csökken. Ez azt eredményezi, hogy egyre kevesebb nagy, mamutszervezet 
tömörít magába, foglalkoztat egyre több, általa függőségben tartott, neki kiszolgáltatott, de 
egymással együttműködő, ebben nagyobb azonosságú részecskéket, miközben a szelekció 
másik ágán a kisebb szervezetek átlagos energiaszintje csökken, de a szakosodások, a 
specializáció, az egyediség felé fejlődés, az eltérés növekszik. 
 
Legalább két eltérő aspektusa is lehet e bomláshoz vezető differenciálódásnak.  
Az egyik szerint, amikor elfogyasztanak egy szervezetet, az a szorult helyzetéből, energiát 
leadva, kicsi egységekre bomolva, azaz energia veszteségek árán tud csak eltávozni, a szeretet, 
mint kötési energia, az elveszett nagy azonosságú (addig érzelmi kötelékkel szeretett) e 
folyamatban elveszik, és bár a részek külön úton később, visszafejlődve újra egyesülhetnek, 
sokkal alacsonyabb energiaszintről, tömegszintről, alacsonyabb fejlettségi állapotról kezdhetik, 
folytathatják a továbbfejlődést.  
 

A másik aspektus szerint, amikor egy együttváltozó szervezet, már túl nagy, vagy és túl 
bonyolult, és az irányítás már nem képes átfogni, megfelelően irányítani a közösséget, akkor a 
Morffy szabálya szerint azt vissza kell bontani működőképesebb, irányíthatóbb kisebb 
egységekre. Később, a már jobb hatásfokú de kisebb szervezetekből majd egy jobb, nagyobb, 
de sikeresebben együttváltozó új, megfiatalodott, lendületesebben együttfejlődő nagyobb 
energiaszintű közösséget lehet felépíteni.  
 

A nagyobb és már együtt működésképtelen országok bomlásakor ez történik, és az együtt már 
továbbfejlődni képtelen, túl eltérővé fejlődött országok a kisebb részekben gyorsabban és sikeresebben 
fejlődnek, és később, ha kellően újra megértek a közösen szervezett együttműködésre, akkor újra 
sikeresebb nagyobb szervezetbe, Unióba épülhetnek. Ilyen bomlásban vált részekre nemrég 
Csehszlovákia, és Jugoszlávia, és a nagyobb azonosságú, kevésbé gerjesztett, egymással együttműködő 
képesebb, ezért is gazdaságosabb szervezetek máris dinamikusabban fejlődnek.  
A kis részek később nem ugyanazzal a párral épülnek ismét párkapcsolatba, hanem a környezetből 
választanak másik, velük a közös cél felé sikeresebben együttműködő új társat. Ilyent keres ismét 
Ausztria, és tálcán kínálja az OMV a MOL-nak az új frigy és a közös szervezet, az együttfejlődés 
lehetőségét. 
 

Ha az élet a továbbfejlődés lehetőségéhez, nagyon nagy időhatárhoz, felmenői határfelülethez, szimmetria 
felülethez, idegpályához ér, előbb vissza kell bomlania egy működőképes, a jövőbe átáramlani 
képes sokszor DNS, vagy fehérje szintű állapotára. Az élet csak egymással sikeresebben 
együttműködő kisebb egységekben juthat át a neuronok által befelé, a jövő felé egyre jobban 
védett, megszűrt felmenői határfelületen, az idősebb átlagossá váló életbuborékokból, a múlt, 
azaz az elmúlás állapotából, a még fiatalabb, nagyobb energiasűrűségű jelenen át a folyton 
differenciálódó jövőbe. 
A szimmetriától eltávolodva egyre nagyobbak az élet kilengései, a körülmények egyre 
rosszabbak, és ezt a nagyobb tömeg együtt nehezen viseli. Csak a változás sűrűség feldolgozó 
képességében a legfejlettebbek, és a legnagyobb tartalékokkal rendelkezők, valamint a 
legnagyobb szimmetriában fejlődők képesek e jelentősen ingadozó körülmények között is 
életben maradni, de a velük együttműködő védetlenebb, tartalékok vagy és szimmetria nélküli 
részecskék száma a szimmetriahiányos élőrétegekben már egyre fogy. A közös szimmetriától 
távolodva az élet a korábbi nagyobb egységekben változás helyett a kisebb szervezeti 
egységekben a nagyobb felbontást igénylő mikrovilág felé fejlődik. Az egyre kisebb 
tömegszámú együttváltozó közösségekben csak a legfejlettebbek, a legkitartóbbak, a 
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legnagyobb tűrőképességűek maradnak, amely közösségekben a legfejlettebb, legnagyobb 
sűrűségű, nehézfém életelemek, alszervezetek, mint vezetők bekerülhetnek az általuk 
működtetett, ellenőrzött, irányított, szervezett, vagy csak a jelenlétükkel védelmet sugalló sejtek 
belsejébe, befészkelhetik magukat. Azok a nehézfém-szerű, nagyobb sűrűségű alszervezetek, 
részecskék, amelyek körül lebomlanak az addig védelmet adó határfelületek, eltávoznak az aura 
lélek részecskéi, e védelem hiányában részekre felbontva, visszafejlesztve, oxidálódva 
kikerülhetnek a nagyobb szervezett rendszer körforgásából. Az együttváltozó aurájukat és ezzel 
az eredő szimmetriát megtartó legfejlettebb részecskék magnetitként, krómként, vagy és arany 
részecskeként bekerülhetnek a velük együttváltozó sejtek magvainak, belsejének a legvédettebb 
részeibe. A neuron sejtek, az agysejtek és az idegsejtek is magnetit kristályt, a bontó és a 
falósejtek krómot, ólmot, aranyat és higanyt is tartalmazhatnak a sejtmagban. E nagy részecske 
sűrűségű, energiában és válogatott, szelektált tudásban gazdagabb, kellő aurával, megfelelő 
környezettel együttváltozó nehézfémek segítik a közös sejtek árnyékoló képességét, egyben 
tartják a sejt szervezet kisebb részecskéit, és a sejtet érő nemlineáris találat esetén, felveszik a 
közösséget érő külső erők javát. 
A szervezetek azonban külön e célra létrehozott térrészben, a saját életterükben elkülönítik azon 
elit részecskéket, amelyek a kialakult életminőség továbbszaporításában, a genetikai állomány, 
a legfejlettebb, nagy túlélő képességű idős részecskék tudásának, DNS anyagának a tovább 
örökítésben szerepet kaphatnak. A szervezetekben, a gerinc alsó idegnyúlványának a 
meghosszabbításában lévő hidegfúziós, a környezeti élettérrel majdnem megegyező 
hőmérsékletű elitképző mirigyekben és a herékben elkülönítődnek a szervezet legéletképesebb, 
legnagyobb lendületű, legnagyobb komplex tudású, még nem kiégett részecskéit. A védett 
genetikai állományt, az életalapító őssejtek még életképes és kellő eredő szimmetriában 
maradó, DNS méretű és energiaszintű egységeit, a nagy azonosságú, hidegfúziós, férfias 
eredőjű részecskéket a jelenből a jövőbe átmentő elitképző iskola olyan, mint egy kadétképző 
iskola. A megfelelően klímatizált, átlagos hőmérsékleten tanuló, a túlélésre kiválasztódó, a 
tudatban a legfejlettebb elit állomány, a test és a szervezet átlagos hőmérsékleténél 
alacsonyabb, de a környezetnél valamivel magasabb, köztes állapotú térrészben készül az 
élettér elhagyására, a túl magas részecskesűrűségűvé váló térrészből más, az átlagos életre is 
alkalmasabb térrész elfoglalására, létrehozására, az azonosság kitágítására, a saját életminőség 
elterjesztésére. 
A melegfúziós női szervezetek centrális rétegeiben, a magas szimmetriájú, gyorsan fejlődő 
terében a legnagyobb változássűrűségű, vasszigorú elitképző iskolájában, mint egy elkülönített 
leányneveldében hasonló analóg tudat és élettermék fejlesztés folyik, amelyben a legnagyobb 
változássűrűséget is elviselni képes legfejlettebb melegfúziós elit élettermék fejlődik, 
fejlesztődik. A méh közelében, a páros és ezért önmagában szimmetria hiányos, csak eredő 
szimmetriával rendelkező peteszervben, inkubátor térben, másoktól elkülönítetten, 
többszörösen védett környezetben fejlődnek a legfejlettebb örök életű felmenői, és a velük 
keveredő utód részecskék, amelyek igen gondosan elszigetelődnek a hidegfúziós környezeti 
élőrétegektől, és gondos leánynevelő intézetként kifejlesztődik a kifelé megnyilvánuló tudat és 
a befelé ható érzés a későbbi élet, a jövő különböző lehetőségeire. E legfejlettebb közösség 
később egy hidegfúziós elit szervezetekkel keveredést lehetővé tevő globalizált, átlagossá 
fejleszthető térben szétszéled, szétszóródik, de eközben széthinti a spóráit, amelyekből az 
átlagos táptalajon felnevelkedő utódai később a saját életterük farkasaivá, elfogyasztóivá, 
irányítóivá válhatnak. A diaszpóra, a genetikailag fejlett magok szétszóródása után az élettérben 
elterjed a túlfejlett, de sikeres változat, hogy azután a normál evolúcióban kialakuló 
differenciálódásban lassan visszafejlődve ismét átlagos élőréteget, és lakható környezeti eredőt 
hozzon létre. 
 
Egy gyanú erősödik a szerző tudatában, hogy a melegfúziós női szervezetekben a hidegfúziós 
elit különítődik el, és ahhoz, hogy a melegfúziós eredő és fölény, dominancia tartósan 
megmaradjon, rendszeresen el kell távolítani, vissza kell fejleszteni a szervezetbe kerülő 
hidegfúziós idegen légiósokat. A mást akarók rendszeresen eltávolítódnak, és e felismerés 
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helytállósága esetén, a férfias, hidegfúziós szervezetből éppen a melegfúziós túlfejlett, 
másképpen gondolkodó kisebbség távolítódik el rendszeresen. Azonban az utódokban mégis 
elterjed az azonosság, ezért a melegfúziós nőies szervezetek idővel mégis egyre férfiasabbá, 
végül szét és kiáramlás után lehűlővé, hidegfúziós eredőjűvé válnak, elszőrösödnek, 
megférfiasodnak, a hangjuk elmélyül.  A női szervezetbe bejutó férfias Androgén hormonok a 
szervezetben szaporodnak, sokasodnak, és bár az életfolyamatban kisebbségben maradnak, de a 
klimax után a már  egyre határozatlanabb, cselekvőképtelenebbé váló szervezetekben  mind 
nagyobb egyenlőségbe, egyre nagyobb dominanciába kerülnek. A férfiak pedig a közösülés és 
az élet során átvett, megkapott nőies melegfúziós hormonok, részecskék hatására, az életük 
végére elvesztik a családi dominanciát, a cselekvő képességet, túlérzékennyé válnak, 
elnőiesednek, a prosztata már az élet harmadik negyedében elkezd megnagyobbodni, nőiessé 
válni, és a kopaszodás és a szakálasodás és a testi szőrösödés akár annak is lehet a 
következménye, hogy a részecske beáramlás csökken, a kiáramlás pedig fokozódik. Ez esetben 
a kívül férfias eredőjű, zord télies szervezetek belseje már nőies, melegfúziós állapotban 
fejlődik, míg az eredetileg lágyszívű, de az élet során megkeményedő, kívülről határozottan 
nőies szervezetek, belsejében, az életciklus háromnegyedére, már hidegfejű, számító férfias 
állomány fejlődik. A következő életben e szervezet már férfias eredővel fog megszületni, míg a 
férfias szervezetekben kifejlődő melegfúziós eredő, a következő életében nagyobb eséllyel női, 
dominanciát fog szerezni.  Míg azonban a hidegfúziós szervezet, azonos irányba segítő 
hidegfúziós társsal társulása egyre gyorsabb szétáramlást, és ezzel lehűlés mellett belülről már 
szét és kiáramlást, elnőiesedést hoz létre, addig az egymással szemben elhelyezkedő 
hidegfúziós szervezetek, melegfúziós eredőjű, nagy életnyomású nagyobb energiaszintű 
szervezett életet tudnak létrehozni. A vegyes eredőnél valószínűen a az élettérben változó, 
kifejlődő részecskék mást akarása játszik szerepet a nem-váltásban, a szervezeti 
rendszerváltásban, és a megunt hidegfúziós, unalmas állapot után gyorsabban fejlődő 
melegfúziós szervezetépítés a cél, de ha ebben veszik el a közös hit, akkor a már túl gyorsan 
fejlődő szervezettség szétesése után, a nagyobb nyugalom és a nyugodtabb, kiegyenlített 
fejlődés, azaz a az együttváltozó állapot válhat új céllá. A többség akarata dönt, és a kisebbség a 
háttérbe vonulva asszisztál, vagy elmenekülve az őt kisebbségként mindig a háttérbe szorító, túl 
domináns melegfúziós szervezetből, másokkal párba épülve a céljának megfelelőbb saját 
szervezetet hoz létre. 
 
A melegfúziós energiával feltelő minőség, olyan kellően, nagyobb spinű energiával töltött 
változtatóképes részecske koncentrációt eredményez, amelyek utódtérbe, a jövőbe átmentése 
csak védett és közvetlen direkt úton lehetséges. Míg az élet, csak sokkal kisebb, és ehhez képest 
a tömegbe épülésben és a bonyolultság felé haladásban csak energiaszintben fejletlenebb, de 
nagyobb információs energiaszintű bonyolultságban lévő részecskéknek teszi lehetővé a 
jelenből a jövőbe átmenekülés, az áttelepülés közvetlen lehetőségeit. Minden szervezet 
valamiféleképpen mindig kineveli a saját elit magjait is, hogy ezeket, és a bennük koncentrált 
tudatot és érzést, védett csatornákban közvetlenül is bejuttathassa a jelen állapotában a 
legerőteljesebben kifejlődött, de öregedni kezdő életterekbe, szervezetekbe. Az átörökítés, az 
utódnemzés, a megmaradás lehetősége nem bízódik a véletlenre, az izotróp környezet sok 
esetben meggátolná a hozzá képest eltérő minőségben túlfejlett szervezetek szaporodását, 
genetikai anyagának az átörökítését, de ez esetben a periodikusan visszafejlődő életrendszer 
rövidesen elkorcsosulna. A differenciálódás, a szakosodás részirányú fejlődése szétszórná az 
időben egyre butábbá váló, a természet rendje szerint visszafejlődő életanyagot, és ha nem 
örökítődik át nagyobb térsűrűségben az a tudás, és az érzés, amely összefogja, és később 
összetartja, ismét nagyobb együttváltozó tömegbe építi a változást, a periodikusan létrehozott 
különbséget. Az élet ekkor idővel ismét átlagossá válna, de lecsökkenne az életáramlás 
lehetősége, és az Isteni részecske közösség, a megnyugvó gondolatai mellett, már csak álmodna 
a békés boldog rezgésbe kocsonyásodó térben, a hajdani különleges életélményekkel tarkított 
életáramlás sokféle lehetőségeiről. 
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Forgácsok és szilánkok 
 
Amikor ősszel letisztulnak a természetben található állóvizek, a víz addigi átláthatatlanságát 
okozó, kisméretű mikroszervezetek addigra táplálékként, vagy együttműködő szervezetként a 
nagyobbakba szegődnek. A vizek csomósodása a korábbinál nagyobb szervezetekbe 
tömörüléssel jár, amelyek planktonokba, halakba átszerveződve, nagyobb tömegbe épülő 
gazdasági egységekben együtt készülnek fel a várható eleséghiányosabb időszakra., a 
szerveződési telek időszakára. A nyár folyamán a felmelegedő vizekbe beépülő, azokat 
energiában feldúsító mikroszervezetek, a kozmopoliták plankton felhőkbe épülnek, amelyek a 
halak és a vizek lakóinak a főtáplálékát képezik. Ez ad lehetőséget felvirágzásra, nagyobb 
térbeli kiterjedés, és együtt élő tömeg elérésére. 
A vizek letisztulása egyben azt is jelenti, hogy az addigi átláthatatlanságot okozó magasabb 
változássűrűség, a sokféleség, kevesebb számú, de nagyobb egységnyi tömegű szervezetbe 
megy át, és miközben a változássűrűség a vizek hőmérsékletének a csökkenésével, a táplálék 
felhalmozódás redukálódásával. Valószínű, hogy a környezet megváltozása, a több levél 
lehullása, és lebomlása közben felszaporodó csersav is szerepet játszik a vizek tisztulásában, 
mert az elöregedett kétdimenziós felületeken élő mikroszervezetek, a levelek lebomlása után a 
már rosszul működő szervezetekből felszabadulnak a még kellően egészséges, megfelelő 
felbontó, átalakító képességgel rendelkező, nagyobb életrugalmasságú, fejlődésre vágyó kisebb 
alszervezetek, és ezeknek a vizekbe kerülésével a még szabad eleség, energia is befogódik, 
nagyobb szervezetekbe épül át. 
 
 
Más: 
Amely évszakok a már ábrán is bemutatott, kellő azonosságú, azonos térben felnőtt, kifejlődött 
szervezeteknek egy izotróp, magas változássűrűségű, idegenebb térbe kiáramlással jár, és az 
együttáramlási időszaka, a tavasz után a kaotikusabb melegebb nyár időszakát eredményezi, a külső térből a 
kiáramlókkal szemben befelé áramlónak akkor van kevesebb tér és impulzuseseményt jelentő 
tél állapot, amikor a másik irányban kiáramlók helyére beáramlóként, még nem erősödik fel az 
idegen másságot az élettérnek kivetni akaró igyekezete. A környezetből beáramlóknak a 
beérkezés után van tél, a kiáramlóknak a kiérkezést követően van alacsonyabb 
változássűrűséget eredményező téli szerveződési időszaka. Amikor az idegen környezetbe 
érkező férfias szerveződések a saját céltudatosságukkal, a nagyobb impulzusokat sikeresen 
elkerülve megfelelően lehűtik, vagy és a nőiesebb melegfúziós szervezetek a hozott 
feszültséggel felmelegítik a környezetet, nemcsak energia és hatáscserét hoznak létre, hanem az 
adott térrészben is beviszik az idegen genetikai állományukat. A terület lehűtése, a már túl sok 
lendület, vagy a túl sok hő, a felesleges energia elvonása alatt tél szerveződési állapot alakul ki, 
amelyben a környezet lakói még nem észlelik az elvonás hátrányait, csak a társulás és az 
együttműködés közvetlen előnyeit észlelik, élvezik. Az életnek rossz túldúsulások ezzel 
csökkennek, és miközben megindul az együttműködés, az együttfejlődés, munkahelyek 
szaporodnak, az energiák átkonvertálódnak, átcsoportosulnak az invesztálók irányítása alá 
kerülnek. Az idegen tudás, az idegen genetikai információ, azaz az eltérő rendezettség energiát 
elvonni képes következménye csak akkor derül ki, amikor az új munkahelyeken, a 
leányvállalatoknál sikeresen centralizált eredmény, tőke, már nem az adott környezetben terül 
szét, fejti ki a jó hatását, hanem a hazai környezet részére elvonva, az adott életteret, területet és a 
helyi kezdeményezéseket lehűtve, jegelve általános, lokális energiahiányt, az eltérő irány, célok felé 
áramlást ellehetetleníti. A valódi szerveződési tél, a január, azaz az alacsony változássűrűség és 
az energia elvonás legintenzívebb időszaka az élettérből eltávolított energia elvonásakor jelenik 
meg, amikor a helyi kezdeményezések, kellő energiatámogatás nélkül sorra lefagynak, a jó 
dolgok elfektetésre, elhalasztásra, a gazdaság belső folyamatai lefagyásra kerülnek. A tomboló 
tél, az energia és változássűrűség hiányos állapot akkor fejlődik ki, amikor az elvont lokális 
energia hiánya miatt a mozgásképtelenség általánossá válik. Ilyenkor csak a sok kinetikai 
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energiával rendelkezők áramlanak, az utaikat és a köreiket zavaró áramlások ellehetetlenülnek, 
az utak és a környezetek a kisebb energiaszintű, elfogyasztott, a megengedett irányoktól eltérő 
rendezettségű szerveződésektől megtisztulnak. 
 
Az észlelés is differenciált, mert a felénk, azaz hozzánk képest ellenkező irányba áramló, kellő 
téridős azonosságú, veszélyt, vagy és nagyobb valószínűséggel számunkra változást 
eredményezhető szervezeteket sokkal erősebben, szelektáltabban észleljük, mint a velünk 
azonos irányban áramlókat, azaz a kisebb statisztikai eséllyel veszélyesebbeket. A velünk közel 
azonos áramlási sebességgel, eredővel párhuzamosan áramlókat, azaz a sokkal nagyobb 
azonosságú sorstársainkat szinte észre sem vesszük, ezekhez neutrális érzelmi, észlelési 
magatartás alakítunk ki, azaz olyan viselkedést, reakciót, amellyel jelezzük, hogy nem 
érdemesek a figyelemre, azaz a saját állapotunkon csak az együtt élő tömegszámban tudnak 
változtatni. Ha nem lenne a fejlettségi azonosság, akkor valószínűen észre sem vennénk, mint 
miképpen az egymás mellett felnövők is sokkal előbb veszik észre a feléjük áramló kellő 
mássággal, eltéréssel rendelkezőket, az őket jobban megfékezni, nagyobb szimmetriába hozni 
képes szervezeteket, mint a velük együtt azonos térrészekben kifejlődő osztálytársaikat, 
sorstársaikat. A melegfúziós irányba gyorsabban fejlődő leányok fejlettsége a 10 éves kor, azaz 
az életidő hatodrészére éri el az addig velük együtt fejlődő fiúk állapotát, amelytől kezdve 
nemcsak a serdülőkor, hanem a differenciált fejlettségbeli eltérés is kialakul. Ettől a kortól 
kezdve egyre jobban az idősebb, tapasztaltabb idegenebb fiúkra figyelnek, amelyek mellett a 
velük együttfejlődők nem rúghatnak labdába. Valószínűen ez vezérli a melegfúziós, női 
irányban gyorsabban fejlődő szervezeteket azon differenciált figyelem felkeltés irányába, hogy 
a túl gyors fejlődésben a vagy és a töltésben szimmetriát vesztő szervezetek érdeklődését egyre 
jobban felkeltik a szimmetriahiányuk növekedésének a megfékezésére, a helyreállítására képes, 
feléjük áramló eredőjű idegenek. A ki, és a már szétáramló részecskékkel rendelkező nőies, 
melegfúziós szervezetek, nemcsak a balkezes forgásiránnyal különböznek a már jobbkezes 
forgásiránnyal rendelkező, ezért hozzájuk képest nemcsak eltérő, hanem a forgási 
szimmetriahiányt, a saját spin megfékezésére, helyreállítására alkalmas férfiasabb 
szervezetektől, hanem már abban is, hogy a túlcentralizált állapotból a ki és a szétáramlás felé 
fejlesztő, fejlődő, az energiát a környezetbe szétszóró szervezetüknek éppen az energiát 
sikeresebben koncentráló, a szétszóródást csökkentő, ellensúlyozni képes férfiasabb 
szervezeteke van szükségük. Ezt az elvárt ellenható képességet nem tudják biztosítani a velük 
azonos irányban áramló, és tőlük ellentétben az ő szétszóródásukat összehúzódással, irány és 
cél felé koncentrálással fokozó fiús szervezetek, ezért az ő hatáseredőjük a szimmetriavesztés 
felé segítő, míg az ellenkező irányból, nagyjából 45 fokos kúpszögben érkező férfiasabb 
szerveződésekké, és a szétszóródást kellően ellensúlyozókká, együtt tartósabban megmaradók 
igen. Ez az elsődleges oka a differenciált párválasztásnak. Az élet természetes fejlődési iránya a 
szimmetriavesztés, az entrópia növekedése, de az életérzés élettudattá fejlődése felismerte az 
elmúlás ellenszerét, késleltetési lehetősségét, az egymással kiegészítő párba kapcsolódást, 
amellyel a változás időszaka együttváltozásként, az energia egymás közötti periodikus 
cseréjével megnyújtható. Ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy az egymással 
rendszeres kapcsolatra, energiacserére szövetkezők túl sok egymás felé ható, és kölcsönös 
elporlódást kiváltó impulzusban vesznek részt, amelyben a kezdeti eltérés lecsökken, egyre 
nagyobb azonosságba fejlődik, de ezzel a sokfélesége is lecsökken, a szervezet a melegfúziós 
energiacsere, a párosodás közben elbutul, elveszti a lendületét, és egymást hatástalanítja. Az 
energia és hatáscserére éppen e folyamat mérséklése, megállítása érdekében van szükség, 
amelyben a mérsékelt idegenség rendszeres, periodikus bekeverésével a változatosság és a 
párkapcsolattal is járó élet érdekessége növekszik. A bekeverési folyamat azonban nem szünteti 
meg az elmúlás felé fejlődést, csak csökkenti annak a fejlődési gyorsaságát, és a folyamatok 
elöregedés felé haladásakor egyre többször és gyorsabb periódusokban lenne szükség az idegen 
anyagok bekeverésére, a vér és a genetikai anyag frissítésére. Ez azonban rossz irányba hat, 
mert csökkenti az élettér dominanciáját, megosztottságot és hatalomvesztést hoz létre. Amikor a 
betelepülők, a genetikai állományban az élettér másságát segítők tartós többségbe kerülnek, 
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akkor a korábbi egyértelmű rendezettség csökken, a sokféleség egyre eltérőbb, sokfélébb 
rendezettségi igénye pedig kialakítja a Káoszt, a Bábel zavarát. A sokféle egyedi rendezettség, 
bár javítja a lokális differenciálódás esélyeit, azonban csökkenti a közös rendezettség és az 
együttáramlás lehetőségeit. Ilyenkor fejlődik ki a lokális részelőnyökért az egésznek előnyös 
közös eredőt feladó melegfúziós állapot. 
 
 
 
Az egyes dogok, minőségek elmúlása, más dolgok, minőségek kezdetét jelenti.  
Az együttáramlási időszak, a szerveződési tavasz állapotának, minőségének az elmúlása, a 
melegebb és nagyobb változássűrűségű nyár állapot kezdetét, egy eltérő minőséget 
eredményező életszakasz kezdetét jelenti. A nyár minőségének, a kiteljesedés állapotának az 
elmúlása, egyre nagyobb változássűrűséget eredményező környezeti torlódást hoz létre a velünk 
ellenkező irányba áramlókkal, az életterünkbe befelé igyekvőkkel, amely a lamináris áramlásba 
terelődés és a kiegyezés, azonos célok és az eltérő célok felé fordulás, a differenciálódás 
időszaka. Egyesek velünk a korábban velünk azonos irányban áramlók közül a szemből érkező 
partnerekkel kialakuló életimpulzusokban azonos célok, irány felé terelődnek, mások pedig 
éppen ellenkező irányba, de valamennyi közel azonos kezdeti lendülettel kiáramló elterelődés, 
körfolyamatba és lamináris együttáramlásba terelődik, az egymásnak megtámasztást adó, párba 
kapcsolódó szervezetekkel. Az életkör végén azonban az ellentétes irányba terelődők már éppen 
egymással szemben áramlanak, és ez ismét magasabb változássűrűséget eredményező 
differenciálódással jár, Ekkor fejlődik ki a szerveződési ősz, azaz a kiáramló tavasz után egy-
egy félkört bejáró szervezetek ellenkező irányba a szülői életteret megkerülő családi egységei 
ekkor érik el a nekik kaotikusabb időszakot eredményező, egymással szemben áramló 
állapotukat. Ez a szerveződési nyár vége és az ősz eleje, amikor az eltérő irányba áramló, más 
életcélt választók szembekerülnek egymással, és a kellően azonos fejlettség, térszerkezeti 
struktúra esetén, elkerülhetetlenül differenciálódni kell egymással. Mivel a tavaszi lendületben 
felgyorsultak, a nyár, az energia megtakarítás és az eredményes tömegnövekedés időszakában 
tömeget gyűjtve a kinetikai energiában feldúsultak, ez miatt sokkal nagyobb tehetetlenségűvé 
válnak, azaz statisztikai eredővel sokkal kevésbé tudják egymást elkerülni mint még korábban a 
kisebb tömeg kevesebb tehetetlenséget, korábban függetlenséget eredményező időszakában. Ez 
szaporítja fel az impulzusokat, növeli az aktuális élettér hőmérsékletét, változás sűrűségút, 
csökkenti a kiszámíthatóságot. Ha azonban az időben fejlődő tudat felismeri a téráramlás 
összefüggéseit, akkor a térszerkezetét megváltoztatóvá, karcsúbbá, nyúlánkabbá, férfiasabbá 
válva kikerülheti a téreseményekben rá váró impulzusok jelentős részét, és ezzel a szervezetét 
kevésbé szaporodó, alacsonyabb hőmérsékleten, lassabban változó állapotban tarthatja. Ez 
azonban csak arra jó, hogy a szemből áramlók egy részét elkerülve először egyenletesebben 
fejlődjön, de miközben lassabban fejlődik, kellően hűvös és számító, nyúlánk marad, nem 
fékeződik le a lendülete a szemből érkezőkön, ezért két életfolyamati következmény lehetősége 
statisztikailag is megnő. Vagy a magasabb áramlási sebesség miatt, kevésbé kiszámítható, nem 
eléggé előre látó pályáján egy másik, vele szemben száguldó analóg, férfias szervezetnek 
ütközik, és ekkor a hidegebb, ridegebb állapota miatt sokkal nagyobb valószínűséggel, a sokkal 
nagyobb energiaszintű impulzus eseményben átalakulva elporladhatnak. (Ez esetben is 
keletkezhet egy sokkal nagyobb sűrűségű centralizált állócsomó, mag). A másik lehetőség az, 
hogy a kezdetben kevésbé fékezett, szabadabban életáramló szervezetként sokkal nagyobb 
mélységben behatolnak a szülői élettérhez kevésbé nagy azonosságú környezetbe, azaz a 
lányoknál statisztikai valószínűséggel, sokkal jobban eltávolodnak a szülői, családi 
környezetből. A fiúk inkább átjárnak a szomszédos falvakba, a településekre, a városi 
diszkókba, vagy és a nagyobb lendület levezetése érdekében a határokra vezényelve mások 
ellen is bevethetők, a végvárakra, a bolygóknál és a csillagoknál a külső határfelületekre, az Ort 
övezetek frontjaira irányíthatók, vezényelhetők, ahol megütközve az analóg, hasonlóan nagy 
lendületű szervezetekkel, néha a határokon is sokkal nagyobb statisztikai eséllyel 
átlendülhetnek. Tehát a kezdeti fékezés hiánya, a korábbi kölcsönhatás sikeresebb elkerülése 
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távolabbra áramlást, nagyobb lehűlést, hőmérséklet különbséget, áramlási irány és cél eltérést 
hoz létre, amely statisztikai valószínűséggel, nagyobb eséllyel végződik a szervezetet lokálisan 
túlcentralizáló, de valójában a többséget a környezetben szétszóró, energiaveszteséghez, energia 
és hatáscseréhez vezető totális eseményben. A mai Magyar állami szervezet a Gyurcsány 
kormány korábban sikeres, a lefékeződést eredményesen meggátló, azaz túl gyorsan fejlődő 
politikája miatt, nagy energiaszintű, - az állami energiákat és a Nép lendületét túlcentralizáló - 
impulzus felé sodródik, miközben a rossz irányú fejlődésben a részekre és leszakadó egyedek 
saját helyét, boldogulását és egzisztenciáját kereső felhőjében lebomlik és ismét szétszóródik a 
magyarság. 
 
 
 
A makroevolúciós szaporodási esemény másodlagos szerepe az élet szolgálatában: 
A cél annak a bemutatása, hogy az egymás mellett lévő nagyobb életbuborékokban kifejlődő, kellő azonosságú 
szervezeteknél, kisebb életbuborékoknál, az egyikből kiáramló részecskéknek a másikba beáramolva alakul ki a 
kétszer két évszakos azonos életciklus, de a tavasz és az ősz fordított rendben és ellenkező irányban fejlődik ki. 
 
Az élőrétegek szaporodását létrehozó bolygónyi energiaszintű makroevolúció során, rendszerint 
egy kozmikus vendég érkezik, amely esetleg már sokmilliárd éve járja a maga útját a csillagok 
közötti idegpálya neutron folyóiban. A bolygónyi méretű szervezetek, szervezett rendszerek, 
időnkként nemcsak társadalmi méretekben, hanem nagyobb szerveződési (tömeg) szinteken is 
elöregednek, képtelenné válnak a megújulásra, a friss vér és az eltérő tudati állapot 
bekeveredésére. Ha a nagyobb azonosságú szervezetekkel betelés, és ezzel a megújulás 
képtelenség az élettérben kialakul, egyre magasabb változássűrűség fejlődik ki, és környezettel 
folytatott anyagcsere elromlásakor, a belső térrész feszültség és hőelszállítása romlani, az 
élettér melegedni kezd. Ilyen folyamatok előzik meg a melegfúziós, magasabb hőmérsékletű, 
szárazabb, vízmentesebb ciklusok kifejlődését. 
 
Amikor a nagy sebesség (különbség)-gel érkező, nagy tömegsűrűségű, a ritkábban változó 
izotróp térrészben alulgerjesztett vendég kellően alacsony szögben beérkezik az általa 
megtermékenyítendő bolygónyi élettér (pete) célterületi élőrétegbe, előtte több, kisebb 
változássűrűségű élőrétegen kell átverekednie magát, amelynek lényei erőteljesen fékezik, 
felhevítik, felkészítik, feldíszítik, kipirosítják a jövevényt. Ilyenkor megnövekszik az esélye, 
hogy a közös tömegben áramlók a megtermékenyítendő, kellő változássűrűségű életterek 
határfelületein átverekedéskor, számukra szokatlan akadályoztatást és egyre nagyobb 
gerjesztést kapnak, ezért a szervezete gerjesztése megnöveli a változássűrűséget, és elindít egy 
bomlást, kisebb részekre osztódást. A vendég külső, majd belső élőrétegeinek a 
felmelegedésekor nemcsak a változássűrűség, hanem a belső feszültség is megnövekszik, amely 
a nem teljes azonosságú rétegek bomlását elindítja, és megkezdődik a szaporító anyag (tömeg) 
külön részekre bomlása, és eltérő irányokba fejlődése. A megtermékenyítés folyamatában, már 
a pete felé haladás során különáramló részekre bomlik a szaporító anyag, amelyek között 
életverseny alakul ki a megtermékenyítési elsőbbségért, a folyamat sikeréért. Az egymástól a 
megújuló határrétegek mentén elváló anyagtömegek útja a párhuzamostól eltérővé, széttartóvá 
válik, és az egymásról elrugaszkodó, addig közös iránya, széttartó, időben kinyíló kúppá 
formálódik. Mint a csillagszóró virágáról kipattanó szilánkok, itt-ott kisebb-nagyobb 
közösségek válnak le a főtömegről, elszállítva annak a feszültségét, és eltérő sebességgel, egy 
kicsit eltérő akadályoztatással, más eseményekkel áramlanak a még mindig közös cél felé. 
Egyes levált, már kicsi és jó áramlásdinamikájú szervezetben, longitudinális füzérsorban 
áramlók, elfolyósodók a közös felületre jutó kisebb ellenállás miatt gyorsabban haladhatnak, 
míg mások nagyobb, vagy szélesebb felületük miatt erősebben gátolva a haladásban, részben 
lemaradnak a hozzájuk képest is még hidegfúziósabbá váló elöljáróktól. A gyorsabban haladó 
felderítőknek, az utászoknak azonban utat kell törnie, azt járhatóbbá kell tennie, meg kell 
tisztítani az akadályoktól, hogy mire a valódi főtömeg, a derékhad beérkezik, az akadály-
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mentesebb pályát kaphasson. Az elől járók rendszeresen lefékeződnek, cserélődnek, és amikor 
már felhígulva kifáradnak, lefékeződnek a lendületben, mások veszik át a helyüket, folytatják a 
közös cél felé a főtömeg útjának, haladásának az előkészítését. Már jóval a közös cél 
megközelítése előtt a felderítők egy része elfolyósodik, elgázosodik, egyedi részekre válik és 
sokkal kisebb tömegű egységekben, a szervezet impulzusaiban előre rugaszkodik el. Ezek a 
kicsi kúpszögben és radiális irányba haladók a Kupidó hírvivők, akik mindig időben és a 
beérkezésben jelentősen megelőzik a főtömeget. Ők Moetrius angyalai, akik azt súgják, hogy 
már kevés az idő. A hírvivők, a küldöncök után a felderítők, majd az előőrsök érkeznek be, 
amelyek már nemcsak az időben széthúzódva, hanem a térben is jobban szétterülve, akár 30-45 
fokos nyíló kúpszögben szétszóródva érkeznek be, a beérkezés pillanatában már egymástól is 
kellően eltérő irányok felé haladnak.  
A tojással analóg petében, mint hozzámérhető melegfúzióssá vált szervezetben, a viszonylag 
alacsony becsapódási szögben beérkező vendégcsoportoknak a fejlettebb, nagyobb 
változássűrűséget is feldolgozni képes rétegek elérésekor nagy erejű impulzusok alakulnak ki. 
Ezek nemcsak becsapódási krátereket, hanem onnan szétszóródva, az elrugaszkodó, már 
részben keverék részecskék visszapattanását, a még mindig nagyon idegen anyag visszaverését 
eredményezik. A visszaverődő sebesség, a bolygórétegek, az élőrétegek szaporodásakor 
rendszerint nem elég ahhoz, hogy az esemény határait áttörve a fiatal életkeverék elérje a 
szökési sebességet, és ezzel a belső túlfejlett élettérből már megfelelően megtermékenyített 
vegyes keverékként egy az anyai méhhel, a tojás héjával analóg szerepű külsőbb élőréteg által 
lehatárolt köztes rétegbe kerülve holdmagzat utódba tekeredjen. A lendületben csökkent anyag 
elvesztése csökkenti a folyamat veszteségét, tehát a beérkező életanyagot hozzá kell kötni, 
ragasztani, valami saját anyaghoz, hogy az első reakció visszapattanása után már ne érje el a 
veszteséget okozó szökési sebességet. Ehhez szükséges a gluon ragasztó, a magzat, és az 
érzelmi kötődés, amely az impulzusban keletkezik. Amikor a vendégek tömege, a 
megtermékenyítendő pete (szervezet) belső felszültsége még nem éri el azt a szintet, vagy 
állapotot, hogy abból olyan nagy energiaszintű, vagy és meredeken felfelé visszacsapódó, a 
szökési sebességet elérő keverék ki tudjon áramlani, (vagy nagy lesz a perdület, a közös spin, az érzelmi 
kapcsolat, de ez által a radiális iránykomponens kicsivé válik), akkor nem bolygóutód, (holdmagzat) 
hanem csak rétegszaporodás és kicsi fiús aszteroida keletkezik. Ilyenkor a viszonylag alacsony 
kb. 30 fokos szög alatt beérkező vendég és a vele együtt visszacsapódó, életkeverék, a magas 
perdültre fejlődés miatt már nem tud (kifelé) a szökési sebességre felgyorsulni, hanem 
alacsonyabb szögben visszapattanva nagyobb belső töltöttséget, saját perdületet szerez. Az 
egymáson megperdülőknek, nagyobb töltésre kerülőknek ezzel erősebb kötődésük alakul ki a 
spintársukhoz, a velük párosodott, impulzusba került részecskéhez. Közben tovább keveredve 
elveszítik a lendület radiális irányú komponensét, és rétegáramlásba terelődve megkezdik az 
általuk is megkevert, megtermékenyített rétegben élőkkel a keveredést. Az első időszakban még 
elég nagy, ellenkező irányú amplitúdójú kilengésekkel igyekszik az élőrétegben fogságba esett 
tömeg kiszabadulni a megtermékenyítés, és a párba és rétegáramlásba kényszerülés 
kapcsolatától, de a lendületvesztés, és a radiális irányú kilengések, és a lendületenergia 
csökkenése miatt, mind nagyobb azonosságúvá keveredő vendégek részekre, egyedekre 
lebomló, családokat alapító közössége, az adott élőrétegben kialakuló, később már általa is 
fenntartott, módosított domináns áramlási rendezettséghez lassan alkalmazkodik. Mivel a 
nagyobb tömegben együtt beérkező, egymás mellett jobban kitartó töltöttebb főtömegek csak 
nehezebben keverednek, nagyobb kinetikai tehetetlenség miatt csak nehezebben 
alkalmazkodnak, ezért az ő beilleszkedésük, a lendületi tehetetlenségük tovább tart. 
Lényeges eleme a szaporodást kiváltó esemény e részének, hogy az egymástól már a 
becsapódáskor is széttartó irányba áramló, nagy lamináris rétegszeleket, rétegviharokat és a 
keveredést segítő örvényeket is kavaró főtömegek, olyan egymástól is eltérő életirány, áramlási 
irányokat határoznak meg, amelyek egymástól kezdetben a térben és az időben is látszólag 
függetlenül, egy kicsit eltérő irányban és fejlettségben haladnak. Ezek a kezdetben még nem 
azonos céllal rendelkező áramlásokban az eltérő irányban továbbfejlődő, részben önálló, a 
korábbi állapotukhoz képest egyre nagyobb másságú szervezetek, először eltávolodnak 
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egymástól, majd a két szomszédos (szülői) élőréteg szorításába kerülve, az azonos rétegben 
áramolva néha kikerülhetetlenül keresztezik egymás útját és áramlását. Ilyenkor, a beérkező, de 
kezdetben eltérő célok és irányok felé szaksodó, másféle szervezeteket, szerveket létrehozó 
részek, együttáramló családok és dinasztiák különféle kölcsönhatási eseményekbe keverednek 
egymással, amely lehet semleges, egymás útját a térben és az időben éppen sikeresen elkerülő, 
lehet egymásra gátló, ellentétes áramlású, fejlődési irányú, kölcsönösen visszafejlesztő hatású. 
Mások azonban sikeresebben egyesülhetnek a térben és az időbeli kereszteződésben éppen 
velük azonos irányban áramlókkal, és felerősítve egymás hatását, nagyobb tömegbe, hatásba 
halmozódva, dominanciába kerülve, eredményesen meghatározhatják a kialakuló áramlási 
rendezettség főirányait, a fejlődés irányait és arányait.  
 
Lehetséges, hogy legalább hat rétegen át utat törő, de közben is szaporodó, a külső rétegek 
állományával is keveredő főtömeg, a hetedik legvédettebb, legnagyobb ellenható képességgel 
rendelkező rétegben éri el a lendületben megfékezést. Ebben a rétegben már nagy többségben 
és dominanciában vannak a melegfúziós, lendületenergiában hiányos, de nagyobb sűrűségű 
részecskék (a Mengyelejev táblázatban a P mezős, nőies, az elektrontöbbségre fogékony 
elemek), amelyben a beérkező hidegfúziós életanyag nagyobb része szinte azonnal elkel, elég, 
átalakul. Ha nagyobb lendülettel érkezik be, akkor a gáz állapotú rétegek alá kerülhet, és a 
melegfúziós többségű kaotikus környezetben kellő hidegfúziós utánpótlás megszakadása esetén 
az oxigéntől elzárva elszenesedik, Bórrá, Szénné válik, fejlődik. Ez esetben, hogy a folyamatot 
megértsük, a téreseményekkor a Mengyelejev táblázatot el kell fordítani, és a VIII. csoportba 
sorolt neutrális tengelyt, amely a nemesgáz részecskékké elporlódást és a legjobb keveredést az 
átlagos, a legjobban keveredő, vegyülő (felszíni), vízszintes rétegnek kell felvenni. A korábbi 
eseményben ebből a nemesgáz állapotba átalakuló, a legjobban keveredő és a 
legegyenletesebben fejlődő rétegből fejlődött ki a Föld elmúlt evolúciós ciklusában az átlagos 
réteg, a bioszféra. Ilyen réteget képez a tojás héja, a pete burka, amelyen bár áthatol a már 
részben a tojásban, a petében lévő férfias idegen genetikai anyag, azonban a mélyebb 
rétegekben egymással szembe haladva, befelé is fejlődve, egymásról mindig visszatérül, 
visszaverődik, ez a térrész közepe képezi a lendülethatárt, a fejlődési gátat. A legjobban 
keveredő átlagos rétegek porlódnak el a legjobban, amelyeken a lamináris szelek egyesülései 
óriás viharokat támaszthatnak, amelyek most a megtermékenyülési fázisban változó Vénuszban 
éppen működnek. A néha egymással ellenkező irányból találkozó nagy szelek által a rétegben 
kergetett, már korábban is a térrészben változó ionos anyagok sikeresen keverednek az ott 
elporló vendég anyagokkal, a megtermékenyítőkkel, amely folyamatokban, az egymással 
szemben áramló, a térben és az időben találkozó részecskék, életanyagok tovább bomlanak, 
aprózódnak, porlódnak, öregednek, és a helyi életanyagokkal keveredve egyre nagyobb 
azonosságra kerülnek. A külső rétegeken az áthaladó vendégek még többségi dominanciában 
vannak, ezért az átlagos rétegtől kifelé eső gáz halmazállapotúvá váló, a nagyobb tömegszámú 
részecskékben ritkább rétegekben, hamarabb alakul ki a hidegfúziós irányú rendezettség, a 
külső ionos réteg áramlási azonossága. Érdemes felidézni az eseményt, hogy az alacsony 
szögben a közegbe nagy sebességgel becsapódó, beáramló, lendületes gáz és részecske keverék, 
kompresszálja maga előtt a légrétegeket, amely miatt azok lokális nyomástöbbletet ellenkező 
irányú melegfúziós kiáramláshoz, azaz ellenkező irányba is áramló ionos felső rétegszél 
kialakulásához is vezet. Tehát két egymással ellenkező irányban haladó, keringő rétegszél 
alakul ki, amelyben egymással szembeni irányba ide-oda verődik, bolyong az élőrétegek 
határfelületei között. A két réteg között szükségszerűen örvényes áramlások fejlődnek ki, amely 
folyamatban a két eltérő neművé fejlődő gerjesztett, ionos réteg hosszú és lineáris folyamatra 
szelídülve lassan egyre jobban összekeveredik, és ezzel átlagos, vegyes utódréteggé fejlődik. 
Miközben az eltérő neművé váló elődrétegek lebomlanak, a részecskéik átszerveződnek az 
örvényes mezőkbe, amelyekből később önálló, nagyobb életbuborékok, mikro életterek, 
szervezetek fejlődnek ki. Az ilyen külső élőrétegekben hidegfúziós dominancia marad, erősödik 
fel, ezért e rétegek porosabbak, még kellő lendülettel rendelkező elektron jellegű részecskékben 
dúsabbak, amelyek a nemesgáz (átlagos) rétegtől kifelé helyezkednek el. Ilyen rétegek a 
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bolygószintű, vagy és a rétegszintű szaporodáskor a Troposzféra, a Sztratoszféra és a 
Mezoszféra, de valamennyire érintettek lehetnek a külsőbb rétegek is. Feltehető, hogy a 
szaporodó élettérnél a folyamatosan gerjesztett állapotban lévő ionoszféra képezi a külső 
határfelületet, a nagy azonosságú belső tér és a nagyobb szabadságfokú izotróp külső térrész 
határát. Ha az eletronaffinítás aspektusából nézzük a rétegkérdést, a nemesgáz (átlagos) réteg 
alatt lévő VII, még melegfúziós eredőjű, de már elég jól keveredő, érintetté vált P mezős réteg 
elemei, életkeverék arányai, a Foszfor, a Bróm, a Klór és az Jód fejlettségi eltérése, fokozatai a 
fejlődési irányt jelentik, azaz az idő irányát az egyes periódustól az adott életciklus vége, a 7. 
periódus állapota felé. Mivel e legfejlettebb anyagok nagyon közel vannak az átlagos réteghez, 
de melegfúziós eredőjűek, nőiesek, ezért e rétegek adják az életkeverékhez az Orgon részecskék 
többségét, amely réteget a bioszféra alatti élőrétegként, a Hádész birodalmaként, az 
Asztenoszféraként alvilágként ismerjük. Ez azt is jelenti, hogy az alvilág felé is kiterjedő életút, 
a Mengyelejev táblázatban ismertetett rendezettségű elemek, azaz a már az anyagi 
energiasűrűséget elérő szervezettség csak az egyik, az alsóbb része a felszínen, az átlagos 
rétegben a legsikeresebben keveredő életnek. Az aurába és a felsőbb rétegekbe szerveződött 
részecskék egymástól függetlenebb, nagyobb szabadságfokú, hidegfúziós állapota képezi az 
életkörök másik, külső lehetőségeit, azaz az aura nélkül, a kisebb sűrűségű környezet nélkül 
nem alakulhat ki, és nem maradhat fenn az élet. Az anyagi energiaszintű valóság 
kikeveredésére, állapotváltozásaira legalább annyira hat a külső múltból érkező, vagy 
visszaérkező részecskék tömege és lendülete, tulajdonságokat módosítani képes eredői, mint a 
mélyebb és a melegfúziós irányban (átláthatatlanságban, a nagyobb bonyolultság) felé fejlődő 
átlagos és az alatti ionosan nagyobb azonosságú rétegek szereplőinek a közrehatása. A 
hidegebb környezetben nagyobb a porlódás, kisebb a nagyobb tömegbe épülés lehetősége, míg 
a melegebb környezetben könnyebb az egymáson elcsúszás, az összeolvadás, az egymásban 
elfolyósodás.  
 
A Mezoszféra felett a termoszférában már egy új átlagossá váló élőréteg fejlődik, magas 
változássűrűségben gyors keveredés alakul ki, és az Exoszféra erős, hidegfúziósnak számító 
határfelülete zárja a legkülső réteg tojáshéj körüli aura határának, a légkör felső határának is 
nevezhető, az izotróp, teljesebb szabadságfokú térrésztől szubjektív, nagyobb azonosságú 
állapotba keveredő életterünk határát. Ettől kifelé már egy erős határfelület túloldalán, külsején 
már csak atomi és ez alatti elektron szintig, részecske tömegig épül fel a ránk jellemző 
bonyolultság, amely viszont összeér más bolygók és csillagok körül kialakult analóg 
naprétegekkel, még kisebb tömegszámú és még nagyobb szabadságfokú, ridegebb részecskék 
élettereivel. A kifelé kiáramló melegfúziós ionos réteg miatt a külső környezetbe kiáramló 
részecskékkel vegyülő, a környezetnél nőiesebb eredőjű hidegfúziósok vegyes utód állománya 
kellően eltérővé válik ahhoz, hogy a külső, sokkal nagyobb hidegfúziós azonosságú térrész már 
idegenként ne fogadja be ezen életanyagot, ezért kialakul egy külső határréteg, potenciálgát, 
amely elszigeteli és visszatereli a vegyessé, idegenebbé vált életkeveréket a külső nagy 
azonosságú hidegfúziós rétegtől. Ugyanez a folyamat fejlődik ki az alsó ionos rétegben, 
amelybe behatoló, a környezethez képest még keverten is nagyon férfias, szakálas, 
hagyományaikhoz nagyon ragaszkodó szerveződések, az alsó rétegekben is idegenné válnak, és 
a túl nagy másságuk miatt kitaszítódnak a tisztábban melegfúziós élőrétegekből. Tehát a köztes 
utód réteg, alul és felül is elszigetelődik a szülői rétegektől, és e két határfelület, (szülő) közötti 
bolyongásra kényszerül. Az utódréteg kifejlődése addig tart, amíg a két eltérő ionos élőréteg 
közös élettérbe kerülve, összekeveredve bioszférába nem szerveződik, amíg a kellő különbség 
kitart. Ha azonban az élőréteg keveredése teljessé válik, és a keveredés már mindenféle 
lehetőségben kipróbáltatott, akkor az élőréteg megfiatalodási lehetősége elvész, elkezdődik a 
hanyatlás, az elöregedés, a túl nagy azonosságúvá váló élőrétegek globalizációja, egyesülése. 
Az elöregedő, melegfúzióssá, egyre nagyobb változássűrűségűvé váló belső, alsóbb réteg 
azonban eltérővé fejlődik a külső rétegtől, mert a differenciálódásban a kisebb sűrűségre 
lebomlók egy új külső réteget hoznak létre, amely egyre nagyobb azonosságúvá válik a közben 
analóg fejlődési irányt vett külső környezettel, míg az alsó, a melegfúziós irányba fejlődő réteg 
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azonossága az alatta lévő korábbi idősebb réteggel növekszik. Ez erősíti a differenciálódást, a 
mássá felé fejlődést, és miközben az utódréteg lebomlik, melegfúziós női eredőjű, centralizáló, 
és hidegfúziósabb, férfias eredőjű, nagyobb azonosságú külső élőréteget hoz létre, tehát a 
vegyes tyúk állapotból ismét két ionos réteggel rendelkező, tojás, (pete) állapotba fejlődve 
ionizálódik. Kialakul a korábbi haploid közösségből a diploidba fejlődő másság, amely később 
ismét kevertebb közös térbe, azonos szervezetbe globalizálódva újabb haploid, nagyobb 
energiaszintű egyénbe épülő állapotot hoz létre. 
 
A szaporodási eseményben az érintetté váló rétegek együtt kezdenek a nagyobb bonyolultság 
felé fejlődni, eltérő szerveket, rétegközpontokat hoznak létre. A közös szervezetben a 
hidegfúziós, nagyobb szabadságfokot és hidegebb körülményeket igénylő részecskék a legkülső 
de egymással együttműködő, anyagot és hatásokat cserélő rétegben a hűvös fej, és a közös tudat szerepét 
tölti be, amelyek neuron részecskéi sajátos életpályákon, idegpályákon, a gerinc és az 
ideghálózatban áramolnak a közös szervezetben, saját önálló áramlási rendszert létrehozva 
befolyásolják a bennük változó, kifejlődő közös szervezet jövőjét. Lásd a Galaxis és a Naprendszer 
szerveződés képét a későbbi ábrákon.  
 
Valamennyi nagy életbuborék, hasonló analóg hidegfúziós, őt a környezeti más valóságokkal 
összekötő külső, férfias határréteggel rendelkezik, amely a legidősebb, legtapasztaltabb 
életbuborékként, a közös szervezet emlékezetét, az események történetét őrzik. A belsőbb 
rétegekben hasonló, analóg áramlási körök, cirkulációs rendszerek fejlődtek ki, amelyben van 
amelyik a kisebb energiaszintű ionos rétegek csakraközpontját hozza létre, és ehhez tartozó 
önálló keringési rendszer is része a szervezet egészének, befolyásolja annak az egészségét, 
változását. Az elektronszintnek és az atomi szintnek éppen úgy megvannak a saját 
rendszerközpontjai, mint a gáz alapú, már a molekuláris szintet oxigén és nitrogén katalizátorú 
széndioxid életgázok anyagcseréjének. A felszabaduló kisebb energiaszintű szervezetek, még a 
szervezet nagyobb pórusain át is képesek kiáramlani, azaz sokkal nagyobb szabadságfokkal 
rendelkeznek, mint a már nagyobb  és bonyolultabb egységekbe szerveződő, az átlagoshoz 
közeli molekulák, a víz és a benne oldott alkotók. Miként a vérkeringés, mint a szervezet belső 
energia és anyagcserét elosztó folyója is kétnemű, befelé és kifelé elszállító kapacitással is 
rendelkezik, hasonló analóg kétirányú folyamatok feltételezhetők a többi szervezeti 
csakraközpont által fenntartott életáramlásban. A nyirok és az ideghálózat, a vér és a 
légkeringés, valamint az általunk már nem látható, az egységnyi hatásában nem mérhető kisebb 
energiaszintű részecskék, gáz halmazállapotú, (közegsűrűségű) keringési rendszerei együtt 
tartják fenn a szervezet egészének, egészségének az átlagos állapot, a szimmetria körül időben 
is változó állapotát. E csakraközpontokat alapítók testvérek, rokonok, egy dinasztia 
leszármazói, amelyek meghatározó dominanciát szeretek az emberi testként közös tömegbe 
épülő szervezetben. Ez az alapítói, irányítói dominancia határozza meg a szervezete ezek 
szerint meg és felépített alakját, rendjét, az áramlás rendjét és az elosztás, a teherviselés 
arányait. A környezetből befogadottak a kiszolgálók, és a korábbi elődök életképes állapotban 
maradó utódai az irányítók, a védett térrészekben élők. Ha e szervezeti dominancia elveszik, és 
az egyértelmű domináns áramlási rendezettség, túl nagy szimmetriába kerülve elveszik, akkor a 
szervezeti meghasonlás folyamatában elöregedés, anarchikus belső állapotok fejlődnek ki. 
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Az ionos szervezeti állapotok differenciálódása: 
 
Mivel a korábbi szerveződési ciklusban az élet sűrűségben fejlettebb része elkülönült, 
leülepedett, beépült a tömegben fejlettebb szervezetekbe, ezért a kisebb sűrűségű anyagok az 
élet felszínére, a nagyobb sűrűségűek pedig a fejlettebb rétegek mélyére kerülnek. Ennek az a 
következménye, hogy a melegfúziós időszakot megelőző evolúciós ciklusban, az élet bizonyos 
szelektált részének a fúzióba, szaporodásba segítése miatt, a talaj felszíni rétegeiben korábban 
egyenletesen elkeveredett, kellően vegyes mikroelemek és nyomelemek egyre nagyobb 
mennyiségben beépülnek a növényekbe. A növényeken keresztül az életlánc e növényeket 
fogyasztó ágaiba, és ezekben, pl, a halakban a ragadozókban feldúsulnak, amitől azok a 
nyomelemekben és a mikroelemekben, azaz a tudatban is fejlettebb, már tapasztaltabb élet 
anyagokban gazdaggá válnak. A talajok rendszeresen művelt felső rétegeiből azonban vagy 
leülepednek, vagy és kivonódnak ezek az élet számára fontos alapelemek, a fejlettebb tudatú 
nehézfémek, - amelyek az univerzális tudást is közvetítik, - ezért az élőrétegek talaja, és a 
benne termesztett növények egyes nyomelemekben idővel nagyon elszegényednek, egyre 
értéktelenebb mennyiségi termelésbe fejlődnek át. 
 

Tudomány és egészség. Internetes beemelés a www.mikroalga.hu weblapról 
Egy beemelt példa az algák világából az Internetről: Dr. Márai Géza anyagából. 

 
Az '50-es évek elejétől - a vegyszerezés elterjedését követően napjainkig - az élelmi 
anyagokban (feldolgozatlan zöldség, gyümölcs, gabonafélék, tőkehús, tej), így 
élelmiszereinkben is (ipari beavatkozás eredményeként fogyasztásra kész, ill. félkész termék 
pl.: kenyér, felvágott) nagymértékben megváltozott a tápanyag és a szennyező-anyag 
tartalom aránya. A mikro-tápanyagok; vitaminok, ásványi anyagok mennyisége 
drasztikusan csökkent, melyeknek elfogyasztása élettani szempontból elengedhetetlen az 
egészség fenntartásához. A nagymértékű tápanyagcsökkenés következményeként az 
emberek túlnyomó része minőségi éhezést folytat, ami azt jelenti, hogy a bevitt táplálék 
mennyisége elegendő ugyan, de a hasznosanyag-tartalma minimális.  17. ábra: 

 

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy kultúrnövényeink vastartalma már csak a 
töredéke a '40-es években mért értékekhez képest. 
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Nemcsak a táblázatba tett gabonafélék, hanem nagyon sok más kultúrnövény, zöldség vált 
biodiverzitásában, nyomelemekben és mikroelemekben szegényessé, elbutulttá, már nem teljes 
értékű táplálékká. Dr. Béres József szerencsésen ismerte fel, hogy ezeknek a nyomelemeknek a 
pótlása szükséges, de hasonlóan járhatunk, mint az ember által készített mesterséges 
vitaminokkal. Amit a saját részecskéink termelnek, az akkor és ott van, amikor és amennyiben 
szükséges, a minősége a fogyasztóéval kellő azonosságú, a fogyasztásakor a környezetbarát 
szövetekbe sokkal sikeresebben épülhetnek be a test és a szervezet által készített hatóanyagok. 
Ha azonban kívülről bevitt idegen import adja e hiányok pótlását, azok egyre rosszabb, és nem 
megfelelő adagokban érkeznek be, nem olyan minőségűek, a szervezetben idegenek, vagy túl 
sok van belőle, vagy túl alacsony a szintje, ezért mindkét véglet káros. Ha a szervezetet nem 
látjuk el a szükséges építéshez megfelelő, szövetbarát alapanyagokkal, nyomelemekkel, 
mikroelemekkel, azaz olyan ásványokkal, kellő azonosságú, a feldolgozó részecskék által jól 
ismert hatóanyagokkal, alkatrészekkel, amelyekből az alsóbb szinteken élő részecskéink 
nagyobb bonyolultságú vitaminokat, összetettebb hatóanyagokat, szerkezeteket tudnak 
készíteni, akkor a haszontalanság és a foglalkoztatás hiány miatt, e részecskék vagy 
átnevelődnek, átképeződnek, vagy és elhagyják a szervezetet. Miként kihalnak a cipészek, a 
tímárok, az órások és a sok lélekkel bíró dolgokat javítani, a titkaikat ismerni képes 
szervezetek, mikroszinten analóg termelők, szakmák esnek ki az életlánc egyre hiányosabbá 
váló piramisából. Minél többféle termelő, fogyasztó, azaz feldolgozó részecske száll ki az 
életláncunkból, az életpiramisból, az annál szegényesebbé válik, és a szervezeten átrohanó 
idegen hatások fékezetlenné válva gyorsra gerjesztik a rendszeridőnket. Az eredeti arányok 
ötven év alatt 3-5%-ra csökkent biodiverzitása, a belső flóra alultámogatottsága megbosszulja 
magát, és az a széles mikroelem-készítő bázis, amely a talajokból a táplálékláncon át a 
szervezetekbe került, feldúsult a kibocsátott trágyákban, a nagyobb része azonban szó szerint 
beépült a bonyolultabb életszervezetekbe, vagy és  lebomlott és elpárolgott a termoszférába. A 
sokszínűség és az élőrétegünk szegényedésével nemcsak az idő rohanása, és a mikrohatások 
fékezése csökken, hanem az eredő közös tudás is, amely az életpiramis alsó szintjeit 
egységes szervezetbe köti a központi tudatokkal.  
Ha a kis energiaszintű részecskék jelentős része elveszik, eltávozik a szervezetből, nem lesznek 
földművelők, gombatermesztők, és a kisebb energiaszinteken fékezetlen marad a szervezetet 
érő gerjesztés. Amikor a túlgerjesztett kicsi részecskéink a rájuk jutó nagy hajtásban 
elporladnak, eltávoznak, egyre nagyobb szintet ér a környezetből visszaható gerjesztés, és ha ez 
az alsó szinteken nem fékeződik, mikroszinteken egyre nagyobb elsivatagosodás, viharos 
puszták alakulnak ki. A fékezetlen folyamatokban az oázisok visszaszorulnak, majd 
kipusztulnak, és a sivárrá váló szervezeti szinten a nagysejtes településeket egyre jobban 
ostromolják a természet viharai. Amikor a szervezetben a kellően vegyes,  még átlagos 
nedvességet tartani képes részecskékkel bíró ,,akáciás,, síkságok, a sejt települések között élő 
földművesek földjei kiszáradnak, felerősödik a sivatagosodás, és megtörténik kicsiben az, ami 
nagyban folyik már Amerikában. A szervezetben egyre több tornádó, életörvény keletkezik, és 
az élet egyre nagyobb energiaszintű bástyákat, élettereket veszít. A sokszínűség csökkenésével 
egyre több tudás veszik el, a mikroszintű észlelések és tudások kiesnek a közös tudatból, 
végül már csak a saját szintünkön változó anyagi valóságot sem értjük. 
 
Ez azzal a következménnyel jár, hogy a makroevolúció után rendeződő normál evolúciós 
folyamatban a későbben kifejlődő élet eredő tudása, az elődökéhez képest egyre csökken, ezért 
a korábbi téralapítók, a tartósan dominanciába kerülők fejlettségi előnye sokáig megtartható. Ha 
az utódok tudása generációról-generációra egyre kisebb, azok továbbra is szolgálni fogják a 
náluk fejlettebbeket, a magasabb bonyolultságú hatóanyagokat magukba építeni, hasznosítani 
képesebbeket. Az értékes tudásban kiürülő élőrétegek, talajok, és ezeken felnövő későbbi 
szervezetek, kultúrák tehát egyre szegényesebbek az összetett tudású, hatású nyomelemekben, a 
mikroelemekben, és a kellően komplex részecskékben. Az ilyen biodiverzitás hiányos, az 
életpiramis egészségében rosszul felépülő táplálékot, szegényesebb, nem teljes értékű hatásokat 
fogyasztók lemaradnak a fejlődésben az előnybe kerültekhez képest, a tudás különbsége az 



 112 

átlag és az elit között egyre nő. Ez felhívja a figyelmet a táplálkozás, a fogyasztás minőségére, 
amely kiemelten fontossá teszi, az egyenletes és együttfejlődés érdekében a kellően változatos, 
nagyon sokféle alapanyaggal és nyomelemekkel is dúsított táplálkozást. Hasonlóan fontos, 
hogy a szellemi táplálék se csak mennyiségi, hanem minőségi, kellően változatos, sokoldalú, a 
nagyobb tudású szervezetek által is táplált, és nemcsak az általános ismeret, hanem a kellően 
változékony, nagyobb felbontású részletek, és az élet dolgainak az összefüggési ismeretét is 
tanítsák. 
A lokális élőrétegbeli egyeduralom kialakulását, az elit mindent magának megszerzését nem 
zavarná meg semmi, ha közben a külső környezet nem fejlődne ettől eltérő, inverz 
szimmetriában más állapotváltozás felé. Amikor a visszafelé fejlődő élőrétegekben változó, az 
alárendelt szervezetekbe épülés sokfélesége csökken, az impulzusokban az el nem fogadott 
fejlődési irány felé tartó, de e rétegben eltérő rendezettség miatt gyorsabban elporladó, a 
környezetbe kiáramló részecskék eredő tudása, élettapasztalása a folyamat közben 
megnövekszik, és ezzel a környezet ellenkező irányú fejlődése felgyorsul. Míg a belső 
élőrétegek a nagyobb anyagi szint és az energia centralizálása, a gazdagodás és az erő 
koncentrálása, az eltérő rendezettség elporlasztása felé fejlődnek, addig a külsőbb, hidegfúziós 
irányt vevő rétegek, az univerzalitás, a komplexitás, a jobb elosztás, ezért az egységekre jutó 
kisebb energiaszint, de a nagyobb szabadságfok, és ezzel a sikeresebb együttműködés felé 
fejlődnek. Ez az inverz irányú fejlődés az átlagos, még demokratikus állapot felől az 
egyenrangúbb élettér szociális gondoskodó rendszere, a szociáldiktatúra, vagy/és a kommuna 
sikeres megvalósítása felé fejlődik. 
 
Míg a közvetlen belső környezet a központosított hatalom megtartása érdekében a tudat 
visszafejlesztésben érdekelt, és az adott élőrétegi szervezetekben dominánsak együttes eredője 
lényegében stagnálás, vagy a visszafejlődés, addig a környezetbe kiáramló, magasabb tudású, 
egymáshoz sikeresebben alkalmazó életanyag, a békésebb és egyenlőbb esélyeket adó, a 
sokféleséggel jobban ellátott izotróp, (nem protekciós, nem szubjektív alapú) környezetben 
gyorsabban fejlődik. Ez a sikeres fejlődés az alacsonyabb változássűrűségű, kisebb életnyomású 
élőréteg részecskékkel gyorsuló feltelését, gyorsabb fejlődést indikál, amely miatt a külső 
élőréteg fejlettségében, a változás sűrűségében és ezzel a hőmérsékletében is hamarosan lelépi a 
visszafelé fejlődő, vagy és a fejlődésben hozzá képest megálló, lelassuló, gazdaságtalanná váló 
szervezeteket.  
A környezet gyorsabb fejlődése, nagyobb tudása miatt, a túl hegemonikus, diktatórikus 
szervezetek, élőrétegek fejlődése, a hitetlenné és kiábrándulttá váló lélek részecskék időben 
növekvő eltávozása miatt lelassul, elmarad a kívánatostól, az átlagos állapottól ezért a fejlettebb 
férfiasabb, rendezettebb külső élőréteg idővel lelépi a hozzá képest csak lassabban, vagy és 
visszafelé fejlődő másikat. Amikor a fejlettségi előny, a gyorsabb fejlődés, és a jobb élet 
lehetősége kiderül, akkor a melegfúziós élőréteghez képest egyértelműen jobb lehetőségeket, 
megfelelőbb környezetet adni képes külső élőréteg, a másik világ felé áramlás nagyon 
felgyorsul, és egyre több hitet és célokat vesztett részecske hagyja el az istentől elszakadt, egyre 
ördögibb állapot felé fejlődő, elöregedő melegfúziós élőréteget. Amikor a melegfúziós, kellően 
szabadnak hitt életcélról kiderül, hogy az csak szabados, a tudat korlátai, korlátoltsága a lélek 
korlátainál erősebbek, a túl liberálissá, egy rétegnek mindent megengedő, túl szabaddá, majd 
szervezetlenné és kaotikussá váló élőrétegből megindul az istenben, a nagyobb közösségben, az 
eltérő szervezettségben már ismét jobban hívő részecskék visszaáramlása. A növekvő 
betelepülés azonban egyre magasabb változássűrűséget, egyre nagyobb tömegsűrűséget hoz 
létre a gyorsabban fejlődő (külső) élőrétegben, amelytől a korábbi mennyei paradicsom, vagy és 
az aranykor állapotában fejlődés lehetősége időben végessé válik, véget ér, és a külső élőréteg 
változássűrűsége egy idő után ismét meghaladja a volt melegfúziós állapotban kiégett, de 
közben egyre kisebb életnyomásúvá váló alsóbb, belsőbb élettér, az alvilág változássűrűségét. 
Amikor a külső rétegben már tombol a szerveződési nyár, a kiteljesedés állapota, és a magas 
változássűrűségben kaotizálódik a valóság, akkor a belsőbb rétegben szerveződési ősz, vagy 
szerveződési tavasz alakul ki azoknak, akik a nyár, vagy a tél állapotban változó, most-már 
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alacsonyabb változássűrűségű, elviselhetőbb hőmérsékletű belsőbb réteg felé tartanak. 
Miközben a korábbi állapotához, és a külső, melegfúzióssá váló réteg állapotához képest a 
belső réteg konszolidálódik és lehűl, a magas nyomású élőrétegből megindul az útkeresés az 
éppen alacsonyabb nyomású életterek felé. Amikor az alsóbb, belsőbb élőrétegben kellően 
lecsökken az élet nyomása, a közben melegfúzióssá váló, túlnépesedő külső rétegből ismét 
megindul a részecskék áradata az éppen kisebb nyomású térrész felé, és az élet sűrítése, 
gyorsulása ismét elkezdődik. 
Ha az állapotváltozás valódi okára is kíváncsi a kutakodó elme, akkor be kell érnie azzal az egyszerű 
magyarázattal, hogy két nagyobb energiaszintű szervezet, magas változássűrűségű határfelületén, vagy 
szimmetriafelületén áthaladó élettérnek mindig azon élőrétege lesz gerjesztettebb, amelyikben az 
életáramlás eredő irányrendezettsége kellő kölcsönhatási (hegyes, vagy tompa-) szögben eltérő egy 
másik, nagyobb rendszeréhez képest. Amikor a rétegekben áramló részecskék áramlási iránya azonos, 
akkor az adott rétegben tavasz alakul ki, de amikor az éppen merőlegessé válik, akkor semleges lesz az 
eredő, ha viszont az áramlási irány kicsi szögeltéréssel de ellenségessé válik, akkor nagyon magas 
változássűrűség, és szerveződési nyár fog kifejlődni. Az egymás auráján áthaladó nagyobb energiaszintű 
szervezetek, az áthaladás közben kellően de nem egyformán kölcsönhatnak egymásra, és az 
irányazonosságtól, másságtól függő interferencia, erősítéseket, hidegfúziós eredőket, azonos 
rendezettség felerősödését, lehűlő téli állapotokat, máskor pedig egymást gyengítő, semlegesítő, 
magasabb változássűrűségi állapotokat hoz létre. Ráadásul az eltérő energiaszintű részecskék 
kölcsönhatása a különböző rétegekben eltérő frekvencián összegződik, vagy és semlegesítődik, ezért 
amikor az egyik frekvencián a környezet gerjesztett, a másik frekvenciákon lehet éppen alulgerjesztett, 
megnyugvóbb, a gerjesztett életnek lokálisan helyet biztosító. 
 
A korábbi makroevolúciós ciklusban a felszíni rétegekben egyenletesen be és elkeveredő már 
elporlódott, de fejlett elemeket, szervezeteket, az élőrétegben kialakuló lamináris áramlások 
apróra ütköztetve felőrlik. A folyamat során egymásba keverik a lineáris időben leülepedő 
elemeket, amelyek a későbbi lineáris időszakban újra kiválasztódnak, és átépülnek a fogyasztói 
láncba. Jelenleg a Vénuszban éppen ez a mikroelemeket a felszíni rétegekben egyenletesen 
elkeverő, nagyon jó biodiverzitási időszak fejlődik, amely során nemcsak összekeverednek a 
két eltérő irányban áramló ionos réteg között a fejlettebb és a kevésbé fejlett anyagok, hanem az 
örvényes áramlásokba egyenletesen bekerülve a lamináris áramlású rétegekben, megfelelően 
kevert, a vegyes ionosból kovalenssé fejlődő, egymással összekapcsolódó szervezetet, 
szervezett életláncot hoznak létre. A magas sebességgel, akár több-száz km/órás sebességgel 
áramló rétegszelek a nagyobb és kellően tartós hegyek szélvédett, kisebb áramlási sebességű, 
nagyobb életnyomású háta mögött, leülepednek, és egyes azonosan fejlett részei, itt-ott az 
azonosságban feldúsulnak. A nagy sűrűségű, nagyobb kinetikai tehetetlenségű ionos anyagok 
azonban tovább áramlanak, keverednek, őrlődnek az Isten ilyenkor magas hatásfokon dolgozó 
malmaiban. Amikor a nemlineáris időszak, az élőrétegi kozmikus vihar véget ér, újra lineáris szelekció 
kezdődik, és a nagyobb sűrűségű elemek, szervezetek, a sűrűségüknek megfelelő rétegrendet létrehozva 
ismét leülepednek az átlagos rétegekre. A kovalens állapotba, kapcsolatba épült elemek, életanyagok, 
szervezetek azonban már nem tudnak érzelmi okból, a kialakult kötődésből kiválni, ezért ezek sokáig 
vegyes állapotban, együttváltozó élő-tömegben maradnak, együtt fejlődnek tovább az élet egyre 
nagyobb bonyolultságú állapotai felé. Ezek az életörvények a felszínhez kevésbé, de egymáshoz jobban 
kötött részecskéi adnak alapot az életláncolat periodikus bonyolultabb állapotainak a kifejlődésére, az 
emberi kultúra és szervezettség kifejlődésére. A leülepedés után a tovább keveredést segítik a meginduló 
esők, amelyek a nehezebb, vagy-és nagyobb azonosságú elemeket a vízmosások gödreiben ismét 
felhalmozzák. 
 
Az eltérő irányú áramlások fékezhetik, elterelhetik egymást, a kisebb életnyomású helyek felé 
is elterelődhetnek, vagy éppen egy másik szemből fújó áramlatnak irányulva a környezethez 
képest nagyon magas változássűrűségű, az életérzést és az eseményekben megtapasztalásokat 
gyorsabban fejlesztő lokális állapotokat alakíthatnak ki. Ezeken a nagyobb forgalmú 
áramláskereszteződési helyeken, előbb csak keresztutak, majd települések, csomósodások, 
állócsomók, szervezetek fejlődnek ki, és évezredekkel később a forgalmas városok lakói már 
mit sem tudnak az életteret, a centrumot alapító őseik hajdani egyszerű találkozásáról, a 
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genetikai ágak későbbi kifejlődésüket is lehetőség tevő sikeres impulzusba keveredéséről. Az 
egymást a lendületben megfékezők, a terjeszkedésben stabilizálódók, sikeres élettereket, lokális 
szervezeteket, családi dinasztiákat hozhatnak létre, míg az azonos irányokba másokkal nagyon 
felgyorsulók, látványosabb rövidebb felvirágzás, haladás után, egy másik, velük szemben 
áramló, analóg térállapot fejlettségű, analóg térstruktúra rendezettségű szervezetre találva azon 
torlódhatnak, egyesülhetnek, közös irányokba terelődhetnek, vagy semlegesíthetik egymás 
radiális áramlását. Ilyenkor nagyobb helyzeti szimmetria és vegyes, átlagossá váló fejlődés, 
kezdetben magasabb biodiverzitás, jobb keveredés és átmenetileg sikeresebb elosztás alakulhat 
ki.  
 
A radiális közös életáradásba fejlődő lendületek megfékeződhetnek a többség rendet és jövőt 
igénylő állapotán, a rend szeretetén, az élet szeretetén, a nagyobb szimmetria és a 
kiszámíthatóbb valóság szeretetén. Hol itt, hol ott fejlődik jobban az élet, és ahol túl nagy 
sűrűségűvé fejlődik a változás, onnan szétáramlik, a kisebb életnyomású környezetbe 
beáramlik, átáramlik. Ha a környezetben nagyobb az életnyomás, akkor az éppen 
kiegyenlítettebben, védettebben és jobban ellátottabban fejlődő centrumokba áramlik, de ha 
ezek változássűrűsége, kiszámíthatatlanná, gazdaságtalanná, nem fenntarthatóvá válik, akkor az 
ilyen átmenetileg túl nagy életnyomású helyekről ki és szétáramlik, a békésebben, a még a 
múltabb állapotában fejlődő környezetbe, a zöldövezetbe menekül, áttelepszik. A régi 
elöregedett városcentrumok körül kifejlődnek a fiatal, még kellően szellős, átlátható, jól 
átjárható városnegyedek, majd ezek is elöregednek, besűrűsödnek. Az élet egyre kijjebb 
telepszik, a korábban a környezetben élő elmaradottabbakat kiszorítva a természetes 
közegeikből, beszorítva őket a fejlettebb élet által elhagyott, lepusztuló városnegyedekbe, 
centrumokba. Amikor azonban az élőrétegekben kifejlődött szabad terek betelnek, az élőrétegek 
egy-egy szinten egyre jobban összeérnek, és az élőrétegi lehetőségek az átlagos élet számára 
redukálódnak, akkor az elektronpályák, a belsőbb élőrétegek betelésekor, új külsőbb élőrétegeket, 
újabb életbuborékokat kell létrehozni, azaz az élet szaporodásra, terjeszkedésre, új élettér, vagy 
új élőréteg létrehozására kényszerül. Ez előbb differenciálódást igényel, és a részecskeszintre, 
az egyéni érzésekre, egyedekre visszabomolva annak a megválaszolását, népszavazást, hogy ki 
merre akar továbbfejlődni. A továbbfejlődés lehetősége a lamináris életáramlásban betelő 
élőrétegek csak a kifelé, vagy és a befelé fejlődés lehet. Az élettér kitágítása azonban 
szükségszerű együttműködést, és eltérő irányba egymásról elrugaszkodást igényel. Az 
elöregedett, rossz rendezettségűvé váló életterek csak azon az áron tudnak tágulni, a 
rendezettségükben megváltozni, ha a nagyobb sűrűség, és az inaktívabb ionos állapot felé, a 
nyomásban nagyobb teherviselés felé fejlődők támaszt adva a kifelé a nagyobb szabadság felé 
fejlődni vágyóknak, egymásról elrugaszkodva, a korábbi átlagos állapotnál eltérőbb, egy 
nagyobb sűrűségű centrummal, és egy a térben nagyobb méretű aurával rendelkező, szervezetre 
bomlanak.  
Az sem lehetetlen, hogy a térbeli átszerveződés a lamináris áramlásról a radiális irányú differenciált 
áramlásra éppen azért, vagy annak a következményeként alakul ki, mert a szervezet túl közel kerül egy 
ellenkező rendezettségirányú nagyobb szervezethez, és ha nem változtatja meg időben a saját 
rendezettségét, kisebb tömegként bizonyosan felőrlődik. Ilyenkor segíthet a kisebb, alkalmazkodó 
képesebb szervezet áramlási rendszerének az átszervezése, és az ellenkező irányú lamináris áramlásról a 
radiálisabb áramlásra áttérés, az élőréteg váltás. Ha a nagyon ellentétes irányú intersztelláris szelet keltő 
nagyobb szervezeti áramlás, egy kialakult rétegáramlási rendezettsége ellen hat, akkor az érintetté váló 
viharzóna, élőréteg veszélyes hellyé válik, és ilyenkor célszerűbb az életet a vihar által már nem érintett, 
a már elvonult vihar által kevésbé befolyásolt külsőbb élőrétegbe áttelepíteni. A makroevolúció, az 
élőréteg váltás, a környezetváltozás célja kétségtelen olyan következmény kivédése, amely az életnek 
teljesen kedvezőtlen állapotok kialakulása előtt, egy olyan, kevésbé érintett, megújulási lehetőséget adó 
élőrétegbe áttelepülése, amellyel mindig több legyet üt egy csapásra. Nemcsak kikerüli a lehetséges 
legrosszabb állapotot, a teljes időbeli visszafejlődést, hanem egyúttal egy megfelelően feltöltött, 
magasabb biodiverzitású új élőrétegbe települhet, amelyben még jók az arányok és az élethez megfelelő 
feltételek viszonylag kevés veszteséggel újra kialakíthatók. 
 



 115

A nagy energiaszintű impulzus kiváltásához néha nem elég az együttváltozó belső tömeg 
akarata, ereje, energiaszintje, sokszor a felmenők és a környezet, a rokonok segítségére 
szorulnak, és a genetikai másság megfrissítése, az élettér növelése, átrendezése érdekében, kellő 
genetikai változatossággal, eltéréssel rendelkező vendégeket kell hívni.  
Az átlagos élőréteg lényegében egymással reakcióképes elemekből áll, amelyek tömeges 
elkülönülése kiválthatja a kritikus tömeg elérésének az állapotát. Ilyenkor az élet előbb 
súlyosan visszafejlődik, az eredeti, egymással robbanóképes elegyet létrehozni képes alkotóira, 
oxigén jelenlétében éghető, vegyi reakcióba hozható hidrogénre bomlik, miközben a két réteget 
egymástól elszigetelő, neutrális, a másik két rétegre merőleges irányú áramlási rendezettség 
lebomlik. 
(Lásd a lisztrobbanás rövid leírását): 
A fehérjében dús életanyag, pl. a gabonát, ha a malmokban megőrlik, és ez megfelelő arányban 
keveredik a levegőben többségben lévő oxigén részecskékkel, akkor robbanóképes elegy alakul ki. Ilyen 
lisztporos malmokban elég egy kicsi szikra, és a kritikus tömegek jelenlétekor a reakció, a szerelmi 
égést, nagyon gyors térátalakulást eredményez, és a változás általunk csak robbanásként ismert hevében 
a melegfúziós, a lendületben már hiányos atomnyi oxigén buborékokba bejutó hidrogén ionok között 
közvetlen párkapcsolatokat alakítanak ki. Valószínűen az vezet szaporodáshoz, hogy a párosodáshoz 
életteret és védett környezetet adó oxigén (orgon) életbuborékba nem egy, hanem eltérő irányból 
legalább két hidrogénion jut be, vagy van jelen. Az egymással szemben bejutó, vagy legalább két 
főcsoportban beérkező, lendülettel bíró életanyag, lényegében az általa át nem látható életbuborékban 
egymásnak megy, és ez esetben egymással nem egyeztetve azonos cél felé áramik. A másik lehetőség 
még valószínűbb, hogy egyidejűleg két változatban van jelen, az idősebb, már korosabb és tapasztaltabb, 
de megfáradtabb apa és a lendületes, fiatal fiú, azaz az utód (túlélő) szervezet egyidejűleg kerül az 
életbuborékba, a nagyobb energiaszintű szervezet méhébe, a szentlélekbe. A lebomló nagyapai (apai) 
részecskék, továbbélő fiú és utódrészecskékké átalakulása, két életerős, egymással részben eltérő 
irányba fejlődő hidegfúziós szerveződés jelenlétét feltételezi. A H2O az átlagos víz állományba a 
jelenben élő Orgon buborékba bejutott apa állapotú, kellően tapasztalt hidegfúziós részecske bomlása, 
nagyobb sűrűségben továbbélő fiú utódra és az élettérből az aurába kiáramló, lebomló előd 
részecskékre. Az előd részecske, akár a nagyapai szerveződés azonban az életfolyamatban elektron 
formában csak a háttérbe, külső élőrétegbe, az aurába húzódik, de továbbra is ott kering, jelen van, 
visszahat az utódjára és a nélküle továbbélő leszármazottjára a szent lélekre. 
Az élet a lendületben még gazdag hidrogén és a vele reakcióba lépni képes állapotú, többnyire nagyobb 
energiasűrűségű, gazdagabb, szilárdabb életanyag valamilyen keveréke, pl. az életbe épült fehérje, a 
szintén éghető zsír, és a magas energiatartalmú szénhidrát, a liszt és a cukorfélék változatai. E keverék - 
amelyeket neutrális hatású, semlegesítő elődök és utódok választanak el egymástól, - mindaddig nem 
robban, amíg az elfolyósodott állapotú átlagos utódok kellően nedvesen és a reakcióban gátolt 
állapotban tartják az elődöket.  Ha azonban az utódok továbbélési lehetősége csökken, és az élettér 
elveszti a nedves ciklus állapotát, azaz kiszárad és lisztté őrlődik, elporlad, az átlagos utódok 
kialakulásának az esélyvesztésével redukálódik a jövő lehetősége, (ilyenkor pl. bekerül egy fogyasztóba, 
vagy bolygó esetén túl közel kerül egy idősebb melegfúziós állapotú csillaghoz), akkor a jövőtlenség 
állapotában, az oxigén Orgon és a hidrogén részecskéket eredményes elszigetelő idős és fiatal réteg, az 
átlagos, az életet fenntartó réteg lebomlik. Ilyenkor ez a réteg is differenciálódik, és a kellő hűtés 
hiányában, a közvetlen kapcsolatban megszaladó fúzió nemlineáris térátalakuláshoz, sokak által 
megérthetetlen és a tudati állapotuk által is követhetetlen robbanáshoz vezet. A folyamat analóg a 
túlgyorsult fejlődéssel, amikor a toroid központján át túl gyorsan fejlődő melegfúziós centralisták 
utolérik a fejlődésben tőlük lemaradt legfejletlenebb rétegeket, és kizárva az életcseréből az átlagos 
rétegeket, közvetlen kapcsolatba lépnek egymással. A mellőzötté váló, az energiacseréből kimaradó 
átlagos rétegek ilyenkor visszafejlődnek, lebomlanak, energia és munka, jövedelem nélkül maradnak. A 
direkt marketinghez is hasonlítható a folyamat, amikor az élet egy része, közvetlenül összekötve a 
termelőket a fogyasztókkal, kihagyja a közvetítő, vagy a szállítói réteget, amitől a teljesség, az 
anyagcsere egészsége elromlik. Hol az egyik, hol a másik kihagyott réteg adja meg az árát a mások 
továbbélésének, de hosszabb távon az egész élőrendszer veszít, az élet labilissá, az anyagcsere darabossá 
válik, és a kölcsönhatási körből kiesők nemcsak a jövedelemtől, az energiától esnek el, hanem a 
fogyasztási lehetőségtől is, azaz a kiesésükkel csökken a fogyasztás, és befelé fejlődő, öngerjesztő spirál 
alakul ki. A csökkenő fogyasztás még több kiesőt, kihagyottat követel, és az egyre kevesebb hasznon 
egyre többen osztozkodnak, ezért a haszon elveszik, és a gazdaságtalanná váló körfolyamatok 
összeomlása már csak idő kérdése. 
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Az emberi, és a szén alapú, a hidrogénre épülő életrendszer, hatalmas mennyiségű, egymással 
heves reakcióra, robbanásra is képes életanyagot épített magába az átlagos a bioszférán, amely 
mindaddig nem robban, amíg a vizes ciklus, az átlagos áramló élet lehetősége jelen van. A vizes 
ciklus, a szerveződési nyár lejártakor azonban az utódok életlehetősége csökken, az élet szilárd, 
túlfejlett, túl gazdag, és egydimenziós, folyton áramló, teljesen elszegényedett, veszíteni való és 
vagyon nélkülivé vált alapszereplőit egymástól addig elszigetelő neutrális, átlagos rétegek 
lebomlanak. Ha a jövőtlenség veszélyébe kerülő életnek megszűnik a veszíteni valója, elveszik 
az egyetlen reménye, a jövőbe vetett hite, akkor a Dosztojevszkij idézet ismét aktuálissá válik, és 
felégeti önmagát, és újabb hosszú időre kellően azonos irányú, radiális, befelé, majd kifelé 
áramló rendezettséget létrehozni képes főnix madárrá változik. A nemlineáris szaporodássá, 
megszaladó fúzióvá fejlődő életállapot olyan átlagos élőrétegi kiáramláshoz, robbanáshoz 
vezet, amelyben az átlagos élőrétegtől beljebb, az Asztenoszférákban élők ionos, kevésbé 
gerjeszthetőbb, még fejlettebb térállapotba kerülve besűrűsödnek, míg a tőlük kijjebb 
elhelyezkedők, az átlagnál kisebb részecske sűrűséget, azaz nagyobb térbeli szabadságot 
igénylők pedig kifelé tágítva a teret, a korábbinál nagyobb életteret hoznak létre.  
Ez az a gerjesztés, amely később ellenhatásra és visszacsapásra, nagyobb szimmetria létrehozására 
készteti a környezetet, de mint tudjuk, az eredeti állapotok a tér megváltozási után már teljesen sohasem 
állíthatók vissza. Ez a megoldás hozta létre az első és a második világháború áldozatai árán a 
fejlődésben megrekedt országnyi szervezetek nagyobb keveredését, a már nagyon állóvá váló határok 
ide – oda tolódását, megváltozását, és Európa népeinek az újabb nagyobb keveredését, a másság térbeli, 
azaz élőrétegbeli kiterjedésének a keveredését. 
 
 
Nemsokára ismét eljuthatunk annak a megállapításáig, hogy az élőrendszer, akár a fizikai és a 
kémiai ismeretünk, a materialista tudat alapján is kifejlődhetett, ehhez azonban hiányzik a tér és 
a történet az anyag jelentős része. Márpedig a materialista tudomány jutott éppen arra az 
álláspontra, hogy a látható anyag, azaz a nálunk nagyobb fejlettségű, nagyobb időbeli 
bonyolultságú anyag, csak csekély töredéke a lehetséges és valószínű összes, időben 
változó, és változtatóképességgel, és érzésekkel is rendelkező életanyagnak. A közös 
élettérben, az átlagosnál nemcsak nagyobb sűrűségű anyagok, szervezetek, állapotok vannak, 
hanem az energiában, részecskében és időbeli hatásokban is ritkább környezetben, az éppen az 
aurában, és a csillagközi térrészben áramló életanyag is része az időben is változó valóságnak. 
A tér és az élet története csak ezzel tesz ki egy egészet, csak ezzel kerek.  
 
Bárhogy is kezdődött, a folytatásban kialakult az életérzés, és ebből kifejlődött a nagyobb 
térsűrűségű, nagyobb energiasűrűségű utódja, az élettudat, amely az anyag közösen elismert 
tudásának az eredőjeként, csak az életeseménynek egyik változatát ismeri el valóságnak. Az 
aura közös érzése, az együttváltozó részek eredő érzései közérzésként ismertek, amelyek néha 
valóságosabb állapotát észlelik, érzékelik, képezik le a mindenség időben és közös térben 
változó valóságainak. Ez a közérzés, a sok és kisebb energiaszintű, kevésbé bonyolult részecske 
érzéseinek az eredője, és a fejlettebb, bonyolultabb részecskék közös tudása, (tudásának az 
eredője) csak együtt tesz ki egy egészet. Az anyagi valóság csak az élet egyik fele, a kifelé 
elrugaszkodó változás, befelé, anyagba sűrűsödő következménye. A teljesebb valóságnak, 
mint Jannus Istennek két arca van, amelyek együtt képeznek egy egészt. 
 
Bármiképpen kezdődött, ezt követően a kifejlődő közös érzés, és a belőle nagyobb 
energiasűrűségi szervezetekben kifejlődő közös tudat együtt fejlesztette a valóságot a ma 
általunk megismert állapotra, azaz a terünk és az időnk, az érzés és a tudat által 
továbbfejlesztett, irányított, befolyásolt, módosított, kreált.  
 
A kreacionizmusnak komoly valóságalapja van, az élet az élet által teremtett, befolyásolt, 
mesterségesen is módosított, irányított. Az életérzés és az élettudat együtt képez olyan isteni 
erőt, együttműködő szervezettséget, amely képes egymást a túlkapásokban fékezni, 



 117

megváltoztatni, az elromlott életet jobbá tenni, és a hagyományokat, az eredet mítoszát 
megőrizve, az életként megismert változás folyamatát, a múltból a jelenen át a jövőbe 
átmenteni. Amikor a közös tudat rosszá válik, az életérzés felerősödik, és javít a közös tudat 
elromlott, elbutult állapotán, amikor azonban az életérzés téved, a közös tudat képes az 
életérzéseket is adó állapotán, néha nem mindig sikeres irányban módosítani. Bár az élet folyamatai a 
fizikai, a lendület és a tömeg áramlási szabályai alapján is megérthetők, majdnem egész 
történetbe kreálhatók, azonban kétségtelen, hogy az érzések tapasztalatokká, az egyéni érzések 
közérzéssé, az egyéni tapasztalások pedig közös tapasztalásokká fejlődtek. Az egyéni tudás 
kifejlődésétől, már csak egy lépés a közös tudás kifejlődése, megértése, és ettől már csak egy 
újabb lépés annak a megértése, hogy nemcsak az élettudás, hanem az életérzés, nemcsak a 
közös tudás, hanem a közérzés is együtt fejleszti, módosítja, befolyásolja a ma már 
egyértelműen kreált, de még a fizikai valóság változása által is befolyásolt időben változó 
világunkat. 
 
Lehet, hogy az életáramlás, a fizikai valóság elkerülhetetlenül ilyen időben megérthetően is változó 
állapot felé fejlődésének a szükségszerű következménye, azonban az életérzésnél kíváncsibb, mindig 
mindent előbb megismerni akaró élettudatnak magyarázatra, okra volt szüksége a dolgok megértéséhez, 
ezért a már megértett dolgokon kívüli ismeretlen hatásokat egyszerűbb volt a tudat alatti istenhez 
származtatva száműzni. A változás valamely fejlődése fokán mindig kitermeli az érzéssel és később 
tudattal is rendelkező életet, amely tudat túlerősödése azonban megöli az érzést, a vágyat, az érzelmet, 
anyagiassá tesz és az anyagtól, az energiától függővé válás végül megszűnteti, felbontja a gondolatokból 
és érzésekből fakadt életet. 
 
 
Az élet e körforgások alatt ma már tervszerűen cserélődik, és az életáramlás lehetősége, 
élménye a Gondviselői terv szerint mindenkinek megadatik, de akik visszaélnek a valójában 
másoktól kapott lehetőséggel, és a jókat, a jogokat maguknak kisajátítva másoktól elveszik, 
azok kiváltják az életérzés ellenszenvét, és az isteni szövetség megsértése miatt a nemlineáris 
állapotokban az elmúlás viharát. Akik részesei az átlagos jó elromlásának, azok részeseivé 
válnak az elmúlásnak, de a kellően életerős, a megváltozó környezetben is egymással 
megfelelően együttműködő részek újabb egészekbe, utód szervezetekbe társulhatnak. A 
közösségi, a természeti rend szabályait megsértők előbb a nemlineáris változássűrűségű 
poklokba terelődnek, továbbfejlődnek, de e továbbfejlődés közben megismerni kényszerülnek 
az élet más irányú élettapasztalatait. A ma nyertesei, az élet szimmetriájában a holnap 
veszteseivé válnak, és megismerik a vesztes pozícióit is, és miközben ők visszafejlődnek, az 
addig a mellőzöttek, az életből kiszorítottak, a jótól visszatartottak az új életciklusban náluk 
fejlettebbé, és a természet bölcs rendje szerint, őket is fogyasztóvá válnak. 
 
A nemlineáris időszak elmúltával, amelyet a fizikai és az életáramlás törvényei is segítenek, az 
élet periodikusan regenerálódik, a változás megszelídül, lineárisra és a tudattal követhetőre, 
megérthetőre módosul. Az élőrétegekben, és a nagyobb szervezetek között ide-oda áramlás, a 
nagy rugalmasságú, aurával rendelkező életbuborékok bolyongásai, keringései az isteni térben 
tovább folynak, az egyik szerveződésből és állapotból másik szerveződésbe és eltérő állapotba 
kerülnek. Az aurájával együtt bolyongó, anyagba differenciálódó tudati központ, szellemi 
erővel bíró aurájával a nagyobb szervezetek közti térrészekben bolyong.  
A bolyongás mellett azonban a szervezeteknek is tekinthető életbuborékok, a melegebb, 
nagyobb változássűrűségű térrészekben kitágulnak, nagyobb méret mellett, kisebb átlagos 
sűrűségűvé fejlődnek. Ez a környezethez képest megváltozó negatív sűrűség felemeli, és kifelé 
taszítja őket, a náluk nagyobb sűrűségű környezetből, amelyben addig távolodnak a nagyobb 
változássűrűségű centrumoktól, amíg másik nagyobb változássűrűségű rétegnek, 
határfelületnek, vagy keresztirányban áramló térakadálynak nem ütköznek. Az azonos irányban 
rendezettebben áramló részecskék hidegfúziósabb állapotú, az időben összehúzódó terében, a 
felhevült, túlgerjesztett életbuborékok nemcsak torlódnak, hanem lehűlnek, összehúzódnak és 
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megnyugodnak, több időt kapnak a velük történt események megértésére, tudati feldolgozására. 
Az ide-oda áramlás, a bolyongás mellett, a tágulás és az összehúzódás, az impulzusokban az 
impulzus párhoz viszonyítva kialakuló saját forgás, és e változások tendenciái mind 
befolyásolják az időben és a térben, kisebb, vagy nagyobb részecske sűrűségben is változó 
valóságot. 
 
A két rész, az energiában sűrűbb, melegfúziósan gyorsabban fejlődő, és az energiában ritkább 
környezet eltérő frekvencián változik, és ezért azonos térrészben eltérően gerjesztett. Az élet 
megtanult Barbaszerűen átalakulni, kisebb, vagy nagyobb tömegbe és együttműködésbe épülni, 
de ha a sors és az élet időben is módosuló szabályai ismét azt kívánják, hogy részekre 
osztódjon, hogy az adott térrészében, az életterében elkerülje a végleges felosztódást, akkor ezt 
habozás nélkül megteszi. A folyamatokhoz azonban idő, és sok kicsi változás szükséges, 
amelyek azonos eredő felé halmozódása nagy erőket, nagy elmozdulásokat hozhat létre, ha 
pedig az élet nyomása növekszik meg, akkor ez képes megmozgatni az egész ismert, és még 
ismeretlen valóságot. 
 

Végül az életáramlás természetes köreinek a megismételt bemutatása, arra ad választ, hogy 
a nagyobb szervezetekben, és azok belső terében és azon kívül, az aurákban áramló részecskék 
áramlási iránya, az áramlási rendezettség egymáshoz képesti iránya miként kelti a tavasz, nyár, 
ősz és tél, azaz fiatalság, együttműködés, együttáramlás érzetét.  
Az azonos irányban, együttáramlás, a még nagyobb és fékezetlen szabadságfok kialakulása a 
tavasz és a fiatalság érzetét kelti, míg ennek az ellentéte, (minden hatás kitermeli a vele 
megegyező, de ellenkező irányultságú ellenhatás kifejlődését.) a szervezető ősz és az elmúlás 
állapotát hozza létre. A velünk szemben áramló, a környezetből kifelé, vagy a környezetből az 
életbuborékokba befelé áramló részecskék eltérő rendezettsége kitermeli a nyár és a magasabb 
változássűrűség, a nagyobb hatóképesség, az átlagosabb, erőteljesebben változó élet állapotát, 
hogy aztán a védett, ismert térrészekbe az ellenállás nélkül visszaáramlás, létrehozza az 
alacsonyabb impulzussűrűségű tél, az elmúlás állapotát. Ebből az életkörből, a még nem 
minden kört bejártak, a kellő életrugalmasságúak, az évelők még tovább áramolhatnak, 
keringhetnek a közös szimmetriapont körül, míg mások az örök nyugalomba fejlődve, 
valójában csak békésebben és lassabban változó, egymáshoz képest kevésbé áramló másvilági 
állapotba kerülhessenek.  

 

A melegfúziós szervezetbe beáramló neutronok alacsony 
nyomású, tél és hidegfúziós állapotú pólustölcséreken 
keresztül jutnak be a melegfúziós szervezetekbe, amely 
védett környezetben, az azonos irányba akadályozatlan 
áramlásuk, egymást erősítésük miatt folyamatosan 
gyorsulnak, de a központi lélek előtti párba épülés 
közben tavaszi és fiatal, nagyobb energiaszintű, ettől 
kezdve már együttáramló családi állapotba fejlődnek, 
szerveződnek. A jól keveredő, alacsonyabb életnyomású 
télből már együtt kifelé áramló térrészben és állapotban a 
környezetre már valóban neutrális új szervezeteknél a 
lendületes fejlődést adó tavasz állapot alakul ki, amely 
addig tart, amíg az izotróp környezeti tér részecskéivel 
való torlódásban, a meleg, magas impulzus sűrűségű 
dolgos nyár állapot ki nem fejlődik. A nyár ezt követően 
előbb kiteljesedésbe, majd a kifelé tartó lendület 
elfáradása, a célok feladása után elterelődésbe, 
visszafejlődésbe, elöregedésbe, ősz állapotba megy át. Az 
ősz, a lebomlást és osztódást hozó a tavasszal fordított 
szimmetriát képező állapotba fejlődés után, az élet ismét 
új télbe, a védettebb térrészbe visszaáramlásba megy át. 

ősz
tél

nyár 

nyár 

nyár 

nyár 

tél 

A tél folyamán kialakuló megfelelő 
keveredésben a védett unizotróp térben új 

élet, új tavasz fejlődik ki 

18. ábra: 
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Ahhoz, hogy a lerajzolt folyamatot jobban megértsük, a nagyobb szervezetben, életbuborékban 
áramló kisebbek ábrázolását olyan analóg környezetbe kell helyezni, amelyben hasonló 
energiaszintű részecskék, életbuborékok mellett, kisebb és nagyobb más állapotban változó 
buborékok is jelen vannak. Lásd a Sidney féle atomi modelleket az Egely könyvben. 
A kölcsönhatás mégis mindig azok között a szervezetek között erősödik fel, amelyek egyrészt 
egymáshoz közelednek, és a téridős részecske struktúrában, a lokális térrész kitöltésében 
kellően azonosan fejlettek, tehát versenytársai és konkurensei, vagy kiegészítői egymásnak. Az 
azonos élettermék, életbuborék beáramlása akadályoztatásra kerül azokban a térrészekbe, 
amelyek már ezzel a minőséggel a kereslethez képest kellően töltettek. Az életterünk gyorsulása 
valószínűen annak köszönhető, hogy a külső környezet szétáramlásával egyidejűleg a belső 
folyamatok is a bomlást erősítik. Minél több kellő biodiverzitású részecskét bontunk fel, 
juttatjuk ezzel az élőrétegünket a felbontott minőségben egyre hiányosabb állapotba, annál 
nagyobb lesz a környezetből a beáramlás e hiányok pótlására.  
A parlagfüveket irtó hadjárat nemcsak céltalan és eredménytelen, hanem a kitalált megoldásban 
értelmetlen is. Minél több parlagfüvet vág le az oktalan ember, annál több friss részecske megy e 
gyorsan cserélődő, ezért kellően korszerű növény szervezetbe, életváltozásba szerveződni. Amikor a 
környezet életnyomása nagyon nagy (pl. elhalt valahol, és felbomlásban van egy nagy csillag szervezet), 
akkor rengeteg szabad részecske van az elsősorban gáz közegállapotú környezetben, amelyek hatalmas 
vitalitással, életerővel keresik a helyüket az életláncban. Ha az élet forgása gyorsul, e részecskék mindig 
új lehetőségeket kapnak az életlánc bonyolultság felé haladó változatába épülésre, az élőtömeg 
gyarapítására. Ha a természetes ellenségeit szaporítanánk, erősítenénk e gyomnövénynek számító 
parlagfűnek, akkor azok kaszálás nélkül is elnyomnák, visszaszorítanák e füvek terjedését, kialakuló 
élőrétegi dominanciáját. Minden folyamatnak két ága van, amelyben fékezni lehet az adott életszint 
felvirágzását, anyag és életcsere forgását. A bemenő, fogyasztói ágak, amelynek a kedvezőtlenné válása, 
az eltolódása esetén a sikeres alfaj visszaszorulhat, vagy és a kibocsátó ágak feltorlódásában, 
lefojtásában, hogy ne tudják elhelyezni a környezetben az élettermékeiket. Alternatív, de már nem 
testidegen anyagok termesztésével is kitölthetjük a piacuk, vagy és, vagy olyan helyettesítő analóg 
termékkel, amely olcsóbb, keresettebb és a parlagfű termékét, az allergén virágporát kiszorítja a piacról. 
A tér szimmetria helyreállítása érdekében a változás versenyre kerül az idővel, és egyre 
gyorsabban igyekszik pótolni azt, amit az élet a felszíni rétegekből erőszakkal eltávolít. Minél 
több mikroelemet és nyomelemet távolítunk el a bioszféra talajából, légteréből, annál nagyobbá 
válik e minőség rétegbeli hiánya, a szimmetria hiánya, ezért annál gyorsabbá válik e minőség 
pótlására a környezetből beáramlás intenzitása. Amiből kevés van, az, ha kellően ismert és 
igény is van rá, az kelendőbbé válhat. Ez a piac nagyon erős törvénye, amely nemcsak az 
emberi szinten, hanem az egész életláncolatban meghatározza a kereslet és a kínálat viszonyát. 
Amíg a kellő biodiverzitás elrontásával valamely minőségek felbontásával, élőrétegünkből 
eltávolításával, vagy lekötésével, a közforgalomból kivonásával valamely életanyag, hatás 
hiányát növeljük, az a hiány kiderülése esetén a környezet megmaradó, vagy erősödő igénye 
miatt egyre keresettebbé válik. A gravitációt is okozó be (visszaáramlás) a hiány pótlására 
bejövő alkotók intenzív beáramlása a hiánnyal rendelkező élőrétegekbe mindaddig erősödik, 
amíg az élőrétegben kellő telítettség, és megfelelő, a környezeténél nagyobb életnyomás ki nem 
alakul. Tehát csak akkor csökken a hiány jellegű hatások pótlására az élőrétegi beáramlás, ha az 
életterünk, vagy és az alattunk változó élettér, az Asztenoszféra e hiányokban ismét kellően 
telítetté válik.  
Minél több hatóanyagot termelünk ki, bontunk fel, építünk magunkba vagy és más élettermékekbe, az 
altalaj, a bioszféra e hatásokból a korábbi egészséges, nagyobb biodiverzitású állapotához képest annál 
hiányosabbá, telítetlenebbé válik. Ha pedig egy élőréteg, szervezet valamiből alultelített, azaz igény 
alakul ki benne valami nem elég jól ellátott hatásra, ott a kereslet ugrásszerűen megnövekedhet, a tudat 
által is generált hiány pótlására. Ha egy szervezetben valamilyen hatóanyagokból, hatásokból a hiány 
növekszik, akkor a szervezet kívánóssá válik, és olyan élettermékeket, gyümölcsöket, zöldségeket, 
húsokat stb. kíván meg, amellyel a szervezete éppen alultelített. A vágy és a kívánt anyag, hatás bevitele 
csak addig tart, amíg a hiány valóságos, azaz alulkínálat van a szervezetben. Ha kialakul a megfelelő 
telítettség, azonnal megunás alakul ki, és az igény elfordul a további beviteltől, a vágy lecsökken, és ha e 
figyelmeztető jelzés ellenére a gyerekbe erőltetik a már nem vágyott spenótot, a szervezetben már 
szükségtelen mennyiségű életanyag, hatás ellen azonnal ellenszenv, hányinger és undor fejlődik ki. 
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A nemlineáris időszak, az élőrétegünk magas gerjesztettsége csak a szimmetriahiány 
kiegyenlítődését követően fog elmúlni. Ha képessé válunk az általunk a környezetbe 
eltávolított, haszontalanul lekötött hiányzó hatásokat, szervezeteket felszabadítani, a 
környezetből pótolni, vagy és megfelelő mennyiségben szaporítani, termelni, akkor ezek 
pótlására csökkenni foga z élőrétegünkbe áramlás, a gerjesztés, ezzel az idő rohanása, és a 
nemlineáris gyorsasággal változó valóság, lineárisra, megérthetőbbre szelídül. Ha azonban már 
nem vagyunk képesek az elrontott térbeli szimmetria visszaállítására, akkor a változás tovább 
gyorsul, és a kiegyenlítődés természetes rendje, igénye egyre nagyobb különbséget 
eredményezve tovább gyorsítja az időnk, és gerjeszti nemlineárisra, vágtatóra a rendszeridőnk. 
Mindig kialakul egy olyan nagy különbség, amikor az élet egyre romló hatásfoka, az eltávolító, 
különbség képzési lehetőségét, képességét már meghaladja a külső élettér nagyobb nyomása, és 
a kifelé szivattyúzó rendszer hatásfoka nullává, majd negatív eredőjűvé válik. Ekkortól 
megfordul a részecske áramlási irány, a bolygónk polaritásának a megszokott iránya, és a 
nemlineáris változássűrűség felerősödésével az életrend megfordul. Mindazon dolgok, 
amelyeket rosszként eltávolítottunk a környezetbe, a nagyobb életnyomásúvá váló környezetből 
elkezd visszafelé áramolni, mint például a Magyarországra exportált német fekete szemét, 
amelyet a kiderülése után mi is visszafordítottunk a saját keletkezési élőrétegébe. A 
kiegyenlítődés, a visszaáramlás lehet lassú és kimerítő, vagy gyors lefolyású és nemlineáris. Az 
élet által létrehozott szimmetriahiány, az élet által létrehozott, visszafejlesztett rossz minőség 
nem távolítható el véglegesen az együtthatójától, a szimmetria párjától, a két együttható 
egymástól végleg elválaszthatatlan, csak időbeli eltolással lehet őket egymástól távol tartani. A 
rosszat sikeresen eltávolító életterekbe, élőrétegekbe a rossz a környezetből a telítődése után 
visszaáramlik, visszaterelődik, és ez nemcsak a rossz élettermékekre vonatkozik, hanem 
minden olyan idegen életanyagra, amely máshol elrontja a helyi szimmetriát, a gazdasági 
egyensúlyt, a kereslet és a kínálat, végső soron az élet egyensúlyát. 19. ábra. 
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Semleges, merőleges átáramlás, a 
legkisebb a kölcsönhatás 

valószínűsége, de a külső élőrétegből 
átpártolókkal a hidegfúziós lendület 
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A másik rendszer 
szemből áramló 
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Azt a velünk kellő azonosságú környezetet, a saját életbuborékunkban velünk együtt fejlődő, 
kellő azonosságú térrészt látjuk gömb alakú bolygónak, toroid élettérnek, amelyben az 
azonosság határainak a kiterjedése tágul, de eközben az idegen életanyag beszivárgása miatt a 
látásunk és a megértésük is homályosodik, azaz miközben az azonosság kiterjed, egyúttal a 
saját életterünkben csökken, egyre jobban felhígul, mássá, egyre idegenebbé válik. A befelé 
áramlókat, az idegen jövevényeket csak a részecskéink érzik, de ők le vannak hurrogva, a közös 
tudat, a tanulatlan sokaságnak nem hisz, hiszen nem tudják reprodukálni, megismételni és 
bizonyítani az alkalmi észleléseiket, az érzéseiket. Pedig sokan állítják, hogy látják a velük 
azonos szinten beáramló tömeget, akik miatt egyre jobban szűkül az élettér, növekszik a 
változás sebessége, gyorsul az életidő. De azok, akik rövidlátóan, a saját elkényelmesedett 
életmódjuk, és a lassú felfogásuk miatt nem észlelik, nem adnak hitelt az észlelőknek, az ufókat 
és a távoli múlton át a jövőből jött idegen szerveződések állandó beáramlását ezért nem 
fogadják, nem jelentik, nem hiszik el.  
 
A tudat fejlődése azonban követi a lélek fejlődését, és az élet egy része mindig a mikrovilág 
nagyobb felbontási lehetősége felé fejlődik, és mindig eljön az- az idő, amikor a kutakodó elme 
már kikerülhetetlenül szembesül az akár hozzá képest is fejlettebb mikrovilág praktikus, 
megoldásaival. A felbontás növekedése, a mikrovilág felé fejlődők előtt lassan kibontakozik 
egy a megismerthez képes más világ, egy azonos élettérben folyó párhuzamos valóság olyan 
sokszintes, de eltérő fejlődése, lehetősége amelyről a Kreacíonista vallások, a Hinduk, a 
Buddhisták és a történelem romjai már régóta beszélnek. 
 
 
 
Amikor egy szervezett rendszer összeomlik, pl egy koros, vagy ereje teljében lévő fa kiszárad, 
akkor a belőle lebomló, átmenetileg a környezetben jelentős speciális fejlődés felé 
szelektálódott szakmai túlkínálatot okozó mikroszervezetek, mint a fészkük pusztulása után a 
hangyák, vagy és a darazsak, a méhek, egydimenziós felhőben, szervezetlen részecskékként 
áramlanak szét az összeomlott rendszer környékén. Ez egy ideig igen jelentős túlkínálatot hoz 
létre az adott szakosodásban, ezért ilyenkor az összeomlott fa szervezet környékén azonnal 
erőteljes hajtásnövekedés kezdőik. Ilyenkor gerjesztettebbé válnak és megerednek a közvetlen 
környezetben az addig szunnyadó magok, és a kivágott, elhalt fa környékén számos életerős 
facsemete indul növekedésnek. A szabaddá vált életerős részecskék azonban nem végtelen ideig 
maradnak a korábbi élettérben, a régi és elpukkadt életbuborék aurájában, hanem keresve a 
hazát, a hont, egyre nagyobb méretű körökben távolodva egy idő után megértik, hogy a haza 
elveszett, új hont és életre alkalmas új környezetet kell keresniük. Amely részecskéknek sikerül 
a közelben valamelyik alternatív szervezetben a saját képességének megfelelő elfoglaltságot 
szerezni, vagy egy kicsit eltérő igényekhez alkalmazkodva egy másik szervezetben 
elhelyezkedni, azok átpártolnak, átképezik magukat, és kiesnek az új hazát keresők köréből, de 
növelik a helyi túlkínálatot, amely miatt nagyobb eséllyel kiszoríthatnak náluk alkalmatlanabb, 
elöregedettebb, vagy szakmai fejlődésképtelenné váló szervezeteket az lehetőségeikből. Ez 
viszont növeli a túlkínálatot, és szaporítja az élettérből eltávozók tömegét, az emigrálók, 
kivándorlók tömegét, de ezzel javítja az anyag és életcserét. A telek végében kivágott akácfák 
szervezetének a megszűnése után, a légtér nem mérhető energiaszintű mikrorészecskékkel 
tellett fel, és a volt fák aurájában megnőtt az intenzív életáramlás. A talajra hullott és lebomlott 
fákból, gyökérzetből, a levelekből és az avarból hatalmas mennyiségű, a volt fa szervezetbe, 
rendszerbe visszaépülni már nem képes részecske kezdte keresni az élőhelyét, a kétdimenziós, 
szimmetriafelülettel rendelkező levelét, amelyben addig szabálytartó életet élve lineáris 
változásban fejlődött. A favágó keze nyomán azonban nemlineáris változás fejlődött ki, 
amelyben a kivágott és összedarabolt fa szervezetek részeinek, az ágaknak a levelekkel és a 
gyökérzettel való folytonossága megszakadt, és az egész szervezett együttváltozó rendszer, a fa 
birodalom, szervezet a darabjaira hullott. Minden részecske lény amely hasznos munka és 
tevékenység, valamint tovább feldolgozható alapanyag nélkül maradt, elkezdte a saját útját 
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járni, a boldogulását egyedül, akár mások haszna árán is megtalálni. A közös érdek, az 
együttműködés lehetősége, a teljes egészben változás, az aranykor elveszett, és a 
változássűrűsödés felerősödött. Mivel szervezetlenné vált a rendszer egésze, és a részek az 
elképzeléseikről, a terveikről már nem egyeztettek egymással, egyre több lett az azonos célokra 
rajtolók, az egymást kiszorítók száma. Az élet kaotikussá vált, és megindult a visszafejlődés, a 
bomlás, és a háromdimenziós kiterjedésű fába, a kétdimenziós kiterjedésű levélbe szerveződött 
részecskék visszabomlottak a letelepedés előtti egydimenziós, folyton áramló, hazátlan, 
gyökeretlen állapotukba. A sejteket építeni képes részecskék egy része átszerződött a közeli 
fákba, amelyekben a korábbihoz hasonló, analóg munkakört kaptak, továbbra is sejteket kellett 
építeni, de míg azelőtt hatszögletű és majdnem gömb alakú sejteket építettek, ezentúl hosszúkás 
és eltérő sejteket kellett létrehozni. Az alapanyagok is különböztek némileg, és eltérő 
kötőanyagokat használtak, ami miatt kezdetben sok lett a selejt, az idegen munkaerő, bár olcsó, 
nem olyan jó minőséget hoz létre. A közelben a korábbival analóg munkát nem találó, a kétkezi 
munkára pedig alkalmatlan, csak eltérő rendezettséget ismerő középvezetők többnyire munka 
nélkül maradta, a régebbi tudásukra a megváltozott helyzetben már nem volt szükség. A 
megnövekedett forgalomban az átképzők és a forgalmi irányítók szerepe felértékelődött, egyre 
nagyobb igény volt a felgyorsult közlekedést irányítani képes szervezetekre, a munkanélkülivé 
vált részecskék elirányítására, lefoglalására, nehogy unalmukban a helyzetükön gondolkodni, 
vagy szervezkedni kezdjenek. A teret és a környezet szervezettségét irányítók igyekeztek úrrá 
lenni a fejükre növő dolgokon, egyre több haszontalan elfoglaltságot, kölcsönös akadályoztatást 
találtak ki, hogy a felszabadult részekék cselekvő és hatóképességét kellően lekössék. 
 
 
 
Az amerikai és a magyar bankcsődök valódi okai 
 
Az elmúló évszázad legnagyobb gazdasági válságát robbanthatja ki, ha az amerikai bankcsődök 
kiterjedése esetén láncreakció alakul ki. Ez esetben a pénzügyileg túlfeszített amerikai piac 
összeomolhat, és ez az egész nyugati világra kiterjedő pénzügyi átrendeződést, 
arányváltozásokat okozhat. 
 
A piac túlfeszítése, a túl erős lerablása miatt egyre több fedezet nélküli kölcsönt helyeztek ki, 
sokkal többet, mint amennyit a piac rugalmassága, az emberek jelenbeli termelő képessége, 
fedezetképessége visszafizetésként folyamatosan biztosítani tudott volna. 
 
Az egymással egyeztetetlen gazdasági szervezeti rendszer, az ún. szabad piac alapvető hibája 
a túl szabad verseny ellenőrzés és központi rálátás, szervezettség nélküli megengedése. 
Lényegében az élőrétegi gazdaság ezen ágazata, vakon rohan a jövő felé, nem lát előre, a 
tudattal csak érzi az irányt, már pedig ez az irány már régóta nem jó, csak a tömegi 
tehetetlenség miatt megszokott irányt jelenti. Már régen meg kellett volna változtatni a túl 
szabad és korlátozás nélküli célokat, és a világgazdaság termelőképességéhez igazítani a 
felhasználások lehetőségét. Mivel azonban ez az egyeztetési, szimmetria ellenőrzési folyamat 
a legfelsőbb szinten, sőt valószínűen a nyugati gazdasági szinten, és az Amerikai Államok 
közösségének a szintjén sem valósult meg, ezért a felhasználás és a fogyasztás tartósan a 
termelés fölé jutott. Márpedig bármilyen nagy egy rendszer, ha kellően sokáig meghaladja a 
fogyasztása a termelését, akkor csak idő kérdése, hogy a negatív mérleghiány mikor teljesedik 
ki olyan általános gazdasági hiányba, amikor a fedezet nélküli fogyasztás, az eladósodás, a pénz 
felhígulása, elértéktelenedése kiderül.   
Nem lehetetlen, hogy a Világkereskedelmi központ lebombázásában csak tudatlan közreműködők voltak 
Bin Láben emberei, a valódi értelmi szerzőket az amerikai pénzügyi, gazdasági világban, vagy és az elit 
zsidó réteg környezetében kell keresni. E térben, épületekben és a számítógépes hálózatban 
koncentrálódott a pénzügyi világ jelentős információs készlete, ide futott be minden érzékeny idegszál, a 
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világ gazdasági – pénzügyi központja, és a benne dolgozók már túl sokat tudtak a várható véges jövőről, 
a továbbhaladás gátjairól. Az amerikai gazdaságnak volt a legnyomósabb érdeke, hogy a gazdaságát 
fenyegető összeomlás veszélye ne derüljön ki, és a két torony leomlása nemcsak a fizikai 
megsemmisítést, hanem a terhelő iratok, folyamatok és a gazdaság számára rossz információt ismerő 
emberek megsemmisítését is lehetővé tette. A folyamat analóg a később a második világháború 
előkészítését lehetővé tevő eseménnyel, a német Reistag felgyújtásával, amelyet szintén a hatalomba 
kerülés és a hatalom megtartásának az érdeke mozgatott. Csak annyi a különbség, hogy most nemcsak 
egy ország, vagy és nyugat Európai szervezeti szintű a gazdasági érintettség, hanem földrészeket és az 
egész bioszféra emberi rétegét érintő esemény a valódi veszély. Miként a Reistagnál is értesültek egyes 
erőkhöz hű bennfektessek a felgyújtás időpontjáról, veszélyéről, hasonlóan nem mentek be, főleg Júdea 
leszármazóiból a tárgynapon több ezren aznap dolgozni. A megérzés, vagy a megértés szintjén működött 
az időben gyorsabban terjedő információ, és megóvta azokat, akik vagy kellő szimmetriában, vagy a 
tűzhöz túl közel maradtak. 
 
Az amerikai gazdasági rendszer már túl régóta ugyanazt az áramlási irányt, gazdasági célt 
követi. Ez miatt nem történt meg időben az irányváltás, és mivel a piacok általános telítődése, a 
bioszférai élőréteg lerablása, túl nagy kihasználása, az energia túlkoncentrálása és ez miatt a 
nemzetközi vásárlóerő csökkenése következtében a továbbfejlődés lehetősége lemerevedett, 
elnehezült, a legfejlettebbnek, túlfejlettnek ismert amerikai gazdaság a továbbfejlődés helyett 
visszafelé kezdett fejlődni. Mivel a fejlődők piacai beteltek, az Európai közösség már nem tud a 
kereskedelmi mérleget meghaladó mennyiséget felvenni, a szabad export pályára 
berendezkedő, elkényelmesedett, a jót nagyon megszokó amerikai gazdaság megfeneklett. A 
keleti piac, az Ausztráliai felvevőképesség stagnál, az India és a dél-Ázsia egyre önállóbb, és a 
hatalmas piacot ígérő volt Szovjetunió egy része csereképtelen, fizetőképtelen állapotba 
merevedett, más része pedig, - a nagy Orosz medve - eladósodás hiányában önállóvá és ezzel az 
idegen befolyástól mentesebbé vált. Az Afrikai piac lemaradt, fizető képtelenné vált, és az arab 
világ felé nyitás nem elég sikeres. Izrael túl mélyen beékelődött az arab világ megosztottságába, 
és eléggé elszigetelődött ahhoz, hogy lokálisan ne tudjon gazdaságilag terjeszkedni. A 
katonapolitikai nyomás rontja a gazdaság kiterjedési lehetőségét, az arab térség elnyomása, 
teljes kizsákmányolása pedig fizetésképtelenné tett egymilliárd, a gazdasági lehetőségekben 
alulfejlett embert. Jelenleg a világ több mint kétharmada fizetésképtelen, a jelen vásárlásait csak 
a jövőbeli ígérettel, az eladósodással tudja felvállalni, miközben az arab emírségekbe befolyt 
dollár milliárdokat a nyugati bankok is tovább kénytelenek fialtatni, a pénz termelte pénz 
jövedelemtermelésbe vonni. A kínai piac óriási, de ennek ellenére még nem rendelkezik 
komoly vásárlóerővel, ezért a nemzetközi tőke a legdinamikusabban fejlődni képes gazdaság 
felvevői piaccá fejlesztésében érdekelt. A kínai erőltetett fejlesztés, a világ eladhatatlan 
termékekkel elárasztása ismét csak előre menekülés a zsákutcába vezető jövőbe, mert a 
gazdaság ezirányú fejlesztésében csak a pénzt megfelelően forgatni képes és a tőkehozadékra 
várakozók érdekeltek. A kínai túltermelés fel fogja tenni az I-re a pontot, és az élőrétegünk 
túltermelő válsága e földrészre is átterjed, és ha nem tudja a világgazdasága a felvevői piacot 
fejleszteni, az egyoldalúan a termelésben fejlesztett gazdaság rövid idő múlva összeomlik. A 
termelő ágazat fejlesztésének csak akkor van jogosultsága, ha a fogyasztó oldal is arányosan 
fejlődhet, ha a megtermelt javakat körforgásba, életspirálba egyre fejletlenebb rétegekhez 
továbbító gazdaságnak van hová elhelyezni az élettermékeit. Egy újszülöttnek minden vicc új, 
egy kevésbé fejlett gazdaságnak minden nála fejlettebb termék újszerű, modern és fejlődést visz 
az élettérbe, a gazdaságba. Mindig van egy kevésbé fejlett réteg, amelynek el lehet adni az élet 
legfejlettebb rétegeiben már megunt, korszerűtlenné vált termékeit. Amíg az életspirál fejlődése 
a jövő felől a múlt felé halad, az élettermékek továbbítása ezt az időirányt követi, addig a 
gazdasági erő a múlt felől a jövő felé árad. Ha azonban megfordulnak az életáramlás és a 
gazdaság energia folyói, és a legfejlettebb szerveződések nem a belőlük kiáramló, náluk már 
értéktelenné váló élettermékeiket hagyják hátra, közvetítik a múlt felé, hanem megfordulnak és 
arccal előre fogyasztani kezdik az őket a saját fogyasztásukkal eltartó rétegeket, a fogyasztottak 
redukálódása, a fogyasztást, és ezzel a legfejlettebb rétegek eltartását is redukálni fogja. 
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A kép pedig hamis, a pénz nem termel értéket, mint minden ami szaporodik ez is csak egyre 
több olyan pénzt (egyre rosszabb minőségű, mennyiségbe fejlődő utódot) fial, amely a minőség 
helyett a mennyiség felé fejlődik, ezért egyre értéktelenebb. Piaci pénz túlkínálat alakult ki az 
egész élőrétegünkben, szinte tálcán kínálják az egymáshoz képest is mind kevesebbet érő, de 
még arányt tartó valutákat, az egyre kockázatosabb befektetéseket. A pénzvilág kockázata 
növekszik, az élőrétegünk vezető valutái az elértéktelenedés, a túlkínálat csapdájába, befelé 
fejlődő spiráljába kerültek. Ha azonban az egymással aránytartó, együtt elértéktelenedő pénzek, 
mint helyettesíthető eszközök értékét egy másik, aránytartóbb eszközhöz, az emberi 
értéktermeléshez, a munka értéktermeléséhez viszonyítjuk, akkor egyre szembeszökőbbé válik, 
hogy a pénzhez képest egyre jobban leértékelt élőmunka túldifferenciált, sok helyen túl 
alacsony értéke, az amerikai magas értékekhez, a pénzügyi magas pénzjövedelmekhez képest 
már nem tartható. A fizetés, a pénz, eszköz, a szolgáltatási lehetőségek, az árucsere és a 
kölcsönhatási lehetőségek egyik, de nem az egyetlen refinaszírozási eszköze. Ha ez az 
eszköz elromlik, mint csereeszköz, mint csereérték már nem megfelelően működik, az élet 
elhalad mellette, és más megoldást, más, jobb csereszközt fog keresni. Az árucsere, a bartell-
csere, a kölcsönhatási rendszer értékcseréje más megoldást fog keresni, mert az elromló, 
szimmetriahiányos dolgok nélkülözhetővé, elengedhetővé válnak. 
 
Ugyanilyen hiba, a már túlöregedett bankrendszerek, elavult megoldások mesterséges életben 
tartása, állandó pénzügyi dotálása. Meg kell tanulni a korszerűtlen megoldásokat, a nem elég jól 
szervezett szervezeteket elengedni, ha elöregednek, elhalni, lebomlani. Az elhaló, lebomló 
dolgokban megmarad, vagy később visszatér ami jó, de rendszerint elmegy az, ami már nem 
elég jó az életközösség megmaradásához, a kölcsönhatási rendszer megfelelő működtetéséhez. 
Nem az megy el, ami öreg, hanem az ami nem jó, ami már nem tartható, ami már nem elég 
szimmetrikus a saját párjával az együtthatójával,.mert a szimmetria, a megtámasztás, az 
egyenleg hiánya esetén minden rendszer elmozdul a jövő, vagy az elmúlás felé. Ha a jövő 
életnyomása túl nagy, az életrendszer, a szervezettség a múlt és az elmúlás felé fejlődik. Ha az 
elmúlt események (a fejlesztések) eredményei nem támasztják meg megfelelően a múlt felől a 
jelen eseményeit, az elvárt szimmetria elmarad és az élőrendszer, amely nem képes 
szimmetriában együttfejlődni az eltávolodik az elmúlás, vagy a túl gyorsan változó jövő felé.  
 
Ha a múlt nyomása válik túl naggyá, mert a jelen egyre nagyobb karmikus adósságot 
halmoz fel a gazdasági eredménnyel nem eléggé megtámasztott fejlődéssel, a jövővel 
szemben, akkor a racionális alap nélküli fejlődés nem hoz eredményt, nem támasztja meg 
a jelen gazdaságát, ami miatt a jelenünk elmozdul az elmúlás felé.  
Ha a környezetben, a távoli múltban felbomlik egy nagy energiaszintű szervezet, akkor a belőle 
kiáramló jó, azaz a tudás növekedése először fellendíti a környezet fejlődését, de az alap és 
szimmetria nélküli fejlődés, azaz a vásárló erős, a tömeg gazdaságának a kellő együttfejlődése 
nélkül nem hozhat a túlfejlett jövő szimmetriát. Ha a tudatot és az ismeretet fejlesztő 
legfejlettebb részecskék élettérbe beáramlását nem követik a hozzájuk tartozó fogyasztók, a 
kevésbé fejlett átlagosak tömege, akkor a túlfejlődő élettér nagyon eltávolodik a gazdasággal 
nem alátámasztott jövő felé. Ilyenkor bár látványos a fejlődés, de a fogyasztás el és lemarad a 
termeléstől, amely a piaci túltelítődéshez, a túlkínálat általánossá válásához, és ezzel 
öngerjesztő, rövidre záródó életspirálhoz, időben növekvő inflációhoz vezet. Ilyenkor 
gazdaságtalanná válik a túl gyors fejlődés, hiábavalóvá a túl sok befektetés, mert a z egyre 
drágábban előállított túl modern élettermékeket nem tudja a nagyon elszegényedett, vagy a 
termeléshez képest nem elég vásárlóerővel rendelkező nagy tömeg, a valódi Isten megvásárolni. 
Az élet szimmetriája csak akkor állhat helyre, ha a termelés és a fogyasztás szükségszerű 
szimmetriája ismét helyreáll, azaz vagy növekszik a meglévő élőréteg fogyasztóképessége, 
vásárlóereje, és a helyben járó, önzáró körbe-körbe, befelé csavarodó spirálba kerülő élőréteg 
visszatér a nyitott életspirálban való fejlődés felé.  
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Két lehetőség van az életnek megfelelő rendezettség helyreállásához.  
Az egyik az, hogy az adott és gyorsan fejletté váló, ezért túlfejlődő gazdaságokban a környezet 
fejlesztése is nagyobb szerepet kap, és az értéktelenné váló tőkét a fogyasztási lehetőség 
felgyorsítására, a fogyasztásképes piac építésére használják fel. Lényegében vásárolni képes 
pozícióba kell hozni a nagyon lemaradt élőrétegeket, de nem azzal, hogy kiváltjuk őket a saját 
cselekvési kötelezettség, az igyekezet alól, hanem azzal, hogy gyorsított tudatfejlesztéssel 
megértetjük velük az élet folyamatait, a fogyasztás és a termelés szükségszerű 
egyensúlyának az igényét, miközben a megfelelően reagálókat, a közösség és a megmaradás 
érdekében helyes reakciókat folytatókat, a szimmetria helyreállításában segítőket az érdemük 
szerint, a jó példák kiemelésével, elterjesztésével egyre jobb vásárlóerőhöz juttatjuk. 
 
A másik lehetőség az élőréteg szaporodása, a tömeg növelése. Ha a környezetben elhalt nagy 
energiaszintű csillagból nemcsak a legfejlettebbek érkeznek be az élőrétegünkbe, hanem ezt 
követően megérkeznek a nagyobb közös tömegben együtt áramló átlagos részecskék, a fejlettek 
fogyasztói, akkor végre az átlagos réteg is megfelelően fejlődik, mind a tömegében, mind a 
vásárlóerőben felzárkózik, és a fogyasztás megindulásával az élet szimmetriája ismét 
normalizálódik. Tehát most elsősorban arról van szó, hogy a felbomlott távoli csillagból előbb 
érkeztek meg a termelést és a tudatfejlődést segítő legfejlettebb részecskék, aki azzal hogy 
túlfejlesztették az élőrétegünket, szimmetriahiányt támasztottak, túlnövelték a fejlődést, de 
ezzel valószínűen előkészítették a kínálatot a valódi tömeg, az igazi fogyasztói réteg 
megérkezése előtt. A jobb gazdasági lehetőségben, vagy és a jobban értesült pozícióban lévő 
fejlettebb idegen rokonok, sokkal kisebb tehetetlenségűek, rugalmasabbak, sokkal hamarabb 
indulhattak, jobban kihasználhatták a fellendülés előtti lehetőségeket, a korszerűségüket, a jól 
értesültségüket, ezért nemcsak gyorsabban haladhattak, mint a náluk később induló, lassabban 
eszmélő, és sokkal nagyobb tehetetlenséggel felgyorsuló fejletlenebb részecsketömeg. Akár 
annak is tudhatjuk a dolgot, hogy a leggazdagabb, a legtöbb lehetőséggel rendelkező bennfentes 
fejlett részecskék a saját repülő eszközeikkel, ha úgy tetszik ufókkal kisebb csoportokban 
érkeztek, míg az egymáshoz és a közös menetrendhez igazodni kénytelen átlagos tömeg csak 
később induló, sokkal lassabban haladó busszal, vagy vonattal, azaz sokkal nagyobb tömeget 
szállítani képes tömegközlekedési eszközzel, jóval később érkezik. Az élőrétegünkben, a 
jövőben élők a megfelelő arányukhoz és hatóképességükhöz képest átmenetileg túlsúlyba 
kerültek, de hamarosan megérkezik az együttutazó fogyasztói réteg. 
 
 
A túlerőltetett fejlődés minden szinten kizsákmányolja a gazdaságot, az átlagos jelen állományt, 
amelynek ezzel redukálódik a fizetőképessége, a vásárlóereje, és a valódi vásárlóerő, igazi 
fizetőképes fogyasztó nélkül fejlődő jövő, eredménytelenné, szimmetriahiányossá válva 
elmozdul az elmúlás felé. Az együttfejlődésnek, a nem túlerőltetett fejlődésnek ott van lényeges 
szerepe, hogy az időben és a fejlettségben a legjobban elöljáró, centralizált, hidegfúziós atya, a 
legfejlettebb réteg, az őt követő, vásárlóképes, terhelhető utód réteggel együttfejlődve húzza 
maga után a szent lelket, amely az élet legnagyobb tudathiányos terhét viseli. Ha a legfejlettebb 
réteg nagyon előre szalad a fejlődéssel, nemcsak eléri a fejlődés gátját és visszafejlődik, hanem 
utoléri az élet toroid rendszereiben előtte külsőbb élőrétegben haladó legfejletlenebb réteget, 
amelyet ettől kezdve tolni, dotálni kényszerül. A kiszélesedő elitréteg, a túlfejlett, a környezetet 
is túl gyorsan fejlesztő, centralizáló gazdálkodásával lerabolja az élet fő gazdasági terhét viselő 
átlagos termelői-fogyasztói réteget. Márpedig az önzáró életspirálba fejlődéskor éppen az alakul 
ki, hogy a piac lerablásával, az egyre több termelő, közvetítő, kereskedő és elosztó 
kikapcsolásával nemcsak az életjátékban résztvevő versenytársak kapcsolódnak ki, hanem az ő 
családtagjaik, a valódi fogyasztók, az átlagos vásárló ereje is redukálódik. Minden 
egyszerűsítés, piaci rövidre zárás, a járatos termékek piacának a lerablása, amely a 
tömegfogyasztási eredő gyengüléséhez vezet, hosszabb távon káros az élet szervezettségére, 
káros az életlánc egészére, az egészséges fogyasztói termelői viszonyok, ágazatok, életágak 
kényes egyensúlyára. Minél több életszereplő záródik ki a valóságos körforgás egyenlő 
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lehetőségéből, az arányos termelés és fogyasztás lehetőségéből, annál kevesebb lesz a fogyasztó 
az egyre több túltermelőhöz képest, és hiába kevesen termelik ki ezt a többletet, ha elárasztják 
az eladhatatlan, leértékelődő, átlagos tömegtermékek a piacot, miként a leértékelődő pénz és a 
főtömeg ellátatlansága is a lehetőségek aránytalanságához, hiányhoz fog vezetni. Ha pedig az 
élet főtömege, a jelen sokasága, az Isteni közösség nem tud eleget fogyasztani, vagy és ha a 
túlvásárlásai miatt a teljesítmény ígéretével előre eladósodik a jövővel szemben, akkor a 
karmikus adósság közös eredője az élőrétegben olyan naggyá válhat, hogy ezt már nem tudja a 
termelésével, csak az életével megfizetni.  
Amikor egy szervezet, vagy egy nagyobb energiaszintű élőréteg eladósodik a múlt vagy a jövő 
felé, egy dinamikusabban termelő, jobban elosztó élőréteg felé, akkor a fizetés helyett csak 
ígéreteket adó hamarosan bizalomvesztésben részesül. Mint mikor a megrendelő, a kapott 
szolgáltatásért adós a fizetés helyett mindig új szolgáltatást kér, és miközben ócsárolja, vagy 
dicséri amit kapott, ismét elodázza a fizetést, a valódi szolgáltató, az életet előre meghitelező 
egyszer megelégeli, és beszünteti a gazdaságtalan szervezettséget, a rossz életet fenntartó 
hitelezést.  
Ha a fiatal és dinamikusan fejlődő jövő rétege, a termoszféra beszünteti a vele rosszul 
együttműködő, a viszontvárt hatásokkal nem eléggé fizető bioszférának az energiaszolgáltatást, 
ha elzárja, vagy blokád alá veszi a külső élőrétegen át beáramló környezeti energia, az import 
csapjait, az energia és kellő hűtő hatások nélkül maradó bioszféra a saját és a belső túlfejlett, 
még kaotikusabb réteg által gerjesztett hevében erjedni kezd. Márpedig tény, hogy a 
termoszféra határfelületei egyre jobban lezáródnak, az adóssá vált bioszférának egyre kevesebb 
hideg, a kedélyeket kellően lehűteni képes lendületenergiát, friss hidegfúziós energiát hozó 
részecskét adnak, és ennek a hiányában a nagy erejű, hosszabb távú folyamatok helyett, egyre 
kisebb körben forog az élőrétegünkbe még becsurgó kevés energia. Csökken a lendület, a hit, az 
élet céljai elvesznek, az életáramlás a helyben rezgés, a mind nagyobb hőtermelés felé halad. 
Ha a fúzió megszalad, az erkölcsi válság felerősödéséből már észlelhetjük a morál elveszését, a 
fékezetlen részecskeszaporodás meghozza a nemlineáris szaporodó eseményhez szükséges 
belső nyomást. A kaotikus élőrétegünk ebbe az irányba fejlődik. Hamarosan a Vénusz sorsában 
osztozunk. 
 
Az amerikai bankok is rosszul ítélték meg a gazdaság termelői – fogyasztói arányát, és a 
jelentős túltermelés fedezetében bízva túl nagyon lerabolták a fogyasztói piacot. Amikor 
azonban a vásárlóerő redukálódása miatt csökken a fogyasztás, hiába való a sok túltermeléshez 
vezető fejlesztés, hiábavalóvá vált a túl sok befektetett energia, ha a mérleg másik nyelvét 
képező fogyasztó fizetőképtelenné válik. Ilyenkor a gazdasági rendszer szimmetriahiányossá 
válik, és miként a kisebb és rosszul fejlesztő szervezeteknél, a kisvállalatoknál, a túl sok és 
gyors fejlesztés elvonja az erőt a dolgozói fizetésektől, a csak termelésben, egyre gyorsabb 
fejlődésben gondolkozni képes vállalkozás nemsokára becsődöl. Ha nem kap elég fizetést az 
átlagos dolgozó, az átlagos élet, az átlagos vásárlóerő fizetőképtelenné válik, és a túlfejlesztett 
vállalkozás hiába termel, ha a vásárlóréteg, - a termék piacra kerülésének az idejére - elfogy. 
Mindegy, hogy a termékekbe, vagy a túlfejlesztőkbe vetett bizalom, vagy a vásárlóerő veszik 
el. Egy együtthatókkal működő közös rendszerben a termelés, amely az élet egyik oldala, nem 
válhat el a fogyasztástól, és nem válhat el az egészséges arányú elosztástól.  
 
Az atya, a fiú és a szent lélek, azaz az élet egésze csak együtt képez egy egész, egy isteni 
szervezetet, és ha bármelyik élettényező nagyon elmegy a jövő felé, a másiknak ahhoz a múlt 
felé kell fejlődnie, el kell múlnia. Ha az élet bármelyik tényezője nagyon a jövő felé lendül, 
ekkor is eltávolodik a közös szimmetriától, és az együtthatója, a szimmetriatársa és ezzel a 
közös eredő ekkor is az elmúlás felé fog fejlődni.  
 
Bármelyik része tér el nagyon a szimmetriától az életrendszernek, a közös eredője módosul, 
ezért csak akkor tud valamilyen vegetáló szinten megmaradni, ha az együttható része a másik 
irányba elmozdul. Bár ez a lokális szimmetriavesztés, része egy sokkal nagyobb idősebb 
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rendszer, egy ideig ellenkező irányba eltolódó szimmetriájának, valamely rokoni élettér 
összeomlásának, az idő meghozza a változás gyümölcsét, és a lokális szimmetria 
törvényszerűen később helyreáll. Az, hogy ez mennyi idő alatt következik be, a bolygónk vagy 
az élőrétegünk periodikája határozza meg. Az élőrétegünk tavasz, nyár, ősz és téli nagyévi 
periodikája most kb. 26800 esztendő, azaz a nagyévi ősz kb. 6400 földi évig tart. Ezt követően 
hidegfúziós időszak, egy másik nagyobb rendszer nyelője felé befelé áramlás, azaz alacsonyabb 
változássűrűség és védettebb életidőszak következik, hogy kiteljesedjék a változás a hasonló 
időszakig, több ezer évig tartó nagyévi télben. Mivel azonban melegfúziós bolygóban élünk, 
amely visszafelé fejlődik, a nagyévi őszt a nagyévi nyár is követheti, és ez jobban megegyezik a 
Vénusz sorsával. Ez alapján feltételezhető, hogy a bolygónk és a vele együttáramló élőrétegünk 
egy felmenői csillag belsőbb rétegei, vagy és a szimmetriasíkja felé sodródik, fejlődik, és a 
nagyévi szerveződési nyárban követjük a Vénuszban már kifejlődött analóg eseménysor 
állapotváltozásait. 
Nem biztos, hogy a nagyévi periodika szerinti eseményszinteket éljük, nagyobb az esélye, hogy 
a Nap körüli keringés által meghatározott bolygószintű éves periodika és a nagyévi periódus 
között van még néhány szint, amely a nagyévnél kisebb szimmetriaváltozással, de azzal analóg 
nagyévi negyedéves és havi periodikában változtatja a terünk hosszabbtávú időjárásának és a 
szimmetriájának az alakulását. 
 
2008-08-21 

 
 
 

 
Az isteni NÉP 

 
N.É.P. a Nagyobb Élettömeg Pártja, azaz a többségi párt, a közösen szervezett 
rendszerben együtt élők többsége. 
Ha a kisebbségnek lehet pártja, és sokféle alszervezete, akkor a többségnek is lehet olyan, a 
saját érdekeit szemmel tartó közösségi szervezete, amely elsősorban e nagyobb tömeg, adott 
határfelületen belüli közösségi érdekeire figyel. Ez az átlagosan fejlett NÉP. 
 
Kell egy a társadalmi együttélési szabályait kontrolláló közösség, szervezet, amelynek a 
feladata, az együttélési szabályok, a megfelelő arányok megsértésének a feltárása, ellenőrzése, a 
visszaélések nyilvánosságra hozása, és a nagyobb közösség érdekeinek az érvényesítése. 
 
Felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, amikor lényegi kérdésekben megoszlik a közösség, tehát 
a határesetekben??? Ilyen lehet például a helyi érdek és a környezeti érdek kérdése, azaz a kinn 
és a benn kérdése. A helyiek mindig a lokális bentieknek számítanak, a kívül és a távolabb 
élőkhöz képest. A természet és a fizika rendjében, a közelebb lévő kis hatások erősebbek 
lehetnek a távolabbi nagy hatásoknál, ezért a belső érdekek még sokkal kisebb erőviszonyok 
esetén is erősebben hatnak, meghatározóbbak lehetnek a közösségi akaratnál és céloknál. Az 
egymást segítő, - gátló lokális akarat tehát helyileg domináns, és csak nagyon nagy távoli 
erőhatások, beavatkozások képesek ezt ellensúlyozni. A közeli dolgok szimmetriájában már baj 
van akkor, ha a nagyobb és távolabbi erőknek kell beavatkozni. Az egymás közötti lokális 
szimmetriában rend van, akkor a nagyobb szinteknek nincs miért beavatkozni, nem kell 
cselekedni, láthatatlannak kell maradnia. A mindenség egyik alapelve, hogy amennyiben nem 
befolyásolja a helyi viszály és differenciálódás a nagyobb tömegszintek békéjét, addig a be nem 
avatkozás politikája a domináns. A beavatkozásokra csak akkor kerül sor, amikor valamelyik 
lokális rendben a helyi szimmetria annyira sérül, hogy ez kihat a nagyobb rendszerek 
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szimmetriájára, ami nemcsak a lokális viszonyokon változtat, hanem globálisabb mértékben is 
befolyásolja a környezet kialakult egyensúlyát. 
Ha a helyi és a környezeti akarat megosztódik, a céloknak is meg kell osztódnia, és ez 
elvezethet az isteni Dualitáshoz, az élet alapvető kettősségéhez. E kettőség zavara tehát abból 
áll, hogy a jelen érdek és a jövő érdek könnyebben elkülöníthető, mint a kinti és a benti érdek, 
amely látható határfelületekkel nem mindig elválasztott, sőt sokszor éppen azért nem láthatóak 
az erőviszonyok rétegződései, mert a bentieknek néha kinti érdekeket is kell, hogy 
képviseljenek, más esetekben pedig a kintieknek kell benti érdekeket képviselnie. Ha a helyi 
akarat és cél a környezeti akarattal és célokkal megegyezik, akkor az egyének tömege és a 
közösségek szervezetei között együttműködés és békés együttélés, együttfejlődés alakul ki. Ha 
azonban a két cél, vagy és akarat eltérővé válik, a két eltérő akarat arányának a változása 
változást kényszerít ki, amely lehet megegyezés és kompromisszum, vagy diktatórium, azaz 
egyértelmű kényszer. Amely változás jó az egyik irányba az elnyomásból, a 
szimmetriahiányban javulóknak, az rendszerint rossz, a szimmetriában és a jogokban 
gyengülőknek. Az együtt élő rendszerben akkor csak arányváltozás és átrendeződés alakul ki, 
ha  a javulóknak jutó jobb eredőből kárpótolni lehet az éppen hátrányt szenvedőket. Az élet 
azonban a természetes entrópia, a rendezetlenség spontán növekedése miatt rendszeresen 
elromlik, az élettér elszennyeződik, és valószínűen ez az oka az élet vándorlásának, a 
rendszeres helycseréjének. Ahhoz, hogy az adott szervezetek által elszennyezett környezetben 
ne alakuljon ki talajuntság, azaz a környezet fontos hatóanyagainak, a nyomelemeknek túl erős, 
visszafordíthatatlan kizsákmányolása, a környezetet nagyon kihasználó életnek, nemcsak az 
emberi és az állati életnek, a növényi életnek és a mikrobiológiai rendszereknek (a bolygóknak 
is) rendszeresen el kell hagynia a saját végtermékeivel, élettermékeivel már túltelítődő, 
elszennyeződő, eladhatatlan, további terhelésre és befogadásra már alkalmatlan életterületet. Az 
élet körforgása a fennmaradás érdekében szükségszerű, és amikor ismét eljön a rotáció ideje, 
mert egy nagy csillagszervezetben felhalmozódott minőség túlszaporodva elszennyezte az 
életterét, akkor az adott szerveződés felbomlása megindítja a tovább és visszafejlődés 
differenciálódását, amely egészséges esetben az élőrendszer helycserés körforgásához vezet. A 
rendezetlenség növekedésének a megfelelő ellensúlyozása nélkül az entrópia válna uralkodóvá, 
és a rend halála az élet halálához vezetne. Az élet viszont megtanulta az elromló rendezettséget 
megjavítani, az elromlott kapcsolatokat egymással azonos célok felé átszervezve, jobb 
minőségű, új lendületet adó frissebb kapcsolatokra cserélni. Az élet energiája és megmaradó 
képessége nem a halhatatlan isteni részecskék korához, hanem a szimmetriájához kötött. Ha ez 
a szimmetria a lokális terekben tartósan elvész, vagy nagyon eltávolodik az átlagos eredőtől, az 
élet szervezettsége az ami elromlik, és az együttműködés zsákutcába kerülése miatt elhal. Amíg 
eredő szimmetriában működik egy bármekkora rendszer, addig a szervezettség, a kötőerő, 
amelyet szeretetként, vonzalomként ismerünk, működik, összetartja az átlagosan, vagy annál 
jobb eredővel működő életrendszert, szervezetet. Ha azonban bármely szinten tartósan elveszik 
az eredő szimmetria, az együttműködés a szervezeti rugalmasság elveszése után azonnal 
megbomlik, és az a szervezettség, amelyet életeredőként ismerünk, azonnal visszafejlődik a 
még jól működő állapotáig. A szervezettség, a szeretet és az együttműködés felbomlása az, ami 
az élet halála, a kialakult minőség, állapot, eredő megváltozása, súlyos visszafejlődése, 
javítatlansága esetén a teljes felbomlása. A saját szervezetében, a mikrokozmoszával és a külső 
környezetével is megfelelően szimmetriában maradó ember lehetősége valószínűen csak idea. 
A külső és a belső környezet mindig változik, és bár a belső környezet változását valamiképpen 
még befolyásolhatjuk, de a külső környezet szélsőséges állapotváltozásait már rendszeresen 
nem tudjuk ellensúlyozni. A szervezett élet lényegében erről az ellensúlyozó képességről szól. 
Ha a környezet valamely része az átlagos állapotából elromlik, az élet képes azt a környezetéből 
begyűjtött ellensúlyozásra képes hatóanyagokkal ellensúlyozni. Ha a környezet túl meleggé 
válik, a szervezet élet megtalálja a megoldást, hogy több hidegre tegyen szert, és a környezeti 
hőmérsékletet az elviselhető tartományba mérsékelje. Ugyanez történik, ha túl sok a hidegből, 
mert Prométheusz segítségével megtalálta a meleget a hideg ellen. A természet ideiglenes 
hatásai ellen megtalálta a természet más szervezeteiben kellően feldúsult, eltartalékolt 
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ellensúlyozó hatóanyagokat, hatásokat, de mindezek, csak egy szimmetriaközeli állapotot 
tudnak ellensúlyozni. Ha nagyon eltolódik az a környezet szimmetriája, jobban, mint amit a 
lineáris fejlődési időben kialakult bonyolultság képes ellensúlyozni, akkor az élet addig bomlik 
vissza, amíg az eltolódott egyensúlyt ki nem tudja ellensúlyozni. Ha ez az adott térben már nem 
lehetséges, visszabomlik az életteret elhagyni, környezetet váltani képes DNS minőségbe, vagy 
akár ez alá a nanoszintű életkultúrához, és elhagyja a lakhatatlanná, élhetetlenné váló 
környezetet, hogy a fejlődésnek megfelelőbb, nyugodtabb élettérre találva, a viharmentes 
időszakban újra nagyobb bonyolultságba szerveződjön. 
 
Az egyértelmübb közösségi akaratot képező iránydöntésekben nem kell sokat vacillálni, az 
viszonylag hamar megérthető a cél és az érdek hova tartozása, és ezzel a változtatás terhének a 
költségviselésnek a felosztása. A határesetek, a bizonytalan dolgok azonban sokkal jobban 
átgondolandók. Az Isten nagy eséllyel a többségi akarat és jobb élet célját szabta az 
együttélés céljául, azaz ha ez, valamely kisebbség érdekében, a többség kárára 
megjavíthatatlanul elromlik, akkor a már többeknek rossz rendszeren változtatni kell, azt át kell 
alakítani, ha már nem lehet, akkor le és vissza kell bontani. Akkor is ezt a megoldást kell 
választani, ha a javítás indokolatlanul sok költséget, és ezért a jelenben élőkre túl nagy terhet 
róna. Az Isteni, azaz a többségi akarat a szerint kell, hogy mérlegeljen, hogy mekkora a 
jelenben élők, a változtatók teherviselési lehetősége. Nem lehet elvárni a többségtől olyan 
nagy és tartós teherviselést, amely miatt értelmetlenné válna a LÉT, (Létezők, Értelmes, 
Társasága). Az élet szimmetriáján őrködő isteni szervezet, amelyet Gondviselőként is 
ismerünk, az élet olyan vezető, irányító, szervező testülete, amelynek a szerepe az Isteni 
közösség szabálytartásának, életcéljának és együttélésének, a helyes arányok megtartásának a 
figyelése. Az Isteni élettérben itt és most élő lokális közösség belső célja és szabályozása 
sohasem lehet teljes összhangban a környezet külső szabályozásával és céljával, azonban 
számos olyan közös cél és akarat, ezzel együtt-cselekvési, együttélési lehetőség fejlődhet ki, 
amely közös célokat és együttáramlási lehetőségeket ad. 
 
Az együttélés kényszerének az elve szerint, nem irányulhat egyik közösség célja sem 
alapvetően a másik ellen, hanem a másokra figyelő saját fennmaradásra kell koncentrálni. Ez 
miatt, amikor a két cél, a két akarat egymással szembe kerül, azt kell nézni, ami közös, és 
ezeket a dolgokat közös kompromisszumba, együttes célokba kell hozni, míg azokat a 
részkérdéseket, amelyek elválasztanak, amelyek ellentétesek egymással, hagyni kell, hogy 
semlegesítsék, kiolthassák egymást. Ha nem teljes a kioltás, és az átlagos akarat nem marad 
teljesen semleges, azaz marad eredő akarat, mert nem oszlik meg a közösség akarata teljesen egyenlően, 
akkor a közösségnek a célja és a cselekvőképessége is megmarad. A változás és a fordulat ez 
esetben akkor fejlődhet csak ki, ha a többségi akarat, a 66 % egyértelműen megszületik, és az 
együtt és közös szervezett térben élők többsége egyértelműen változtatni akar. Néha ki kell 
halni a már túl sokat élt, túl sokat változott, túl nagy dominanciát szerzett elődöknek ahhoz, 
hogy a változás és az új rend kialakulhasson. Amikor azonban eléri valamely a közösség 
együttélését, teherviselését lényegesen befolyásoló kérdésben az akarati másság az 50 %-ot, az 
életnek rossz dolog, határozatlanság, labilitás, kiszámíthatatlanság fejlődik ki. Ha az 
erőviszonyok, és az akaratok, az életcélok nagyon megosztódnak, a határozatlanság 
cselekvőképtelenségbe fejlődik, és ilyenkor már gyenge de határozott cél felé tartó kisebbség is 
képes a dolgok fejlődését a saját célja rendezettségi elképzelésének a segítésére fordítani. Az 
ilyen átmeneti időkben ezért gyakran a korábbi fejlődési irányhoz képest visszafelé fejlődés 
alakul ki, az eredeti közös célok más egyedi célokká fajulnak, és a kisebbség előretörése, a 
pünkösdi királyság kialakulása közben a többség kényszerül a kisebbség célját és akaratát 
szolgálni. Ez a szervezeti állapot azonban csak addig tart, amíg a szerveződés és az általa elért 
potenciálgátat át nem lépi, amíg el nem hagyja a határozatlanság terét és idejét. Amikor a két 
felmenői, idősebb, nagy energiaszintű szervezet határozatlanná tevő határán átvergődik 
valamely bolygó, akkor a potenciálgátról lefelé haladva hamarosan lendületbe jön, és ez a 
többségi akaratot a jó irányként megélt gyorsulás, fejlődés felé tereli. 
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Ha az együttélési szabályoknál az egyértelmű többségi akarat ellen vét egy kisebbség akarata, 
cselekvése, akkor ez kellően egyértelmű lehet ahhoz, hogy a cselekvési rend irányát, és a közös 
célok irányát ez szerint befolyásolja. A legrosszabb állapot, a potenciálgátra feléréskor, vagy 
hármas erőviszonyok közös határára éréskor alakul ki, amikor sokan nem tudják, hogy merre 
tovább élet, és elbizonytalanodva nem észlelik a jó célt. Ekkor jönnek az elődök, vagy és a 
hatalommal visszaélők gyenge befolyásai, a felmenői határfelületen áramló, céllal és jó iránnyal 
rendelkező, de már kisebb energiaszintű, elporlódottabb előd részecskék. Ezek mind a két 
oldalon megmutatják a helyes és közös irányt, olyan helyes együttműködési lehetőséget adó 
közös célokat, amelyek végül kompromisszumokhoz, kiegyezéshez, megbékéléshez és 
együttműködéshez vezetnek. 
 
 
 
 
A hatalmi ágak megosztottsága.  
Monteskio, Bíbó István gondolatai és az életpiramis rétegződése. 
 
Már Monteskiu felismerte, hogy a hatalmi ágak túlkoncentráltsága az együtt élő többségnek 
nem jó. Nem jó olyan nagy egyértelmű és túl tartós, vagy és csak nehezen megváltoztatható, a 
többség által nem befolyásolható jogosítványok adása a megválasztottak felé, amelyekkel 
visszaélés esetén, a túl nagy kiadott, vagy a visszaélők által módosított jog gátolja meg a 
szükséges rend kialakulását. A királyságok kialakulásakor is volt a domináns hatalmi 
elrendezettségnek egy nőies, szimmetriába kényszerítő párja, mert kialakultak az erő és a 
közösségi hatalmi képviselet, az uralkodó rétegek ellensúlyai, a tudást megőrzők, hordozók, a 
Sámánok, a vallások és az egyházi rétegek. Az erő politikáját tehát mindig mérsékelte a nő, a 
tudás és az érzelem, a túlcentralizálást a szétosztás, a begyűjtést az adakozás. Amikor azonban a hatalmi 
erő érdeke, a tudást hordozó elit érdekével összefonódott, és már az együtt élő nagy közösség 
érdeke ellen cselekedett, (hatott), akkor mindig felismerten szélesebb bázisra kellett helyezni a 
közösségi érdekérvényesítés kontrollját. Kialakult az összefonódásra a válasz, a hatalom 
rétegzettebb, többrétegű rendszeres megosztása.  
Az egyházi hatalom, női együtt élő közösségekre, (apácarendek) és férfi ágakra, (Kolostorok, 
Baráti társaságok) és ezek eredőjére, az egyházra és az Isteni képviselőre, a Pápára, és az átlagos 
néppel szenthármas rétegződésre bontódott. A politikai és gazdasági erők korábbi királyi 
dominanciája, előbb lefelé kiszélesedő hatalmi piramisba, Király, hercegek, bárók, grófok, 
főurakra bontódott, majd szétterült az átlagos köznép, később a dominánsabb rétegek felszínén. 
Amikor a királyi (az erő) érdeke és a pápai hatalom érdeke ismét összefonódott, és a közösség 
békés együttélésének az irányítása helyett, a saját kialakult uralmi rend megtartására, a többség 
ellen irányuló erőszakszervezetté vált, az élet elitjének a rétegeződése mindig tovább haladt, és 
egyre újabb szintekre kellett osztani a hatalmi ágakat annak érdekében, hogy az összefonódás, a 
többség érdekének a kijátszása csökkenjen. Folytatódott a hatalmi ágak kiterülése, 
kiszélesedése az eredetileg, a kialakult rendet védő jog intézményeivel, majd a szimmetria 
növekedése felé a politikai hatalmi ágak, a pártrendszerek kiépülésével. Ezek az intézmények, 
jellemzően konzervatív uralmi szervezetek, amelyek a korábban kialakult, bevált régi rendek 
megtartására irányultak. A hatfelé bomló, hat szintre, plusz befolyásolható, kijátszható, hívőbb 
Isteni NÉP-re tagozódó közérdek képviselet azonban idővel később a NÉP felett ismét 
összefonódott, és az alapító a NÉP rendszerint az érdeke érvényesítésében alulmaradt. A 
kialakult központosított hatalmat, az erő, a politikai, az egyházi és e rendet védő jogi intézmények, 
azaz a tudatban és az egyedisségben a legfejlettebbek saját érdekközösségekbe társulása, 
összefonódása ismét elhozta az életszimmetria hiányát. A központosított, de már többszintű 
szervezett rendszer elit magjának a célja, rendszerint emberöltők, életöltők alatt öncélúvá vált, 
amely az együttélési érdekek biztosítása helyett a saját uralmi célok megtartására, és fenntartása 
felé elferdült, majd korrumpálódott.  
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Az élet a gyakorlati fejlődésben, a problémák keletkezésében gyakran megelőzi a néha csak 
ennél lassabban fejlődő elméleti, tervezett rendet, és ez időnként kikényszeríti a már rosszá 
váló konzervatív rend változását. A túl erős, rendszerint a már rossz rendet védők ellen 
fejlődtek ki a haladás pillérei, amelyek később egyre erősebb bástyákká, a tudomány, a tudás 
fellegvárává fejlődtek. A parlamentális politika, a későbbi szakszervezetbe szervezettség, az 
érdekviselet és az igazságszolgáltatás néven kialakult hatalmi ágazat pedig a politikai, 
gazdasági hatalommal, az erővel és a törvényekkel visszaélők megfékezésére fejlődött ki. Az 
élet azonban fejlődik, és periodikusan sikeresen megtanulja kiválogatni magának a csak jót, és 
elhárítani magától a rosszat, ami miatt a jó és a rossz hatások rendszeresen elkülönülnek, és ha 
nem változtatnak rajta, tartósan külön maradnak. A hatalmi és domináns pozíciókba kerülő 
szerveződések, szervezetek, egy idő után rendszerint visszaélnek a hatalomra kapott 
megbízatással, a jó és a rossz kiválogatási lehetőségével, és miközben egyre több rosszat 
elhárítanak az életükből, az mások életében, életterében felhalmozódik, amelytől ezek az 
individuumok, szervezetek életminősége és környezet életminősége, lehetősége egyre jobban 
elromlik. A jó és a rossz, a jog és a kötelesség elkülönülése egymással ellenérdekelté váló 
szervezeti állapotokat, rétegeket hoz létre, amelyben a megoldási képességekben fejlettebbek 
másokat kihasználóvá, elfogyasztóvá, a kihasználtak pedig kisemmizetté, elszegényedővé és 
visszafejlődővé válnak. 
Amikor már túl sok jó és túl sok rossz különül el egy élettérben, azonos élőrétegben, az 
együttélési feszültség felhalmozódik, és ha valamilyen természeti esemény, szervezett isteni 
réteg, pl. a Gondviselő nem távolítja el egymástól az egymással már együttműködésre 
képteleneket, együttfejlődési képtelenség és anarchia, és együttműködési érdektelenség fejlődik 
ki. Ilyenkor a már nagyon mássá váló szervezetek felbontatnak, és ezzel a bennük az eltérés 
irányába fejlődő alszervezetek, részecskék is lehetőséget kapnak, hogy az adottságoknak és a 
fejlődési irányuknak, a képességeiknek legjobban megfelelő továbbfejlődésre. Ilyenkor a túl 
nagy azonosságú sikeres szervezetek összevonódnak, közös élettérbe kerülve, egy globalizációs 
folyamatban lehetőséget kapnak, hogy nagyobban is létrehozzák a kicsiben sikeres 
megoldásaikat, míg a túl nagy különbségre fejlődött, az egymással való együttműködésre már 
képtelen szervezetek felbontatnak, a sikertelen együttműködések megszakadnak annak 
érdekében, hogy a résztvevők, hozzájuk a fejlettségben jobban illeszkedő, nagyobb azonosságú 
társak közé, rétegekbe kerülve sikeresebb közös együttműködéseket hozzanak létre. Ezek az 
intézkedések a termelékenységet és a gazdaságosságot javító intézkedések, amelyeket a 
Gondviselet rendel el, a nagyobb tömegűvé váló életterek békésebb továbbfejlődése érdekében. 
 
Amikor a közös érdekegyeztetés arányaira figyelő szervezetek, eredetileg közmegbízatás 
alapján uralmat gyakorló szintjei ismét korrumpálódtak, és a főbb hatalmi ágak olyan közös 
érdekcélú korrupt szervezetekbe fonódtak, amelyek a többség érdeke ellen, a saját uralmi 
érdekeket helyezte előnybe. Az élet ilyen tartós összefonódások ellen változtat a renden, azaz a 
kialakult rendetlenségen, mindig differenciálódik, szaporodik, újabb életszintek, és hatalmi 
megosztódások alakulnak ki. Az új rendben, a még nem korrumpálódott, nem összefonódott 
szinteken és a pozíciókon is kicserélt individuumok rendszerint kellő ideig, egy életöltő feléig, néha 
csak negyedéig alkalmasak a közös legfőbb érdek, az élet, és az életérdekhez fűződő célok további 
prioritásának a megtartására. Ha az élet vezető szervezeti intézményrendszere, a lélek elromlik, 
mindig nemlineáris időszak következik, amely felgyorsítva az elöregedetté, és ezzel a feladatára 
alkalmatlanná váló szervezet irányítási rendszerének a halálát, annak a romjaiból, a főbb 
posztokon kicserélt, de az alsóbb szinteken megtartott szakemberi folytonosságú, új, 
differenciáltabb, többrétegű szervezeti szinteket, és ezzel többrétegű, még érintetlenebb, hívőbb 
új vezetőségi piramiscsúcsot alakít ki. Az élet átalakulása lényegében ebből áll, az előd 
szervezetek elhalása és felbomlása nem jelenti az élet és az időben változó részeinek az 
elhalását, hanem csak a vezetők, a célok és a dominanciák, az életprogramok cserélődnek ki. Az 
élet isteni részecskéi halhatatlanok, bármennyire elporlódnak, mindig képessé válnak nagyobb 
szervezeti rendszerekbe, egymással együtt élő, együttműködni képes együttváltozó NÉP-be 
szerveződni.. 
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Ahhoz azonban, hogy ezen nemlineáris átalakulások, a régi és már rossz rendszerek változásai 
megtörténjenek, a többség ezen irányú akaratának, az érzésnek, a vágyaknak és a Hiteknek is 
meg kell erősödnie. Bár a tudatban erős kisebbség gyakran kerül szimmetriába a tömegben erős 
többséggel, a többségnek már rossz irányba tartó dolgok felerősödése, a rossz irányba 
továbbfejlődés egyértelműen eldönti a haladás rendjét. Ilyenkor a rossz királyok, a rossz 
rendszerek fejei lehullnak, a vezetői lecserélődnek, kiesnek a dominanciából, a rendet 
meghatározók köréből. Ezzel a differenciálódással kialakul az új rend, és az új fejlődési irány és 
az új életprogram lehetősége, a megváltozó akarat és ezzel az új dominancia kifejlődési 
lehetősége. Amíg azonban tűr a NÉP, és tűr a közös akarat, addig visszaélnek a türelmével, az 
általa adott megbízatással, a köz érdekében kiadott egyedi jogosítványok lehetőségével. 
 
A Francia forradalomban került a felszínre, az erő, a túlközpontosított hatalom és az egyházi 
hierarchia összefonódása, amikor a valódi N.É.P. a Nagyobb Élettömeg Pártja, azaz a többségi 
párt, érdekei ellen ható uralmi szervezetek összefonódása már olyan nagy mértéket ért el, hogy 
a kisebbség jó jövőjének az árát, túl sokaknak a jelenük és a jövőjük feladásával kellett 
megfizetniük.  Amikor tudatosult a többségben, a NÉP-ben hogy súlyosan visszaéltek az általa 
adott közmegbízatással, és az érdekei védelmére kiválasztottjai, már az érdekei ellen 
cselekednek, rend szerint fellázadtak, és leváltották a közérdekekkel rosszul sáfárkodókat. Bár 
a vezetőség nélküli rendszerek tartósan nem életképesek, ezért mindig kifejlődnek az új 
vezetők, a hierarchia új csúcsaira emeltek később hajlamosak elfeledni, hogy a közmegbízatás 
közszolgálatot, és nem az őket kiemelő közösség kihasználását jelenti. Amikor ez ismét a 
felszínre kerül, és a periodikusan kifejlődő közös tudat a lélek-érzés ellen cselekszik, és vét az 
élet rendje és helyes arányai ellen, ismét nemlineáris változás következik. A természet fejlődik, 
és bár lassan tanul, az Isten malmai azért őrölnek, és mégis forog a Föld. A rend változásának a 
sorozataiban kialakultak a rendszerváltozások, a hatalmi cserék, a dominanciát meghatározók 
ellenőrzése, és ha kellett ismét kiszélesedett, egyre szélesebb bázisra támaszkodott. Ha a 
vezetők ismét korrumpálódtak, vétettek a fogadalom, az eskü, az etika és a rend, a törvény 
tisztessége ellen, az Isteni szövetség ellen akkor periodikusan sor került a fejek lecserélésére, ha 
kellett a lehullatására.  
 
Az orosz forradalomban került a felszínre, a Cári és a körülötte lebzselők, már a többség 
életérdeke árán túl fényűző életet élő piramiscsúcsának a visszaélése a NÉP türelmével 
szemben. Amikor ismét elfogyott a NÉP türelme, újra változtatott a már régi és rossz renden, a 
kialakult trenden. A központosított rossz hatalmi rendszert egy ideig ismét közösségi 
kormányzás és egyenrangú rendszer váltotta fel, de mint tudjuk, vezetés nélkül semmi sem 
halad a vezetők nélkül senki által nem meghatározott, mutatott jó irányba. Az életáramlás, 
Lucifer és a követői nélkül csak van, vagy ide – oda lengedezhet, változhat a szimmetria körül, 
vagy határozott életáramlással cél felé tartva tartósabban és mélyebben belelendülhet. Amikor 
látványosan fejlődik, az élet, ilyenkor könnyen nagyon eltávolodhat a szimmetriától, és 
korábban sokaknak jó minősége a többségnek ilyenkor mindig elromlik. Ez periodikusan 
visszatéríti az életet, a szimmetriát jobban megtartó állapotához, a szimmetriához, az egyenlő 
jogokhoz és egyenlő kötelességeket betartani képes szervezeti állapotába. Ilyenkor kerül sor az 
újszövetségek kialakítására, az élet könyveinek a megírására, az alkotmányok és az együttélési 
szabályok, az életprogramok kicserélésére. 
 
Minden olyan időszakban, amikor az életben lehetőséget kapó, de azzal visszaélő kisebbségi 
része félreérti a szerepét és a közmegbízatás tisztséges végzése helyett másokat a saját 
érdekköri szolgálatába kényszerít, amikor a köz által létrehozott javakkal, mások termelési értékéből 
létrehozott jó hatásából a saját pozícióját, érdekeit segíti, az együtt halhatatlan NÉP, a többségi párt, 
amint rájön hogy átverték, hogy visszaéltek a bizalmával, - ha kell, az életét adva - fellázad. 
Nincs az az atomi haderő, életveszély, amelyet, - mint veszélyt - az élet nem vállalna a jövő 
érdekében, ha a jövő lehetősége beszűkül, ha a békés jövő folytonossága elveszni látszik. A 
tőketerrorizmust, a másokkal szembeni hatalmi visszaélést szükségszerűen követi, - és nem 
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megelőzi – az ellenterror, - mint a kisemmizettek, a jogoktól megfosztottak maradó 
önvédelmi lehetőségének a kifejlődése. Ne feledjük, nem az okozat mozgatja az okot, hanem 
az okok hoznak létre változást, azaz általuk kiváltott okozatot. Bár néha azt mondjuk, hogy a 
kifejlődött rossz állapot okot szolgáltatott az okozatok kifejlődésére, valójában a kifejlődő rossz 
állapot is mindig következmény, a szimmetria elromlásának a következménye, amely viszont a 
hatalmi visszaélés és a terhek és a javak rossz elosztásának, az igazságtalan jogosztás 
következménye. 
 
Talán az emberi réteg, faj szerepe éppen az, hogy annyira a szimmetria, az átlag körül változik, hogy a 
határozatlansága, a ki, - kilengő rendszeres amplitúdója miatt, a saját tömegénél sokkal nagyobb 
részecsketömeget tud egyidejűleg és tartósan, életélményeket adó változásban tartani, más ilyen 
statikusabb, megfigyelő ionos tömegekben pedig az élet változásának a megfigyelési lehetőségével az 
életélmény illúzióját fenntartani.  
 
Míg a szimmetriától eltávolodó változás rendje a távolodás végén a fordulat és a nagy 
lendülettel visszatérés, a kellő lendülettel áthatolás a szimmetria felületén. Az elégtételt vevő és 
a bosszúszomjat oltók mindig fordított előjellel is elkövetik azokat a vétségeket a nekik 
korábban gondot okozókkal szemben, akik az akaratuk és a beleegyezésük nélkül korábban 
megnehezítették az életüket. Az élet éppen a tömegi és a tudati tehetetlensége miatt nem tud 
megállni a szükséges félúton, a szimmetria potenciálhegyet adó lehetőségénél, és vagy 
visszacsúszik az előzőnél is rosszabb állapotába, vagy átlendül e határfelületnél, a 
vízválasztónál és megtorolja a sérelmeit, ezzel - az igazság érdekében – sokszor az Issten 
nevében - újból olyan sérelmeket hoz létre, hogy ezzel válik mások felé igazságtalanná, éppen 
olyanná, amit addig elítélt. Amikor az élet végre megbékél és elfogadja a sorsát, másokkal 
együttsodródó statikus megfigyelővé, az aktívabb életet csak szemlélő nézővé válik. 
  
Hasonlóan vétett a Magyar rendszerváltozáskor az Antal kormány, a kárpótlási törvénnyel, és miközben 
a régebben kárt szenvedők, e károkra már csak emlékező utódait a jelenben élők eredményeiből 
kártalanította, újabb hatalmas jogsértést követett el azok ellen, akiktől az akaratuk és a vétkességük 
nélkül a jelenben elvonták az anyagi kártalanításra felkínált lehetőségeket. A kártalanítás újabb 
károsultakat eredményezett, és miközben a lehetőséggel sokan visszaéltek, és mások kárán jogtalanul 
nagyon meggazdagodtak, eközben nagy tömegek csúsztak a Nirvánába, elszegényedtek a fizetésükből, a 
lehetőségeiktől elvont kártalanításban, visszacsúsztak a kezdet és a vég veszíteni való nélkülivé váló 
állapota felé. 
 
Az élet igazságtalanságot és sérelmeket el nem fogadó, bosszúra és elégtételre éhes része, 
azonban mindig fenntartja a változás tüzét, az elégtételt adó életlángot. A tisztítótűz igénye 
egyben mutatja azon előzményeket, hogy a tisztító tűzre mindig ott van szükség, ahol az élet 
átláthatósága, kiszámíthatósága tisztátalanná, az élet pedig bepiszkolódottá válik.  
 
A tisztátalanságok, az átláthatatlanságok miatt ilyenkor ismét fel kell erősíteni a lángot, de a 
takarítás felelősségét rendszerint senki nem akarja felvállalni. Ennek szintén a tudati és a 
tömegi tehetetlenség az oka, amely nagyon könnyen magával ragad és megszédít. A talán 
eredetileg jó szándékú diktátorok is átlendülnek az általuk ideálisabb rendszert teremtő 
szervezetek általuk felállított korlátain. Amikor az őket követő tömeg már nem vonzódik 
hozzájuk, hanem a túl gyors fejlődésük, a látványos meggazdagodásuk miatt már tolja őket a 
tisztítótűz, és a nagyobb szimmetria állapota felé. A diktátort felemelő és segítők hamarosan 
benyújtják a számlákat, és ekkor már a saját akarat e réteg akarata mögé szorul. Talán Néró, 
Hitler, Sztálin, és Pinochet eredetileg kétségtelenül egy széles rétegnek jó akarata, így 
formálódik tehetetlen közös lendületté, együttgondolkodásból együttáramlássá, együttáradássá, 
majd a telhetetlensége miatt nemlineáris életeseményekké. 
 
Felmerül a kérdés, hogy az együtt élő közössé miért él együtt, és miért nem külön?   
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A válasz, mert eredetileg ez a többségnek jó. Ha azonban fordul a kocka, és a nagy tömegnek jó 
együttélés, már csak keveseknek jóvá, a többségnek kényszerűvé és rosszá válik, akkor az 
együtt élők, az Isten akarata és célja is megváltozik. Ilyenkor az addig a közösség lakóövezetén 
átmenő utak túl terhessé, az ott élők nyugalmát zavaróvá válnak. Ilyenkor az utakat, a folyókat 
elterelik, és a nagyobb tömegű közösség érdekében a kisebbségi, olcsóbb lehetőségeket 
módosítják.  A módosításokban azonban egyensúlyban kell maradnia az elérhető célnak és a 
gazdaságosságnak is.  
 
Ha a cél a többségnek jó, akkor e cél terhét a többség viselje. Ha azonban a cél már csak a 
kisebbségnek jó, akkor a cél terhét ne a többség, hanem azok viseljék, akiknek az érdekében ez 
felmerül, megvalósul. Ha egy elérendő, felállított közösségi célból, nem lehet kárpótolni a cél 
érdekében a kárt szenvedőket, mert a keletkező kár és a veszteség több, mint az elérhető 
haszon, akkor az ilyen célokat nem szabad megvalósítani.  Az eredeti szándék mindig a 
jobbítás, de ha egy változtatás eredője, előre láthatóan nem végződik jobbított eredővel, a 
változtatást, - ha annak egyéb járulékos előnyei miatt a közösségnek nem áll az érdekében megtartani, - vissza 
kell vonni. A grandiózus, maradandó alkotások, a gigantomániás tervek megvalósítására mindig 
akkor kerül sor, ha az alkotások terheit nem a dicsőséget learatók viselik, és elkülönül az érdem 
a kényszertől. 
 
Az értelmét az adja meg, hogy a valamiben már kevésbé fontos tulajdonságok mindig 
visszafejlesztődnek, vagy spontán módon visszafejlődnek más, az adott korban és körülmények 
között előnyösebbnek ígérkező változások, szükségletek miatt. Az élet változása és fejlődése 
tehát nem valami konkrét cél felé történik, - bár az életnek van konkrét célja, ez pedig a békés 
és kiszámítható körülmények közötti változatos élet, - hanem az adott időszakban nem 
szerencsés, vagy már szükségtelen tulajdonságok, adottságok, képességek, nem megfelelő 
arányok kedvezőbbé tétele felé fejlődés. Tehát a változás és a változtatás alapvető célja az élet 
pillanatnyi lokális arányainak a kedvezőbbé tétele, a kiszámíthatóbbá fejlesztése, a szükségletek 
kielégítése. Azonban a relatívság fogalma azt is jelenti, hogy amely élet az egyik, átlagosabban 
változó életnek még kellően változatos, az a nála sokkal lassabban változó, már elöregedett 
életnek rendszerint túl gyors, míg a már fiatalabb állapotban, újabb hittel kezdődő életnek 
éppen túl lassú. Ez nem egyforma igényt támaszt a változás arányai és gyorsasága felé. Az 
azonos, egyisten (közös) élettérben, eltérő életritmussal, eltérő életfrekvenciával változó élet 
időrendszere is relatív, azaz a feldolgozási képességtől függő, ezért a sokfélévé 
differenciálódott élet optimális igénye is alapvetően eltérő egymástól. Ami az egyik féle, a 
nyugalmat szerető (idősebb) életnek kedvező, az már unalmas, éppen-csak elfogadható 
változatosságú a jelen időszakában élő életnek, és nem elég gyorsan pergő, a fiatal és gyorsabb 
változatosságra vágyó életnek. E minden korban jellemzően három eltérő generációs igénynek 
kell az Isteni közösségnek megfelelni, az arányokat olyan időben is változatos, hol az egyik 
réteget, hol a másik érdeke szerint változó eseménydús idővel kitölteni, amely mindenkinek 
kellően érdekes, elég kihívást tartalmaz, és a változatossága, vagy a nyugalma az idősebbek 
által is kiszámítható, de a legfiatalabbaknak is kellően érdekes. Ezért tanulják a fiatalok újra a 
saját életidejükben szükséges élet alapkérdéseit. Az ösztönös reakciók, a korábbi elődök 
azonosként ismert eredői csak a létfenntartás alapjára adnak átörökített megoldásokat. Az 
utódok mindig semleges állapotban kezdődő szimmetriasértő életidőszakában, (valakinek meg 
kell finanszírozni az energiakölcsönt, amely az utódélet létrehozását lehetővé teszi) a 
szervezetben megosztódott, már eleve jelen lévő információknak a jelen eseményeiben meg kell 
erősödniük, azaz az egymást semlegesítő tudásnak egyenlőtlenné, belső hitté, vagy és saját 
érzéssé, vagy közös tudássá kell erősödniük ahhoz, hogy az átlagos neutrális állapot, eltérő 
egyedi tudássá váljon. Az egyedi tudás halmozódása és egyedi rendezettsége egyre 
bonyolultabb egyedi tudást, individuumot eredményez, amely másoktól eltérő, valamiben 
kellően egyedi tudása egyedi személyiségeket fejleszt ki. Bár a magas szimmetriában lévő 
szervezetek, egyedek rendkívül nagy egyedi tudással rendelkezhetnek, e tudás mellé azonban 
nem társul a határozottság és az erő, ha pedig az erő és a lendület fejlődik közösen 
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koncentrálható irányban, akkor a tudás nem elégséges, hogy a lendület értelmes eredményt 
halmozhasson fel. Csak az eltérő állapotban lévők egymást sikeresen kiegészítő 
együttműködése, éppen megfelelő keveredése alkalmas arra, hogy az egyidejűleg az erő, vagy 
és a lendület állapotában lévő szervezetek, olyan átgondolt, sokaknak jó cselekedeteket 
hajtsanak végre, amelyek a tudással rendelkezők az élet igényének megfelelően irányítanak. Az 
élet sokszintű együttműködése, nemcsak nagyobb bonyolultságot hozott létre, hanem a tudás és 
a cselekvőképesség és az érzés, azaz az eltérő energiaszinten élő közösségek sikeres ötvözeteit, 
és a változtató-képesség eredetileg spontán megnyilvánulásait az érzés, a hit, vagy és a tudás 
sikeres ötvözésével kellően kiismerhető, de sohasem teljesen megismerhető életfolyamatokba 
szervezte. 
 
Tapasztaljuk, hogy amely dolog egyeseknek jó, az rendszerint másoknak rossz. Vannak 
azonban olyan változások és cselekedetek, hatások, amelyek úgy okoznak nem teljes 
szimmetriában lévőknek jobb eredő állapotot, hogy ezzel kölcsönösen a kölcsönhatóknak is 
javul az állapotuk, a megmaradási lehetőségük. Az ilyen körfolyamatba szervezett dolgok, 
amikor az együttműködő rendszerekbe, életkörökbe szervezett szereplők, bár változtatnak egy 
kicsit egymáson, alapvetően nem semmisítik meg egymást és egymás eredményeit. Ha az eltérő 
tulajdonság-párokat nem egymás ellen, hanem rendezett körfolyamatokba tereljük egymást és 
egymás eredőjét nem semmisítik meg, csak módosítanak egymáson, olyan halmozott 
produktumok, hatások jöhetnek létre, amelyek a múló időben az utódoknak is maradandó 
hagyatékot képeznek. Ez a módosítás lehet mindkettőnek jó, vagy csak az egyiknek jó, a 
másiknak rossz, vagy mindkettőnek rossz, egyaránt megsemmisítő. Éppen ez a különbség adott 
lehetőséget a jobb, és a rosszabb élet időbeli és térbeli differenciálódásához, a tudat és az érzés 
differenciálódásához. 
Az egymással éppen ellentétes irányban áramló, ellentétes vegyi, és egyéb hatások, amelyek az 
élet egészének a romlását eredményezhetik, ezen élőrendszerben el vannak választva 
egymástól. A rétegenként eltérő életáramlás, miként az autópályák ellenirányú sávjai, el vannak 
szimmetriafelületekkel választva egymástól, amely miatt a kölcsönös megsemmisítést létrehozó 
nagy ütközések elkerülhetők. A körfolyamatokban a kisebb különbségek, az enyhébb 
impulzusok nem végzetesek egymásra, csak a kisebb energiaszintű életszereplők 
differenciálódása, vagy szaporodása erősödik fel. Az azonos irányú életspirálokba áramlás a 
köztes terekben fakad, és ezekben ér véget. A toroid szerkezetekbe, és ezek központi, időben 
sokkal gyorsabban változó terén rendszeresen, periodikusan átáramló, szerveződő élet, 
változatosan, de még kiszámíthatóan keveredik, cserélődik, fejlődik. A belsőbb menetek 
gyorsan változó lehetőségei megfelelő környezetet adnak azoknak, akik ilyen érdekes, színes 
életváltozásra vágynak, míg az átlagos mentekben élők a jelen felszínén ennél kiszámíthatóbban 
változhatnak, cserélődhetnek, és információs híreket cserélhetnek egymással. A toroidok külső, 
lassabban keringő, lassabban változó rétegei, felületein kiszállhatnak e ringből azok, akiknek e 
változás is túl gyors, akik megelégelték az állandó életáramlást és már nyugalomra, pihenésre 
vágynak. A forgó szerkezetek telítődnek, bennük a részecskék cserélődnek, és amikor egyesek 
kiszállása miatt csökken az éppen aktív életváltozásban lévő jelen terének a telítettsége, a 
kipihent és új életre vágyó mások, ismét bekapcsolódhatnak az aktív körforgásba. Addig vagy 
az átlagos felületen kívül lehet, gáz ritkaságú közegben parkoló pályán gyorsan élet-áramolni, 
hogy a nagyobb impulzust szenvedőket, az élettérből kimenekülőket kellően lehűthesse, 
megnyugtassa e hideg és nyugodt közeg.  
A lét harmadik formája, a szilárd szervezetekbe épülés, az élet nézővé fejlődése, amelyben az 
aktív változást és a jelen életidőszakát leélő részecskék átmeneti, de tartós nyugalmat kapva az 
életcirkusz élményeket nézéssel szerző részeseivé válhatnak. Ez a látszólag a jövő, de valójában 
csak szemlélet kérdése, hogy a múlt, vagy a jövő felé fejlődő állapota, amelyben az általunk 
nem észlelhető mikroszinten a változás gyorsan folyik, de a szervezeti eredő állapot sokkal 
tartósabb, az időben nem látványosan változik. Az elmúlás, a melegfúziós szervezetek belseje 
felé fejlődők, rétegről rétegre érdekesebb, színesebb valósággal találkozhatnak, amely felé a tér 
és az idő felbontása nő.  Egyes rétegekben olyan az adott gerjesztéshez képest túlfejlett 
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szervezetek, együttváltozó közösségek kerülhetnek, amelyeknek az élettéri gerjesztés kevés 
ahhoz, hogy a szilárd állapotból plazma, vagy cseppfolyós állapotba szerveződjenek át. Ha egy 
közös határfelületek közé került együttváltozó közösség feldolgozó képessége magasabb, mint 
az őket gerjesztő hatások, a szervezet látszólag változatlan alulgerjesztett szilárd állapotban 
marad. A magasabb szimmetriában és gyorsabban változó határrétegeken kívül ismét nagyobb 
azonosságú é kiszámíthatóbb az élet, és a nagyobb azonosságú rétegekben ezért kellően szilárd, 
együttáramló, egymáshoz képest nem, vagy alig változó nyugodt ionos állapotú rétegek 
fejlődhetnek ki. A közeghatároknál azonban ismét magasabb szimmetriában változó labilisabb, 
gyorsabban változó rétegeket találunk, amelyekben a változás hatásai meghaladják az ott élők, 
fejlődők rugalmasságát és feldolgozó képességét. Ezeken a rétegekben maradandó átalakulások 
fejlődnek ki, az időbeli változás és a tér átalakulás sokkal látványosabb. Ha a Föld átlagos 
felszínén áramló kőzettáblák, a kéreglemezek egymáson torlódó aktívan változó 
szimmetriafelületeire figyelünk, az ionos szinteken is gyorsan változó maradandó alak, 
szerkezeti, fizikai és kémiai változást elszenvedő, elviselő rétegeket találunk. 
 
A toroidok közepe felé lévő élőrétegekben egyre gyorsabb változás, a nagyobb életnyomáson 
egyre gyorsabb a körforgás, az arányok és a szervezeti tulajdonságok változása, magasabb az 
alkalmazkodó képesség e fejlődési irányhoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az élet 
gyorsulása felé szakosodók alkalmazkodó képessége más körülmények között is megfelelő. A 
fejlődés irányában való döntés, az együtt élő részecske közösség döntései a közös életre 
kihatóak, a fejlődési irányt is meghatározóak. Aki a tűz felé fejlődik, az gyenge lesz a víz 
jelenlétében szükséges tulajdonságokban, de erős a változásokban, aki pedig a gyors 
életáramlás felé fejlődik, annak jobb lesz a dolgokra a rálátása, de gyengébb a fájdalomban, a 
tűzben tűrőképessége. 
A tűz a tűzet, a víz a vizet erősíti, az azonos tulajdonságok, hatások egymást erősítők, más 
tulajdonságoktól az eltérés és a különbség növekedésének az irányába fejlődők. A keveredés 
célja, és az adott élettérben és időben éppen megfelelő aránya teszi lehetővé az élet nagy 
különbségeinek a lefékeződését, a szelíd változatosságot és a cselekvő képességet, de ugyanez 
teszi lehetővé az érzést, a gondolkodást és az erő jelenlétét. Az azonosság erősít, a különbséget 
csökkenti, de az eltérés a mássági tulajdonságokban megoszt, gyengít. 
 
Az élettudatnak , a Gondviselésnek el kellett érni, hogy az a hatás amely az egyik szervezetnek 
jó, és a másiknak rossz, olyan relatív eltérő szemléletet kapjon, hogy a változást mindkét 
változó fél a saját szempontjából kedvező fejlődésként nyugtázott jelzővel minősítse. Az 
egymással eltérő irány, állapot felé fejlődő élet akkor lehet kellően boldog és sikerérzéssel 
telítődő, ha az általa kitűzött, megértett cél azonosul a saját fejlődési iránnyal. Ha a fejlődést 
ismerő tudat, a várható fejlődési irányt, állapotokat célként állítja a későbbi következményeket 
még nem ismerő szerveződések közös tudata felé, akkor az egyedek tudata olyan célokat 
állíthat fel, amelyek felé az egyed, vagy az együtt élő közösség a természet rendje szerint is 
kifejlődik. A cél elérése, a siker átélt élménye boldoggá tesz, és ha a cél a mások segítése, akkor 
aki e célt eléri boldoggá válhat. Ha mások célja az egyén érvényesülése, akár mások 
kihasználása árán, azaz a személyes sikerélmény megszerzése, az ilyen szervezetek ezen irányú 
fejlődés esetén, személyi sikerként élhetik át az együttműködő képesség csökkenésében 
kialakuló fejlődésüket. Az élet boldogsága lehet hogy csak szemlélet kérdése. Ha olyan nehezen 
elérhető célokat tűzünk ki, amelyek elérése valószínű és szükségszerű, a célok elérésekor 
boldoggá válhatunk. Ha viszont szinte lehetetlen célokat tűzünk ki, de képesek vagyunk a 
részecskéinket e cél érdekében hívővé tenni, annak az elérhetőségére a segítségüket és a 
támogatásukat megkapni, akkor e célok is elérhetővé válnak, de ezek a vágyak ütközhetnek más 
hasonló célokat kitűzők azonos céljaival. Ha azonban a célok egyediek, senkiével nem ütközők, 
akkor ellenkezés és másító akarat, meghátrálás nélkül életélmények átélésével elérhetővé 
válnak. A segítő angyalaink, a hírvivőink bennünk vannak, bennünket szolgálnak, a közös 
szervezetnek igyekeznek életélményeket és maradandó alkotásokat létrehozni. 
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Az élet igen bonyolult és időben is hosszú, az örökkévalóságtól számítható idő óta fejlődött ki a 
mi terünkben és a mi időnkben megismert állapotig és bonyolultságig, amelynél sokkal 
nagyobb, és egyszerűbb bonyolultságú szervezett állapotok is vannak. A létezés lehetőségei 
azonban az aktív életnél is sokkal szélesebbek, ezért azok a statikusabban, és a jelennél nem 
megfigyelhető gyorsasággal változó (pl. a tűz) állapot átélésére is alkalmasak. Ezek a tudati 
állapotunk (a fejlettségünk) által meghatározottan korlátozott lehetőségnél eltérő 
életfrekvencián változó, statikusabb, vagy és dinamikusabb állapotváltozások, hasonló analóg 
életfolyamatok, amelyek éppen úgy részei az időben és térben változóan bonyolult életnek, mint 
a mi jelenünk. A lassabban változó élet a múltat, az időben gyorsabban változó a jövőt 
képviseli, de ez valójában csak azt jelenti, hogy az eltérően változó életek, egy közös, vagy és a 
saját időrendszerükben, életörvényükben a mi időzónánknál, a fejlettségünknél, beljebb és 
gyorsabban változó élőrétegben, vagy és kijjebb, sokkal lassabban változó, kevésbé 
eseménydús élőrétegben élnek. Az időt is léptető, és az eseményeket keltő részecskék az 
életterekben áramolnak, megváltoztatják az állapotokat, telet, tavaszt, nyarat vagy őszt hoznak 
létre. Az átfedés, egymás élőrétegeiben átáramlás természetes, de ezek a mikroszintű 
térszereplők átlendülései, hatásai makroszinteken nem okoznak látványos átalakulást. Miként 
az örökzöld fenyőt, ha kellően távolról és kicsi felbontással szemléljük, szinte változatlannak 
látjuk, és nem észleljük, hogy eközben egyenként lecserélte a leveleit, a fehérjéi, a molekulái 
állandó áramlásban vannak, és az atomi szinten és ez alatt pedig fergeteges iramban változik a 
szervezettség, hogy a lehető legjobb eredő állapot minél tovább megtartható maradjon. A 
nanoszinten még ennél is gyorsabban peregnek az élet eseményei, amelyek a nagyobb rendszer 
időt léptető változásait szervezik. 
 
Bár a fa tömegben változó, kellő azonosságú (közel azonos fejlettségű) részecskéknek azonos 
ritmussal telik az életidő, a náluk egy életszinttel, (nagyságrenddel) kisebb energiaszinten 
sokkal gyorsabban, míg a fa erdő eredőt adó közös tudatban, az együttváltozó tömeg közös 
eredőjében sokkal lassabban pereg az élet. A valamely szinten közös tudatot eredményező, pl 
fehérjeszint alatt, a molekulák ehhez viszonyítva érzésszintű életet élve változnak, míg az alattuk 
lévő életpiramis atomi szintjén, a molekulák közös tudatához képest sokkal érzékenyebb, 
kisebb energiaszintű atomi térszereplők egyedei, a lélek minden rezdülési érzéseivel is 
rendelkeznek. 
Az atomi szint alatt, a proton, elektron, foton, és sokkal kisebb nanoszinteken, szinte teljesen a 
jelen időben változó részecskeélet követi a lélek minden rezdülését, a mindenségben élő nagy 
energiaszintű szereplők, és a nekik is életteret adó Isten minden gondolatát, változását és 
akaratát. Ezért mondjuk a megtörténő nem mindig nekünk jó eseményekre, hogy Uram, legyen 
meg a Te akaratod.  
A kicsi és jelen időben élő, a múlt és a jelen, valamint a jövő között is kapcsolatot tartani képes 
isteni részecskék jelen időben azonnal végrehajtják az isteni akaratot, a mindenkori többség 
egyértelmű akaratát, még az esetben is, ha egy kisebbség a saját démonaihoz folyamodik. Az 
idő szimmetriája, és az élet szimmetriája, a rossz démonok által létrehozott, segített rossz 
cselekedeteket, hamarosan kiegyenlíti. A rosszul kezdődő élet, nagy eséllyel jobbként fejeződik 
be, míg a túlságosan is jóban, a nem kiérdemeltben kezdődő élet később a rosszban végzi. Ez 
az élet szimmetriája. 
 
Egy együtt élő, egymással együttműködésre szövetkező, nagyobb egységet képező részek 
teljesebb közösségének jó dolgok, nem szükségszerűen jók a közösség részeinek, és vica-versa, 
az egyéneknek valahol lokálisan jó dolgok, nem szükségszerűen jók, a nagyobb közösségnek. A 
változások tehát nem a mindenkinek jó irányába hatnak, mert ilyen a természetben nincs, 
hanem az éppen valamelyik szintnek, a lokális, vagy az ehhez képest globálisabb környezetnek 
éppen megfelelőbb állapotváltozás felé. Ha az élet túlcentralizált, és a szervezett rendszer 
belsejében fejlődők már többen vannak, mint a határfelületekkel más szervezetektől elhatárolt 
környezetben élők, a termelők és vagy a kiszolgálók, akkor a többség igénye a túlcentralizálás jósága 
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esetén ez felé, a túlnépesedett, gazdaságtalanná vált együttműködés esetén pedig a bomlás és a 
nagyobb életfelületen szétterülés, a vidék eredményesebb fejlesztése felé hathat.  
Az állapotváltoztatás célja, a már megérzett jelenbeni rossz, vagy rossz felé növekvő 
tendenciájú változás ezirányú fejlődésének a csökkentése, leállítása, és a közös határokon, 
azonos szervezettségben élők többségének jobb állapot felé fejlesztése. A jó felé fejlődésben 
mindig elromlanak olyan kevésbé fontosnak, vagy rosszul megítélt dolgok, amelyek a célzott jó 
felé fejlődés mellett, megtapasztalt rossz felé fejlődést is eredményez. Miután az élettudat és az 
érzés is megértette, hogy a rossz felé fejlődés nélkül nincs jó felé fejlődés, miként a jog sincs 
kötelezettség nélkül, igyekezett olyan a jó és a rossz következményekre egyaránt figyelő 
változásokat létrehozni, amely a lehető legnagyobb jó-hatás mellett, a lehető legkevesebb rossz 
következményt vonta maga után. Elkezdődött azon javítható dolgok tudatos keresése, amelyek 
jellemzően olyan változásokat okoztak a résztvevőknek, amelyek kölcsönösen előnyössé váltak. 
Ezen nagyobb energiaszintű közösségeknek jó előnyök azonban más, kisebb energiaszintű 
szereplőknek nem szükségszerűen jó eredővel végződtek. Sokszor minél több jó jött létre 
nagyobb energiaszinten, annál több rossz halmozódott fel mikroszinteken, és a közös élettérből 
eltávolított rossz események, hatások és az ilyen hatásokat keltő életanyagok, szereplők ezért 
máshol, az adott téren kívül mindig összegyűltek, felszaporodtak, rosszá tették a környezetet.  
A lokális állapot túljavítása elrontotta a globális környezetet, egyesek energiában 
túlgazdagodása, elszegényítette a környezetet. Amikor a környezet a rosszul elosztott energia, 
és hatások miatt elromlik, az általános elszegényedés miatt lepusztul. Ilyenkor a magát eltartani 
képtelen, időzavarba kergetett, alulfizetett szegénység az élete védelmében a számára 
megmaradó véges eszközök lehetőségéhez nyúl. Amikor nincs bérjövedelem, nincs prémium 
jövedelem, nincs tizenharmadik havi boríték, és a munkahely, a folyamatos jövedelem 
megszűnése miatt a megélhetés és a családok, az elszegényedett egyének jövője veszélybe 
kerül, az elnyomott, a kihasznált, az eldobott a rendelkezésére álló maradék békés és még 
törvényes lehetőségeit is megpróbálja kimeríteni. Előbb csak hangyává válik, és gyűjtöget, a 
sok anyagot cserélők eldobott, ledobott feleslegessé vált, túl gyakran cserélt dolgait begyűjti, 
majd amikor a begyűjtési lehetőségeit is – egyesek rosszul értelmezett bántja a szememet, - és a 
kukázást is betiltják, akkor végül törvénytelen eszközök igénybe vételére és nazarobin 
magatartásra kényszerítik. Előbb a nagy kísértés hatására. még csak alkalomszerűen lopni kezd 
a nincstelen, majd amikor rájön, hogy már nincs vesztenivalója, az alkalmi lopás, megélhetési 
bűnözéssé válik. Ha a nagyobb energiaszintű szervezet eltűri, eltagadja, vagy rossz irányú 
reakciókkal elnyomja a nagyobb tömegnek már egyértelműen káros hatást, a megélhetési bűnözés 
társadalomra rót egyre nagyobb terhét, akkor előbb csak állandósul, és megszokottá válik, majd az 
átlagos társadalomra rakott teher növekedésével egyre nagyobb feszültséget szít. Amikor az 
államra és a központosított szervezetekre ható ellenreakció, az általános társadalmi 
elégedetlenség olyan naggyá válik, hogy az rábírja a nagyobb energiaszintű közösség 
rendőrségét, jogrendszerét, szervezetét, hogy megakadályozza a már társadalmi méretűvé 
szélesedett lopásokat, a megélhetési bűnözés a személyi elleni erőszakká fejlődik. Az életük 
védelmében, megtartása érdekében a társadalmi közösség aspektusából egyre rosszabb 
eszközökre kényszerülők átfejlődnek a rablásra, a tulajdon majd a személyek elleni erőszakra. 
Miként Amerikában, amikor sikeresen megakadályozták a társadalomra kiszélesedett lopásból 
élő bűnözést, ezt követően egyre keményebbé vált a megélhetési harc. A sikeres felszámolás 
kikényszeríttette az utcasarkokra a szegényebb rétegek női, majd férfi tagjait, amelyek 
prostituálódtak, míg az erősebbek a rablásra és az útonállásra szakosodva próbáltak meg életben 
maradni, gyorsabban fejlődni, a már energiában jobban állókhoz felzárkózni. Amikor a 
társadalom már megszokta az útonállást, és a személy elleni erőszakot, akkor a rendőrség 
fejlődése, egyre eredményesebbé válása kikényszeríttette a rablásból élők továbbfejlődését. 
Kifejlődtek a bankrablások, a rablási célú gyilkosságok felszaporodtak, majd ezt sikeresen 
elnyomó rendőrségi, nagyobb szinteken a katonai terror hatására kifejlődtek az önfeláldozó 
ellenterroristák. A kettős fejlődés, a dualitás tehát ez esetben nem jó megoldás, a rossz irányba 
haladó különbségnövekedés. a veszíteni való nélküli állapot felé hajtja az elszegényedő, 
nincstelenné váló életet. 
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Bíbó István is helyesen ismerte fel, hogy ez nem jó irányú fejlődés, a túlfejlődés ezen aspektusa 
előbb utóbb összeér a fehérgalléros bűnözéssel.  
A nincstelenséget, a veszíteni való nélküliséget, veszíteni valóhoz, anyagi vagyonhoz 
juttatással, ha kell újraosztással lehetőséghez juttatással, jó és rossz lehetőségek alternatív 
választási lehetőségével kell feloldani. Csak akkor várható el a jó és a rossz közötti 
választás lehetősége, ha a választásra kényszerülőnek nemcsak a rossz és a rosszabb, 
hanem a neki jobb és a neki rosszabb lehetőségek között is lehet választania. A rossz 
lehetőség legyen drasztikus, visszatartó erejű, akár elrettentő hatású, de ez önmagában nem ér 
semmit, ha nincs a jobb választási utat adó felemelkedési lehetőséghez, jobb életcélhoz 
kapcsolva. 
A csak egy választási lehetőségre, a csak visszafejlődésre kényszerített élet, amikor megszűnik 
az alternatív választási lehetősége, a számára megmaradó maradék egy, már törvénytelennek 
nevezett kényszerű lehetőséggel élve a társadalomnak, a környezetnek a lehető legrosszabb 
eredőjű útra kényszerül. Ilyenkor a kevesek gazdagodását már nemcsak az elszegényedő 
kisebbség, hanem ezek által egyre jobban gerjesztett átlagos közösség is egyre jobban 
megszenvedi. A lehetőségek nélkül maradó szegények elrontják az élettéri környezet 
minőségét, az átlagos életet gerjesztik, mert már csak ezzel kölcsönható képesek, a magukat 
megvédeni, elszigetelni tudó elitréteget már közvetlenül nem érik el. Ilyenkor egyre jobban 
lepusztul minden, majd gazdátlanná és fásulttá válik a NÉP. Lásd a sikertelen Bulgáriát, Oroszországot 
a szocialista rendszer végnapjai előtt. Egészen addig romlanak a folyamatok eredői, amíg a még 
cselekvőképesek egyre feljebb ható gerjesztése el nem éri, hogy az átlagosak továbbítsák a 
felsőbb szintek felé, hogy eddig, és ne tovább feszítsék, a kapott, kisajátított, elferdített 
jogokkal visszaélők az élet húrjait. 
 
 
Zavarhatja a kérdés megítélését a hosszabbtávon kinek jó kérdése. 
Ha egy közösség teherviselési képességét lényegesen meghaladja azon intézkedés költsége, 
terhe, amely a hosszú-távú érdekei miatt kerül megváltoztatásra, akkor a terhet nem a jelenben 
élőkre, hanem időben elhúzva, annak a hasznát viselőkre (tehát a jövő terhére is) kell 
megosztani. Ez elég veszélyes megoldás, mert ha a jövő megértetten veszélybe, leterhelésre 
kerül, a tömeg könnyen elveszti a hitét és a türelmét és fellázad. Ilyenkor könnyen elromlik a 
szimmetria, majd az élet, és elveszhet a jövőbe vetett hit. A hitetlenné váló közösségben 
megindul a bomlás, a célok elveszése veszélyeztetetté teszi a jövőt. Ha a már rosszá vált 
szervezettségű társadalomban felgyorsítják a bomlást és a züllést, a nemlineáris átalakítási idő 
ritmusát, és nem akadályozzák meg az életnek rossz hatások térnyerését, akkor a vajúdás és a 
határozatlanság ideje is felgyorsul. Csak ez az egy mentsége lehet annak a hanyag és 
elidegenedett, másokkal már nem törődő társadalomnak, amely rosszul osztja el az 
erőforrásait a javait, amely a megfelelő keveredés helyett, az élet átlagában a jónak a rossztól 
való tartós elkülönülését támogatta.  
Az elégtelen keveredéskor elkülönül a jó a rossztól, és ezzel elkülönülési lehetőséget kap a 
rossz is az általa képviselt kedvezőtlen tulajdonságok, hatások továbbfejlesztésére. Ilyenkor 
rendszerint elkülönül a jogtól a kötelesség, és miközben egyesek csak jogokhoz és 
kiváltságokhoz jutnak, másoknak csak a kötelezettségek és a terhek maradnak. Amikor az 
átlagtól és a rosszabb életminőségűektől sikeresen elkülönülnek a jobb hatások, akkor az együtt 
élő szervezetek jogrendszerei egyenlőtlenné, oroszlánszerződésekké válnak. A jobb életet 
viselők által egyre egyoldalúbban a saját érdekük szerint módosított jogrendszerekben előbb 
elkülönül a szimmetriától az igazság, majd az igazságtól a jog, végül a jogtól elválik a 
kötelesség. Ez az elkülönülés differenciálja a teret és az időt, és a centrálisan elkülönülő jó 
hatások szimmetriapárja, a környezeti rossz is kifejlődik. Előbb lecsökken, majd megszűnik a 
kezdeti egyenlőség, ezt követően a jogokban és a kötelezettségekben egyre nagyobb 
különbségek alakulnak ki, majd a lehetőségekben is felerősödnek az eltérések. Az egyre 
szűkebb kisebbségi, túlfejlődő rétegnek annyira felgyorsul a fejlődése, az egymásnak adott 
kiváltsága, és ezzel a helyzetükkel visszaélők általi támogatottsága, hogy az élet torroidjában 
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egyre gyorsabban körözve hamarosan utolérik a korábban velük együttfejlődésben a 
lemaradókat, és az elit fényes tagjai, a fejlődésben miattuk is lemaradt fekete munkások és 
bűnözők, a leszakadt kisebbségek közé keverednek. Amikor a legfejlettebb kisebbségi réteg 
fehér bűnözése összekeveredik és szövetkezik a vele érdekszövetséget létrehozó feketébb, már 
szintén magát bűnözésből eltartó kissebségi réteggel, kialakul egy túlfejlett, látványosan 
gazdagodó réteg, amelynek az árát az energiában is elszegényedő többség fizeti meg. Bár a 
felgyorsuló fejlődésben egyre több és gyorsabb az anyagcsere, és ezzel egyre több részecske, 
élettermék, individuum jut változási lehetőéghez, azonban ezen lehetőség minősége egyre 
romlik. A mennyiség növekedésének az ára, a minőség elromlása. Minél több az időre jutó 
változás, gyorsabb a fejlődés annál kevesebb idő áll a rendelkezésre a jó élettapasztalatok 
utódoknak átadására. Folyamatosan romlik az élet minősége és tudása, tulajdonképpen tartós 
visszafejlődési állapot alakul ki. Ilyenkor az élet toroid szerkezeteiben addig együttfejlődő, a 
társadalmi haladásban előre kerülő kiváltságos rétegek beérnek a toroid rendszer, az életspirál 
legbelső, leggyorsabban fejlődő rétegeibe, a pokol tornácára, és jelentősen eltávolodnak attól a 
rétegszimmetriától, amely az ideális együttélési lehetőségeket még biztosítani képes. Az élet 
túlgyorsul, túlpörög, a tudás felhígul, a szervezetek egyre gyorsabban kiégnek, és a szellemi 
életet az egyre nagyobb testi közelség, az impulzusok és a szaporodás felgyorsulása veszi át. Ha 
a szervezet részecskéje csak a saját torroidjában halad egyre jobban befelé, kialakul az esélye, 
hogy hamarosan kijut e nemlineáris forgatagból, ha azonban egy nála sokkal nagyobb 
csillagrendszer két felmenői között kialakuló utódtér központi toroid terébe, a poklába kerül, őt 
innen kimozdító nemlineáris esemény nélkül évezredekig főhet az általa is létrehozott 
pokolban. Lásd a könyv végén lévő fejezetet. 
 
Az a nemlineáris esemény, amely felgyorsítja a már mindenkinek rossz idő és változás óráját, 
rendszerint egy külső vendég, egy olyan - eltérő módon is lehet élni – hírt hozó angyal 
hatására kezdődik, amely a rendszer globalizációja után, annak a szaporodását váltja ki.  
A saját csapdájukba kerülő rendszerek, rendszerint nem képesek az önerejükből e rossz és 
befelé csavarodó életspirálból kikerülni. Ahhoz, hogy a rendszer megváltozzon, külső, idegen, a 
bajokat és a megoldásokat őszintén feltáró vendégre van szükség, mert senki sem lehet próféta 
a saját országában. 
 
A toroidok központjain rendszerint nagyobb energiaszintű szervezetek idegpályái haladnak 
keresztül, amelyeken gyors, a felmenői szervezetek, életterek központjai között közvetlen forró 
vonalat tartó neutronok áramlanak. Amikor az egyre nagyobb feszültségre kerülő, egyre 
gyorsabban változó szervezet eléri a legnagyobb feszültség és a legmagasabb hőmérséklet terét 
és idejét, a belső térben olyan élet-kompresszió, (káosz) alakul ki, amelyben az egymástól 
addigra megfelelően elkülönülő, egymásra reakcióképes anyagok, pl. a férfias és a nőies 
minőség, a szegény és a gazdag minőség, vagy és a jó és a rossz minőség, a vendég reakció 
térbe áramlása közben hirtelen összekeveredik. Ha ilyenkor valamilyen, a jobb élet 
lehetőségéről szóló információs szikra begyújtja a robbanóképes térben kompresszálódott 
életkeveréket, azonnal tömeges szaporodás és a változó térben élők többségének nemlineáris, 
kiszámíthatatlan gyorsaságú keveredése, vegyületképződés, részecske szaporodás kezdődik. A 
gyors részecskeszaporodási ciklusban, az egyre gyorsabb változást követni és megérteni nem 
képes régi, elöregedett, egymással már nem jól együttműködő életminőség többnyire lebomlik, 
a tisztítótűzbe kerülve a jó és a rossz, az idős és a fiatal megfelelően átlagosra és neutrálisra 
keveredik, de egy vagy több nagyságrenddel visszabomlik, és eltérő vegyületben, jobb 
életkeverékben e szintről ismét újrakezdi az életként ismert változást. 
A tisztítótűzből kimenekülő, már egyaránt azonos cél és a kiegyezés felé tartó erős és okos 
részecskék ilyenkor nemcsak az új individuumokba keverednek, hanem egyre nagyobb 
energiaszinten is sikeresebben keverednek egymással, és az azonos irányokba elindult, közös 
irányba tartó részecskéik ismét közös célok felé áramlanak. Újra megnő a hit összetartó ereje, 
az együttélésbe, a másokba és a jövőbe vetett hit is felerősödik, új tavasz, és sikeresen 
együttműködő jó keveredés fejlődik ki. 
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Ha az együtt élő NÉP, azaz a legnagyobb közösség, a békés együttélésben ismét érdekelté 
válik, és újra megtanulja a sikeresebb keveredés, a jobb elosztás előnyeit, újra megismerheti az 
isteni együttműködő állapot hatékonyságát és sikerét. 
A kiemelt kiváltságok ilyenkor csökkennek, és egy emberöltő, életöltő, a nyertesek és a 
támogatóik elöregedéséig ismét tavasz, majd lendületes nyár állapot fejlődik ki. Az 
együttműködés nagyobb energiaszintű kialakulása előtt azonban a kisebb energiaszintű 
életszintek is keverednek, amely a tavasz előtti tél nyugalmával, a felmenők védelmében 
biztosítja a megfogamzott leendő utód zavartalan kifejlődését és az egyre nagyobb 
energiaszintre kiterjedő kezdeti élettér neutralitását, másokhoz való semlegességét. A tél 
nyugalma alatt azonban az új rend és az új életprogram kifejlődik, kidolgozódik, a 
rekombináció megtisztítja az életpályákat az utód fejlődését gátló elemektől, szervezetektől, és 
mire az új tavaszban az anyai Napsugarakkal beérkezik a rendszert ismét támogató környezeti 
energia folytonossága, ez már rendet és békés együttfejlődésre alkalmas állapotokat talál a 
nagyobb energiaszintre kerülő, ezzel okosabbá, tapasztaltabbá vált élettérben. 
 
A hiszékeny és Hívő NÉP azonban könnyen befolyásolható, fals információkkal és függőséget 
okozó káros hatóanyagokkal is megetethető. Könnyen lehet e tömeget tűzbe hozni, és ha a 
levitézlett királyt a feldühödött tömeg lefejezi, könnyen vesz a nyakába másik, általa ismét 
rosszul kiválasztott diktátort. A meghalt a király, éljen a király kezdeti mámorát, az 
örömujjongás lehetőségét hamar lelohasztja az a tapasztalás, hogy a kiválasztottak csak 
kezdetben együttműködők, és hamarosan a kutyát csóváló farokká válnak. 
A vezető nélküli tömeg megosztható, egymás ellen kijátszható, jó vezető nélkül a falnak, vagy 
más hasonlóan megtévesztett tömegnek vezethető. Ha viszont új vezetőt választ, még a 
legtisztább lélek is megbotlik, a rossz tanácsadókkal körülvett lélek pedig hamar elbukik. A 
bizalmat kapó vezetők sokszor a körülöttük lévők nyomásának a hatására relatív gyorsan 
elromlanak, beszennyeződnek, piszkossá válnak, és ezen erkölcsi, etikai és morális vétségek 
eltakarására ismét módosítják az alkotmányokat és a közösségi változási szabályokat. 
 
Ahhoz hogy ez a valószínűen hiábavaló erőlködés az élet ideális állapot körül, a szimmetria 
körül változás tartására tartósabban megmaradjon, az életnek rendszeresen és periodikusan meg 
kell újulnia, az elromló vezetőket kellően, de nem túl sűrűn le kell cserélne, de ha túl gyakran 
cserél, nincs elég idő a jó hagyományok, értékek átadására, és az élet ekkor is képes 
visszafejlődni. Minden szinten kialakult, az együtt élő közösség szervezettségének a periodikus 
megújulása, amely nagyon pontos időrendhez, hatásrendhez, eseményrendhez, térállapot 
kialakulásához köthető. Az élet ciklusai melegfúziós szervezeteknél belázasodott, 
hőemelkedéssel jelzi a megújulás szükségességét, az egy ciklus lejártát, amikor a női neműnek 
nevezhető szervezeti állapot készséget mutat a fogamzásra, az osztódásra és a megújulási 
lehetőséget is adó szaporodásra. Erre főleg akkor kerül sor, amikor valamely szinten az elődélet 
lebomlik, a belső nagy életnyomásban a tüszők felrepednek, és az éretté váló peték feleződnek, 
és ezzel kialakul az új vegyületek, azaz új életterek kikeveredésének a lehetőssége. Az 
átalakulás azonban sokkal több térben és időben is együttálló folyamati állapotot igényel, hogy 
a tüszőrepedésből fogamzás és sikeres szaporodás fejlődjék ki. Meg kell érnie a környezetnek 
az utód vágyára, a placentának fel kell készülnie az utódtér táplálására, és az egész női 
szervezet, a családi szervezet dominanciarendje ekkor megváltozik, és minden a lehetséges, 
leendő utód körül kezd forogni. 
A köztudat hiánya ellenére azt is meg kell érteni, hogy a szervezeti pár másik, hidegfúziós 
férfitagjai is periodikusan változik, és a rendszeres keveredés, vegyülés következményeként, a 
női nemként ismert hőemelkedéshez hasonló, analóg gyorsulási, feszültség növelési 
periódusokat él át. Ha ilyenkor nem fékezi meg, nem állítja meg valami az egyre nagyobb 
lendületre gyorsuló hidegfúziós áramlást, analóg szervezetekkel ütközve nagyon nagy erejű 
melegfúziós szervezet, pl. új csillag jöhet létre. A melegfúziós szervezetekben a fúzió 
megszaladása a nóvává válással, a felrobbanással, a gyors és túl korai kiégéssel veszélyezteti a 
kellő hőelszállítás és lehűtés nélkül maradó szervezetet. Ha egy ilyen szervezet nem kap 
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rendszeresen friss és kellően hideg, számító, sok ismerettel rendelkező férfias hatóanyagot, 
akkor hamarabb a vizes ciklusa végére ér, kiszáradhat, felrobbanhat, ideje előtt elégetheti, 
kiégetheti a szervezetét. 
A két ellentétes irány, szelekció felé fejlődő félnek, tehát miként az egymástól elkülönült 
rossznak és a jónak egymásra, keveredésre és vegyülésre van szüksége a kiegyenlítődéshez, az 
átlagos, - a megmaradás szerint ideális - állapothoz közel maradáshoz. Ha a jog és a kötelesség 
megfelelően keveredik, ha a jó és a rossz, megfelelően keveredik, akkor átlaghoz közelebbi, de 
a részletekben nem átlagos olyan a többségnek jobb élet jöhet létre, amely ha jól osztja el 
egymás között a feladatokat, a jó és a rossz hatásokat, a lehetős legsikeresebben képes időben 
és a térben is szabályosan, tartósan és lineárisan, kiszámíthatóan együttfejlődni. 
 
Az élet rendjében minden energiaszinten felmerül egy kérdés, hogy mi van akkor, ha a többség 
téved a neki jó dolgok megítélésében, és a tudatban fejlett kisebbségnek van igaza? 
 

A tudatban fejlett kisebbség rendszerint jól informált, és mert közel van a tisztító tűzhöz a 
dolgokról sokszor jelen időben, még a nagyobb energiaszintre és életfelületre kiterjedése előtt 
értesül. Ez a jól informáltság, az információs előny adja az információval és a közös energiával 
visszaélés első lehetőségeit. A fejlettebb szervezetekben nem szükségszerűen több részecske, 
alszerveződés változik, csak a változatosságra és az élményekre éhesebbek, igényesebbek, és a 
tudatban fejlettebbek társulásai. Szerencsére az ilyen szakosodásnak is vannak hiányosságai, 
nem lehet mindenben a legjobbnak maradni. A bölcs és kellően a jövőbe előre látó Isten, 
megfelelően tervezte meg és fejlesztettet tovább az életrendszert ahhoz, hogy a tudatban 
fejlettebbeknek is folyamatosan szükségük legyen másokra, akik nekik az élethez szükséges, 
nélkülözhetetlen hatásokat adnak fel és fogadnak. A kölcsönható lánc lényegében megfelelően 
működne akkor, ha az elosztási arányok, az energia, a jog és a kötelesség, a jó és a rossz 
viszonylatában sikeresebben valósulna meg. Mivel azonban a rosszul értelmezett előny, a 
közösség érdekében adott felhatalmazás, kellő ellenőrzés és önkontroll nélkül állandó 
visszaélésre ad lehetőséget, csak az információs társadalomban érkeztünk el azon gyors, és 
mindenki által elérhető információs forgalom, a nyilvánosság lehetőségéhez, hogy a dolgokról 
érdeklődők, az érintettek elvileg majdnem jelen időben értesülhetnek a fontos változásokról. 
Amikor az információ áramlás visszatartásával, késleltetésével létrehozható egyéni előny 
lehetősége csökken, a közös szabályok egyéni céloknak megfelelőbb átalakításával, egyoldalú 
megváltozásával lehet visszaélni, a kisajátított jó és a tőle tartósan elkülönített és a másokra 
hárított rossz lehetőségével visszaélni. 
A bolygónyi szervezetek csillagállapot felé fejlődésében mindig eljön egy olyan, majdnem 
jelen-idejű információ áramlást lehetővé tevő, tartós változási állapot, amikor a szervezet 
belsejében a másokkal is egyeztetett változás információja a környezetben is a fény, vagy ennél 
is nagyobb sebességgel terjed. A majdnem jelen-idejű változásban, hírközlésben csökken a 
korrupció lehetősége, a jobban értesült információkkal visszaélés, amely a nagyobb sűrűségű, a 
változási sebességben fejletlenebb életanyag átalakításával a közvetlen környezetben a 
fénysebességgel képes terjedni. A központban kellően korszerűre kifejlesztett, átalakított 
hatások szinte azonnal megjelennek a közeli környezetben, és igazságos arányban információs 
életenergiát visznek az utódoknak és az életpiramisban leszármazottaiknak, a bennük 
fejlődőknek. Ilyenkor a csillaggá átfejlődő bolygó életet termelővé, fúziós erőművé, szervezetté 
válik, amely a csak lassabban és statikusabban változó már unatkozó statikus életanyagból, 
aszteroidákból, ionos anyagokból foton fejlettségű, és ennél is nagyobb áthatolóképességű 
nagyon fejlett egydimenziós neutrális állapotra vágyó életanyagot készít. 
A terméséről ismerni meg a fát, szólás azt jelenti, hogy nemcsak a fogyasztásáról a túlfogyasztásáról 
ismerhető fel a helyzetével visszaélő, hanem a kibocsátott termékével is, amelyet a túl nagy fogyasztás 
után már nem tud hová tenni. A Közép-kelet Európai országokat, Rómát és az Olasz csizmát elárasztó 
szemét a túlfogyasztás kétes termése, amelyet a kibocsátójához vissza lehet származtatni. A jussuknál 
látványosan többet fogyasztó szervezetek, nemcsak sokkal több energiát igényelnek a 
fennmaradásukhoz, hanem sokkal több a környezetre sokszor káros végterméket is kibocsátanak, amely 
feltárja a túlfogyasztás visszásságait. 
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Az életszerkezetek elöregedése, felbontása és a még életképes részeknek újabb változási 
lehetőség, eltérő összetételű élet biztosítása. 
 
A már eleget élt, változott, a tervezett életidőt leélt, elöregedett szervezetek eredeti célra való 
alkalmassága, tudása idővel csökken, ami, és a piacot feszítő, fiatal dinamikus élet szorítása 
miatt az elöregedett életszerkezeteket idővel kivonják a forgalomból, és az eredeti fődarabok, a 
részek egészt adó egységét felbontják. A szétszerelt egységek alkatrészeit a korszerűségük és a 
felhasználhatóságuk, az elhasználódásuk és az alkalmasságuknak megfelelően minősítik, és 
amennyiben további változásra alkalmas állapotúnak találják, az életidőnyi alkalmasságot még 
nem leélt élettermékeknek ismét lehetőséget adhatnak az életszerű változás élményeinek az 
átélésére. 
Az elöregedett szervezeteket, szerkezeteket először alkalmassági mérlegre teszik, majd a még 
jónak ítélhető alkatrészek elkülönítése, és újabb életciklusba segítése történik. Ilyenkor néha 
egy időre elfektetik, megvárják a retro dolgokra a kereslet növekedését, a piaci szerkezetek 
annyira elöregedését, elhasználódását, hogy a még forgalomban lévők már igénylik a 
pótalkatrészeket. Először a főbb egységeket, a fődarabokat szerelik ki, amelyek esetleg eltérő 
térrészekben, más gyárakban, szervezetekben készültek, majd a nagyobb egységek kiválogatása 
után, a kisebbek és a gyakrabban szükségesek, a piacon keresettebbek következnek. Az 
élettermékek a bontási eljárás során először feleződnek, a vázra és a főbb egységekre 
bontódnak, majd a már nem használható korszerűtlen vázak és alkatrészek valamilyen eltérő 
módon ismét bekerülnek az élet körforgásába. A bepiszkolódott, elhasználódott, az eredeti célra 
alkalmatlanná vált, már szimmetria és részhiányos alkatrészek először egy özönvíz jellegű 
tisztító folyamatba vezetik, majd a használhatatlan alkatrészek elkülönítése és feldarabolása 
után a valódi tisztító tűzbe, a nagyolvasztókba kerülnek. A gazdaságosság igénye nem engedi 
minden termék, csak az alkalmatlanná váltak beolvasztását. A bontás során a nagyobb egységek 
feleződését, a felépülési folyamat fordított rendjét a kisebb egységek felbontása követi, majd 
ezekből a nagyobb azonosságú részek elkülönítődnek, beolvasztódnak. Ha a fiatal és kellően 
korszerű tudású életszerkezetek már nagyon feszítik a piac rendjét, és a korszerűségük, az 
egyedi fejlettségük ellenére már nehéz forgalomba hozni őket, akkor a régi, de még sok esetben 
és részletében teljesen alkalmas, csak elöregedett gépek, pl. autók forgalomból kivonását 
felgyorsítják. A változási tempójában is gyorsuló élet egyre több anyagot fogyaszt, egyre több 
újdonságot bocsát ki, amelyeknek a piacra jutását sok esetben akadályozzák a korábban még túl 
jól elkészített, az eredeti célokra még alkalmas élettermékek, azaz a fogadói piac telítettsége. A 
Gondviselő ilyenkor más megoldáshoz folyamodik, és a még alkalmas, ám nem kellően 
korszerű gépek, élettermékek bevonására, újabbakra cserélésére egyre nagyobb 
kedvezményeket ad. Először csak beszámítják a régebbi gépeket, élettermékeket az újak árába, 
majd ahhoz a feltételhez kötik az újakra cserélést, hogy a régieket végleg kivonják a 
forgalomból. A körforgás azonban gazdaságosabbá tehető, ha a gyorsan fejlődő rétegekben 
elöregedett élettermékeket, azokba a lassabban fejlődő élőrétegekbe továbbítják, amelyben azok 
még éppen korszerűeknek és kellően újdonságnak számítanak. A legkülsőbb réteg már csak 
haszonvas anyagokkal, recirkulációra képes hatóanyagokkal képes fizetni, de a gazdaságosság 
elve fenntartja e körforgást. 
Ha az élet változásra alkalmas terei, az élet sztrádái, a befogadóképességük végessége miatt 
teljesen feltelnek, csak akkor lehet egyre újabb életáramlásra alkalmas termékeket a piaci 
forgalomba, életforgalomba állítani, ha azonos számú régebbi, még nagyobb fogyasztású 
életterméket kivonnak. A kivonás is feltételekhez kötött, amelyben lényeges feltétel, hogy a 
forgalomból kivont élettermékeket, szét kell szerelni, az azonos szervezetekben készült eredeti 
fődarabjaira kell bontani, és nem szabad többet ugyanebben a vegyületben, alkatrészekben 
összeszerelni. Bár egy-két muzeális jellegű és célú matuzsálem ekkor is túlélheti a többiek 
végzetét, a nagyolvasztót, az isten malmait és a tisztítótüzet, de ezek olyan kivételnek 
számítanak, amelyeket csak az újak különbségének az összehasonlítása céljából hagynak meg. 
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A folyamat hasonló, analóg a szervcserékhez, és amikor egy még kellően sok alkotójában fiatal 
és életképes életszerkezetben, egy lényeges alkatrész, fődarab meghibásodik, az érzelmi és a 
gazdasági indokok miatt, mint már alkalmatlant nem dobják el, hanem másik, kellő azonosságú 
fődarabot, beépíthető szervet keresnek hozzá. Ilyenkor összekeveredik az új és a régi, a modern 
és a retro, és az élet szereldéiben különleges vegyes, érdekes szimmetriában álló egyediségek 
készülnek. Bár a nem mindig kellő azonosságú, egymásnak idegen szervek nem mindig 
képesek együttműködni, a új környezetben befogadásra találni, de az idegengyűlöletet, a 
kivetést már sok immunrendszert fékező szerrel lehet mérsékelni. Ezek az együttélések azonban 
utólagos kényszerállapotok, amelyek csak akkor lehetnek tartósak, ha az együttélésre, az idegen 
szervek, sejtek befogadására létrejött kényszerhelyzetben a felek tartós kommunikációra 
képesek, egymás között még szaporodhatnak, és a központi tudat megérteti a benne változó 
mássággal, hogy most ehhez a rendhez kell alkalmazkodnia, míg a befogadó és környezetet adó 
közösségnek el kell fogadniuk az idegenek akaratlan másságát. Lásd az egyik Aspektus könyvben a 
Ketrin és a tranplantáció c. beemelt részt. 
Bár a korunkban és a jelenünkben a szervcsere az emberi szinten még kivételességnek sok 
esetben tabunak és tiltott dolognak számít, a gépek és az egyéb élettermékek, pl. az autók és a 
számítógépek piacán már megszokott dolog. A rádiótelefonok nagyon gyorsan fejlődő piacán a 
kialakuló telítettséget, a beépített, programozott szervhalállal, az egyes sejti alkatrészek előre 
megtervezett rövidebb élettartamával érik el. A már csak néhány évre tervezett telefonok kellő 
időben elöregednek ahhoz, hogy a folyamatosan fejlődő információs piacra kitermelt új 
élettermékek piacra jutását már ne akadályozzák. Hasonlóan a számítástechnikai élettermékek 
már olyan magas életfrekvencián cserélődnek, hogy néhány emberi év alatt elöregednek, az 
eredeti célokra is alkalmatlanná válnak. Ráadásul az új eszközöket kitermelők által is 
folyamatosan fejlesztett, és periodikusan a piacra dobott változékony vírusok gondoskodnak a 
régi és már nem kellően korszerű élettermékek utólag is programozható haláláról, a piacot 
zavaró elemek, a zavaró tényezők rendszeres kivonásáról. Amikor más gyártók által a piacra 
dobott, analóg termékek megjelennek, ezek egymással rekombinálódnak, és kölcsönösen 
megfékezik egymás terjedését. Az élet immunrendszere védekezik a hegemónia ellen, és az 
életterébe behatoló idegenek ellen hamarosan kitermeli a saját, az árukban is szelídebb, 
piacképesebb változatokat. Ezzel meg lehet fékezni a technikai inváziót, az élettermékek piaci 
egyeduralmát, az időben tartós monopóliumát. Az élet hasonló, analóg módszerek szerint 
működik. 
Az emberi szervezet, mint élettermék, kicsi energiaszintű részekből sokak együttműködésével 
összeépített bonyolult szerkezet hasonló analóg életet, változási időszakot élhet, amelyben 
kifejlődhet, sokaknál változatos életet élhet, majd elöregedhet és végül ismét a tisztító tűzben, 
majd újabb körforgásban végzi, (folytatja). Amikor lejár, vagy eljár az idő felette, a vázat 
elhagyják a még kellően változékony és használható állapotban más szervezetekbe is beépülni 
képes, azok által keresett részecskéi. A kellő azonosságú életszerkezetekben, főleg a 
rokonokban és az utódokban sokszor jó az öreg a háznál, és a kiszolgált, az utódok 
környezetében megpihenő, már neutrális idős szervezetek sikeresen keverednek a belőlük is 
kialakuló, még neutrális, fiatal, életerős és dinamikus részecskékkel. Ha egyes szervezetek 
tönkremennek, és elbocsátják az alkalmazottaikat, a jó és speciális szaktudású részecskéket, 
mások, akiknek éppen ilyen egyedi tudású részecskékre, alszervezetekre, munkásokra van 
szükségük, azonnal kapnak az alkalmon és felveszik, alkalmazzák őket. 
Az élet egyes alkotói nem öregednek el, nem halnak el, nagyon sokáig életváltozásra alkamas 
állapotban maradhatnak. Ilyenkor az azonos környezetben azonos változatban lejátszódó élet 
egyre unalmasabbá, bár békésebbé válik. A fiatalabb szervezetekbe átköltöző idős (ugráló 
gének) már sokszor nyugalomba vonulnak, idős neutron állományként az agyi neutronok között 
az emlékezet és az információ-megőrzés szerepét töltik be. A fejlődés azonban ebben az 
irányban sem áll meg az emberi, vagy a nano szinteken, az elöregedett élettermékek olyan 
egyre idősebb élőrétegekbe, külsőbb, velük együttműködő-képes, kellő azonosságú 
szervezetekbe kerülnek, amelyekben alacsonyabb frekvencián változás ellenére még kellően 
korszerűnek és újdonságnak számítanak. Az öreg idő felé fejlődő szervezetek kifelé haladnak 
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az átlagos életből az egyre idősebb csillaglét alkatrészei felé, míg a fiatalabb részecskék a 
nagyobb változássűrűségű, nekik még sok ismeretlen élményt adó színesen csillogó, illuzitív 
rétegei felé. A toroid szerkezetekben azonban a befelé áramlás lehetősége véges, amely 
hamarosan kifelé áramlássá fejlődik, és az idegpályák körül köröző fejlett melegfúziós 
részecskéket hamar elragadják a gyorsan áramló ősi neutronok.  
 
Végezetül ismét bemutatjuk az Aspektus 13-ban az Isten hagyatékában már bemutatott 
rajtunk kívül és nagyobb energiaszinteken, nagyobb térben fejlődő felmenői globális 
életváltozatokat, a Naprendszer  Naplényét, és a galaxis rendszer szervezet életét is bemutató, 
nagy energiaszintű, általunk még nem ismert rálátású aspektusából. 

 
 
Az előbbi ábrán csak nagyolva és a DNS láncolatában bemutatott Naplényt, a következő ábrán 
a vélhető formát is berajzolva pontosabban bemutatjuk. Az ábra bemutatja a bolygók, mint a 
Naplény szerveinek, az élőréteg csakra-központjainak a szerepét, és az egymáshoz és az egész 
szervezethez viszonyított helyzetét. 

A nagyobb életnyomású  
szűkületen túljutó, a nyomás által  

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

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

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

A lencseszerű élettér végén szűkület és torlódás, magas életnyomás, 
káosz fejlődik. A részecske közösségben differenciálódás, megosztódás 
és határozatlanság alakul ki. A szervezettség felbomlik, (a mező elhal), 

de a részecskék jó célban hívő része továbbmegy. A fejlődésben nem 
hívők elbizonytalanodva balra, vagy jobbra eltérülve töltöttebbé válik és 

visszafordul, a már túl nagy változássűrűségű pokolivá váló élettérben 
marad. Az életet védő lélek a már kisebb életnyomású nagyobb 

szabadságú élőrétegben a továbbmenő, lendületbe jövő  
többséget eltereli a súlyos differenciálódástól.  

Az életszűkületen, a potenciálgáton, (fejlődési gáton) átjutó szerveződéseket az addig gátló, visszatérítő 
nagyszülői hatások ettől kezdve segítik. A szerveződésekbe a születéskor bejutó két fél szülői, elődi 
genetikai információ, a DNS szétválik, és fele a balra tartókhoz, a másik fele a jobbra tartókhoz, egy részük 
a továbbmenve az Isteni közös lélekhez csatlakozik, és a külső élettérből befelé fejlődőkkel lamináris 
életáramlásba terelődve, vegyülve új DNS-be fonódik. A genetikai információ eltérő tapasztalatokra alapuló 
új élettervként kiegészül, teljessé válik, de mindig egymással ellentétes irányba fejlődő egyszerre kétszer 
kettő - négy (több) analóg egység (tükrözött másolat) is kifejlődik. Az egyikből az alsó élőrétegbe kerülő, 
abból táplálkozó gyökér a másikból a felsőbb élőrétegbe kerülő fa szerveződés válik, míg a jobbra vagy 
balra elágazókból egymással és a közös lélekkel együttműködő bal és jobb kéz, (bal és jobb láb), a 
szerveződés létét segítő leágazás válik. A nagyobb fejlettségű centrális anyai rétegre támaszkodó lábak 
ebből a rétegből kapják az energiát, a karok vegyesen, a fej a külső apai élettérből beáramló neutrinók, 
neutronok többségével rendelkezve irányítja a szerveződést, az ágyékban a legvédettebb és leggyorsabban 
fejlődő térben a jövő genetikai információja, az új fél DNS fejlődik. 

Fejődési és élethatár 
szervezettségi halál, 
lebomlás, átszerveződés
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Ami számunkra most érdekesebb, az a következő ábra, amely kirajzolja Moetrius által rajzolt 
Naplényhez hasonló, de idősebb csillagtéri szerveződés gerincét, csakra-központjait, és a 
gerincen fontos pozícióban elhelyezkedő Nap helyzetét. Az ábra a könyv végén részletesebben is 
bemutatásra kerül. 

A melegfúziós anyai élettérrészt, a potroh részt életbölcső szűkületek, neutrális felületek, 
határfelületek választják el a nagyon töltött, a szaporodásért felelő potrohot, az ennél 
neutrálisabb, megfelelően keveredő torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat ellátó 
szervek, a szív, a gyomor és az első karok leágazásai találhatók. A középső térrészben a 
második generáció, a középkorú legterhelhetőbb korosztály a dinamikus ősz vagy a tavasz 
állapotában fejlődik és kellő életszimmetriában lévő, de energiában és tudatban kiegyenlített, 
időben a környezetnél gyorsabban változó torrész. A gerinctengely irányban sokkal hidegebb 
térrészben lévő hűvös fejben található az agy, a szerveződés legidősebb része, a neutrinókat és 
az emlékeket tartalmazó elődök tárhelye. A memória nem fénylik, nem látható, sokkal alacsonyabb 
változás sűrűségű, az itt tárolt információ csak ritkán kap energiát, ha a múlt ismeretére van szükség. Ez 
hidegebb és neutrálisabb térrészt igényel. Ugyanez az elrendeződés a Naprendszerre is berajzolható, 
amely azonban már sokkal fiatalabb, korszerűbb életszerkezet, amelyben már felfedezhető, hogy az 
Isten e szerveződéseket valóban a maga képére, a Naprendszerben az ember képére formálta. 

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

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

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

A szív, a lélek lakhelye 
és képződési centruma, a 
Naprendszerben a Föld 

Élettengely, gerinc, közvetlen 
információs csatorna, 
ekliptikai információs tengely 
a Nap és társa között 

Anyai 
energia-
forrás, a 
Nap 

A nyakas, harcias Mars 

Az ábráról nemcsak egy gerinces szerveződés, 
hanem egy pókszabású rovarszerveződés tekint 
vissza ránk, amelyben, mint a gerincesekben a fej, 
a tor és a potroh, mint többgenerációs, eltérő 
funkcióval rendelkező együttműködő rendszer 
egymáshoz viszonyított kapcsolata is megérthető. 
A tejútrendszer központjában van a legmelegebb, a 
szaporodási központ, amely a szex és a nemiség a 
Vénusz területe. E terület magas változássűrűségű 
fejlett anyai élettér, amelyben az emésztés és a 
körkörösen védett placenta, az utódok védelmére 
kialakult fő életbölcső található. A szimmetrikus 
spirálkarok a lábak DNS anyagszerveződései, 
amelynek a gerinc vagy a szív csakrájában van a 
Nap, a spirálkarok egy nagyon fontos 2. generációs 
központjában, a tor és a potroh között. A Nap és 
famíliája átlagos vegyes töltöttségű, amelyben  
még kiegyenlítettek az arányok, míg a már több 
neutrális részecskét tartalmazó fej részben a 
legidősebb generáció képviseli a tudatot. 

A Naprendszer egésze egy 
önálló szerveződés, amely a 
maga képére formálva 
fejleszti, szervezi az életet. 
Ilyen analóg életáramlási 
mintában, szerveződési 
mintában fejlődő 
szerveződések a DNS és 
gyermekeik, a Templátok, 
valamint sokkal nagyobb 
energiaszinten a Galaxis és 
a nagyobb, de 
korszerűtlenebb, idősebb 
csillagtéri szerveződések is. 
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Az élet célja 
és az életutak lehetőségei 

 
 
A könyv, a sokféle egyéni cél mindenkinél közös aspektusairól szól, amely időben, irányban, 
vagy hatásban eltolva, alapvetően minden élőnél közös. Ez a közös cél a jobb és élhetőbb, 
élményekkel telítettebb élet megélése, a Tao útjának az eredményes végigjárása. Ezt az utat 
nem azonos pontokról, nem azonos térállapotokból kezdjük, és eltérő irányokba indulunk, néha 
azonban összetalálkozunk ezeken az utakon, és a végén mégis ugyanoda jutunk. Ha a forrás és 
a cél, a kezdet és a vég azonos, a közben végigjárt út iránya, célja és részletei eltérővé, 
egyedivé, másképpen átélhetővé válhatnak. Bár az életet egyéni célok vezérlik, ezek az egyéni 
célok egymással analóg elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek azonban az eltérő kor, 
tulajdonság alcél miatt időben és térben eltérő részletek felé megosztódnak. 
 
Az élet céljai éppen olyanok, mint egy folyó, mint egy fa, szerkezete. Vannak közös fő ágai, 
törzsei, elvárásai, és ezek az egyének, az élet sejtjei felé közeledve egyre többfelé elágaznak, 
egyre másabbá válnak. A közös célok törzset, főágat, azonos irányba mutató folyamot 
képeznek, és ez az amely összeköti a sokszínű életet.  
 
A nagy és közös célok, mint a folyók, vagy és a fák ágai, a közös irány után főágakra, majd 
alágakra bomlanak, és egyre eltérőbb irány felé tartva a szélrózsa minden irányába szétágaznak, 
szétterülnek. 
Az élet azonban megtartja a szimmetriát, és már nem csak a tér és az idő szimmetriájára kell 
gondolni, hanem a szerteágazó forrásokból táplálkozó patakok, a nagy és közös anyába, a 
tengerbe ömlés előtt a Deltáknál szétágaznak, és a tengerekben keveredő vizek egyre kisebb, 
már láthatatlan alágakra bomlódva vegyülnek el a nagy egészbe, amelyből eredetileg is 
származnak.  A fák hasonlóan szerteágazó gyökerekből táplálkoznak, amelyek egyre nagyobb 
főgyökerekbe, közössé tevő irányokba szállítják az egyik irányba, ami anyag, hatás, túlnyomás 
a talajba belekerül, hogy azután a felszín felett látható részen ismét alágakra és vesszőkre 
bomolva a levelek sejtjeinél már eltérőnek látszó irányokra válasszák szét a törzsben áramló 
élet látszólag még közös céljait. 
 Az életörvények térbeli átjárók az eltérő életnyomással, eltérő minőséggel rendelkező 
határrétegek, élőrétegek között, amelyek a rétegek közötti szimmetriát részben megsértve, 
kétirányú, de egymással szimmetriában változó hatáscserét tesznek lehetővé. Mint a 
különbséggel rendelkező országhatárokon élő csempészek, a másik rétegben keresettebb 
élettermékeket juttatnak át a nem teljesen lezárt, általuk megsértett szimmetriájú 
határrétegeken, potenciálgátakon. A határmenti kereskedelem, azonban bármi legyen a 
cserélendő érték, vagy hatás csak akkor működik, ha a kivitt érték, az egyik rétegben értékelt 
élettermék ellenében olyan a másik élőrétegben értékkel bíró, keresett életterméket hoznak be a 
tér állapotait kicsit megsértő csempészek, amelyekre a határfelületek innenső oldalán nagyobb a 
kereslet, ezért a létrehozott csere hozzáadott értéktöbbletet fedezi a csere költségeit és 
ráfordításait. A csere akkor működik, ha az egyik oldalon fizetett hatás kellő szimmetriában 
marad a másik oldalon befektetett hatással, és ezzel a mindkét térrészt, élőréteget magában 
foglaló nagyobb egység nem károsodik, hanem ő is hasznot, előnyt húz a megtűrt, de a rend 
szerint szabálytalan folyamatból. De kik fizetik meg a révészt, ha mindenki haszonnal jár? 
 
Ha az alábbi hármas tagozódású ábra életet, és az életáramlás célját szimbolizáló lényegét 
megértjük, akkor megérthetjük azt is, hogy az élet célja nem állandó, nem mindig azonos 
irányba tart, hanem körfolyamatokként ismert rendszerben változó. 
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A szent keresztáramlás mindhárom szervezetben fellehető, ez tartja az életet kellően 

vitális, az adott körülmények között is korszerű állapotban. 
 
A révészt, a folyamatot az fizeti meg, akinek érdeke, igénye támad a másik szolgáltatás igénybe 
vételére, és ezért a lehetőségeiből, a tudásából, az értékeiből, a készleteiből áldoz a cél 
elérésére. 

Az első ábrán az élet vizének az 
áramlása van szemléltetve, 
amelyben az életáramlás célja az 
áramlás iránya szerint változik, de 
e célok teljesülési lehetőségeit az 
életáramlásnak gátakat, partokat 
adó eltérő környezet is 
meghatározza. E kettőségből, hol a 
folyamnak partot adó környezet 
hol a környezetet megváltoztató 
folyó fejlődik, de mindig egymás 
rovására, az életfolyóban átáramló 
kicsi egység időbeli mennyiségét 
egy harmadik tároló tényező 
befolyásolja. 
Az életáramlás a nagy egészből 
kiválással elpárolgással kezdődik, 
majd a közös rendszerből, az 
együtt az Istenből kiváló sok kicsi 
egység megérti a sérülékenységét, 
a kicsinységét és a 
kiszolgáltatottságát, az 
együttműködés fontosságát. A 
külön ágakról indult vízcseppnyi 
életkeverékek egyre nagyobb 
közös szervezetekbe, közös 
célokba, patakokba, folyókba 
egyesülve végül ismét a nagy 
egészbe érkezik, miközben a 
kezdeti azonosság eltérő 
összetételbe, másságba, és végül 
ismét azonos eredőbe, nagy 
együttváltozó vegyületbe 
keveredik. 

A második ábrán az életnek a 
Földünkön  a legáltalánosabb 
megjelenését, a növényzetbe 
szakosodott életáramlást 
mutatjuk be, amelyet egy fa 
szervezetbe szerveződött 
részecskék áramlási 
lehetőségével mutatunk be. A fa 
szervezet is három részből áll. 
Gyökérből, amellyel a nála 
nagyobb sűrűségű, és nagyobb 
változássűrűségű, a melegfúziós 
irányban fejlettebb anyaföldből 
táplálkozva szerzi az életenergia 
jelentős részét.  
A gyökereket, a fák 
lombkoronájával, a Föld feletti 
szimmetriafelület feletti résszel 
összekötő, a benne élő 
részecskék életáramlására 
alkalmas, a kifelé a kisebb 
változássűrűségű térrészbe 
fejlődő lombkoronával összekötő 
átlagos sűrűségű és változás 
sűrűségű törzsből és 
csatornákból áll, amelyek az 
ágakban és az alágakban 
találhatók. A Fa szervezet 
harmadik jelentős és eltérő 
generációs része a szabadabb 
légtérben nyúló, a lombosoknál 
nem évelő lombozatból, a 
levelekből, a fiatal rügyekből, a 
virágokból áll. Miként a 
többgenerációs együttélést 
lehetővé tevő fa részei sem 
élhetnek egymás nélkül, 
hasonlóan a részekre bomlott élet 
sem működőképes, az egysége 
nélkül. 

A harmadik ábrán, Leonárdó 
közismert emberábrája nyomán 
az emberi faj fő életköre van 
ábrázolva. Az emberi élet szintén 
a nagy egészből táplálkozik, és 
miként az életet jelképező 
almának, van szára, északi 
pólusa amelyen az energia a 
gyökerektől a fa életáramlásra 
alkalmas csatornáin a 
melegfúziós energia beáramlik, 
de a sokkal kisebb hidegfúziós 
részecskék beérkezése csak 
belülről növeli a gyümölcsöt. A 
kiáramló részecskék egy része a 
beáramlással párhuzamos 
rendezettségű száron áramlik 
vissza a törzsbe, de nem látható, 
a hidegfúziósoknál is kisebb 
részecskékben távozik a 
fogyasztóban lebontása során. 
Az ember éppen olyan 
szimmetriában változó szervezet, 
mint a fa, vagy alma szervezet. A 
három generációs szervezetben a 
fejben, az idegcsatornákban és a 
gerincben van a már 
neutrálisabb, idősebb apa 
állomány, a bőr és a folyadék 
állapotban változó részek 
képezik a semleges, neutrálisabb 
állományt, és a test belső védett 
terében vannak az utódokba 
átszerveződhető, kellően fejlett 
elődöket is védő melegfúziós 
szervezeti részek, a tüdő, a 
gyomor, az emésztő és a 
szaporodásért felelős rendszer. 
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Az élet és az életáramlás három fő állapotban létezhet.  
 
Légneműként könnyed, légies, gáz közegállapotban, relatíve szabad áramlásúként, amelyben a 
nagy egész együttváltozás kényszeréből felszabadult, szabaddá váló egységek a náluk sokkal 
lassabban változó részek, hozzájuk képest kellően tágas életréseiben látszólag szabadon, de 
valójában a környezet életáramlásra alkalmas hézagai, áramlási rendje által meghatározva 
áramolhatnak. A szabad légies áramlás sok kicsi egységben, az időben és a mikroszintű 
eseményekben gyorsan folyóan történik, amely a nagyobb potenciálú, nagyobb életnyomású 
helyek felől a kisebb életnyomású, kevesebb impulzus sűrűséget engedő, az áramlási irányban 
rendezettebb, szabályosabb helyek felé áramlik. A szabad életáramlást a korábban kialakult 
különbség működteti, az életre kelt anyag azon vágya, hogy az életnek már nem kiszámítható 
változássűrűségű, nem elég szimmetrikus térrészekből, a nagyobb időbeli szimmetriával is 
rendelkező, kiszámíthatóbb, megérthetőbben változó térrészekbe települhessék át. 
 
Az életáramlás másik lehetősége, hogy dinamikus átlagos anyagként, folyadékba szerveződve 
képlékeny állapotban alkalmazkodva a kialakult folyékony állapot áramlását befolyásoló 
környezet szabályaihoz, a már időben előbb kialakult állapotokhoz, és ebben a folyadék 
cseppekbe, közösségekbe szerveződött változatban áramlanak a nagyobb potenciálú helyekről a 
kisebb potenciájú helyek felé, érdekes ellentmondásként a legnagyobb potenciállal rendelkező 
közös nagy egész, a tengerbe egyesült víztömeg felé áramlik. Az életáramlás célja, az életfolyás 
iránya, amelyet a meglévő, kialakult különbség hajt a nagyobb potenciállal rendelkező hely 
felől a hozzá képest kisebb potenciálú térrész felé. A folyadékok áramlását az egyenlőség, a 
szétterülés és az együttváltozás igénye határozza meg, amelyben a nagyobb potenciálú 
részekről a kisebb potenciál felé áramlik az átlagos anyag. 
 
A létezés harmadik lehetősége a már megállapodott, a környezetnél látszólag lassabban, de egy 
közös tömegben fejlődő statikusabb anyag, amely azonban mikroszinten folyamatosan változik. 
Ez a változás az emberi szem megfigyelőképességén, az időbeli felbontási lehetőségünk 
hiányában kevésbé észlelhető, de ha e hiányosságainkat segítő tárgyiasult eszközöket, pl. 
nagyobb térbeli felbontást adó objektívet, vagy és a változást lelassítani látszó, annál gyorsabb 
felvételeket azután lassabban lejátszó eszközüket veszünk igénybe, akkor e változás is 
megfigyelhető, és a tudattal is követhetővé, megérthetővé válik. 
Az anyagba, matériába sűrűsödött változás, az életanyag harmadik lehetősége, amely kevésbé 
aktív változatban az élet megfigyelőjének tekinthető. Miközben az élet aktívabb, szabadabb 
része életdrámát, vagy komédiát játszik az élet színpadán, és eközben aktívan,a folyamatokat 
már átélt életszereplők által megérthetően és nosztalgiában változik, a hozzájuk képest inaktív, 
passzív állapotba merevedő, tömörödő életanyag a nézője és a kereteit meghatározója e 
változásnak. Az élőbb, aktívabban változó anyag formálja az inaktívabb állapotban lévő, általa 
kiszámíthatóbb életanyagba épült környezetét, miközben a kereteket és természeti szabályokat, 
környezetet adó szilárdabb, tartósabb állapotba épült, szerveződött életanyag nehezen áthágható 
gátakat és megfejtendő természeti szabályokat, talányokat állít a nála nagyobb sebességgel 
változó életanyag elé. 
Az időben változó hatásanyag egyik, már nagyobb térbeli sűrűségben is együttváltozni képes 
része, mint aktív változásban lévő kiszolgált, már obsitos anyag, amely az élet harcában már 
elöregedett, elfáradt és pihen, amely már megértette, hogy a túl nagy rohanás, a túl gyors 
változás nem vezet sehová. Ez az életanyag a túl nagy lendülettől, a lendületszimmetria 
hiányától már lefékeződött, a mások életáramlását boldogan és elégedettebben szemlélő, amely 
az életet alulról, belülről a már megismert állapotból, átélt aspektusokból szemléli. Ez a 
statikusabbá, nézővé, az előtte változó életet szemlélővé vált anyag olyan információ, amely a 
múltban átélt változások következménye, a tapasztalatok lerakódása, amely mint a tehetőssé és 
elöregedetté váló élet, a jelen eseményeit már, mint a színpadon folyó változást, az életet már 
ismerők, megértők aspektusából és páholyából szemléli.  
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Az inaktívnak látszó, a légies, egydimenziós áramlási szabadság, és a folyadékbeli, a kétdimenziós 
szabályos egyenlőség állapotát már átélt, megtapasztalt élet túl van a szervezettség aktív tavaszi 
szakaszán, már a nyár, a kiteljesedés állapotában csak emlékezik a télre, és a hajdani kezdésre, 
az élet régvolt tavaszára. Az élet harmadik állapotában lévő, a szabad gáznemű áramláson, és az 
átlagos egyenlőség állapotán már túllévő, az energiában és az ismeretszerzésben, a változtató 
képességében már kiteljesedett anyag, miközben eléri a térben és az együttműködő képességben 
a legnagyobb sűrűségű életállapotát, megnyugszik, és elkényelmesedő Mohameddé válik. Ez az 
életanyag már nem rohan, megállapodik, és megvárja, hogy helyette mások rohanjanak, 
cselekedjenek, már nem ő megy a hegyhez, hanem a sokaságba fonódó, nagy tömeget eltartó 
szervezet heggyé válik, aki elvárja, hogy a nála kisebb Mohamedek felkeressék, amikor valamit 
akarnak tőle. Az éppen nem gáznemű, nem indulatos, és nem átlagos, egyként pihenő anyagba 
épült állapotú változás kevésbé látványosan a föld alatt változik, kiegyenlítő puffer tartalékot 
képez a korábbi változásból a későbbi változás állapotába. Ami éppen nem szabad, nem 
egydimenziós, illékony, gáznemű és nincstelen, ami nem kétdimenziós állapotban a szabályos 
életet megtartó, együttváltozó folyadék, és nem képlékeny, átlagos de változtatható állapotú 
plazma, az az életanyag szilárd állapotban pihen, statikus puffer tömeget képez a folyadék és a 
légies állapot másik két lehetőségei között. Ha e türelemmel viselt, nagyobb átlagos sűrűségű 
állapotban nem lenne az élet kellő mennyiségű része, akkor nem lenne elég az életáramlásra 
alkalmas tér a szabad áramláshoz.  
 

Az anyag állapotába szilárduló, a nagyobb tömegi és döntési tehetetlensége miatt egyre 
nehezebben gyorsuló, cselekvő, látszólag nyugalmi állapotban az életet csak szemlélő változás 
a tűz állapota felé fejlődik, amelyben az időben egyre gyorsuló, egyre nagyobb kényszerrel, 
elnyomással járó változásban ismét szabadságra vágyik és amikor rálel,a három vagy 
többdimenziós állapotából ismét két vagy egydimenziós állapotra visszafejlődő új életre kel.  
 

Az anyagi állapoton változtathat a tűz, a hőmérséklet, és a hő elvonása, a hideg, az impulzusok 
időben növekvő mennyisége és a szerelem, amelynek a lángjában az élet elhamvad, és anyagot 
veszítve újra szabaddá, szárnyalóvá, a széllel is áramlóvá válik.  Az anyai állapotot felhevítő, 
azt elhamvasztó tűz a nyár, amelyet a lebomlás, az elmúlás, a szervezeti ősz követ, melyben az 
energiahiány a tékozló életmód és az együttváltozás elöregedése, a folytonosság megszakadása 
és kialakuló együttműködés képtelenség miatt a korábbi háromdimenziós anyagba, szervezetten 
együttváltozó rendszerbe épült életáramlást szabadabb, szél állapotúvá válás követi. Miközben 
a tűz és a szerelem hevít, elindít és elhamvaszt, a tűzben keletkező különbség hatására létrejövő 
áramlás, a szél elszállít, megkever és lehűt, átmenetet képez a tűz és a víz, a nyár és az 
együttáramló átlagos állapot között. Az elmúlást és bomlást eredményező ősz állapot előkészíti 
a természetet, a periódusokban és kiszámítható körfolyamatokban változó életet a rendezetlen 
állapotában és impulzusban hiányosabb időszakára, télállapotra, amikor a nyár heve, a 
környezet rovására kitágulás és a kaotikus időszak elmúlása, a térfeszültség helyi lecsökkenése 
után, az alacsonyabb életnyomású védettebb térrészbe beáramlanak az ilyen védettebb 
körülményekre vágyó, az energiahiányra enyhülést hozó, sok lendület energiával és nagyobb 
rendezettségi eredővel érkező hidegfúziós szerveződések. 
Amikor az időben és a térben is változó, áramló életbuborékok túl közel kerülnek egy tartósan 
rendezetlenül és kaotikusan változó melegfúziós térrészhez, pl. egy nagyobb energiaszintű, 
nagyobb tömegű felmenői csillag szerveződéshez, ennek a befolyása alá kerülnek, és egy időre 
maguk is rendezetlen változásúvá, melegfúzióssá és felbomlóvá válnak. Ilyenkor megnő a 
szervezett térben az impulzus sűrűség, a lokális szabadság csökken, melytől egyre nagyobb 
belső feszültség alakul ki, és ez az életterek, a szervezett és együttváltozó életbuborékok 
hőmérsékletének, nyomásának a növekedése közben azok felfúvódásával is jár. Az élet 
nagyobb szimmetriában változó felszíneire kitáguló, kisebb belső sűrűségűvé váló 
életbuborékok szereplői között ilyenkor megnő a távolság, elhidegülés alakul ki, a feszült és 
veszélyessé váló élettérben nagyobb egységnyi tér kell a szabad áramlás megőrzéséhez. A 
szerveződések átlagos sűrűsége ilyenkor csökken, és az életbuborékoknak is tekinthető életterek 
belső térrésze üresebbé, nőiesebbé, és melegfúzióssá válik. Ezzel együtt a térbeli kiterjedésében 



 151

megnő az aura, de a tömeg nem vész el, csak egyre nagyobb körben kering a belül feszültté 
váló, elnőiesedő, elöregedő centrális szervezete körül. Amikor az élet belső elektronpályái, 
aurái és belvárosi részei a környezetből betelepülő minőségekkel betelnek, a belvárosokba, a 
centrumok központjába húzódó szegények és nincstelenek vesztenivaló lehetőségekhez, 
élettérhez és lakhatási lehetőséghez jutnak. A folyamatban a szegénység térhódítása elől 
kiköltöző átlagos szerveződések életáramlása egyre nagyobb körre terjed ki, miközben az 
elöregedő belvárosi térrészek az átlagos és az elit minőségben egyre néptelenebbé, kiüresedővé 
válik. Ez a decentralizációs folyamat, a szét és kiáramlással túltelítetté váló környezetnél 
szabadabb és körkörösen védettebb teret hoz létre a szervezett, elnőiesedő életbuborékok, a régi 
centrumok belsejében, amely miatt a környezetben a nagyobb feszültséget, az életversenyt és a 
túltermelést egyre nehezebben viselő, az élettermékeknek szabad teret és értéklehetőséget 
kereső élet beáramlik a minőségével még nem teljesen kitöltött, lepusztuló, de általa új életre 
keltő élettér részekbe.  
 
A térben a mikroszintű élet, hatás áramlik, amelynek olyan az eredőjében megváltozhatatlan 
fizikai törvényei, korlátai vannak, amelyek biztosítják az élet periodikusságát és folytonosságát. 
A szabadabb belső térrészekbe beáramló mikroélet azonban megváltoztatja az idővel általa is 
telítettebbé váló térész állapotát, és miközben a korábbi feszültséget lehűti, hőenergia hiányt, és 
rendezettségbeli többletet hoz létre. Ez az adott élettérben szerveződési télként jelenik meg. A 
környezetben már lehűlt, az azonos és megtartott jó rendezettség miatt kevés impulzusba került 
és ezért sok lendületenergiával rendelkező, az ionos szélbeli áramlásban hidegfúzióssá váló, 
szabad, de irányba rendezett céllal érkező szervezetek tömeges beérkezése lehűti az életteret, és 
felfokozza a meleg és a hiányzó hőenergia, a nagyobb változás és a kisebb rendezettség utáni 
vágyakozásokat. Amikor a túltágult és kiüresedett életbuborékok tágulási energiája, a 
beérkezőkkel a kiteljesedés lendülete és ezzel a nyár heve elfogy, az életbuboréknál közben 
nagyobb életnyomásúvá, eltérővé váló környezetből megindulnak a befelé ható, energiát és 
hatásokat beszállító változások. A szervezeti nyár miatt kitáguló életbuborékok ellenhatásra 
késztetik a körülöttük lévő és általuk is összenyomott környezetet, amely miatt, amikor a 
tágulás, a kilégzés véget ér, a környezet nagyobb nyomása és áramlóképes, de a helyi 
túlnyomást már nem jól viselő, erre érzékenyebbé váló részecskéi, szervezetei beáramlanak az 
alacsonyabb életnyomásúvá váló térrészekbe. Ilyenkor helyi leány, vagy fiókvállalatokat 
hoznak létre, a képviseleteikkel betelepülnek a számukra és az élettermékeikre kellően 
szabaddá, és fogékonyabbá váló térrészekbe, és a helyiekkel keveredve, vegyülve 
utódszervezeteket hoznak létre. Ez a betelepülés, az energiacsere időben eltolt beáramlási 
időszaka, amikor a betelepülőkkel szabad energia és vetésre alkalmas életmag, fejlettebb 
tudásinformáció is érkezik. Azok, akik betelepülnek, energiát és befektetést visznek, 
meggyökerezni és termelni, vagy eladni akarnak, és akik ma szántanak és vetnek, azok holnap 
aratni is akarnak. A régi és elavult élettermékek, technológiák, folyamatok, mint a termés 
kifejlődését fékező gyomok kipusztítódnak, lebomlanak, a környezet azonossága és 
befogadóképessége a nekik állásokat adó és foglalkoztató idegenekkel szemben növekszik. A 
korábban az életterekből egy előző ciklus alkalmával kiáramló nagy azonosságú, de emigrált, 
kitelepült, kivándorló szerveződések azonossága, elfogadási képessége még megfelelő, ezért 
ezek bárány ruhájában érkezik az idegen farkas, adakozónak, támogatónak tűntetve fel magát 
előkészíti a gyomtalanítást, a vetésre és vetésforgásra alkalmas életteret. A beáramlás azonban 
keveredéssel és átlagolódással jár, és a helyiek sikeresebb folyamatokba keveredésekor 
elkezdődik az új, lendületes fejlődést hozó tavasz. Egy életciklus, egy fejlődési kör, időszak 
véget ér, és elkezdődik egy másik.  
Az életidőnk a Vízöntő ciklusába fejlődött, az élet szerveződésében új időszak kezdődik, amely 
azonban már eltérő vegyületi állapotot, és más minőségű élettermékeket hoz létre. Elkezdődik 
az együttműködő társadalom építése, az élet fúzióba segítése. 
 
A Nappal együtt a nagyévi körében áramló Föld szerveződés átjutott egy rendszerhatáron, egy 
másik csillagrendszer, vonatkoztatási rendszer befolyási övezetébe, és Nap anyjától távolodó, 
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az átlagos szimmetriafelületen áthaladó Földbolygó, követve az idősebb Mars testvérét, a 
Naphoz viszonyítva egy külsőbb keringési pályára, külsőbb ,,elektron pályára,, lépett. Ami azonban 
a Naptól radiális irányban távolodás, az axiális irányban közeledés egy másik áramlási 
irányrendezettségű vonatkoztatási rendszerhez, amelynek a befolyási övezete ezentúl erősebben 
hat ránk. A  határfelülethez, a térbeli idegpályához közeledve, a kevert rendezettségű kaotikus, 
nem teljesen kiszámítható időszak az időben véges állapot, amely akkor alakul ki, amikor egy 
szerveződés áthalad egy nála nagyobb élettömeget változásban tartó melegfúziós rendszer 
felmenőit elválasztó határfelületén, amelyet a felmenők közötti szimmetria felületnek, 
hatásegyenlőségi felületnek, a Nap vonatkozásában ekliptikának, a Föld vonatkozásában 
egyenlítőnek ismerünk. Ilyenkor a vegyes, többes ráhatások miatt a szervezett élet az érintett 
térben kaotikussá válik, a tömeggel és nagy tehetetlenséggel rendelkező materiális élet nem 
ismeri fel egyből az uralkodó, megváltozó ionos szél irányát, amely miatt az irányadó és már 
meghatározó rendezettséghez idejében nem alkalmazkodik. Ha az élet rutinból a már 
megszokott irányba áramlik, a kevésbé változó, túl konzervatív állapot, az adott térben elvárt 
rendezettséghez képest már nem javítja, hanem rontja a rendezettségét, amely ilyenkor már nem 
jó, hanem rossz iránynak tekintendő.  
A Napi felmenőket képező két nagy csillagrendszer közös határára, a napi ekliptikára érkezett a 
bolygónk, amelyen áthaladva a felmenői nagyapai eredőjű hidegfúziós rendezettséget a 
nagyanyai melegfúziós rendezettség váltja fel. A hidegfúziós időszaknak lehet hogy vége, és ha 
nem távolodik el a Nap anyjához képest radiális irányban külsőbb életkörre, ,,elektronpályára,, a 
Földön a melegből nemsokára túl sok lesz. Mivel a jóból is megárt a sok, ezért az életterünk 
túlmelegedését csak növeli, hogy a közös élettérből egyre többen elköltöznek a túl meleg és 
feszült életet nem jól viselő hidegfúziós, férfias részecskék. A vegyes élet lehetősége csökken, 
egy időre elnőiesedik a bolygónk, és az életnek lendületenergiát adó hidegfúziós részecskék egy 
életkörrel ,,elektronpályával,, külsőbb, a hőmérsékletében enyhébb, még a múltabb állapotban 
változó új élőrétegbe költöznek.  
A Termoszféra változássűrűsége, keveredése növekszik, és nemsokára a Bioszféránál 
átlagosabb, annál magasabb egyensúlyban változó, tömegfelezői réteggé válik, olyanná, 
amelyben az élet három fő tényezője, az apa, a fiú és a szentlélek közös szimmetriában 
sikeresebben keveredik. A folytonosság kiépülése e rétegben egyre sikeresebbé válik, az élet 
egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe épül. Az oxigén és a víz részecskék átpártolása 
várható a hidrogénben és lendületben még sokkal dúsabb fiatal réteg felé. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az élőrétegünk, a Bioszféra, az átlagos, sok átlagos víz szervezetet, sok vizet 
tartalmazó élőrétegből, a külső hidegfúziós energiától egyre elszigeteltebb, melegfúziós irányba 
fejlődő belső élőréteggé válik. A melegfúzióssá váló, elnőiesedő élőrétegekben, szervezetekben 
növekszik a változássűrűség, csökken az egyértelmű rendezettség és a kiszámíthatóság, romlik 
az idő linearitása, növekszik az impulzusok esélye, gyorsul az idő. Az ilyen, az egyre 
kiszámíthatatlanabb élettérben élő, változó szerveződéseknek, szervezeteknek, életbuboréknak 
ki kell tágulnia, a közös térben keringő részecskéknek el kell egymástól távolodnia, (amely növeli 
az elidegenedést), hogy az akadálytalanabb életáramlást továbbra is fenn tudják tartani. A 
határfelületeket védő részecskék egymástól távolodásával, a belső térből elmenekülő még 
érzékenyebb, szerveződések eltávozásával, a belső életnyomás csökkenésével egyre nagyobbá 
válik az az időrés, amelyen át a környezetből a kiüresedő élettérbe be tudnak áramlani a sokkal 
kisebb méretű, még kisebb tömegű szerveződések, amelyek közös élettérbe, szervezetekbe 
bejutását megkönnyíti az elidegenedés, az elfáradás és a közöny. 
 
Az élőrétegünk tehát egy nekünk viszonylag hosszú evolúciós folyamatban, egy negyed 
körciklusban a korábbi kellően vegyes átlagos állapotából, melegfúziós irányba, hatásba fejlődő 
elnőiesedő, melegenergiát a környezetnek átadó nyár állapotú élőréteggé válik. Mivel a 
Bioszféra külső környezetének a vele egyenrangú, de fiatalabb, még nagyobb azonosságú 
élőréteg, a tavasz állapotába szerveződő Termoszféra tekinthető, ezért az élőrétegünk a 
fiatalabb testvérnek egyre inkább melegfúziós energiát, Orgon részecskéket adó, és az új 
élőrétegben kifejlődő élettermék többlettermelést átvevő befogadó élőréteggé válik. A külső, 
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fiatal és dinamikusan fejlődő termoszférában, a rétegünkből is kiáramló Orgon részecskéken 
lefékeződnek és velük lamináris párokba szerveződnek a külső környezetből érkező gyors 
hidegfúziós elektron, proton és foton részecskék, amelyek a kiszámítható, de kellően védett 
életteret adó termoszférában egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe, hidrogén és nitrogén 
atomokba épülnek. A Termoszféra eléri a Mengyelejev féle atomi fejlettség első vagy és 
második, harmadik periódusát, és e fejlődési folyamatban egy periódussal mi is továbblépünk. 
Az élőrétegünk a többi idősebb belső réteggel együtt, már lefékeződött melegenergiát biztosító, 
Orgon részecskéket termelő belsőbb élőréteggé válik, amelynek a Föld szervezet életében az a 
szerepe, hogy a külső rétegeken áthatoló túl gyors, túl nagy lendületű, nagyon nagy 
áthatolóképességű hidegfúziós részecskéket semlegesítse, megszelídítse, lassabb és laminárisan 
rendezett kerületi irányú réteg és életáramlásba kényszerítse, szoktassa. A megcsappanó 
fotonok pótlására hamarosan át kell állnunk e fejlettebb, indulatosabb életenergia befogadására 
és vele való tartósabb együttműködésre. Az élőrétegünk szerepe a külsőbb rétegben kialakuló 
fúzió sikeres segítése, katalizátor szerepre leltünk. 
A korábban sok életenergiával és tapasztalattal feltöltődő belső, (befelé fejlődő) élőrétegek 
szerepe azonban nem merül ki a túl heves lendületű részecskék megfékezésében, rendezett és 
szervezett lamináris életáramlásra szoktatásában, hanem a korábbi időszakban anyaggal, 
hatással és tudással feltöltődés árát is el kell kezdeni törleszteni.  
A Föld jelenleg a legnagyobb sűrűségű bolygó a Naprendszerben, a Napcsaládban, amelyet 
eddig jól tartott az anyai Nap, valamint a sok táplálékot és hidegfúziós rendezett energiát adó 
rokoni környezet. A bennünket eddig tápláló, valószínűen nagyszülői, vagy egy idős felmenői 
környezet egy része, vagy nekünk fontos támogató szerveződése elöregedett, beteg, amelynek a 
közeli időben novává válása és vendégek érkezése várható. A számunkra eddig fontos hatásokat 
adó, támogató energia kiesését érzi most a bolygónk, de lehet, hogy csak eltávolodtunk egy 
olyan felmenői rokontól aki a végét járja, akinek a közelsége és a benne kialakuló túl nagy 
áthatolóképességű alszervezetei most egyre veszélyesebbek a számunkra. 
Ha a felmenői, rokon beteg, akkor az egészségtelenné, és egyensúlytalanná váló, de nagyon 
nagy részecsketömeget eltartó szervezetéből már jó ideje menekülnek a környezetbe a változás 
szelét idejében megérző, a változás információját már ismerő részecskék. Ezek árasztják el a 
környezetünket olyan sok hidegfúziós lendületenergiával, amely fejleszti a termoszférát, de 
amelynek a lendületet megszűrő, fékező árnyékoló képessége éppen ezért egyre nagyobb. 
Ahhoz azonban, hogy a körülöttünk lévő termoszféra megfelelően fejlődjön, és számunkra 
kívülről kellően védett térrészt biztosíthasson, olyan belső ellenhatást biztosító melegfúziós 
energiával, a beépült tartalékok felbontásával, exportálásával kell ellátni, amelyre a gyors fejlődéshez, a 
feladata teljesítéséhez éppen szüksége van. Az élőrétegünk szerepe megváltozik. Eddig főleg 
átlagos víz részecskéket hoztunk létre és tartalékoltunk a környezetből beépült hidegfúziós, és a 
belsőbb rétegekben felszabadult melegfúziós energiákból. Mivel a rétegünk, a korábban beépült 
energiák felbomlása, az elöregedett szervezetekből felszabaduló, születő részecskék 
felszabadulása során erőteljesen melegszik, ezért várhatóan a nagyévi negyedciklus végére, a 
tavaszi vizes korszak is véget fog érni. Ezt a szárazság és a nagyévi nyár állapota követi, 
amelykor a vizes állapot után az élőrétegünk, a többi élőréteggel együtt és egyszerre, a 
karmikus bonyolultság felé továbbfejlődik.  
A Mengyelejev által atomi táblázatba szerkesztett hét periodikus szint, hét egymással 
együttműködő rokoni réteget, eltérő generációkat, vagy testvér rétegeket jelent, amelyek 
ilyenkor egyszerre fejlődnek, és az energia betáplálás, hasznosítás rendjében az idősebbek egy 
sorral hátrább kerülnek. A kifelé fejlődő rétegekben, a szervezetekben a külső védelmet ellátó 
bőrrétegek levedlenek, vagy kisebb pihékben lehámlanak, és a belsőbb átlagostól kifelé eső 
rétegek egyre kijjebb kerülnek. A belső átlagos rétegek is megújulnak, de az ezeken már belül 
lévő a belső védelmet ellátó élőrétegek, miként az emésztő rendszerben, a béltraktusokban 
egyre beljebb kerülnek. Míg a kifelé fejlődő rétegek egyre több hidegfúziós lendületenergiával 
birkóznak, és a kívülről érkező túl nagy lendületűek ellen védik a szervezetten együtt élő 
közösséget, eközben együttműködve kapcsolatot tartanak a határfelületen kívül a környezetben 
élőkkel, addig a befelé fejlődőknek a belsőbb élőrétegek túlfejlett, hozzánk átáramló 
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szerveződéseivel kell megbirkózniuk és kapcsolatot tartaniuk. Ha az átlagos réteg, vagy 
bármelyik irányban a megfelelő kapcsolattartás, a hatás átadás, - átvétel folytonossága 
megszakad, akkor a külön eső részekre bomló egység, mint a korábbi tömegben és fejlettségben 
együttváltozó szervezet életképtelenné válik. A szervezett a létfontosságú részektől elszakadása 
után felbomlik, elhal. 
 
Minden élőréteg két, egy belső pl. a melegfúziós hatásokban fejlettebb, és egy külső, a 
hidegfúziós hatásokban fejlettebb határréteg között fejlődik, amelyekkel állandóan szoros 
kapcsolatot együttműködést, hatáscserét kell tartania. Ahhoz hogy ezt megtehesse, kellő 
azonossággal, átmeneti állapotú szerveződésekkel kell rendelkeznie. Minden réteg a mind a 
belső, mind a külső rétegek szerveződéseivel kellő azonosságú, lényegében a köztes réteg 
mindig a két, vagy több szomszédos réteg, (szerveződés) elődeinek a keverékeiből fejlődött ki.  
 
A környezeti azonosság és az elfogadás növelése történhet kicsi adagokban, pl. a környezetben 
szétáramló virágporral, a lehulló virágszirmokkal, levelekkel a talaj azonossága, 
befogadóképessége növekszik, de kialakulhat a környezetben változó részecskék sikeres 
keveredésével és vegyüléssel is. Ha azonban az átlagos állapotból, a külső környezet felé 
fejlődés helyett, a Termoszféra rétege által elszigetelődve befelé fejlődünk, akkor a sorsunk a 
belső, melegfúziós hatásokban fejlettebb, összefonódottabb, tekervényesebb gondolkodású, de 
az élőrétegünkön átáramló felszabadított Orgon részecskék élőrétegünk rendjéhez, 
rendezettségéhez szoktatása. Ez azonban nemcsak a szoktatott, hanem a szoktató 
megváltozását, melegfúzió és a rendezettségben hiányosabb állapot felé fejlődését is 
eredményezi. Miközben a túlfejlett rétegből az élőrétegünkön áthatoló itt minden szabályt be 
nem tartó melegfúziós részecskéket a honi rendre neveljük, kényszerítjük, eközben a rétegünk 
kölcsönhatásba került szervezetei is a nem kívánt irányba fejlődnek, egyre melegfúziósabbá, a 
hagyományos alapálláson erkölcsi megítélés szerint rossz mintákat követővé válnak. A nem 
kívánt hatás miatt mindenkor figyelni kell a keveredési arányokra, mert ahol túl rossz arányú a 
keveredés és az átlagoshoz képest túl sok az itt rendetlennek számító melegfúziós részecskék 
aránya, ott nem a rossz válik jobbá, hanem a jobb válik a másságot egyre nehezebben tűrővé, 
vagy alkalmazkodóvá, vagy az élet felszínéről leradírozottá.  
 
Sajnos jó negatív példa erre, Moetrius, romatelep mellett, határfelületen lévő vállalkozási szervezetének 
a 10 év alatti teljes lebomlása, a vállalkozási eszközök, gépek, szerszámok, kerítés stb. többszörös és 
teljes ellopása. Amikor egy élet munkáját, a lokálisan erős túlsúlyban, túlzott hatásban lévő, a tudatban 
és a helyi elvárt rendben fejletlenek elorozzák, amikor a kerítést és a beton alapot is évente többször 
ellopják, a lokális keveredéssel, a rendezettségre neveléssel, a szervezettséggel valami baj van. Amikor 
egy ország már nem tudja eltartani az általa létrehozott, tudatlanná tett koldus réteget, amikor már nem 
fékezi, hanem segíti a rossz hatás szaporodását, akkor a megszokott jó irányba fejlődésnek vége, és az 
elkeseredett gazda, vagy maga is azonossá, nazarobin önbíráskodó bűnözővé, a kárait megtorlóvá, a Ku 
Klux Klánt létrehozóvá válik, vagy áldozatul esik a javai lepusztulását segítő rossz politikának. 
 
Térjünk azonban vissza az élet napfényesebb oldalához: 
 
Ha az átlagosból befelé fejlődő rétegek szerepe a túlfejlett, vagy belülről, a nagyobb 
változássűrűségű rétegekből érkező megbarnult rosszak megfékezése, akkor a rájuk ható 
negatív hatások, a romló szervezettségű társadalom tünetei, amelyek jelzik, hogy a 
szervezettséggel, a nagyobb rendszerben elvárt rossz hatások megfékezésével nagy baj van. Ha 
egy élet, vagy szervezet, nem tölti be a társadalom, vagy és a környezet által tőle elvált 
szerepét, akkor előjön ,,a van másik,, effektus, és a környezet, élve a lehetőséggel lecseréli, 
vagy megregulázza a vele nem elég jól együttműködőt. 
 
Annak érdekében, hogy a környezettel összhangban lévő, de egyéni célokat is szolgáló közös 
célt, jó fejlődési irányt kitűzhessünk, tisztázni szükséges, hogy mi a fejlődő élőrétegünkkel 
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szembeni elvárás? Merre fejlődik a környezet igénye, azaz mit vár el tőlünk az élőrétegeinken 
kívül, vagy belül fejlődő külső környezet, a rajtunk és kívül fejlődő részecsketömeg, és ezzel 
szimmetriába állítandóan a velünk együtt az élőrétegünkben, a közös szervezeteinkben és a 
bennünk is együttváltozó belső tömeg, a velünk változó Nép és a mi részecskéink? 
 
Ha csak a belső hangra és a belső igényekre, az egóra figyelünk, a környezet szemében 
önzőekké válunk, akik csak magukkal törődnek, és ekkor kizsákmányoltabbá, lepusztulóbbá 
válik a környezet, ha azonban nagyon a környezet igényeire, elvárásaira figyelünk, akkor a 
mindig engedő, a kifelé túl jó, de a befelé állandó vesztes pozíciójába kerülhetünk. Míg az első 
esetben elveszítjük a környezet és a közmegbecsülését, a második esetben a saját 
önbecsülésünket veszíthetjük el, és az a szervezet, aki a béke érdekében mindig enged, 
kizsákmányolhatóvá válik, amely belső anarchiát hoz létre. Ma Magyarország belső 
Önbecsülése elveszett, anarchia és szervezetlenség vett erőt a törvényen, a rend romokban 
hever. Az ország évszázadok óta a mindig engedő, a mindig vesztes oldalra került, ideje már a 
környezet jelzéseire jobban figyelni. Ha azonban azok néznek előre, akik túlságosan is 
rövidlátók, a melegfúziós vezetőink az irányok és az összefüggések megmutatásra 
alkalmatlanok, de jók a részletek megismerésében, a helyükre velük. 
 
Mit kell tehát tennie egy átlagos szervezetnek annak érdekében, hogy az időben és a térben 
változó állapotok közben is az élet felszínén, és az átlagos állapot, és külső, - belső hatások 
egyensúlyában a szimmetria közelében maradhasson ? 
 
A lehetős legfontosabb, megfigyelni és megismerni a nagyobb energiaszintű külső környezet 
fejlődési lehetőségeit, a valószínű fejlődési irányokat, és a lehető legnagyobb életrugalmasságot 
annak a szolgálatába állítani, hogy az ismeretlen irányú fejlődés esetén is kellő életrugalmassággal a 
kívánt irány felé elmozdulhassunk. Nem alakulhatnak ki szélsőséges viszonyok akkor, ha nem 
ismerjük az elmozdulás, a környezeti fejlődés irányát, mert ez esetben a szélsőséges állapottal 
ellenkező irányba fejlődés esetén, túl kicsivé válik az élet tolerálási, alkalmazkodási lehetősége. 
Ismeretlen, többtényezős állapotfejlődés lehetősége esetén, az átlagos állapot arányát növelni 
szükséges, de az is jó elmozdulási reakciót hozhat létre, ha a nagy és együtt tehetetlen részeket, 
sokkal kisebb méretű, tömegű, a részeiben nagyobb életrugalmasságú részecske egységekre 
bontjuk. Ha kicsi és rugalmas egységekre átszerveződik az együtt túl nagy tehetetlenségű, csak 
nehezen és lassan a kívánt irányban lemozduló élőtömeg, akkor az élet cselekvőkészsége, 
rugalmassága nő, és a környezetben kialakult állapotokhoz gyorsabban és sikeresebben 
alkalmazkodik.  
Ma az élet többdimenziós bonyolultságba épült élet gyorsan bomlik, az élőrétegünk elöregedett, 
a szervezettség szétesőben, a határozatlanság csapdájába kerültünk. 
 
Ez éppen olyan, mint az együttváltozó halraj, amely akár sokezer kicsi, de együttváltozó, egymást érző 
egységből szerveződik, és amíg lineárisan, a megszokott tempóban változik a környezet, békésen együtt 
úszkál. Ha azonban nemlineárisra fordul az idő, és veszély közeleg, a nagy egység, a halraj, azonnal 
egymástól eltérően is cselekedni képes sok kicsi egységnyi hal szerveződéssé válik, amelyben az a közös, 
hogy valamennyi része, a veszély közeledésekor a neki lehető legkedvezőbb irányba távozik. Ha 
valamelyik egység, hal nem jól követte a természet igényét, ez esetben a rosszul döntő szervezet részei, 
alkotói még kisebb egységekre bomlanak, a halat elfogyasztja, bekebelezi a nála sikeresebb nyelője. 
Ilyenkor a hal alaknak látszó szervezett együttváltozás megbomlik, a volt hal szervezeti egységben 
nemlineáris változás alakul ki, és a szervezettség szétesése, a bonyolultság leépülése közben lebomlik. A 
részek egy része, a fogyasztóba átépül, a szükséges és okosabb fehérjék szinte egy az egyben átépülnek, 
de a nagy azonosságú és nélkülözhető, már kevés egyediségű szervezetek lebomlanak, és változtatóképes 
energiát szolgáltatnak a fogyasztó növekedéséhez, a cselekvőképességének a megőrzéséhez. 
 
Ha azonban már ismerjük a változás valószínű irányát, a környezetváltozás lehetséges 
következményét, az igények és a rendezettség fejlődését, akkor a később nagyban kialakuló 
folyamatok elé mehetünk. Mivel a legkisebb, de még kellő folytonosággal rendelkező, bennünk 
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élő kisebb energiaszintű részecskéink, még a fotonoknál is előbb kapcsolnak, ezért az általuk 
átadott érzésszintű információk a látott információknál hamarabb érkeznek. Lásd a két éve volt 
nagy Cunami kipattanását, amely előtti napokon erős izgalmi állapotban, szupernóvává vált a 
tejútrendszeren áthaladó, Nyilas galaxisban változó valamely idős csillag. A támogató kiesése miatt, a 
térségben kialakult rétegegyensúly megbomlott. A Külső tér változását figyelő csillagászok csak néhány 
nappal később észlelték a rádióhullámok frekvenciáján és fényinformációként csak később érkező 
hatásokat, a menekült részecske hullámokat, amelyek Kepler óta a legnagyobb szupernóva robbanásként 
regisztráltak.  
 

A fénysebességgel haladó részecske egy hasonló sebességű, de ellenkező irányba haladó mezőhöz képest a 
fénysebesség többszörösével haladhat. Jó példa a fénynél nagyobb sebesség bizonyítására a 2005-ös szökőár 
kialakulása. A szökőárat megelőző időkben a tejútrendszer túlsó felén, kb. 50e fényévre tőlünk egy csillag 
rendezettsége hirtelen megváltozott.  
 

Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján  

2005. Február 19, szombat, 13:17:38 | Kategrória: Világűr Idézet az Internetről. 
 

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

Kepler óta a legnagyobb robbanás a Tejútrendszerben  
A december 27-ei fellobbanás olyan erősségű volt, hogy a Holdat is súrolta a kibocsátott sugárzás, 
amely a Föld légkörét is bevilágította. A robbanás egy egzotikus csillag, egy szupermágneses 
neutroncsillag felületén keletkezett. Az SGR 1806-20 kódjelű égitest felrobbanása a Southamptoni 
Egyetem kutatója, Rob Fender szerint Kepler 1604-es megfigyelése óta a legnagyobb, ember által észlelt 
fellobbanás volt galaxisunkban. (A kódnév egyébként arra utal, hogy a neutroncsillag a Sagittarius, 
vagyis a Nyilas csillagképben található???.) Egyes számítások szerint - amelyet a BBC idéz- az SGR 
1806-20 körülbelül 10 ezer trillió trillió trillió (!) wattnyi energiát bocsátott ki december 27-én. Az 
akkori sugárzási szint persze pár pillanat alatt lecsökkent, de hosszú hullámú radiáció még most is 
megfigyelhető a tudósok szerint. A szóban forgó égitest mindössze 20 kilométeres átmérőjű, és a 
Tejútrendszer túlsó végén található. A szupermágneses neutroncsillag egy másodperc tizedrésze alatt 
annyi energiát bocsátott ki, mint a mi Napunk százezer év alatt - magyarázta Fender.  
 

Túlterhelte a mérőműszereket 
Az esemény nyomán felszabadult sugárzás a mérőműszereket is túlterhelte, a Földön pedig immár 
legalább húsz kutatóintézet próbálja közösen megvizsgálni, hogy mi is történhetett a neutroncsillaggal, 
amely óriási mennyiségű gamma-sugárzást bocsátott ki. A szupersűrű neutroncsillag kizárólag 
neutronokból áll. A neutron az atommagot alkotó egyik elemi részecske, a hidrogén legegyszerűbb 
formájának kivételével az összes atommagban megtalálható. A neutroncsillagban az elemi részecskék 
iszonyatos mennyiségben préselődnek össze, általában azért, mert ezek az égitestek óriáscsillagok 
összeomlása után keletkeznek. Az SGR 1806-20 is apró csillag, mindössze 20 kilométeres átmérőjű, 
viszont elképesztően gyorsan pörög: 7,5 másodperc alatt tesz egy fordulatot.  
Ennek megfelelően szupererős mágneses mezővel rendelkezik az égitest, és ebben a struktúrában ment 
végbe valamilyen változás a robbanáskor - magyarázta tovább Fender. 
A cikkben számos ellentmondás található. Ha az esemény észlelése a fénysebességű részecskék által szállított 
információval történne, akkor csak 50000 év alatt érhetne el hozzánk a fotonokkal érkező fényinformáció. Ha 
semmi sem terjedhet gyorsabban a fénynél, akkor ez az esemény vagy ötvenezer évvel ezelőtt történt, vagy a 
fotonoknál sokkal kisebb tömegű és nagyobb sebességű részecskék hozták a hírt. A cunamit okozó földrengés 
utáni napra teszik a csillagtéri esemény időpontját, de ez nem másnap következett be, hanem a múltban, tehát 
idővel jóval korábban. Az viszont egyértelmű, hogy az esemény detektorokkal történő észlelése előtt, olyan nagy 
mennyiségű, a fénynél és a sugárzást mérő műszerek felbontóképességénél is kisebb méretű, tehát a fotonoknál 
kisebb tömegű de nagyobb sebességű részecskeinvázió ekvipotenciális energiahullámai haladtak át a Földön is, 
amely időben megelőzte a foton fejlettségű részecskéket, és szinte azonnal kiváltotta a határozatlanná vált tenger 
alatti rétegek már régen rossz szimmetriájának a megváltozását. 
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A gyors és kicsi részeknek a galaxisunkban történő szétáramlását azonban sokkal nagyobb 
tömegben együtt maradt, továbbra is együttváltozó kisebb-nagyobb részecsketömegek követik, 
amelyek attól függő sebességgel terjednek szét a környezetben, hogy mekkora kezdeti 
sebességgel, milyen nagy tömeggel és tartós gyorsító hatással indultak, valamint menet közben 
milyen fékező, gyorsító és gravitációsan meglendítő parittyahatások érték őket. 
Közben sokan pályamódosulást szerezhetnek, akár többszörösen is eltérülhetnek, időben sokkal 
későbben, kései és már nem várt vendégként érkezhetnek meg más vonatkoztatási 
rendszerekben. A nagyobb tömegűek sokkal lassabban gyorsulhattak, de viszont kitartóan, 
nehezen eltéríthetően és kevésbé befolyásolhatóan áramlanak a megkezdett, vagy módosult 
irányokba. Más, néhányezer, vagy néhány százezer tonna tömegű részecske szervezetek a 
csillagtéri szereplők között ide-oda vetődve, sodródva, a határfelületek által a galaxis 
idegpályáira terelődve, a senki földjének számító neutrális síkra találhatnak, amelyen szabadabb 
a közlekedés, jobb a gyorsulási lehetőség és a kicsi életszereplők azonos iránya estén szabadabb 
a pálya. Az azonos irányba tartó hidegfúziós részecskék közösségei, a nagy tömegű, általuk 
uralható, terelhető tömeget akár faltörő kosként, vagy elől járó mamutként is felhasználhatják a 
hozzájuk képest lassan áramló, nagy tehetetlenségű, neutrális szervezeteket, amelyekkel sikerrel 
átszakíthatják egy általuk vágyott melegfúziós élettér, szervezet szűzhártyáit.  
 
Ha egy élettér már rosszul szervezet, nem elég jó a keveredése, akkor rajta a kertész ásója segít. 
A megkeményedett, betömörödött, és ezzel túl kicsi keveredő felületet biztosító kerti talajt fel 
kell törni, meg kell munkálni, szántani, vagy ásni, hogy a túl tömör, és keveredésre alkalmatlan 
nagy sűrűségű felület, porózusabb, sokkal nagyobb felületű, a keveredésre is alkalmas 
életfelületté válhasson. Miként a szántóvető ekéje, a kertész ásója, gereblyéje is fellazítja és 
keveredésre alkalmasabbá teszi a túl tömörré, a keveredést nem segítővé váló talajt, hasonlóan a 
faltörő kosként az élőrétegek határfelületein áthatoló, nagy tömegű neutrális szervezetek is 
felkeverik a túlülepedett élettereket, összekeverik az egymástól nagyon elkülönült, vagy 
elkülönítik, szétválasztják, szelektálják az éppen túlságosan is összekeveredett élőrétegek nem 
egymáshoz való szereplőit.  
Az ilyen nemlineáris téreseményekkor kialakuló rétegszelek, gyors áramlások felszakítják a 
nem elég szilárdan egymáshoz és a bolygókéreghez kapcsolódó felszínt, és az akár több ezer 
km-es szelek minden mozgatható dolgot felkevernek, felemelnek a sikeresebb keveredést 
biztosító légtérbe. Az örvényes áramlások által a magasba emelt szerves és szervetlen anyag 
azonban nemcsak keveredik, hanem a térfogattömeg eltérő sűrűsége alapján eltérő rétegrendben 
ülepedik le, amelyben a nagyobb térfogat-sűrűségű anyagok, szervezetek hamarabb esnek le, az 
új és ionosan már tisztább, egységesebb rétegrendben. Az egymásra ülepedő rétegek betartják a 
fejlettség rendjét.  
A legnagyobb lendülettel kilökődő, a szökési sebességet elérő anyagokat az örvényes áramlások 
új, leváló utód szervezetbe egyesítik, míg a felszakadt placenta el nem porlódott maradványa 
visszahull az egyben maradt ionos rétegekre. Új (régi) rétegrend alakul ki, amelyben a nagyobb 
sűrűségű, a Mengyelejev táblázatban fejlettebb periódusban szerveződő anyagok alulra, a 
belsőbb rétegekbe kerülnek, és föléjük, rajtuk kívül egymás után rakódnak le a náluk kisebb 
sűrűségű, kisebb tömegekre, egységekre visszabomlott részek, életanyagai. A rétegégésekkor a 
levegőbe kerülő, környezeti oxigénhiányában kielégítetlen szerelmi lázban nem teljesen elégő, 
nem lebomló korom és szénrétegek is hasonlóan ülepednek le, a sűrűségüknek és a 
fejlettségüknek is megfelelő sorrendbe, amely után vékony, de egyenletes ionos rétegeket 
hoznak létre a felszínen, amelyet ezt követően betakarnak a felülre, kívülre kerülő kisebb 
sűrűségű rétegek.   
A nemlineáris idő alatt a bolygó szervezet központi részét betakaró elektronban dús felhő 
rétegek elveszik a fotonok bejutási lehetőségét, amely miatt a külső rétegekben sok impulzus, 
lendület energia és hőmérsékletnövekedés, tartós üvegházhatás, a belső, alsóbb rétegekben 
pedig foton jelegű hidegfúziós energia hiány, átmeneti hőtorlódás, és egymással ellentétes 
irányú rétegszelek alakulnak ki. A kiválási, szülési folyamat végén, a szervezet belső részét 
körbevevő füst és porfüggöny miatt tartós fényhiány, alakul ki, amely a rendezettséget növelő 
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hidegfúziós energiahiányhoz, tartós lehűléshez és ezt követő alacsony életnyomáshoz vezet. Az 
időszakban a Vénusz állapotához hasonló, analóg körülmények alakulnak ki a szilárd réteg 
felett, amelyben melegfúziós utód fejlődésére ad megfelelő körülményt. Ha a téreseményben 
kisebb és lendületesebb, hidegfúziósabb, férfiasabb utódba épülő részecske tömeg távozik, a 
bolygórétegekben lévő maradvány, dominanciába kerül és elnőiesedik, melegfúziósabbá válik, 
de ha nagy energiaszintű az esemény, és a hidegfúziós eredő kerül a megtermékenyített 
bolygóban dominanciába, akkor a kisebbségbe kerülő melegfúziós részecskék távoznak, és 
sokkal nagyobb por és füst veszi körül a férfiasabb eredőjűvé váló, de leány utódot szülő 
életteret. Ilyenkor az élettér lehűl, elférfiasodik, a rendezettség jelentősen megnövekszik, és a 
sokkal kevesebb beérkező fény miatt átmeneti jégkorszak, majd tartós hidegfúziós beáramlás 
alakul ki. A ciklus energiaszintje és hossza dönti el, hogy csak rétegszaporodás, vagy 
bolygószintű szaporodás történik. A nagyévi ciklusban nagyobb az esélye a 
rétegszaporodásnak, amelyben a kb. 6900 évig tartó nagyévi tél, jégkorszak akkor ér véget, 
amikor a nagyévi ekliptikára, határfelületre érve a nagyévi tavaszi szelek felszakítják a 
szervezetet körülvevő por és füstfüggönyt. Ilyenkor elkezdődik a nagyévi tavasz, egy fiatal és 
dinamikus utód réteg megszületése. De mi még a szervezeti nyár kifejlődésénél tartunk, viszont a 
rétegfogamzás, a megtermékenyítés a periódusos rendszerekben háromnegyed ciklussal is a szülés előtt is 
történhet. 
Amikor a bolygók rétegszintű szaporodási folyamatának vége, és megszületik a kisded, 
megnyílnak az ég csatornái, és a nagyobb sűrűségű szilárd felszínre lehulló átlagos eső, a 
vízözönszerű magzatvíz lehullása jelzi, hogy a nemlineáris normalizációs folyamatnak vége.  
Az eső lemossa a még szabad port és szilárd melegfúziósan fejlettebb részecskéket, amelyek a 
vegyes, már átlagos talajra hullva átmeneti, az ionosan eltérővé vált rétegeket egymástól 
elszigetelő vegyes rétegekbe ülepednek. Az eső vízfolyásokat alakít ki, amelye sűlyedékeibe a 
nagyobb sűrűségű ionosan fejlettebb anyagok lehordódnak, egyre vastagabb, nagyobb 
azonosságú rétegekbe tömörödnek, hogy évezredekkel később ismét kifejlődő bányászoknak 
legyen mit a felszínre hozni, az élet melegének a visszaállítása, a hidegfúziós hatások 
ellensúlyozása közben a levegő oxigén részecskéivel a keveredésüket segítve a kályháinkban 
elégetni. 
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A cukorbetegség és a fejlettebb környezetnek energiát adó, befogadóvá fejlesztő, 
energiával lefizető állapot. 
 
Tételezzük fel, hogy a II-es típusú időskori cukorbetegség nem betegség, hanem egy 
természetes élettani folyamat, amelyben a szervezetet építő túlfejlett alszervezetek, részecskék 
felkészülnek az élőréteg elhagyására, azaz a szerveződési mód váltására. 
 
A természet fejlődésében a szervezetek általában eltávolítják a bennük kifejlődött, vagy csak 
belekerült szélsőséges elemeket, amelyek veszélyeztetik a szervezet állapotát, egyensúlyát. A 
differenciálódásban okosabbá váló, a tisztítótűzből kikerülés után megértőbbé fejlődő és már 
kevesebb anyagi tömeget gyűjtő, iránymutatóvá váló részecskéket az aurába, a kisebb 
változássűrűséggel változó környezetbe juttatja az élet. Amely részecskék még nem értek meg a 
tudatban, a cselekvőképességben, vagy és a sors elviselő képességében a bonyolultság felé 
továbbfejlődésre, azokat a korábbi időben már átélt állapotú élőrétegekbe visszajuttatva analóg 
fejlődési lehetőséget kapnak, azaz még egyszer, vagy akár többször is újra átélhetik az átlagos 
élet részben már megszokott változásait, és ezzel megismerhetik az eltérő életváltozás másféle 
aspektusait is. A visszafejlődés azonban ha túl sokszor következik be, egyre ismertebb, 
megértettebb eseményeket ad, ezért a közös szervezetbe épülő azon részecskék, amelyek más 
sokszor átéltek és megértettek általuk ismert eseményeket, és azok következményeit, 
unatkozhatnak, zavart kelthetnek azok még nem kellően tapasztalt szervezetekben. Bizonyára 
szüksége van minden szervezetben, egy megfelelő arányban jelen lévő, tapasztalt és másoknak 
iránymutató, vagy csak őket eligazító, tanító fejlettebb részecskékre, de ha túl sok lesz belőlük, 
a szervezet eredője túlfejletté, fogyasztó típusú életté válik. Az élet teljessége azonban csak 
akkor tud kifejlődni nagyobb körfolyamatokban, amelyekre a kellő változatosság, és az állandó 
energiakészítés miatt is szükség van, ha a lassabban és sok részecske által megfelelően 
kiszámítható életváltozat mellett, ennek az együttható társa, az időben nagyon gyorsan változni 
képes pokolibb életváltozat is kifejlődik. Ha a sokkal fejlettebbek periodikusan elválasztásra 
kerülnek a még nem elég fejlett részecskéktől, akkor nem alakulhat ki lényegesen eltérőbb 
tudati állapot egy élőrétegen belül, azaz a túlfejlett részecskék, alszervezetek rendszeres 
eltávolítása, továbbfejlesztése, megnyugtatja az átlagos élőrétegeket, helyre teszi a termelési és 
a fogyasztási egyensúlyt. Mivel e túlfejlett szerveződések, a csak átlagos részecskéknek 
megfelelő kihívásokat tartalmazó élőrétegekben unatkoznak, ezért hogy ne keressék maguknak 
és másoknak a bajt, rendszeresen el kell távolítani az átlagos élőrétegekből. Mivel azonban a 
külső környezetben ezeknél a bonyolultságban sokkal fejletlenebb szerveződések vannak, ezek 
közé nem szabad tömegesen beengedni a hozzájuk képest túlfejletteket, ezért csak egy 
lehetősége maradt a Gondviselőnek, tovább buktatni, még nagyobb felbontás felé fejleszteni. Ez 
az út még mindig a tudatfejlődés, a Tao útja, és az egyre nagyobb tudati felbontás felé fejlődők 
továbbhaladnak az egyre teljesebb megértés felé. Amely részecskék túlélővé válnak, vagy és 
rendszeresen képesek elkerülni a tisztítótűzben a lebomlást, azok harc és tűzedzett 
szervezetekké válnak, amelyek egy idő után elveszítik az átlagos állapotban lévő folyadék 
részecske állapotot, és száraz, meleg állapotba átfejlődés felé haladnak. Később, megérthető 
módon, a fejlettebb élőrétegekben is analóg folyadék állapotok fejlődhetnek, azonban ezek 
egyre nagyobb energiasűrűségűek, közelednek a plazma állapota felé. 
 
Az élet a nagyobb változássűrűséget is elviselő, a bonyolultság felé fejlődő egyre nagyobb 
tömegsűrűségbe épülő részecskéket tovább buktatja. A nagyon nagy belső összefonódásból 
egyre nagyobb ionos tömegbe fejlődő szerveződések természetes fejlődési iránya a rétegről 
rétegre fejlődésben az egyre nagyobb változássűrűségű élőrétegek, a pokolként ismert 
vízhiányos, tűz életterek felé fejlődés. A kaotikus rétegekbe továbbfejlődés során azonban 
bármennyire is túlélővé vált, idővel lebomlik a legfejlettebb élet, és ismét kisebb sűrűségű 
egyedi közösségekre bomlik, amely más hasonló visszabomló szervezetek sorsában osztozik, 
ezekkel analóg sorsazonosság alakul ki.  
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Az emberi és az állati szervezetek, de az ennél kisebb madár és rovarszervezetek többsége 
nemcsak fogyaszt, hanem a szervezetnek szükségtelen hatásokat, alszervezeteket, anyagokat 
kiválasztva elkülöníti, és eltávolítva mind az alulfejlett, mind a nagyon túlfejlett alszervezeteket 
kiüríti a szervezetéből.  Az eltávolításban a különbség csak annyi, hogy míg az alulfejlett 
alszervezeteket lebontva, a még hasznosakat elkülönítve ezeket visszaküldi a saját 
körforgásába, addig a reményteleneket, az életre és a közös szervezetségre alkalmatlanokat 
teljesen visszaküldi a múltba, hogy azok ne zavarják a szervezett rendszer jelenét. A nagyon 
túlfejlett szervezeteket azonban vagy belsőbb, nagyobb változássűrűségű, nagyobb 
differenciálódást kialakítani képes fejlettebb élőrétegekbe juttatja, vagy ha már a legfejlettebb, 
és túl sok energiát fogyasztó élőrétege túltelítetté válik, akkor ebben is szelekciót indít el, és 
kiválogatva, megtartva a fontosabbakat továbbképzik, míg a túl sok, másokkal és a szervezeti 
közösséggel már nem megfelelően együttműködő energiafogyasztót továbbfejlesztve eltávolítja 
a legfejlettebb élőrétegeiből. Ez az eltávolítás a szervezetek többségében a bélsárral történő 
kiválasztódás, amely pl. a madarak és a szárnyasok kloákáján kikerül a környezetbe, ezzel már 
nem gerjesztik és nem fogyasztják a szervezetben a közös energiát. A bélsárban továbbfejlődő 
és kiürülő, a szervezetnek haszontalan, de sok energiát és energiahordozót tartalmazó anyagok 
azonban hasznossá válhatnak abban a környezetben, amelyekben eltérőbb, kevesebb 
nedvességet igénylő élőrétegben szükség van e fejlettségre, az élet komplexitásának a 
továbbvitelére.  
A növények látszólag nem rendelkeznek végbélnyílással, így a szelekció más útjára lépve eltérő 
módot választottak, fejlesztettek ki a bennük is periodikusan kifejlődő túlfejletté és 
túlfogyasztóvá váló részecskék eltávolítására. A növények többsége a saját 
szimmetriapontjaiban, virágot, termést és nagy energiasűrűségű magokat nevel, amelyeket a 
túltelítődés, a szerveződési nyár után, az évelővé válás, a rendszer termelői és fogyasztói 
egyensúlyának, szimmetriájának a megmaradása érdekében periodikusan eltávolít a 
szervezetéből. (Azért a szimmetria pontokban, mert ezek az élettér leggyorsabban fejlődő 
belvárosai, ezek a legkönnyebben elérhető hulladék központok lerakó helyei). Mielőtt a 
melegfúziós, sok energiát adó változási időszak, a szerveződési nyár teljesen elmúlna, a 
szervezetekben kifejlődő, túl sok energiát felhalmozó, túl sokat fogyasztó réteg végleg 
elrontaná a szervezeti energia egyensúlyt, a növényi szervezetek besűrítik e térrészekbe 
halmozott, hordott, a túlfogyasztás során keletkezett élettermékeiket, hulladékaikat, és 
periodikusan kivetik a szervezetükből. A környezet általában nem fogadja kitörő lelkesedéssel a 
kivetett életszemetet, azt sok esetben visszajuttatja a feladóhoz, ezért nagyon sokféle praktika 
fejlődött ki, hogy a kevésbé fejlett környezet befogadja a fában már túlfogyasztó, haszontalan 
élettermékek csomagjait. A növények a legfejlettebb, sok energiával támogatott élettermékeiket 
szilárdabb magokba, csomagolják, és sokszor még e magot is édes gyümölccsel, vagy és a 
fejlettebb rétegbe szállított, ott hasznosítható anyagokat tartalmazó, az azonosságot növelő, az 
elfogadást segítő burkolatba csomagolják. Lásd a dió burkolatát, és a gyümölcsökbe épített, 
gondosan becsomagolt kemény magokba bújtatott élettermékeket. 
Amikor már túl sok az energiát a saját szervezetébe elkülönítő, felhalmozó, amely miatt a 
szervezet közös eredője gazdaságtalanná válna, az átlagos szervezetek többsége az egyensúly 
megtartása érdekében különféle megoldásokkal, de ugyanazt az eredményt igyekszik elérni, 
hogy leépítve, eltávolítva a túlfogyasztókat, beengedve a még magas termelői eredővel 
rendelkező, sokat dolgozni tudó fiatalokat, rendszeresen gondoskodik a szervezete átlagának a 
kellő fiatalon tartásáról. Ha ezt bármely szervezet, bármilyen anyagi szinten áll, elmulasztja, 
akkor a szervezete túlfogyasztó alszervezettel telik fel, miközben a valódi termelők egyre 
kisebbségbe kerülnek, ezért a közös szervezeti eredő az energiatermelésben, a megtartó 
képességben negatívvá válik. Az ilyen gazdaságtalanná váló eredőjű szervezet gyorsan 
elöregszik, és ha nem képes változtatni, alkalmazkodni a szükséges fejlődési irányhoz, rövid 
idő alatt elöregszik, és mint negatív gazdasági eredőjű szervezet lebomlik, elhal, majd 
megszűnik szervezett rendszernek, szervezetnek lenni. 
A növények és a fák is terméseket hoznak, és általában édes gyümölcsbe, gyümölcscukor 
energiába csomagolva próbálják a környezettel elfogadtatni a túlfejletté váló, a szervezetükben 



 161

már nem kívánatos, túl sok energiát felhalmozó, túlfogyasztóvá váló részecskéiket. Amikor 
eljön a szerveződési nyár állapota, és az életszerveződések termése beérik, valójában a 
szervezeti egyensúly megtartásához szükséges nagyon alulfejlett, és a túlfejlett részecskéket 
távolítják el az egyensúlyban maradni, évelővé válni képes szerveződések. A fák és a növények 
előbb virágoznak, amely során a kifelé elrugaszkodó, virágporban, pollenben a szervezetet 
elhagyó részecskék egyre nagyobb térbeli sűrűségre építik a magokba kerülő túlfejlett 
életanyagot. Amikor a vizes korszaknak vége, e magok még jobban besűrűsödnek, beszáradnak, 
és levetődve a fejlettebb élőréteg talajára elraktározódnak a hidegfúziós időszak utáni evolúciós 
korszak utánra. 
Az évelővé váló növényeknek létkérdés, hogy mire jön az energiában ínségesebb időszak, 
addigra eltávolítsák a szervezetükből a túl sok energiát fogyasztó alszerveződéseket. A 
lombhullató fák, és a kisebb növények nagyobb része minden fölös energiafogyasztót leépít, az 
energiahiányosabb időszak előtt elbocsátják az átlagosnál fejletlenebb hidegfúziós eredőjű 
részecskéiket, ledobják a leveleiket, amelyek továbbszelektálódva a fejlettebb talajba jutva 
melegfúziós, a talaj részévé váló, és hidegfúziós, elpárolgó, visszafejlődő részecskékre 
bomlanak, de eközben a differenciálódás impulzusaiban keletkező hőenergiával a tél folyamán 
melegen tartják a téli lakhelyre a gyökérzetben visszahúzódó átlagos részecskéiket. Minden 
részecske a fejlettségének megfelelőbb környezetbe jut, és a hidegfúziósok az általuk jobban 
kedvelt, elviselt, szabad környezetbe, míg a melegfúziósok a nagyobb változássűrűségű talajba 
jutva továbbfejlődnek. A tél energiahiányos, lassabban fejlődő időszaka csak a melegfúziós 
részecskéknek rossz, ezért ők visszahúzódnak a több kihívást, magasabb változássűrűséget, és 
több meleget biztosítani képes időben magasabb impulzus sűrűséggel változó talajba, míg a 
hidegfúziós részecskék a nekik megfelelőbb élettéri környezetbe kiáramolva elvegyülnek az 
apai környezetből érkező rokonok, támogatók között. Az élet a diploid formából lebomlik, és 
haploid, elkülönült állapotban fejlődik tovább. 
A fejlettebb talajba juttatott, esetleg a fa saját avarával letakart, védett magok már nem kerülnek 
idegen környezetbe, hiszen a fák és a növények hatalmas mennyiségű rokon energiával 
támogatták az alattuk változó talaj részecskéit, amely során virágporral, virágszirommal, majd a 
magok körül közvetlen és koncentrált hatalmas energia adaggal együtt juttatják a saját élettéri 
környezet másik térfelét képező alsóbb, idősebb rétegbe. A gyökereket is befogadó fejlettebb 
réteg már tud a hamarosan megérkező energiatámogatásról, amely azonban nincs ingyen, ennek 
az áráért le kell bontani, semlegesíteni kell a fákból a talajra kerülő élethulladékokat, a már 
túlfogyasztóvá fejlődő alszervezeteket. A felszíni rétegeknél kevesebb, és csak eltérő minőségű, 
a fotonoknál az áthatoló képességben fejlettebb, nagyobb lendülettel érkező, kisebbre 
visszabontott életenergiával támogatott, az átlagos felszínhez képest, alvilági belső rétegekben 
landolnak a máshol jobban felbontott, nagyobb indulattal rendelkező részecskék, amelyek 
megszelídítéséhez, átlagos részecskékké neveléséhez sok és fejlett, türelmesebb életenergiára 
van szükség. Az energiával, hatóanyagokkal, szőlőcukorral támogatásra azért van szüksége az 
átlagosabb rétegeknek, mert ők még nem képesek e nagy áthatolóképességű, erősen energia és a 
lendületben is erősen szimmetriahiányos életenergia megszelídítésére.  
 
A gyorsabban fejlődő emberiség majdnem egytizede cukorbeteg, általában az idősebb 
generáció a 2-es típusba sorolt cukorbetegségnek titulált természetes élettani folyamat 
állapotába kerül. Miként a természet más szerveződéseiben, az emberi szervezetben a 
cukorürítés is akkor fejlődik ki, amikor a szervezetet építő részecskék észlelik a belső 
túldifferenciálódást, és felfedezik, hogy a szervezet néhány túl nagy dominanciát szerző sejtje 
másokat e fontos energiától megfosztóvá, túlköltekezővé, energiapocsékolóvá vált. Az evolúció 
minden hatást legalább többszörösen a szolgálatába állít, minden hátrányból képes előnyt 
építeni, vagy legalábbis a valamely közösségnek rossz hatást más közösségnek előnyös jó 
eredőre módosítani. 
 
Amikor egy szervezet az evolúciós folyamatában az egyenrangú köztársasági állapotából eléri a 
belső túldifferenciáltságot, és a belsejében túl sok, az energiát a saját részére sikeresen 
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centralizáló, másoktól elvonó részecske fejlődik ki, akkor a szervezet gazdasági egyensúlyáért 
felelős szervi részek, (szervezők) megkezdik a túlfogyasztóvá váló, a szervezet termelői 
fogyasztói eredő egyensúlyát megbontók eltávolítását. Ez kétirányú tevékenységet igényel. 
Egyrészt meg kell növelni a termelők, a rendezettséget növelni képes alszervezetek számát és 
arányát, azaz növelik az anyagcserét a bevonandó dolgozók beáramlását, másrészt csökkenteni 
szükséges a szervezetben belül élő túlfogyasztók, túlköltekezők arányát. Ha a nemi állapottal 
azonosított eredőben próbáljuk meghatározni a teendőket, akkor csökkenteni kell a túl sok 
energiát elpazarló melegfúziósok, a nem termelők, az eltartandók arányát, és növelni kell a 
hidegfúziós férfias, elektron jellegű dolgozók, a termelők arányát. Amikor egy szervezet észleli, 
hogy benne a termelői, fogyasztói arányok nagyon eltolódtak, akkor változtat a megszokott 
működésén, és a tudat alatti folyamatokban igyekszik helyreállítani a szervezeti egyensúlyt. Az 
egészség vesztés, a cukorbetegség a szerveződési gazdasági egyensúly megbomlása. Az 
energiacsere, az életcsere egyik megoldása javít az elromlott arányokon. Ha az élőrétegből, a 
gazdaságtalanná váló szervezetből eltávolításra kerülnek a közösségnek már hasznot nem hozó, 
túl sok energiát másoktól kisajátító, tartalékoló,  melegfúziós, nem termelő, csak fogyasztó 
szerveződések, és megnövekszik az igény a férfias, sok lendülettel rendelkező fiatal 
alszervezetekre, akkor ezt a hidegfúziós, jobb termelői-fogyasztói aránnyal rendelkező férfias 
környezettel megnövelt energiacserével lehet lerendezni. Mivel a kevésbé változás sűrű, túl 
rendezetten és szabályosan áramló hidegfúziós, szegényebb környezetben sokkal kevesebb az 
impulzus és ezzel a szabad (hő)energia, ezért e térrészbe olyan szervezeteket kell kiküldeni 
exportálni, akik az eltávolításukkal csökkentik a már túlfogyasztóvá váló melegfúziós térrész 
elvonását, de több energia áramlást keltenek dés növelik az impulzus sűrűséget a környezetben. 
Mivel a szabályosabban és még erkölcsösebben változó környezetben nem igény a 
szabálytalanabbnak számító életformával élők jelenléte, ezért olyan csomagolásban kell a 
zavart keltő szervezeteket bejuttatni, amelyre e környezetben folyamatos igény van. Ez az 
állapot a szerveződési ősz időbeli kiterjedése, amikor sok nagyobb azonosságú részecske 
áramlik be a belsőbb, már a környezethez képest melegfúziósabb állapotban lévő, ettől is lehűlő 
élőrétegekben, és a melegebb Orgon részecskék pedig a belső rétegek hőjét csökkentve 
változást visznek a felsőbb, külsőbb élőrétegekbe. A keveredésnek több eső és a korábban 
melegebb rétegekben lehűlés az egyik következménye, míg a külsőbb rétegben éppen 
felmelegedés, több impulzus alakul ki. Az őszi energiacsere lényegében megfordítja a 
szervezett életbuborékok fejlődési irányát, és a belső, volt átlagos rétegek a lehűlés felé, a 
külsőbb rétegek a korábbi állapotukhoz képest a felmelegedés és a nagyobb differenciálódás 
felé fejlődnek. Amely rétegekből kiválnak a túlfejlett, túl sok energiát a környezettől elvonó 
melegfúziós részecskék, abban csökken az impulzusok aránya, lehűlés kezdődik, míg amely 
rétegekben impulzusba és párkapcsolatokba kerülnek a tömegközpont, a fejlett rétegek felé 
áramlókkal, ott nő az impulzus sűrűség és felmelegedés fejlődik ki. A melegfúziós fölösleges 
szervezeteket, sok hőenergiába, melegfúziós árukba, átvitt ,,ajándék,, energiába csomagolva ki 
kell a környezetbe küldeni, amelyben a hőenergia és a melegfúziós képességek, hatások keresett 
hiánycikknek számítanak, és helyettük dolgos fejlett szerveződéseket kell importálni. Ezt tette 
Mátyás király, amikor a már kaotikus, túldifferenciált melegfúziós Itáliából ott már túlkínálattal 
rendelkező túl nagy életversenyt gerjesztő mesterembereket hozatott be az országba, helyette 
hidegfúziós, jobban rendezett értékekkel fizetett. Mind a két szervezet jól járt, az Olaszoknál csökkent a 
mesteremberek között az élet nyomása, a foglalkoztatási probléma megoldódott, míg nálunk a szaktudás 
és a fejlett építési gyakorlat hiánya miatt addig nem jól működő a román stílus frissítésére, a korabeli 
építészetbe az idegenek behozták a gótikát, és egy kicsit a később a kettő felvirágzásából később 
kifejlődő reneszánszot. 
A külső élőrétegekkel folytatott energia és energiahordozó csere szintén kettős, azaz kölcsönös 
haszonnal jár. Sok, az elszegényedő melegfúziós, élőrétegnek már túl nagy terhet jelentő 
nagyfogyasztótól meg lehet szabadulni, míg helyettük nagyobb mennyiségű elektron analóg 
termelőképes, a rendezettséget növelő szerveződést, dolgozót lehet behozatni. 
A normál lineáris evolúciós fejlődési szakaszban, az élet első kétharmadában, kétnegyedében, a 
kezdeti ideális paradicsomi állapotok alakulnak ki, amelyekből az egyenrangú, együttfejlődő 



 163

(belső) társadalmakban a differenciálódás során eljut a túldifferenciált állapotba, amelyben 
egyesekhez túl sok energia, másokhoz pedig túl kevés energia jut. Mire egy bármilyen 
energiaszintű szerveződés eléri a középső életkor második részét, a várható átlagos életidő 
kétharmadát, addigra a szervezetében erős túldifferenciálódás, túl erős szelekció fejlődik ki.  
Ennek az a folyománya, hogy miközben a túl jól ellátottak, a meggazdagodók szinte 
fuldokolnak az energiában és a már kényszerű túlfogyasztásban, a nem megfelelően körbeadott, 
nem életspirálba szervezett energiák elvonása, kisajátítása miatt az egyenletes, korábban 
homogén rend felborul. A kevesek túl sok energiája azzal a következménnyel jár, hogy 
sokaknak túl kevés energia jut, amely megbontja a kezdetben jó munkamegosztás, és az 
egészséges állapotot, a termelés és a fogyasztás optimális egyensúlyát, a szervezeti szimmetria 
egyensúlyát. Miközben az egyre rövidebb időre alkalmas, egyre rövidebb életidejű élettermékek 
tömegtermelése felgyorsul, az általános energiahiány miatt az elszegényedő élet fogyasztói 
körforgása lelassul. Mind nagyobb tömeg válik fizetésképtelenné, a drágább élettermékekben és 
hatásokban, szolgáltatásokban fogyasztásképtelenné. Ez viszont jelentős túltermeléshez, és a 
minőségében romló, de a mennyiségében növekvő árutömeg felhalmozódáshoz, eladhatatlanná 
váláshoz vezet. A túltermelési válság lényegében az általános fogyasztói lehetőség 
redukálása, azaz a megfelelő élettani folyamatos felborulása.  
 
Az életet fenntartó energiaáramlás elvonása, egyeseknél, a túlgazdagodóknál 
elraktározódása, sokak által megfizethetetlen árutömegbe átfejlődése a piacok áruval 
túltelítődéséhez, a körfolyamatok súlyos károsodásához, és általános nagy gazdasági 
válsághoz vezet. Az inflációként ismert elértéktelenedésben mindennek elromlik az értéke, 
amelyből a piaci keresletnél jóval több kerül a piacra, amelyet az átlagos vásárlók, az élet 
főtömege már nem tud megvenni. Az élet túldifferenciálódásakor nemcsak a termelői szerkezet, 
hanem a fogyasztói szerkezet is megváltozik. Minél erősebb túlkínálat, árutömegbe épülés 
fejlődik ki az egyik oldalon, azaz az életenergia mind nagyobb része kerül egyre kevesebb 
lélekkel felépülő ionos árutömegbe, annál kevesebb ionos életenergia marad a vásárlói oldalon, 
és csak a szegény és indulatos lélek szaporodik. Ez is a szimmetria sérülése. Az élet 
szimmetriája, egészsége akkor a legjobb, amikor az életenergia a termelői és a fogyasztói 
oldalon is kiegyenlítve változik, amikor nem pang, nem fekszik el, és a termelők és a 
fogyasztók között folyamatosan ide – oda áramlik. Az élet megfelelő körforgásához a kapott 
hatások azonos arányú átalakított minősébe továbbadása szükséges, azaz a sokaknak jó élet 
nem tűri a felhalmozást, a túltartalékolást, a túl nagy differenciálódást. Ha valahol növekszik a 
túlkínálat és az nem vezetődik el fogyasztási lehetőségként, akkor a differenciálódás, a 
különbség növekedés is felerősödik, és miközben egy keskeny réteg nagyon meggazdagszik, 
nagyon nagy életnyomáson túl energia-sűrűvé válik, a másik szélesebb rétegek életnyomása túl 
alacsonnyá, szegénnyé fejlődik. Ha fizikai aspektusból szeretnénk megérteni a társadalomfejlődési 
folyamatot, akkor az egymásban lévő életbuborékoknál, az egymáshoz képesti szélsőséges buborékok 
kitágulása, a közöttük lévő életbuborék (réteg) energiában gazdaggá, sűrűvé válását, és ezzel a 
szélsőségesek egymástól elszigetelését váltja ki. Minél vékonyabbra nyomódik össze egy, a hozzá 
képest a múltabb és a jövőbb állapotában lévő élőrétegek között fejlődő életbuborék, a kisebb térfogatra 
kerülő, leszűkülő keresztmetszeten szükségszerűen felgyorsul az életáramlása. A megnövekvő 
életnyomás, a gyorsulás azonban erősebb és sokrétegűbb, anyagiasabb állapotot hoz létre, amely 
élőrétegből a határfelületeken átáramlani képes, kellően kicsivé, szegénnyé váló életbuborékok, 
szerveződések, ha már túl sok impulzusba, lebomlásba kerültek, áramlási irányt váltva, kisebb 
egyedekre bomlódva átáramlanak. A tönkre menő vállalkozások szétszéledő részecskéi a lamináris 
életáramlásból radikálisabbá válva, nem kerületi irányban áramolnak, hanem irányt váltva a belsőbb, a 
jövőbenibb, de már az elmúlóbb állapotában változó, vagy a külsőbb, a még szegényebb, de 
gazdagodóbb élőréteg felé veszik az útjukat. 
Amikor a hitelekkel eladósodó, függőségbe kerülő szervezetek gazdasági eredője tömegesen 
negatívvá válik, a kialakul állapotukat megtartani, tovább vásárolni, fogyasztani, és termelni, 
továbbfejlődni képtelen állapotba kerülnek. A termelésből kiesők a fogyasztásból is kiesnek, és 
ezért az az életverseny, amely a termelők kiesésére és a piac monopolhelyzetbe kerülésére 
spekulál, abba a hibába esik, hogy a konkurens termelők kiesésével azok fogyasztó piacait 
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fenntartók, de elszegényedők vásárló lehetőségeit is elveszti. A fogyasztói piac megszerzése 
nem tartós lehetőség akkor, ha a nagyobb dominanciát szerzők nem tartják fenn kellően a 
foglalkoztatást, a megélhetési veszélyeztetésbe kerültek fogyasztási lehetőségét, azaz a 
megfelelő termelői – fogyasztói anyagcserét, a körforgást. A mások, a versenyből kiesők 
piacának a megszerzése, a versenyben vesztessé váló szervezetek által foglalkoztatott, 
eltartottak, a fogyasztók egy részének a törvényszerű kieséséhez vezet. Hiába lendül fel a 
monopolhelyzetbe kerülő termelés, ha közben a vásárló erő lecsökken. A túlkínálat és a 
fogyasztóképtelen állapot kialakulása a törvényszerű következménye a túldifferenciálódásnak, 
amely az életet nagyobb energiaszintű anyagcserére, körforgásra, a szimmetria helyrehozására 
készteti. Az infláció lényegében a fogyasztás és az elosztás, egyensúlyhiányának a zavara. 
Ilyenkor nagyobb energiaszinten is gazdaságtalanná válik az élet, egyre több túlfejlett 
nagyfogyasztó fejlődik ki, de ezek fogyasztása nem képes helyettesíteni a teljes életlánc 
egészséges, önregeneráló körforgását.  
 
Minden szervezet védekezik a gazdaságtalan állapot kialakulása ellen, és ha a tartós 
visszafejlődés, a lebomlás állapotából még idejében észleli, hogy baj van a gazdasággal, a 
gazdaságos működéssel, igyekszik ellenintézkedéseket tenni, az energiavesztést, az eladósodást, 
a lebomlást megállítani. Ha egy gazdaságtalanná váló szervezet inflációs, lebomló állapotba 
kerül, azaz sokkal több lesz az időegységre jutó kiadása, a fogyasztása, mint a gazdálkodást 
lehetővé tevő bevételei, akkor negatív gazdasági eredő fejlődik ki. Ezt a veszteséget csak a 
múltban felhalmozott tartalék terhére, vagy a jövő tevékenység előre kiígérése terhére 
teheti. Amely tücsök szerveződések nem halmoztak fel eleget a jövőjük biztosítására, az 
öregkor ellátására, mert már nem rendelkeznek a múltbeli készletek felhasználási, bevonási lehetőségeivel, 
ezért nekik csak egy választásuk marad. Ez pedig a jövőbeni termelés, a lehetséges – de 
sohasem biztos - eredmény kiígérése, azaz a jövő eladása, a hitelezőknek eladósodás, gazdasági 
függőségbe kerülés. A tartalékok nélkül élő szegények, és a hasonló átlagos szerveződések a 
jelen állapotának a megtartása érdekében elkezdik feláldozni a jövőjüket. A jelen fogyasztását, 
a vásárlásaikat hitelből kezdik fedezni, és egy idő után már újabb, egyre nagyobb lyukkal tömik 
be a kisebb lyukakat. Kialakul az élet pozitív térbeli energiatöbblete után, a negatív térbeli 
energiahiány, az anyag, a vagyon, a túl nagy energiasűrűségű állapot szimmetriája, az 
energiahiányos szegénység, az adósság, a nemléthez, felbomláshoz vezető hiány állapota. A 
túldifferenciálódás azzal jár, hogy kevesekhez túl sok energia, másokhoz pedig túl kevés kerül, 
ezért a kevesek a jobb jövő, a nagyobb energiasűrűség állapotába, sokak pedig a visszafejlődő 
múlt, a kezdeti szegénység, a nincstelenség állapotába kerülnek. Amíg azonban a lendületes 
termelőképes fiatal korban nem volt baj a szegénység, még jó volt az egészség, addig ugyanez 
az állapot idős, már lendületet vesztett korban sokaknak rémisztő. A termelő és a 
rendezettségnövelő képesség elmúltával, a betegségek előretörésével, az egészségi állapot 
csökkenésével, az élet termelői oldaláról a fogyasztói oldalára átkerülés a lebomlás és az 
elmúlás szelét vetíti előre. 
Amikor a szervezetek túl differenciálttá válnak, lényegében rosszul osztják el magukban az 
energiát, amely egyeseket az elmúlás, másokat pedig a jövő felé fejlődés állapotába segít. 
 
A melegfúzióssá, túlfogyasztóvá váló kormányok, a nagyobb szerveződések tudatai ugyanezt 
teszik. Amikor a melegfúzióssá fejlődő kormányok rosszul osztják el a lehetőségeket és az 
energiákat, energiapocsékolókká válnak, lényegében a nagyobb átlagos tömeg helyett 
egyesekhez, a kedvezményezetteikhez kezdik koncentrálni az energiát. Míg egyes baráti 
együttműködőkhöz, a szimmetria szabályait az irányítókkal azonos irányban megsértőkhöz 
egyre t lehetőség és energia árad, hogy szinte fuldokolnak a szükségesnél sokkal több 
energiában, más szerveződéseknek egyre kevesebb lehetőség jut. Ha egy ország szervezettsége 
eléri az életalkony, a szerveződési nyár erősebben differenciálódása után a szerveződési ősz 
kaotikusabb állapotát, és miközben a hit a termelésben, a közös érték termelés egyenlőségében 
és a lehetőség a fogyasztásban sokaknak elromlik, egyre több a gazdaságot fosztó, rontó 
túlfejlett szerveződés keletkezik. Miközben a melegfúziós kormányok az energiaelosztásában 
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szimmetria hiányossá és tékozlóvá válnak, egyre rosszabbul osztják el a szervezeteikben 
keletkező lehetőségeket és a rendszerükben keringő energiát. Amikor a termelők aránya 
tartósan a fogyasztók aránya alá kerül, és a fogyasztás eredője a szervezettség által kitermelt, a 
környezet által elismert termelési érték aránya alá kerül, a szervezet gazdasági egyensúlya 
megbomlik. Az emberi szervezetséghez hasonlóan, ha az együttváltozó közösség nem 
rendelkezik a múltban felhalmozott, a jövő költségeit is fedezni képes gazdasági, pl. arany, 
ásványi vagyon stb. tartalékkal, akkor az eladható tartalékok hiányában az ország szervezet is 
eladósodik, negatív gazdasági eredő alakul ki.  
Ha materialista és fizikai aspektusból gondoljuk át a történteket, akkor a még kellően vastag, széles 
élőrétegekben elkényelmesedik az élet, lehetőséget kap a lassabb és lefelé, a nagyobb sűrűség felé 
fejlődő életáramlásra, a leülepedésre, a megállapodottságra. Ez azonban lehetőséget ad a sűrűbbé váló 
alja réteg  kiválasztódására, leülepedésére, egy sokkal nagyobb energiasűrűségű, egyre vékonyabb ionos 
réteg képződésére, a légies, könnyen ellebbenő mozgékony állapotból egy nehézkessé váló, mind 
nehezebben mozduló, csak másokat, sokkal kisebb energiaszintű, kisebb tömegű lélek részecskéket 
mozgató állapotra fejlődésre. Ha nem történik nemlineáris életesemény, változás, akkor az egyre 
vékonyodó, gazdagodó, anyagias porba fejlődő réteg leülepszik, a már hasonlóan anyagivá vált 
antenoszférai élőréteg részévé válásra. Az átlagosan poros és ezzel kiegyenlítetten változó széles 
élőréteg leülepedésével, nagyon poros, anyagias alsó, és por nélküli, sok lélek részecskét tartalmazó, 
egyre tisztább, átláthatóbb, szabályosabban és kiszámíthatóbban változó felsőbb légiesebb rétegekre 
elkülönülésével, differenciálódásával az együttváltozó rendszerben az eltérően fejletteket kellően 
elszigetelő átlagos réteg állománya lecsökken, akkor a túldifferenciált rétegek egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz. Ha a kifelé gyarapodó, terjeszkedő ionos talajréteg, és a befelé terjeszkedő légies lélek 
réteg, a légkör a föld és az ég egyre közelebb kerül egymáshoz, az átlagos szigetelő állomány, és a 
Nitrogén réteg lebomlásával a hidrogénben és elektronban gazdag külső rétegek, és az oxigénben, 
reakcióképes ionos anyagban, gazdagabb, de elektronban szegényebb rétegek elérik egymást. Amikor 
ezek az egymásra erősen reakcióképes, ellenkező irányban terjedő rétegek egymásba keverednek, 
nagyon gyors reakcióban nemlineáris változás, új összekeveredés, átlagos utódréteggé fejlődés 
következik be. A két, anyai és apai réteg elszigetelésére alkalmas utódban felfrissülnek a lamináris, 
rétegközi áramlások, az élet szele, áramlása ismét felkavarja a leülepedett ionos réteget, és az 
energiában, anyagi minőségben túlgazdagodott réteget áramló képesebb részecskékre lebontva újra 
átlagos közegminőséget épít. A melegfúziós energiában dús Föld és a hidegfúziós energiában, 
lendületben már dús menny, az ég és a pokol egyesüléséből új átlagos, kellő sokféleséggel rendelkező, a 
környezettel megfelelő energiacserére ismét hajlamos bioszférai élőréteg, új ég és új föld, a 
továbbiakban ismét együttváltozó család születik. 
 
A melegfúzióssá, az energiát nagyobb arányban kiadóvá váló, az élőrétegükből kifelé 
terjeszkedő szervezetek elnőiesednek, belül a rendezettséget növelni képes, a legfejlettebb 
hidegfúziós szervezetektől kiürülnek. Minél több sok fölös energiával rendelkező, ilyen 
energiát a szervezetből elvivő energiahordozó, (a szervezetből cukor) áramlik ki a környezetbe, 
az energiaadó réteg annál jobbá válik a környezethez, de nem lehet egyszerre a környezethez 
és a benne fejlődő részecskékhez is jó egy szervezet. A folyamatosságból darabosra bomló 
szervezet, élőréteg vagy kifelé jó, és energiaosztóvá, adakozóvá, leadóvá válik, vagy és befelé 
jó, és a környezethez való viszonyában egoistává, csak magával törődővé, az energiát a 
környezetből sikeresen magába áramoltatóvá, önzővé válik. A kifelé tékozlóvá, az energiát a 
saját szervezettségéből kifelé áramlóvá fejlesztő szervezettség egyre jobb lesz a tőle energiát 
kapó, nyerő környezet szemében, és aspektusából, de egyre rosszabbá válik a szervezeten belül a 
terheket viselő részecskék, alszervezetek aspektusából. Amikor a melegfúzióssá váló 
szervezetek rájönnek, hogy az általuk is kihasznált, az energiától megfosztott, kifosztott 
élettérben már nincs jövőjük, elkezdik az új élőréteg előkészítését, a kifosztott honból az 
áttelepülést egy olyan élőrétegbe, amelyben nem kérik, nem kérhetik számon a vagyon és a 
felhalmozott harács keletkezését. Sokasodnak az Offsor cégek és bankszámlák, a kifosztott 
országok és rétegek pedig szegényednek és fuldokolnak az adósságtól. Az elöregedő, lebomló 
szervezetekből kiürített energia, vagy cukor jót tesz a környezetben azokkal, akik ebből a szinte 
ingyen energiából részesednek. A hidegfúziósabb, rendezettebb környezetbe kimenekített 
pénzeken, energiákon sokan melegednek, gazdagabbá és fogyasztóbbá fejlődnek. A cukor és 
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vagy az energiaürítés árát, a környezetnek adott rendszeressé váló energiatámogatást azonban 
az országában hagyott, kifosztott többség termeli, fizeti meg, de a közösből a más rétegekben 
élőknek adakozók élvezik, elveszik a kitermelőktől, a létrehozóktól az adás lehetőségének az 
előnyeit. Amely energia közvetítők rendszeresen jótékony eminenciás képében feltűnnek, 
azokat abban az élőrétegben ahová hordják a korábban a saját élőrétegükben mások által 
megtermelt energiákat megbecsülés, kitüntetés, a hozományokat élvezők barátsága fogadja. 
Miközben azonban a cukorürítőket az általuk támogatott környezetben istenítik, 
felmagasztalják, a saját szervezetükben kifosztottak, az elvont energia miatt lehetőséget 
vesztők, elszegényedők, a tönkremenők okkal népellenségnek tartják.  
A későbbi fejezetben még visszatérünk a cukorbetegség és a szervezetből a vizelettel rendszeresen kiürülő cukor, 
az energiaadás kapcsolatára, az időskori diabétesznek a cukrot ürítő szervezetnek egészséget rontó 
következményeire. 
 
 
 
 
 
Az életáramlási célváltozás, az életcél váltás és a nemlineáris események 
kifejlődésének a megértéséhez: 
 
A saját szervezeti rendszerében túl sok sok energiát felhalmozó, ezért az együttváltozó 
közösség gazdasági egyensúlyára túl rossz hatást gyakorló szervezeteket az egyensúly 
megtartása érdekében rendszeresen el kell távolítani, és valamivel, pl. a környezetből 
fogyasztással periodikusan pótolni szükséges a rendezettség növelésére, termelésre, energia 
koncentrálásra képes hidegfúziós állományt, hogy a életterekben kifejlődő melegfúziós 
szervezetekkel átlagos, és gazdaságos eredőjű, átlagos közösség maradjon a szervezetekben. A 
túlélés egyik kulcsa valószínűen ez. Ha megnövekszik a cukorürítés, az energia kiáramlás, 
akkor az idő rovására növelni kell a bevitelt, akár az időben egyre távolabbi, a múltabb 
állapotában változó felmenői élőrétegekből kell pótolni a szükséges rendezettség növelésére, 
megtartására alkalmas lélekállományt. Ez azonban csak nagy adagokban teszi gazdaságossá az 
importot, a távoli beszállítások ezért egyre nagyobb adagokban, és egyre rapszodikusabban 
érkeznek. Ez a periodikus beáramlás, darabosra tördeli a korábban lineáris, egyenletes időt, 
befelé áramló nagyon meleg, energiát adó időszakokra, és kifelé áramló, energiát elvonó, fizető 
időszakokra bontja a folyamatos életet. 
Ha a kifelé áramló melegfúziós energia kellően kölcsönható képes a befelé áramló 
lélekenergiával, akkor a kölcsönhatásrendszer impulzusai nem a belső rétegekben, a saját 
szerveződésben teljesednek ki, Pl. így védekezik Amerika a belső zavargások, elégedetlenségek felerősödése 
ellen, hanem abban a környezetben növelik a differenciálódást, az energia kötött és szabad 
energiára szétbomlását, amelyikben a kellően fejlett cukorürítők az impulzusokat keltik. A 
fejletlenebb élőrétegbe juttatott a bonyolultságban fejlettebb szerveződések, és a velük együtt 
adott, a befogadó élőréteget dotáló energia tehát arra fordíttatik, hogy a vad idegen és az átlagos 
élőréteg fő áramlási eredője szempontjából eltérő rendezettségű, erre majdnem merőlegesen 
áthatoló, sok lendületenergiával érkező indulatos részecskék ne tudjanak az energiát adó belső 
rétegbe tovább áramlani. A külsőbb rétegben a lendületüket kellően lefékezett, az energiájuktól 
megfosztott szerveződések már nem tudnak tovább áramlani, de a még mindig kellő lendülettel 
továbbhaladók nem megfelelő rendezettségét a befogadó védettebb rétegnek megfelelővé 
átalakítva később az átlagos, vagy és a legfejlettebb élőrétegben is szalonképessé válhassanak. 
Miközben az életet megzavaró idegen rendezettségű tömeg a külső élőrétegben lefékeződik, a 
továbbfejlődők tudata a befogadó élőrétegnek megfelelő irányba rendeződik. Ehhez azonban 
nemcsak egy Orgon életbuborékot, melegfúziós társat és nagyobb lehetőséget, új életteret, 
kezdeti indulótőkét, (veszíteni valót) és új szimmetriát kell számára adni, hanem az átlagos 
élőréteget rontó korábbi rendezettségét is az adott élettérben maradáshoz, a beilleszkedéshez és 
az elfogadásához szükséges megértő rendezettségre kell fejleszteni. Ez egy csomó olyan 
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hasznos teendőt ad az átlagos rétegekben már túlfejlett, a fejletlenebb térrészekbe exportált, már 
túl bonyolult, otthon csak a teret és a rendezettséget rontó részecskéknek, és ezzel a nagyobb 
együttváltozó szervezetségnek ismét hasznos tagjaivá válhatnak, új életcélt és több 
megbecsülést kaphatnak. A befelé áramlás lehetősége tehát véges, az folyamatosan nem 
lehetséges, a belső életterek, élőrétegek továbbfejlődéséhez a külső élőrétegeket, a fogyasztói 
lehetőségeket is tovább kell fejleszteni. Az egymásnak termelői – fogyasztói viszonyt 
kialakító élőrendszer csak együtt, a termelői és a fogyasztói szimmetriát megtartva tud 
továbbfejlődni. 
 
Az átlagos rétegben az átlagos víz állományba szerveződő élet dolga megfékezni a túl indulatos 
részecskéket. Az átlagos víz állományból melegfúziós gőzbuborékokká átfejlődő szervezettség, 
nőiesen felfújódó, egymástól szétáramlóvá váló molekulái, az erősen oxigéndús, melegfúziós 
eredővé fejlődés során alkalmassá válnak indulatos hidrogén és máshonnan kivált elektron 
(analóg) részecskék befogadására, lefékezésére, megkötésére, a saját életbuborékjukba 
csábítottakkal egyre nagyobb lokális energiasűrűségbe épülésre. Amikor a már elektron, (a 
rendezettséget növelni képes hidegfúziós, férfias energia, állapotféle) hiányossá váló víz, 
elveszti a szimmetriát jelentő átlagosan differenciált állapotát, és melegfúziós erdőjű, 
részecskehiányos, kisebb belső energia sűrűségű, a kerületre, a buborékfelületre átszerveződő 
vízgőz állapotba fejlődik, az adott átlagos élőrétegben már nem tud kellő rendezettséget 
megtartó energiához jutni. Amikor az átlagos víz életbuborékban túl sok impulzus fejlődik ki, 
és a belsejében kisebb részekre lebomló, elporladó részecskék a környezetben változó analóg 
szegény részecskékkel egyre nagyobb fogékonyságúvá, kölcsönható képessé válnak, az 
életbuborék belseje eltérő minőséggel feltöltődni és tágulni kezd. Ez az átlagos, jobban 
keveredő víz életállapot vége, a melegfúziós, kaotikusabb gőz , ősz életállapot kezdete. Amikor 
az élettér a centrumában eltérő tudati rendezettségű, és időben gyorsabban változni képes 
részecskékkel telik fel, a hagyományos rendezettség kiszorul a centrális fejlődéséből, és 
életbuborék felületen tágulóvá, a térben növekvővé, egyre gyorsabban áramlóvá, másokkal 
jobban keveredővé válik. 
Ilyenkor a differenciált állapotban a fejlettebb, jövőbeni élőréteg réteg a túltelítődése esetén 
taszítóvá, a felsőbb, külsőbb, elektronban dúsabb élőréteg a melegfúziós Orgon részecskéknek 
vonzóbbá válik. A fordított különbség hatására, az addig az átlagos víz nagyobb 
energiasűrűségűvé váló részeire lefelé, a tömegközpont árnyékoló része felé ható differenciált 
lendület, a tömegközpont felől azonos de kifelé áramló minőséggel nem ellensúlyozott, a leülepedés, a 
tömegbe fejlődés felé hat. Az addig a befelé áramló részecskéket befogadni képes víz minőség, 
e részecskék számára a víz állapotot elhagyó túlfejlett részecskék eltávozása, továbbfejlődése miatt kevésbé 
telítetté, és a kisebb belső tömegsűrűség, az analóg ellenhatás hiánya miatt a radikális, befelé 
áramló elektron részecskéket áteresztővé válik. Ez lecsökkenti a befelé ható tömörítő erőt, a 
gravitációt a belsejében kiüresedő, Orgon analóg, a felületre átszerveződve gőzbuborékká váló 
melegfúziós állapotba kerülő víz fejlettségben, amely miatt a vonzó és a taszító hatások 
arányától és a telítődéstől függően, az átlagosnál kisebb sűrűségűvé váló Orgon életbuborék, 
élettér a felsőbb, kisebb változássűrűségű, e minőséggel kevésbé telített szférákba emelkedik. A 
meleg életbuborékba az emelkedése közben egyre több olyan máshonnan elmenekült, vagy csak 
a hidegfúziós térrészben kifejlődött, kalandot, és egzotikus, nem túlnépesedett életteret kereső 
elektron (analóg) részecske hatol be, amelyek a behatolás közben az életbuborék határfelületén 
áramló, élő, járőröző, kellően analóg téridő struktúrájú, azonos fejlettségű részecskékkel impulzusba 
kerülnek. Az impulzusból utód, és részleges porlódás, lendületvesztés, elterelődés majd kötődés 
fejlődik ki, amely folyamat során a behatoló idegen, még radiális rendezettségű elektron 
(analóg) részecske a lendület csökkenése közben az üvegházhatásként ismert következményt 
szenved. Lényegében szinte mindegy, hogy a már belül üres, és a túlfejlettsége, az elszemetelődése, az 
átlagos életre alkalmatlanná válása miatt életbuborék, szerveződés határfelületén élő, vagy abba a 
másik irányból behatoló, már a központi részen átáramlott melegfúziós részecskén veszik el a 
korábbi túl sok lendület. Ha megtörik a lendület, az előző áramlási, rendezettségi irány, 
lényegében a maradó lendület már nem lesz elég az életbuborékból, a családi kapcsolatból, a 
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már közös élettérből elmenekülésre. A lendületvesztés rendszerint az életbuborékot képező már 
melegfúziós petesejt, Orgon analóg részecske belsejében való áramlásra, a tér nagyobb tágítására, 
de ezzel éppen az erőlködés impulzusainak a növekvő száma miatt a tömegszám, a lokális 
sűrűség növekedésére, de a térbeli minőség, a korábbi koncentráltság leépítésére kényszerít.  Az 
összetettség, az egymást kölcsönösen redukáló sokféle tudás feladása, megsemmisítése miatt a 
határozatlanság, és a tudatlanság állapotába kényszerít. A lebomlás, a részekre válás, a felszínre 
segíti a sokféle egymástól eltérő élettapasztalatot, a tudást, és morzsákban megismerni engedi 
az élet valóságát. Amikor egy szervezet a mennyiségbe fejlődése miatt résztudásokra bomlik, 
akkor a résztudások eltérő keveredési lehetőségei új összetételű egyedi tudásba 
koncentrálódhatnak, halmozódhatnak, új egyediségek, az élet válságából a kiutat megmutatni 
képes szervezettségi állapotba fejlődik át. Az élet zavarából mindig van kiút, mert az egyik 
irányban elromló, beszűkülő folyamatok, állapotok, eredők, a másik irányba mindig tágulnak, 
szélesednek, járhatóvá válnak. 
 
Mivel a gyors idegen és hidegfúziós részecskék általában távoli célokra, előre a jövőre figyelők 
koncentrálók, ezért a jelenben változó eseményeket kevésbé észlelők, előre és távollátók, de a 
közellátásban és a jelenben rossz megfigyelők. Ezért nem látnak bele a nekik fényesen változó, 
fejlettebb élettérbe, a határfelületén sok ismeretlen részecskével, hatással őt meglepő, rabul ejtő 
elkápráztató nőies Orgon buborékba, amely miatt a jövő felé áramlásban a családi élettérbe 
kerülve, az általuk nem észlelt, kevésbé meglátott részletek csapdájába esnek. A cél felé 
áramlást mindig megakadályozó melegfúziós részecskékkel való impulzusokban az 
életbuborék, a családi közösség tömegszáma, és a szervezettsége, a mennyisége folyamatosan 
növekedni kezd. A melegfúziós életbuborék, mint fiatal és még az elején nőies szervezet 
fejlődése, hidegfúziós részecskékkel töltődése addig tart, amíg meg nem haladja a környezeti 
tér átlagos sűrűségét. Ha ennél is nagyobb belső sűrűségre fejlődik, azaz a belső tér a 
hidegfúziós eredőjű, befelé tartó részecskékkel túltelítődik, akkor az életbuborék kifelé, felfelé 
emelkedése, amikor már a környezetével megegyező átlagos sűrűségűvé válik, elvileg 
megszűnik. A gyakorlatban a tömegi és a tudati tehetetlenség, az információ és az információt 
hordozók lassabb, nem jelen idejű terjedése miatt mindig tovább áramlik, a kinetikai 
tehetetlenség nemcsak a tömegi, hanem a tudati tehetetlenség. Ez a tudati tehetetlenség, az 
információ túl rossz és túl lassú terjedése meghatározó lehet az élet periodikus 
állapotváltozásaira, lényegében ez befolyásolja az élet egészséges állapot körüli szélsőséges 
kilengéseit. A tudati tehetetlenség miatt továbbáramló, a hidegfúziós részecskéket a szükséges 
aránynál is többet befogadó, ezzel már a környezeténél is nagyobb belső sűrűségűvé fejlődő, 
elektronnal analóg, lendületes részecskékkel feltelő, az egyre hidegebb környezettől és a 
belsejébe kerülő hideg részecskéktől belül is lehűlő életbuborék, összehúzódási folyamatba 
megy át. (Olyannak is tekinthető a folyamat, hogy amikor az utasokat szállító busz, a hegyi végállomásra felérve 
a kiszállítottak helyére beáramló friss utasokkal már ideális sűrűséggel feltelik, a sofőr még további utasokat 
felengedve túltölti a buszt hegyi lakókból. Ez miatt a busz a helyi átlagos sűrűségnél nagyobb sűrűségűvé válik, 
amely miatt könnyebben, kevesebb energiával áramlik lefelé a városba, viszont egyre jobban felgyorsulva már túl 
nagy lendülettel és túl nagy sűrűséggel, eltérő radiális befelé haladó rendezettségi iránnyal érkezik a határfelületen 
lévő megállóba, a település körül már körpályán áramló körúti kereszteződésbe. A fékezetlen túl nagy sebessége 
miatt erősen rontja az átlagos, laminárisan, szabályosan áramló már buszok és utasok életlehetőségét, céljának az 
elérését. Ilyen lendülettel, az átlagos, szabályos kerületi életpályán áramlók között sok zavart keltve könnyebben 
bejuthat a belső célállomásra, azaz gyorsabban és kockázatosabban fejlődik.) 
 
Minél kisebbre húzódik össze a nagyobb térsűrűségűvé váló buborék, annál erősebben hat reá a 
befelé áramló, tehát a még kinn lévő, az élet sűrűjébe befelé igyekvők lendülete, annál jobban 
befelé áramlik és centralizálódik a közben eseményekben fejlődő, hidegfúzióssá, férfiassá váló 
szervezett rendszer. Azt a hatást, kölcsönható képességet fogja felvenni, amilyenre fejlődik, 
azaz amelyikkel megfelelő, analóg lesz a téridőbeli fejlettségre, a téridőbeli struktúrája. Ha a 
befelé haladókkal megegyező térszerkezeti fejlettségűvé válik, akkor ezekre lesz fogékonyabb, 
és miközben a befelé haladó hidegfúziósokkal sodródik, az ellenkező irányba fejlődő analóg 
szervezetekkel állandóan impulzusokba keveredik, a kölcsönhatásban átvett események, 
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lendületek, információs morzsák befelé fogják sodorni, de az ellenhatások igyekeznek 
visszatartani, kifelé eltávolítani, a belső és már túl nagy sűrűségű, már túl rossz minőségű 
élettérből, életbuborékból. Ha azonban a kifelé áramló melegfúziósokra koncentrál, azaz a 
fejlődése és a lebomlása, átalakulása közben nagyobb azonosságúvá válik a már kifelé 
áramlókkal, az öregebbekkel, a ki és a szétáramlókkal, akkor ezekkel együtt sodródva 
folyamatosan impulzusba fog kerülni az adott élőrétegbe, élettérbe, életbuboréknyi 
szervezettségbe már befelé áramlókkal. Az ilyen szervezet fogékonyabbá válik a kifelé haladó 
energia és információ hordozók részecskéire, hatásaira, ezért ezek kifelé sodorják az életből, a 
korábbi bonyolultságból. A sodródásban állandóan impulzusokba keveredik a befelé haladókkal 
és miközben anyagilag, a lokális térsűrűségben, az energia és az információ hordozókban 
szegényedik a résztudásokban a lebomló részecskéi által már nem semlegesített ismeretekben 
az addig elnyomott részecskék a felszínre hozzák a nem támogatott, rejtett, de mindig és 
mindenkiben is meglévő, de sokféleképen elnyomott, semlegesített univerzális tudását. 
 
Amikor a környezetnél nagyobb belső sűrűség kialakul, valamely részekben mindig 
ellentudással nem gátolt, nem semlegesített egyedi, ezért szimmetria hiányos részek maradnak, 
amelyek eredő hatása a körülöttük lévő semleges részecskéket, a közös szervezettséget is az 
ellenhatással nem fékezett irányba fogja taszítani. Ez lehet az oka, hogy a túl nagy sűrűségű, 
melegfúzióssá váló szervezetek ezt követően már kifelé áramló és szétáramló, bomló irányba 
fejlődnek. 
Amikor a környezetnél nagyobb belső sűrűség kialakul, azaz túl szűkké válik egy élettér, 
élőréteg, az ehhez képest még mindig sok nőies, melegfúziós alszerveződést, oxigén részecskét 
tartalmazó, e környezetben idegen eredőjű, ellenkező, vagy az életet, a megkezdett életáramlást 
akadályozó szerveződéssel szemben megnő az ellenszenv, az addig befogadó segítő környezet 
viszonya egyre másabbá, majd taszítóvá válik. A már vegyes eredőjű, de nem teljesen semleges 
szerveződés idegenné válik a hidegfúziós rétegben, amelyhez képest túl sok benne a 
melegfúziós és vegyes, a máshonnan származó, eltérő tudati rendezettségű részecske, és mert a 
melegfúziós szerveződések is egyre rosszabbul érzik magukat a hontól távoli, nekik idegen 
környezetben, a hatásaikkal, a csak a szépre emlékezem információs fertőzéssel gerjesztett 
szervezet megindul a centrálisabb irányban lévő, belső melegfúziósabb eredőjű, időben 
gyorsabban változó élőrétegek felé. Szinte mindegy, hogy a nőies és a belül már töltöttebb, a 
melegfúzió és a bonyolultság, az impulzus sűrűség elviselésében fejlettebb részecskék haza és 
az anyai élőrétegbe, szervezethez vágyakozása, vagy egy fizikai hatás, impulzus, az utolsó 
csepp a pohárban indítja el a visszafelé áramlást. Amikor a sokkal nagyobb részecske és 
változás sűrűségű centrális réteg felől egyre kevesebb a lendület, energia támogatás érkezik, a 
külső tér felől ható, és az életbuborékot befelé ható eredővel valóban a belsőbb élőrétegek felé 
kényszerítő lendülettöbblet egyértelművé, és az új életáramlási új irányt meghatározóvá válik. 
A már túl nagy nyomású külső térből megindul a környezeti részecskék befelé áramlása, amely 
magával ragadóvá, szintén befelé sodróvá válhat. A hidegfúziós többséggel feltelő, ezzel férfias 
nemet és befelé ható célt váltó részecske szerveződés a térbeli és az életbeli bolyongása során 
ismét a változássűrűségben korábban fejlettebb, de már kimerült, alacsonyabb életnyomásúvá 
vált rétegek, térségek felé indul. Ez azonban már férfias, a centralizáció felé ható eredővel, és 
befelé, a fejlettebb élőréteg felé áramlással, az életenergia és az információs hatások belső 
térrész felé szállításával jár.  
 
A külső határfelületeken torlódó, majd hidegfúziós utasokkal feltelő Orgon életbuborék, 
szállítóeszköz, jármű, a külső térben leadja a túlhevült, túlmelegedett, elnőiesedett, melegfúzióssá 
vált, a változásban kimerült, a környezetbe hőenergiát továbbító életenergiát, a korábbi 
élettérben, környezetben tapasztalt eseményeket elbeszélő részecskéket, akik lehűlnek, 
felüdülnek, részben a másokban felkeltett ismeretlen élet megismerésére kialakuló vágyak miatt 
kicserélődnek. A pihenten, regenerálódva, nagyobb hittel, nagyobb lendülettel, részben 
másokkal, lendületenergiában még dús, a befelé áramlásban hívő, (vagy csak a fizikai hatások 
által erre kényszerített) férfiasabb részecskékkel is kicserélődő, feltelő életbuborék tehát a 
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belsejében és az összetételében részben megváltozva, céltudatosabbá válva megindul a sok 
melegfúziós elnőiesedett részecskét tartalmazó fejlettebb, centralizáltabb, színesebb életterek 
felé. Irány a tárt karokkal váró hölgyek élőrétege, cél a már fejlett Eldorádó. Az életet szállító 
életbuborék, a kifelé még kisebb belső sűrűségű Orgon részecske így libikókázik, hogy azután 
már energiával feltelve a belsőbb élőrétegek felé több lendületet, férfias részecskét szállítson, 
amelyben ott mindig hiány van. A befelé áramló, már hidegfúziós erdőjű többség azonban, már 
mást akar, nem eltávolodni, hanem közeledni a fejlett, és sokak, az újjak, a fiatalok által még 
nem eléggé megismert, még nem megtapasztalt élőrétegek felé. A befelé áramlás a belső fejlett 
határfelületig tart, ahol ismét torlódás, újabb nem-váltás, utas csere, rendszerváltás, életcél-
váltás, életáramlási irányváltozás alakul ki. Amikor az életbuborék ismét leadja a hidegfúziós 
állapotból lassan felengedő, egyre nagyobb változássűrűségű férfias minőségű állományát, és 
miközben a belső, melegfúziós, nőiesebb, gyorsabban változó élőrétegen ismét torlódik, újabb 
rendszerváltás, célátalakulás és nem-csere fejlődik ki. Az új céllá ismét a kifelé áramlás, és a 
kevésbé korlátozott szabadabb élet válik. Amikor már ismét túl nagy a változás sűrűség, túl 
nagy a tömegszám és túl rossz, kaotikussá válik a rendezettség, az egyre gyorsabban, egyre 
több kényszer alatt változó részecskék több szabadságra, nagyobb térre vágynak. Ekkor ismét 
megkezdődik a túlcentralizált élettér, és életcél lebontása, átalakítása, ismét egyre nagyobb 
körbe települnek ki, egyre távolabb köröznek az otthontól a közben is fejlődött térrészben élő, 
elektronokkal analóg férfias részecskék. Miközben az elektronpályák és az utódok szaporodnak, 
az időben táguló, egyre nagyobb élőtömeggé szaporodó élettér más életterekkel, élőrétegekkel 
összeérésekor, a térrész és az élőréteg, az életbuborék periodikus összeszűkülésekor ismét 
kialakul a túltelítődés. Ekkor megszűnik a terjeszkedés lehetősége, a sűrűség további 
növekedése már nemlineáris változássűrűség növekedést, majd káoszt, ismét gazdaságtalanná 
váló életállapotot vált ki. A káosz és a túlszaporodó élettérben elfogyó energia miatt egyre 
többet kell az elektron analóg, férfias részecskéknek dolgozni, egyre távolabb és gyorsabban 
kell áramlani, amely azonban rendszerint nem elég az energia és nyomelem készletét felélő, a 
külső térrel, és a környezetben fejlődő többséggel, az isteni közösséggel a folytonosságában 
megszakadó élőréteg ismét gazdaságossá válásához.  
 
Az Istenétől, a többségétől, a nagyobb együttváltozó egésztől elszakadó, materialistává 
degradálódó fejlettség periodikusan kimerül az energiából, amely miatt rendszeresen 
célváltásra, fejlődési irányváltásra, az Istennel való kapcsolat visszaépítésére kényszerül. 
Bármilyen méretben, tömegszámban, bonyolultságban válik egy szervezet gazdaságtalanná, 
rosszhírűvé, annak a helyreállítása csak az Istennel, az együttváltozó nagyobb egységgel, az 
elhagyott, megtagadott környezettel felelevenített kapcsolattal lehetséges. Az életteréből a 
rosszat eltávolító, a környezetbe hárító, a biodiverzitásában, a belső sokféleségében 
folyamatosan romló szerveződés egyedül nem tud megbirkózni a belőle kiáramlott élettermékek 
hatástalanításával, a túl indulatossá váló élet megszelídítésével, megfékezésével, a periodikusan 
kialakuló, a rendezettséget megtartani és növelni képes férfias minőség hiányával. Ha az élet 
elhasználja, nagyon kihasználja a lineáris időben beérkező hidegfúziós, lendületes férfias lélek 
állományát, ha nagyon elveszi e réteg életerejét, célját és hitét, akkor az élettér, az energiát és 
rendezettséget termelni képes részei nélkül maradva visszafejlődik. Márpedig a rendezettséget 
befelé növelő, az életenergiát koncentrálni képes hidegfúziós állomány nélkül, a melegfúzióssá 
váló, az energiát szétszóró nőies állomány lokalizálni nem képes hiányossága miatt 
periodikusan energiahiányossá válik, és az élet a felfúvódó, elhaló életbuborékokban 
rendszeresen elszegényedik. Ha azonban az idegeneket az élettérből kellően távol tartó nőies 
melegfúziós részecskék aránya csökken a kívánatos érték, a szimmetria alá, akkor az élettér a 
túl sok eltérő rendezettségű, a környezetben a Babilon zavarát létrehozó szervezetlenség, 
egyeztetési képtelenség miatt, a változás sűrűsége, a szervezeten belüli rendezetlen zaj nagyon 
felerősödik, az élettéri környezet ekkor melegfúzióssá, az átlagos és a hidegfúziós életet nem 
támogatóvá, neki kaotikussá válik.  
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Amikor az Istentől és a lélektől elszakadt emberi élőréteg, nagyon túldifferenciálódik, a tőkét és 
az energiát sikeresen koncentrálók túl materialistává, az anyagban túlságosan is megbízóvá 
válnak, a jó lélek ilyenkor a háttérbe szorul. Az energiában és a jogokban dúsabbak elkülönülnek a 
kötelességekkel és energiahiánnyal terheltektől, akikkel valamilyen, a teljes tér természetével, a 
szimmetria törvényével ellenkező gigantikus építmény építésébe kezdenek. Míg korábban a Bábel 
tornya a hasonló analóg időszakban, az egymást már nem megértő emberek túl sokféle összekeveredése 
miatt, és a természettel ellenkező célja miatt is meghiúsult, a szimmetria törvényeit megsértő, az élet 
rendezettségi törvényei ellen vétők miatt összeomlott. Ma hasonló gigantikus épületek készülnek, éppen 
olyan nagy a sokféleség összekeveredése, és a Kuwaitban építés alatt álló 800 m-es Dubaj torony 
gigantikus épületére, miként Szaud Arábiai Mile Hígh Tower 1,5 km magasra tervezett épület lakóira az 
enyészet vár. 
Az épületek megbízható, kiszámítható változást feltételeznek, de az élőrétegek szaporodása 
olyan nagy energiaszintű eseményekkel jár, amely nem-kiszámíthatóvá teszi az élőrétegünk 
szeleit, és talajmozgásait, és a távoli felmenőnktől kapott hidegfúziós hagyaték, vagy és 
energiasegítség becsapódása kiszámíthatatlanra módosítja a bioszféra alatti talajréteg, és a 
kéregtáblák megszokott mozgását. 
 
 
Az életnek rosszá váló élőrétegekben bomlásnak indul az élet, és a hitevesztett, kihasznált, az 
életenergiájukat a nekik pokollá változó élőrétegnek leadó hidegfúziós lélek részecskék egyre 
nagyobb számban elporladva válnak ki a nagyobb energiaszintű túlnépesedő szervezetekből. 
Ezzel azonban a védett téren kívüli izotróp környezetben fejlődőkhöz képest erősebben 
kölcsönható képesebbé válnak, ami megnöveli az elporlódás felé fejlődő, elöregedő szervezetek 
belső változás sűrűségét, a belső impulzusok számát. A felmenői védettség kezd csökkenni, a 
tér változása felgyorsul, és az életbuborék elkezd a felfúvódás felé fejlődni. A nagyobb 
energiatartalmú, energiában még sűrűbb részecskéit kibocsátó, a kisebb sűrűségűeket befogadó, 
azok impulzusaiban felfúvódó életbuborékok térfogati és sűrűségbeli arányai megváltoznak. 
Miközben a környezetben elfoglalt hely, a térfogat egyre nagyobbá válik, a belső sűrűség ezzel 
ellenkező irányba fejlődik, és mint tudjuk, a test súlya, a felhajtó erő aránya a sűrűbb közegből 
kiszorított részecskék térfogatának a különbségével változik. 
A melegfúziós, nagyobb belső változássűrűség felé fejlődő elporlódó szervezetek sorsa a 
felfújódás. Ez az, mi a harmincas éveiben még karcsú, életerős asszonyokból, testes, elhízó 
madámokat fejleszt. 
Amikor a szervezetek és a belső élőrétegek átlagos sűrűsége csökken, az életbuborék egyre 
kisebb részecskesűrűségűvé, egyre könnyebbé válik, kezd kialakulni a nagyméretű, elnőiesedő, 
melegfúzióssá váló Orgon buborék, a hidegfúziós lélek részecskék betelepülésére és a 
megtermékenyülésre alkalmas pete állapot. Ilyenkor az energiát koncentrálni, a rendezettséget 
pedig növelni képes elektron analóg férfias, hidegfúziós termelő részecskéknek egyre távolabb 
kell áramlani az otthontól, egyre kevesebb idő marad az utódok nevelésére, a szép és a jó életre, 
a megfelelő életminta lemásolására. Amikor az élet minősége egyre jobban elromlik, és ismét 
felerősödik a Messiás, a Megváltó várása. A megváltó pedig már régen úton van, sok embernek 
sok részecskéje már régóta üzeni, hogy türelem, már kevés az idő. 
 
Amikor egy Föld méretű életbuborék válik a felmenői környezetben, a számára rendeltetett 
szimmetriasíkhoz, az átlagot jelentő életspirálban, élőrétegben a környezetnél kisebb 
sűrűségűvé, a szervezeti állapot elfejlődik az átlagos sűrűségtől. Az élőrétegből kiáramló 
hidegfúziós részecskék eltávozása, és a kaotikussá váló rendezetlenség növekedése miatt az 
élettér hőmérséklete egyre jobban növekszik, az életváltozásra alkalmas szerveződési tér, az 
életbuborék a környezethez képest kitágul, felfúvódik, a környezethez képest kisebb sűrűségűvé 
válik. 
Minden olyan életbuborék, amely a környezetnél hideg és céltudatos, lendületenergiában dús 
részecskékben energiahiányossá válik, egyben kisebb sűrűségűvé, és egyre  szervezetlenebbé és 
kaotikusabbá válik, amely folyamat nemlineáris eseménysűrűséget gerjeszt. Ez azzal a 
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következménnyel jár, hogy a saját átlagos környezetéhez képest kisebb eredő sűrűségű, 
elszegényedő, a jövőnek adóssá váló életbuborék egyre magasabb szférákba emelkedik, egyre 
jobban eltávolodik az átlagos szimmetria, a jelen felületétől. A felfúvódás következtében 
könnyen az életfolyamat kezdetén kialakuló barázdálódás, a térosztódás ellentéte, az 
életbuborékok egyesülése, globalizációja és elpattanása következhet be. Ha egy fejlődési 
szimmetriát vesztett életbuboréknak a környezethez képesti különbségét már létrehozni, 
megtartani nem képes határfelülete elpattan, a kialakult különbség lebomlik. Az egymásban 
lévő, nagy azonosságú életváltozatokat, termékeket, hatásokat tartalmazó élőrétegek, 
életbuborékok egyesülnek, globalizálódnak, és a kisebb, fiatalabb, még életképesebb 
életbuborék külső határfelületei áttevődnek a nagyobb térrészre kiterjedő apai hidegfúziós 
életbuborék határaihoz. Amikor a két élőréteg egyesül, globalizálódik, lényegében a kialakult 
eltérő szervezettség elhal, megtér az Istenhez, az apai környezethez. A globalizáció lényegében 
azt is jelenti, hogy a nem védett izotróp környezethez viszonyított másság, a védettség is 
csökken. Bár a globalizáció átmenetileg lehetőséget ad a még életképes, kellő életrugalmasságú 
szerveződések nagyobb térbeli kiterjedésre, ezt megakadályozza a bioszféra körül a belső, már 
egyesült életbuborék felfúvódással arányosan egyre kisebbre kényszerített termoszférai 
élőréteg. életbuborék. Mivel a bioszférán kívül fejlődő termoszféra egyre nagyobb átmérőjű 
gömb, életbuborék felületén, de ezzel együtt vékonyabb, ezért egyre gyorsabban áramló 
rétegbe, elvékonyodó torroidba kerül, ez egyre nagyobb áramlás sűrűségbe építi a benne folyó 
keringést. Tehát a térben felfúvódó, kiterjedő, elnőiesedő, a feszültségében növekvő petévé, (a 
bolygótojás sárgájává) átalakuló bioszféra körül, egyre nagyobb változássűrűségű, az infláció 
réteget a külső környezettől elszigetelő lamináris határréteg fejlődik ki. Ez olyan, mint a 
megszokott helyéből, a védett petefészekből kiváló, megérő pete, és a megtermékenyülő tojás 
burka. Mivel a melegfúziós belső térrész átlagos szerveződésekből épített, egyre jobban 
megfeszülő héj rugalmassága nem engedi a belső térrészt a végletekig kitágulni, ezért a pete 
belsejében kialakul globalizáció, a közös térbe kerülő, de addig külön fejlődő sokaság 
magasabb változássűrűsége, megnőtt életversenye egyre nagyobb életnyomást, belső 
feszültséget hoz létre. A tüsző, amikor már nem bírja a tágulást fékezni, megreped, és a 
legérettebb pete kiszabadul a környezetéből, ezzel némileg csökkentve a hormonális rendszer 
nyomását, és saját vándorútra, eltérő életpályára kezd. Irány a méh, és a megtermékenyülés 
lehetősége, a cél a szélsőséges állapot megszűntetése és a két külső, szélsőséges hidegfúziós 
fehérje réteg és a belső melegfúziós sárga réteg fiatal vegyes utódtérbe keveredése. A környezet 
ebben az időben e folyamat sikerét szervezi, katalizátorként vesz részt a folyamatban.  
 
Gondoljuk tovább a folyamatot a bolygótojás energiaszintjén és lehetőségein. 
 

Mivel a magas kerületi sebességgel áramló fiatal termoszférai réteg már nem engedi a 
Globalizálódott Bioszférai réteget, a tényleges bolygótojás pete részét, a sárgáját tágulni, ezért a 
belső kaotizmus növekedésével egyre erősebb életnyomás fejlődik ki. Gaia szervezetében 
kialakult életterünk, élőrétegünk fogamzóképes petévé fejlődik. Az átlagos környezetnél egyre 
kisebb eredő sűrűségűvé váló bolygónk, belső életbuborékjai deformálódnak, és az egész 
bolygó megindul a saját Napi élőrétegének a külső, apai része felé, a termoszféra, mint a méh 
buborékja eltorzul, összenyomódik. Mivel a Bolygónk is, – ha vízbe merülne - annyit veszítene 
a súlyából, amennyi az általa kiszorított víz súlya, ez a szabály a környezeti gáz közegállapotra 
is igaz. Annyival válik könnyebbé a környezetéhez képest a bolygónk, minél nagyobb az általa 
kiszorított gáz súlya, azaz a térfogatában növekvő bolygó lényegében az élőrétegében az 
átlagos felületen úszás helyett, az átlagos anyai, nagyanyai réteghez képest felemelkedő 
ballonná válik. A távolodás nagy tömeg térbeli átrendeződősét, nagy kinetikai lendületet vált ki, 
amely azonban ilyenkor már nem áll meg a szimmetria határon. Ennek az a következménye, 
hogy a már melegfúziósabban változó anyai nagycsillagtól, és a belső rétegek nyomásától is 
kifelé egyre jobban eltávolodó bolygónk egyre közelebb kerül a hidegfúziós külső apai, és a 
nagyapai férfias, hideg és lendülettel telt részecskéket tartalmazó élőréteghez, és ezzel a két 
térrészt egymástól elszigetelő neutrális eredőjű, keresztirányban. Laminárisan áramló 
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részecskéket tartalmazó idegpályához. A halszem alakú életbölcső, lényegében az életspirál, 
időfolyójának (életalagút) védett központi részétől, a központi szimmetriától egyre jobban 
eltávolodó bolygónk élőréteg váltásra készül, felismerte hogy egyre nagyobb szüksége van a 
hidegfúziós, a rendezettséget növelni képes isteni, férfias energiára. A csillagszintű élőrétegeket 
egymástól elválasztó élőrétegek közös határfelületén azonban nagy energiaszintű hidegfúziós 
neutronok, aszteroidák járőröznek, lamináris irányban szabályosan keringenek a saját életterük 
körül, és e hideg térben a közös tömegbe egyesült részecskék már jelentős réseket hoztak létre 
az idő fonalában. Miként a Szaturnusz szimmetriasíkjában is kialakultak az időrések, a 
folytonossági hiányok, amikor az egymást utolérő hidegfúziós részecskéknél a korábban 
indultakat, de már megfáradtakat, a lefékeződteket utolérték a nagyobb kezdeti lendülettel, de 
későbben rajtolók, hasonlóan a csillagszinten kiáramló férfias részecskék is már közös 
tömegbe, a végekre, a külső határfelületekre kikerülő férfias kisholdakba, aszteroidákba szerveződtek. 
A lehetőségénél gyorsabban fejlődő szervezetek sorsa a melegfúzióssá válás, az 
energiavesztés, a felfújódás, majd a megtermékenyülés. Ilyenkor át kell lépni a fejlődést 
addig gátló határokat, (lényegében hangrobbanás fog kialakulni) és a szervezet 
differenciálódásából a korábbinál gyorsabban előre áramló, kisebb tömegre lebomló, 
lendületesebben a környezetbe ki és szétáramló részecskék fejlődnek ki. Míg a bolygónk körül 
áramló saját (férfias) ismert kisholdak, a jövendő aszteroidák száma csak három, és ezek még 
nagyon kicsik, a Jupiter méretű nagybolygónál már 16, a Szaturnusznál már 17 ismert kis 
holdat, leány utódot találunk. Ennél azonban sokkal nagyobb a száma a lendületesebb 
hidegfúziós, nagyobb belső sűrűségű fiú holdaknak, amelyeket azonban a sokkal kisebb 
tömegük és a gyorsabb eltávozásuk, a bolygók külső határfelületére kerülésük miatt nem 
pontosan ismerünk. 
 
A tér szerveződései, mint az emberi szerveződések szintén párosak, egy férfias, hidegfúziós 
eredőjű kékebb, és egy nőiesebb, melegfúziós erdőjű vörösebb csillag képez együttváltozó 
együttáramló családot. Ha valamelyik utód eltávozik a két felmenő között kifejlődő védett, 
halszem alakú élettérből, a közös életspirál, az életalagút centrális szimmetriájától, akkor akár 
meleg, vagy hidegfúzióssá válik, lényegében az anyától távolodva először az anyai, az apától 
eltávolodó pedig először az apai határfelülethez, idegpályához közeledik. Amíg azonban az 
anyai határfelületen melegfúziós erdőjű, de a túl nagy áramlási sebesség miatt a belső élettérből 
kitaszított, eltávolodó, a megtermékenyítetlen eseményekben elhalt, vagy és elvetélt, 
eltávolodó, megszenesedő szén és víz alapú üstökös lányok, (kidobódott csillagmenses, sárgatest a 
megtermékenyítetlen élőréteg maradványai) keringenek, addig az apai határfelületen férfias, 
sziklaszilárd aszteroidákba épülnek az Androgén hormonokból csillagspermákba szerveződött 
együttáramló, céltudatos neutronok. Tehát nagy eséllyel az fogja eldönteni a bolygóutód, vagy 
az élőréteg utód nemét, a fejlődés megváltozó további új irányát, hogy a megtermékenyítő 
életanyag átadott lendülete a napi felmenő, a melegfúziós csillag felé, azaz az apai határfelület 
gátja felé, vagy a külső környezet, az apai szervezet felé hagyja el a szimmetriát. Nagy az 
esélye, hogy bármilyen irányú megtermékenyítés következik be, a közös utódszervezet a 
halszem alakú, a szülők által együtt védett közös téren belül marad. Mivel a melegfúzióssá 
váló, túlmelegedő, kitáguló tér, a kisebb sűrűségűvé fejlődése közben egyértelműen a nagyobb 
sűrűségű hidegebb, és lassabban változó apai tér irányába tolódik el, ezért ahhoz, hogy újra 
szimmetriába kerülhessen a rendezettséget növelő apai, a védett térbe viszataszító hidegfúziós, 
Androgén energiára, hormonokra van szüksége. A kifelé távolodás közben azonban az apai 
szerveződéshez, élőréteghez közeledve előbb egy melegfúziós eredetű anyai üstökös pályáját 
keresztezheti, amely akár eltérítheti, vagy segítheti az impulzusba kerülését. Ha a hidegfúziós 
apai neutronok idegpályájára való áramlását nem gátolja meg a sors, vagy az anyai 
gondoskodás, nagy eséllyel a környező csillagok valamely idegpályájára kerülve, annak a 
határfelületén keringő neutronnal randevúzhat a bolygónk. Az anyai szerveződés felé túl nagy 
közeledést az anyai eredetű felmenői nagyapai hidegfúziós réteg is akadályozza, míg az apai 
szervezetben az anyától, a melegfúziós állapottól való túl nagy eltávolodást az apai és a 
nagyanyai eredetű felmenői részecskék közösen gátolják. Ebben a kettős védelmű, a 
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keresztmetszetében halszem alakú sokszorosan védett élettérben, életalagótban bolyonganak az 
utódok. A közös szimmetriától a hidegfúziós állapot, a túl nagy rendezettség állapota felé túl 
nagy eltávolodást tehát nagyobb eséllyel egy üstökös fogja meggátolni, míg a túl kaotikus 
melegfúziós állapot felé nagyon eltolódást egy visszatérítő aszteroida fogja megakadályozni. 
Ezt a vendéget várjuk 2029-re. A bolygónk ekkor valószínűen új élőrétegbe, nagyobb eséllyel 
kijjebb, hidegebb, a változást hűteni képes élőrétegbe fog kerülni. 
 
Az életterünk kétségtelenül nőiesedik, a melegfúziós, kaotikus irányba távolodik az átlagos 
szimmetriától, a többségnek jó állapottól, tehát a rendezettséget növelni képes, hidegfúziós, sok 
tudással rendelkező neutron vendéget várhatunk. Ez esetben a lehűlés, a lassabb fejlődés, a több 
idő és a több megértés, a rendezettebb élet felé folytatódik a jövőnk. 
 

 
 
A bolygónk azonban a tűrhető szimmetriavesztésben ide-oda áramlik, verődik a saját 
időalagútján, és még nem ismert, hogy a belső anyai, vagy a külső apai réteg felé fog annyira 
eltávolodni, hogy eléri, és átlépi a határfelületen keringő neutrinók, vagy üstökösök által védett 
réteg felületét. Az átlépés megtermékenyítést és visszatérítést okozhat, amelyben a nagy adagú 
anyai, vagy apai támogatás egyszerre megérkező hormonális és lendület hatása számunkra 
megrázkódtató következménnyel járhat. Mivel nagyobb az esély, hogy a kisebb közegsűrűségű 
nagyanyai nagycsillag felé közeledve egy apai (nagyapai) hagyatékot kapunk, a túlfogyasztóvá 
fejlődött bolygó szerveződés az apai határréteghez, az aszteroidaként ismert idegpályához 
közeledik. Bár itt olyan nagy energiaszintű esemény is történhet, amely visszalöki a nagyanyai 
nagycsillag belsőbb rétegébe a bolygónk, amely után nagyévi nyár várható, de ha ez nem következik be, 
akkor a hideg aszteroida tömegtől, és az általa keltett gyors lamináris szelektől egy újabb Nagyévi 
télnek, azaz átmeneti jégkorszaknak nézhetünk elébe. 
 
Az élet azonban valószínűen azért szakosodik, differenciálódik az esemény előtt mindig mind a 
két szélsőséges irányba, hogy amennyiben váratlan vendég érkezik, ekkor se essen kétségbe. 
Valamelyik irányba sikeres fejlődés mindenképpen továbbviszi az élet lehetőségét, és ha a 
melegfúzió felé szakosodott élet válik sikeressé, akkor ezen életág folytatja anyai 
dominanciában az evolúciót, míg ha a környezet lehűl, akkor az ebbe az irányba szelektálódott 
élet kaphat hidegfúziós apai, nagyapai (felmenői férfias) támogatást, és ekkor ez válhat 
dominánssá, a melegfúziós élet pedig visszafejlődővé, receszív állapotban, lappangva túlélővé. 

A felmenői szervezetek szimmetriájában kifejlődő, közösen védett élettér, az időalagút, az 
életalagút. Az utódok e csőben fejlődnek, és a két határfelület adja a lehetőségeik határait, 
a bolyongások színterét. Az utódok az anyai szervezetek körüli áramlás mellett 
tengelyirányban is bolyonganak a lehetőségeik határain belül. Ha az apai szervezet felé  

Az anyai csillag körül 
sárgatest maradványok, 
anyai hormonok, 
üstökösök keringenek. 

Az apai csillagok körül 
aszteroidák, csillagspermák, 
Androgén idegsejtek 
keringenek 

közelednek, az anyai szervezettől 
túlságos eltávolodást 
megakadályozzák az anyai 
hormonok, amelyek visszatérítik, 
de ha az anyához közelednek 
túlságosan, akkor az apai 
részecskék, erősebb 
eltávolodáskor aszteroidák 
figyelmeztetik, hogy az utód túl 
messzire ment, eltávolodott a 
szimmetriától és az apai 
gondoskodástól. Mind a két hatás 
a nagyobb szimmetriához 
visszatérítő. 
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Mit tesz a nagyon kaotikussá váló nő, ha az állandó túlköltekezése miatt gazdasági 
zavarba, egyensúlyhiányba kerül? 
 
Mindent megtesz azért, hogy az energiát és a rendezettséget jobban kezelő férfias, hidegfúziós 
szerveződések szemében vonzóbbá váljon. Ehhez ki kell virulnia, olyan hatásokat kell kiadnia 
magából, amelyek felkeltik a több energiával, vagy és a rendezettség sikeres növelésére képes 
férfias szerveződések figyelmét. Vonzóbbá kell válnia, és csábos praktikákat kell bevetnie, 
főleg gesztusokat, könnyed nőies energiát, mosolyokat fakasztó hatásokat adnia szükséges. A 
melegfúziós szervezetek ezért kedvességet és energiát is szállító részecskéket, feromonokat 
küldenek a környezetbe, amelyek jelzik a nőiességét, a férfias szervezetre szükségességét, a 
fogamzó képesebb, hajlandóbb állapotát. A nőies szervezetnek meg kell nyernie a férfias 
szerveződések rokonszenvét, ezért olyan fényes hatásokat kell adnia magából, amely azt a 
látszatot kelti, hogy a dáma gazdag, előkelő, partinak való. Az eladósodott, az energiakészlete 
végén, a kaotikus időszakában járó de még megtermékenyíthető, azaz kellően melegfúziós 
szerveződés még jobban szórni kezdi a környezetbe az energiát, és olyan gyöngéd hatásokat, 
amelyekkel a férfias hidegfúziós szervezeteket leveszi a lábukról. A bevetett bűbáj minden 
praktikája a leendő kapcsolat létrejöttét szolgálja. A nő rendszerint felkínálja magát, és az 
életteret ad a bele települőknek, még nem sejteti, hogy valójában csak az életenergiájukra, a 
lendületükre van szükséges. Ha a férfias hidegfúziós közeledő szerveződés határfelületén és 
szervezetében egyre többen jelzik, hogy a közeledő csábos melegfúziós teremtmény egy 
ragyogó fényes teremtmény, az egyre több apró figyelmességgel, jó hatással árasztja el őket, 
mint Kleopátra a meghódítandó Antóniuszt. Energiát ad a környezetnek, jótékonynak és 
gazdagnak mutatja magát, miközben a belsejében a végsőkig kierőszakolja a magas 
életnyomást. Az élet lebomlása, a nagy életnyomás és az élőrétegünkben kialakult kaotizmus 
mind a várható szaporodást szolgálja. A csillaglét felé fejlődő bolygónk most tüzel, minden 
energiájára, minden praktikájára szükség van, most nem a jelen, hanem a jövő és a túlélés a cél. 
Ez az amiért a jelen bomlik, amiért most nehéz az életünk, hogy a már az utódainknak elveszni 
látszó lehetősége, egy másik jobb élettérben, vagy a nagyobb szimmetriába kerülő bolygónkban 
mégis megvalósulhasson. 
Az élet csak egy esetben áldozza fel a jelenét, csak a gyermekéért, csak a jövő reménységéért. 
 
 
 
A fekete lyukról és a szélsőséges színek jelentéséről: 
 
Minden olyan szervezet, amely éppen a saját környezeténél szegényebb, hidegfúziósabb, 
férfiasabb, befelé áramló stádiumban van, lényegében azon a frekvencián, amelyben a belső 
sokféleségben hiánya van, túl alacsony a belső biodiverzitása, befelé áramlóvá, feltöltődővé válik.  
Ez azonban nem gátolja meg az összetett, sokszereplős életszervezeteket abban, hogy eközben 
más életfrekvenciákon kibocsátóvá, fehér lyuknak látszó állapotot is fenntartsanak. Ha a 
Napunkat a forgástengelye felől is meg tudnánk nézni, valószínűen nem fényes dámát, hanem a 
fotonok életfrekvenciáján már karikával, glóriával övezett fekete lyukat észlelnénk. A nagyobb 
tömegű szerveződések nem ússzák meg elfogyasztás és átalakítás nélkül e fekete lyukként 
ismert élettölcsérbe kerülést, ugyanakkor a forgástengely körüli sávban bőségben áramlik ki a 
lamináris rendezettségre átalakított, párba épített nagyszülői (felmenői) energia. 
A természet része, hogy a fogyasztással rendelkező szervezetek egyúttal kibocsátók is, azaz 
természetes, hogy a mindig nagyobb sokféleséggel és ezért jobb hatásfokú ártalmatlanítási és 
tovább-feldolgozási lehetőséggel rendelkező környezetbe engedik a szervezetükben átalakult, 
feleslegesé és mássá váló, az ottani rendezettséget mérgező életanyagokat. Egy szervezet elvileg 
akkor válhat teljesen önállóvá, a környezetétől függetlenné, ha benne a lehetséges össze életvariáció, 
azaz minden minőség megfelelően képviselve van, ha olyan egészséges összetett belső körforgást alakít 
ki, hogy a környezetbe nem bocsát és nem fogad külső anyagokat. Ilyen életállapot és minőség elvileg 
nem lehetetlen, csak az a baj, hogy az ilyen mindenható, univerzális szervezet a közben is fejlődő 
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mindig nagyobb környezettől elszigetelődik, és ha csak nem tartalmazza magában az egész mindenséget, 
azaz nem ő az egyetlen az első számú Mindenható, akkor menthetetlenül lemarad a rajta kívül is fejlődő 
evolúciós versenyben. Az elszigetelődés tehát nem jó cél, mert késve egyben megkapjuk mindazt a 
rosszat, amit addig elkerültünk, a környezetbe továbbítottunk. Az együttfejlődés a járható út, amelyben 
azonban mindig van egy kis lemaradás, időbeli és fejlettségbeli késés a másban másfelé fejlődve 
sikeresebbé váló szervezetektől. Ez hozza létre a másságot, a különbséget, sé tartja fenn a 
mindenhatóság vágyát. 
 
A befelé áramlás frekvenciáján tehát az a szervezet, amelynek az életnyomása a környezetéhez 
képest valamely életfrekvencián, életváltozatban alacsonyabb, az ezen a frekvencián az 
eredőjében befogadóként, fekete lyukként, egyirányú időkapuként működik. Az átlagos külső 
környezet és a belső környezet életnyomás különbsége, azaz a két egymástól csak részben 
elszigetelt élettérrész eltérő telítettsége határozza meg, hogy az adott frekvencián milyen nagy a 
befelé, vagy és a kifelé áramlás eredője. Kisebb különbségeknél csak a nagyobb energia és 
tömegsűrűségű anyagok kifelé áramlása gátolt, azaz a szilárd, anyagi állapotot elérő 
részecskéknek már fekete lyukként működik, miközben az ennél kisebb tömegméretű, kevesebb 
energiával megszökni képes szervezeteknek még mind a két irányban átjárható a tér. A 
periódusos rendszerben a fémes elemek, az egymással és a környezettel megfelelő 
elektroncserét folytató nagyobb szimmetriában változó szervezeti állapotok még megfelelő 
kétoldalú életcserét, anyagcserét folytatnak, nemcsak adók, hanem kapók és befogadók is, 
amely állapotot időbeli folyamatszimmetriaként azonosíthatjuk. A szélsőségesebb, férfias, 
hidegfúziós, a kiürülés és az elszigetelődés után a szabadabb, izotróp környezetben kifejlődött 
másságot a térrészébe beengedő, belül a sokféleség jelentős részében hiányos szervezetek a 
bennük hiányt képező minőségekben befelé áramlóvá válnak, és az egyirányú folyamat csak 
akkor kezd mérséklődni, amikor a feltöltődő fazékként viselkedő életterek, szervezetek 
(élőrétegek, azaz életbuborékok) a kiegyenlítődés és a telítődés stádiuma felé járnak. Amíg 
jelentős a két egymással szomszédos, vagy valamilyen információs kölcsönhatásban lévő 
térrész között a különbség, addig jellemzően egyirányú folyamatok és a beáramlás dominál, 
tehát ezen időszakokban a belső hiányt jelentő minőségeknek az életáramlás egyirányú, 
visszafelé hatást, hatóanyagot csak információs szinten engedő. A visszatartás oka lehet a 
szívélyes barátság, a megbecsülés, a jó fizetés, a konkurencia hiánya, vagy-és az egzotikus 
környezetbe szeretés stb, vagy valamilyen kötöttség, függőség és, vagy kényszer. Amikor 
azonban az egyirányú kötöttség vagy a kényszer megszűnik, oka-vesztetté válik, vagy az adott 
minőség telítettsége, a korábban elért különbsége, az élet jó állapota lecsökken, szinte azonnal 
megindul a kifelé és a befelé áramlás, és az elszigeteltség határait lebontó, nyitottá váló fekete 
lyukban megkezdődik a felmelegedés, az átlagosabb állapot építése. A fekete lyuk állapot előbb 
csak kiszürkül, majd a kiáramlás és a beáramlás, az kétoldalú anyagcsere felerősödése után 
valamely része az állandóan kibocsátó fehér lyuk állapotba mehet át.  
A fekete lyuk látványa attól is kialakulhat, ha a környezeti áramlási rendezettség a 
megfigyelőtől távolodó, azaz valamely éppen nagyon alacsony életnyomású térrész felé áramló 
a környezet, vagy és az a szervezet, amely távolodik egy más élőrétegbe átvezető, vagy általa 
már elhagyott szülői nyelőtől. Az utódok azonban a befelé áramlás korábbi, eltérő 
rendezettségét és problémáit már elfelejtik a kifelé áramlás során, amely az élet elején még 
egyértelműen egyfelé áramló időútnak látszik. 
 
Amely térrész elszegényedik, az energiában és a változtató képességben lemerül, hitet veszít az 
életáramlásban, vagy valamely irányba a környezettől védetten, azonos irányba áramlóvá válik, 
ott a nagyobb iránybeli rendezettség miatt sokkal alacsonyabbá válik az impulzus sűrűség. Az 
ilyen környezetben nemcsak az impulzusok száma és aránya csökken, hanem a hőmérséklet is 
leesik, és a lehűlővé váló térrész egyre kisebb méretre összehúzódva befelé áramlóvá, 
sűrűsödővé, férfiassá válik. Amíg a környezeti térrészből, egymással majdnem párhuzamosan 
befelé áramlanak a mikroszervezetek, a részecskék, a majdnem azonos, kicsit összetartó 
irányba, azaz a közös célba tartás miatt, – míg elég távol vannak a céltól – a célazonosság, azaz 
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áramlási irányazonosság miatt nem alakul ki sok impulzus. Tehát a hidegfúziós csőben, a toroid 
központi része felé áramlást lehetővé tevő időalagútban egy közös cél felé áramló, kicsit 
egymással összetartó, és lassan közös egységbe szerveződő közösség, az életanyag lehűl, 
férfiassá, hidegfúzióssá válik, és egyre kisebb áramlási keresztmetszetben, folytonos 
füzérsugárrá átalakulva szinte egydimenziós, csak iránnyal és sebességgel jellemezhető 
állapotba szerveződik. Ha az elhagyott megfigyelő aspektusából nézzük e szerkezetet, csak egy 
halvány glóriával övezett fekete pontot, vagy lyukat észlelünk. Ezt is csak azért, és akkor, ha a 
környezetben magasabb a változás, az impulzus sűrűség, ezért a gyorsabban változó 
környezetben keletkező impulzusokból kiinduló részecskék vagy eljutnak a megfigyelőkhöz, 
vagy és találkozva azokból valamilyen életfrekvencián, tömegszinten kiáramló részecskékkel, 
pl. fényt kelteni képes fotonokkal, vagy hangot, hőérzetet kelteni képes részecskékkel. Ilyenkor az impulzusból 
visszaérkező utód jelzése szerint a fekete lyuk körüli teret világosabbnak, melegebbnek, vagy és 
más frekvencián zajosabbnak, hangosabbnak észleljük. A fekete lyuk csak akkor válik 
észlelhetővé, ha kellő kontúrral, különbséggel, kontraszttal, a felületén glóriával övezve, a 
megfigyelőnek élesen elválik a környezettől. 
 
Tehát a kisebb méretű, tömegű szervezetek még nem fekete lyukként észlelik azon 
szerveződéseket, amelyekben a saját minőségükkel kellően telített, időben változó és e 
frekvencián, téridőbeli struktúrában kellően analóg kifelé is áramló antitest, életminőség 
található. A tömegméretben lefelé haladva egyre átjárhatóbb e tér a kisebb, és egyenletesen 
megoszló, minden irányban akadályok nélkül áramlani képes részecskéknek.  Az akadályt 
valójában az eredőjében elsősorban egymással kellő azonosságú szervezetek, analóg ritmusban 
a környezetbe kiáramló részecskéi keltik.  A legmelegebb, más minőségben a legnagyobb 
életnyomású térrészek felé is folyamatos beáramlás keletkezik azokban a minőségekben, amely 
minőségekben az adott térrészben tartós hiány, alultelítettség van. Márpedig a nagyon meleg, 
túl gyorsan változó térrészekben folyamatos a beáramló minőségek mássá alakítása, ezért a 
beáramló hidegfúziós életvitelhez szokott részecskék minőségében, frekvenciájában nincs 
kellően analóg hittel és belső szerkezettel rendelkező életanyagból kiáramlás, csak kisebb 
térméretű, kisebb egységekre, részekre bontott, eltérő irányba terelt minőségben kerül ki az 
átalakított életanyag. A kényesebb hidegfúziós részecskék csak keveset tudnak változatlan 
állapotban a nagyon forgalmas, meleg rétegekben tartózkodni, ezért a kisebb tömegméret felé 
haladva egyre gyorsabb az áramlás a körforgás, az eltérő minőségbe átfejlődő anyagcsere. Ha 
valamelyik élőréteg, életminőség, a saját ritmusában változó frekvencián valahol kihal és 
megszűnik a ki és a szétáramlás, ezzel lecsökken a környezetben, az élettérben kifejlődő 
életminőség aránya. Ilyenkor azonnal megindul a környezetből a szabaddá vált, még nem 
túltelített térrész felé a kihalt minőség helyét az életláncban és az anyagcserében átvevő analóg 
életáradat. E minőségnek mindaddig fekete lyukként, egy irányban áramló lehetőségként fog 
hatni a saját minőségében hiányos térrész, amíg az ismét nem telítődik e frekvencián is. Ha 
azonban a telítődés kialakul, a fekete lyuk megszürkül, és egyre világosabbá, és már nemcsak 
elnyelővé, hanem azonos, analóg minőségben kibocsátóvá is válik.  
Az általunk életfolyamatként azonosított változásnak tehát az az alapfeltétele, hogy a fontos 
térpozícióba, valamely határfelület átjárójába kerülő részecskék folyamatosan fenn tudják 
tartani a határfelület mindkét oldalán az eltérést, vagy a rajtuk átáramló anyag és életminőséget 
folyamatosan képesek legyenek olyan újszerű mássá átalakítani, amely életállapotból, téridőbeli 
struktúrából a határ másik felén, és a környezetben alultelítettség, vagy ilyen ismeretet terjesztő 
dezinformáció alakul ki. 
 
Minél több, azonos frekvencián változó analóg életminőség áramlik ki egy térből, szervezetből, 
annál több impulzus fejlődik ki a tér felé haladó, kiáramló, fejlett fotonok, és a már telítetté vált 
térrészből kiáramló, visszaáramló, visszaverődő fotonok impulzusairól. A saját minőségünkben 
növekvő telítettség azt jelzi, hogy az egyre magasabb a változás sűrűségű, azaz a fényes, vagy 
fehér fényű térrészben már ebben a minőségben telített, nem befogadó, vagy és ennél más 
sokkal fejlettebb a tér. Minél több szervezet, sokféleség hiányzik egy tér, szervezet életteréből, 
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szervezetéből, tehát ha folyamatosan romlik egy térrész biodiverzitása, annál több részecske tud befelé 
áramlani ellenhatás, és visszatartó információs vagy erőhatás, ellenlendület, a jónak hitt cél 
cáfolása, rossz híre nélkül.  
A kiegyenlített vagy ilyen egyensúllyal nem rendelkező nőies, melegfúziós szervezetek (változó 
egyensúlyban lévő) toroid térátjárók akkor alakulnak ki, ha valamely korábban már meglévő, a 
környezettől kellő mássággal még elszigetelt életbuborék határfelülete valahol megsérül, és 
mint a lufin lévő lyukon, a belsejében lévő nagyobb nyomás különbség, a kiegyenlítődés 
állapotáig folyamatosan áramlani fog a kisebb életnyomású térrészbe. Ha kellően idegen a 
környezeti közeg, akkor rögtön határfelület, vegyes réteg, buborékhéj képződik az idegen 
életminőség körül, nehogy a belső térrész hirtelen túl nagy fogyasztása miatt a térbeli 
szaporodás futótűzként továbbterjedjen. Ehhez az is szükséges, hogy a valahol kialakult lyuk 
körül ne táguljon ki egyszerre és túlságosan a kibocsátó tér, azaz a megsérült határfelületnél ne 
szakadjon el a kibocsátó élettér, csak a belsejében, placentában fejlődő magzatburok szakadjon 
szét és bomoljon le. Ha a nem teljesen izotróp, a szülők által is védett térbe kikerülő utódok 
magzatburka lebomlik, az egyirányú folyamatban a kisebb szervezetek életmembránokként 
működő szimmetriasíkjai, a vérlemezek eltömik az csak rövid időre nyitottá vált térbeli átjárót. 
A szabályos életspirálokban áramló, lamináris síkokat, határfelületeket létrehozó kisebb 
szervezetek azonnal elakadnak a kifelé megnyílt nyílásban, eltömik és bezárják a kibocsátóvá 
váló anyai fehér lyukat. A természetet építő részecskék megjavítva, részben visszafoltozva 
biztosítani tudják az időbeli tartósságot, a kialakul élet folyamat fenntarthatóságát. Az már 
későbbi folyomány, hogy a térben kifejlődő, a már túl nagy nyomású élettérből eltávozó élet 
megtanulta a kiürült, fekete lyukká, energia és életnyomás-hiányos térrésszé fejlődő 
életbuborékok folyamatos visszatöltését. A szervezetekből kiáramló tömeg tehetetlensége, 
kinetikai lendülete miatt a kiáramlás, a kiürülés nem áll meg a környezettel egyenlő nyomású 
állapotnál, hanem mindig az alá, a környezetnél éppen alacsonyabb életnyomású állapotba 
kerül, azaz valamely minőségekben hiányosabbá válik a környezeténél. Ez biztosítja a 
folyamatok megfordíthatóságát, az élet kétirányú körforgási lehetőségét, a tartós és a végtelen 
időben folyó változás fennmaradását. A kevésbé gyorsan változó, nyugodtabb, még a múltabb 
állapotában lévő életteret kereső életáramlás azonnal megindul az ilyen kezdetben még az élet 
egy részének ideálisabb környezetet adó életterek felé. Ez az ami periodikusan lehetővé teszi a 
részecskéknek, hogy a saját életszintükön rendszeresen felfedezzék a még a múlt állapotában 
fejlődő, alulfejlett Amerikát. Míg a nyugalmat, a természethez, a kezdethez közelebbi 
állapotokat kedvelők periodikusan rátalálnak a saját Amerikájukra, a gyorsabb változás és a 
fejlettséget keresők eközben befelé fejlődnek, sűrűsödnek, és ionos inaktív állapotban az élet 
szereplőiből az életváltozás nézőivé válnak. 
 
 
 
 
Az élet elöregedése, a különbségképzés megtartóképességének a lebomlása: 
 
Ha az elöregedő bolygók és a csillagszervezetek egyre rosszabb emésztő rendszerrel egyre 
rosszabb belső biodiverzitással, romló átalakítási, fejlettebbé fejlesztő képességgel, romló 
immunrendszerrel (másolási és tükröző képesség) rendelkeznek, akkor egyre kevésbé tudják 
kirekeszteni a szervezetükből a környezetben változó sokféleség, még hiányzó, de nem kedvelt 
részét. Az élettérből elüldözött, kitagadott rosszabb minőség, a környezetbe távolítás után egyre 
másra visszajön. A belsejükben hiányos állapotú szervezetek, amely állapotban, részecskében, 
információban, vagy és hatásban alultelítettek, ezért azokon is megindul a befelé áramlás. Ha 
nagy volt az üresség, a lemaradás és kellően nagy az életbuborék, akkor ez nagyon hosszú időre 
kitartó befelé áramló, az energiát benn koncentráló hidegfúziós folyamatot indíthat el. A belül 
már hiányos frekvenciákon az átjárás a biodiverzitás hiányos szervezeteken szabaddá, 
akadálytalanná válik, ezért a beáramló részük, - a környezetből figyelve - egyre több 
frekvencián feketedik ki, míg a kiáramló részük és minőségük egyre több frekvencián 
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kifehéredik. Ha azonban a befelé áramló hatások frekvenciája nem kelt impulzust, mert a 
rendezettségében, vagy és a téridőbeli struktúrában nincs a térben arányosan kölcsönhatásba 
keveredő életminőség, akkor az ilyen tereken, szervezetekben a fogadtatás, észlelés nélküli 
átáramlás alakulhat ki. Tehát amely dolgokra nem vagyunk fogékonyak, amely hívságokat, 
anyagi valóságokat képesek vagyunk elutasítani, figyelmen kívül hagyni, azok szabadon és 
nagyobb kölcsönhatás gerjesztése nélkül áthaladhatnak rajtunk anélkül, hogy gerjesztenék az 
időnket és a jelenünket. Ehhez a belső tudati rendezettséget elutasítóra, nem észlelőre, a 
kölcsönhatásra kevésbé fogékony állapotúra kell átállítani. 
Az aszkéták, a Hinduk és a világi hívságokat elutasítani képes szerzetesek, papok, apácák rossz dolgokat 
kevésbé ismerő, elutasító lelkén is hat a kísértés, de a tudati fertőzést okozó részecskék, és az általuk 
kínált látszólagos előnyök elutasítása esetén csak szelídebben. Mivel minden dolog befogadása nemcsak 
javít, hanem ront is a szervezet valamely korábbi állapotán, a kevésbé érintettek, a változásokat és a 
szervezetük átalakítását jobban elutasítók, az állapotuk akaratlan javításának az elutasítása mellett, 
megtarthatják a korábbi állapotaik előnyös megmaradó részeit. Az eredőjük kevésbé változik, de az 
Isteni közösség engedelmes, kiszámítható és megbízható szolgájaként, az önön, vagy és a környezet 
jobbításának, az élet és a szimmetria megtartásának a szolgáivá válnak. Ilyenekké válhatnak azok is, 
akiknek a lelke megvilágosodik, akik megértik az anyagi hívságok gyarlóságát, és az anyagi javaikat 
elosztva a rászorultak között a rend és a rendezettség megtartásának a szolgálatába állnak. 
 
Az energiában és a belső flórákban hiányos, valamilyen minőségekben, pl, dolgozókban, 
termelőkben lemerült szervezetekbe, - ha a környezetben éppen túlkínálat van - a beáramlás a 
domináns, ezért ezen aspektus felől figyelve, a beáramló frekvenciákon, főleg az északi 
pólusok, a nyelők felől figyelve, szinte valamennyi szervezet fekete lyukként működik, amely a 
belsejében hiányos állományú, eltérően rendezett életfrekvenciákat folyamatosan beereszti. 
Mivel a szerveződések belsejében ez a frekvencia lebontásra, analizálásra, lemásolásra és 
átalakításra kerül, ezért az adott frekvencián kezdetben nem alakul ki kifelé ellenáramlás. A 
másolás során azonban a természet felismerte, hogy egy kis másolási hiba, tükrözés elkél, és a 
lemásolt szervezetek áramlási irányát a befelé eredőről, a férfias hímvessző által mutatott 
jövőbeni irányról befelé áramló életalagútra, hüvelyre formázta. A megfordított áramlási 
irányban a bejövő hatásokat, részecskéket befogadó, magába építő, majd a környezet felé 
visszaterelő a szervezetekből már kifelé áramló rendezettségű melegfúziós szervezetség, mint a 
bejövő hatásokat lemásoló, visszafordító immunrendszer eredményes torló hatást hozott létre, 
és ezzel megalapozta az átlagos utódok szabályosabb életfelület, a szimmetriát jelentő életspirál 
közelében fejlődését, a folytonosság, egyre nagyobb bonyolultságú evolúcióba fejlődő 
megoldását. Ezt segíti, hogy a nagyon magas belső változás sűrűségű, azaz ebben a minőségben 
kellően korszerű, a változássűrűségben fejlettebb szervezeteken nem tud átáramlani 
akadálytalanul a környezetben lévő, alacsonyabb változássűrűséghez szokott kevésbé bonyolult 
életminőség. A folyamatosan eltérülő, impulzusba kerülő, a saját célja felé haladó szervezet, 
állandóan akadályoztatva lesz az átáramlásban, ezért vagy megkerüli a melegfúziós akadályt, 
vagy és a neki ismeretlen tér, számára előre át nem látható akadályainak a halmazába kerülve 
állandóan elterelődik, kerülőkre és körfolyamatokba munkát végezni és lendületet leadni 
kényszerül. Ez az ok, hogy a bolygókon és az egyéb analóg szervezeteken nem tud átáramlani 
az izotróp tér ellenkező oldaláról is a szervezet felé áramló minőség. Mivel a befelé áramlásban 
állandóan kölcsönhatásba kerül és elterelődik, a Tao útján fejlődve megváltozik, kifelé már nem 
azonos minőségben, tudati állapotban, rendezettségben áramlik. 
 
Amilyen ütemben romlik egy térrész belsejének a felbontó képessége, a különbségképző 
tehetsége, (vagy a hite), annál több frekvencián alakul ki benne telítettség. Ez az ami hamarosan 
a káoszhoz és általános rendezetlenséghez vezet. Nem igaz az a fizikai tétel, hogy az élet 
abszolút kölcsönhatás képesen halad el egymás mellett. A térszerkezeti, strukturális 
azonosságtól eltérés csak azt jelenti, hogy nem alakul ki totális egyezőség, a térben áramlásban 
azonban a statisztikai valószínűség szerinti szórványos kölcsönhatás is folyamatos, lineáris 
változást okoz, ez lépteti a szervezetek életidejének a belső óráit.  
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A sejtekben lévő Teloméra védőkupakja, minden impulzusban, amely e szervezetet érik lebomlik, 
megváltozik egy kicsit, és hiába épül vissza az egyik, melegfúziós eredőjű, az állapotot konzerválni 
igyekvő része, ha eközben az utódokkal a védőkupak, a genetikai információ egy része mindig elveszik. 
Amikor a Teloméra árnyékoló képessége és mérete elégtelenné válik, a fokozottan védett belső térben 
megkezdődik a káosz, és a sejt energiaszintű szervezetség lebomlik, látszólag öngyilkossá válik. A 
sejthalált vezérlő biológiai mechanizmus nem olyan bonyolult, mint azt sokan magyarázzák, Okaham 
borotvájával letisztítva róla a sallangot egyszerű élettani folyamat tárul elénk. Ha azonban a túl 
gazdaggá váló, a várába húzódó, és a védőkupakot rendszeresen visszaépíteni képes sejt, a szervezet 
lelke örökéletűvé, és magát végtelen számban szaporítóvá, a környezethez képest önző, az anyagcsere 
folyamatokból kimaradó rákos sejtté, túlburjánzóvá válik, akkor a felélt, átalakított, a saját minőségével 
elszennyezett környezet szab gátat a végtelen túlszaporodásának. A rákossá váló sejt feléli a gazda 
szervezetét, de nem képes más gazdára áttelepülni, csak a saját, a konkurenciát kiiktatott környezetében 
képes végtelen másolatok készítésére, önmaga klóónozására. Az ilyen sejt szükségszerűen elpusztítja a 
környezetét és ezzel a saját életterét és életlehetőségét is. 
 
A frekvencia és céleltérés eltérő minőség más tömegeredőjével, részek eredő egyensúlyával is 
kiegyenlítődhet, és a mikroszinten bekövetkező impulzusokban a kevés fejletett 
kiegyensúlyozhat nagyon sok, kaotikusan áramló fejletlenebb részecskéből szerveződő, vagy és 
spontán áramló, lehengerlő tömeg. A sok lúd disznót győz a tér és életszerveződések minden 
méretében működik. Ez azonban nem semmisíti meg kölcsönösen és totálisan a 
szerveződéseket, mert az energiacsere csak a részecskéik csekély töredékét érinti, amelyen, - 
mint az örökzöld fenyőkön - bár folyamatos veszteség, de az, az elhullottal azonos ritmusban 
pótolható. Ha azonban egy tér, vagy szerveződés erős telítődése miatt a strukturális egyezőség 
eredője is növekszik, akkor törvényszerűen a kölcsönhatások és az impulzusok eredője is 
növekszik, és a statisztikai valószínűséggel növekvő impulzussűrűségű térben, már csak idő 
kérdése, hogy mikor alakul ki szerveződési nyárból az ősz, a nemlineárisan lebomló időszak, a 
káosz. Amikor a fenntartható állapot átbillen a feltöltődő fazék túltellített állapotán, azaz a 
fenntartható fejlődés állapotán, az egyre nagyobb beáramló külső tömeggel pótolt veszteség, 
élettérbe érkezése, egymással, az ellenkező irányból beérkezőkkel ütközése további halmozódó 
olyan nagy impulzus sűrűséget okoz, hogy a felgyorsuló anyagcsere, a túl nagy fogyasztás 
önmagában gerjeszteni kezdi az élettérben, élőrétegben, a lebomló életbuborékban a káoszt. 
Szükségszerűen el fog jönni az az állapot, amikor már nem lesz kezelhető a túl kis térrészbe 
minden irányból beszoruló áramlás, és a szervezetben kialakult részecskeszaporodás féken 
tartása. A megszaladó fúzió, nemcsak egyre több magrekaciót, hanem az időben 
megszaladó láncreakciót vált ki.  
Az életlánc csak addig működik és addig folyamatos, periodikusan regenerálódó, amíg az 
egymásnak láncban tovább adott energia és hatások be és kiáramlása, azaz a termelés és a 
fogyasztás időbeli egyensúlyban, eredőben változik. Amikor ez az egyensúly felborul, és a 
beáramlás, vagy a kiáramlás, a termelés, vagy a fogyasztás tartósan meghaladja a másikat, a 
szimmetriát, akkor vagy időben gyorsuló feltöltődés, telítődés, majd túltelítődés, (melegfúziós 
dominancia, eredő, következmény), vagy kiürülés, energiahiányos, életnyomás-hiányos állapot, 
hidegfúziós következmény alakul ki. Ez az állapot egyre nagyobb hűtést, vagy tűzoltást igényel, 
amelyet a szülői csillagszintű környezet, a lázat csillapító hideg meteorittal, aszteroidával, vagy 
alacsony életnyomás és meghűlés esetén a tűzet, az életnyomást növelő üstökössel, bolygónyi 
gyomorrontás esetén energiát adó, a méreganyagokat lekötő széntablettával próbál lecsillapítani. Mivel a 
láncreakció, a beteg állapot, az egészségvesztés ki és szétterjedése a környezetnek sem érdeke, 
ez számára is veszélyes, ezért vagy lehűti a lokális gyulladást, (jegeli, csillapítja) és ezzel a túl 
nagyra kiterjedő belázasodott szerveződést összehúzódásra, átmeneti ideig fekete lyukká 
válásra készteti, vagy egy a már túl elégtelenül változó, alacsony életnyomású folyamatokat 
felgyorsító bomlasztó bombát dob a forrongó élettérbe. A szenet és vizet, oxigént és hidrogént 
is tartalmazó üstökös (kozmikus gyógyszer) bedobásával, a túl alacsony életnyomás esetén 
ezzel növeli az élettér elégtelenné vált, alacsony életnyomását, nagyobb depresszió esetén a 
környezetet is magával rántó hitetlenség, vagy és centralizáció kiterjedésének a 
megakadályozása céljából ezzel a belső változás sűrűséget hirtelen feldobja. 
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Ha lázas, beteg, túl gyorsan változó állapotba taszítottuk a nekünk életteret adó élőréteget, és-
vagy Gaiát, a bolygónkat, ne csodálkozzunk azon, ha a szervezetünk felmenői környezete ezen 
egy erős nyugtatóval segít. A hideg és a tudatban rendezett, a belső rendezettséget javító, a 
káoszt lecsillapító sok részecske, egyszerre, egy adagban, egy aszteroidában érkezik, és a 
forrongó, már lázas, esetleg terhessé vált szervezet megszabadulhat a problémát okozó 
életminőségtől, a túlszaporodott, túlfogyasztóvá vált emberi rétegtől. A következmény az, hogy 
a megfertőzött szervezeti részek eltávolítódnak, kiürülnek a megtámadott szervezetekből. 
 
Néha a rosszul felismert betegség, a későn adott orvosság, a gyógyszer sem segít, és a már 
nagyon egyensúlytalanná váló szervezet a kezelés ellenére elhal, lebomlik. Az összeomló 
melegfúziós térrészek, életbuborékok, a hideg fekete lyukká váló szervezetek leépítésével és az 
energiájuk átcsoportosításával, szétosztásával, az Isteni Gondviselés a még életképesebb 
környezeten segít. 
 
 
 
Az energiahiányos állapot, a nemlét állapota: 
 
A fekete szén, a fekete tőzeg és minden olyan sötét vagy és fekete eredőjű térrész, anyag, 
amelyet ilyen réteg, kéreg borít, általában savanyú, energiahiányos, szélsőséges állapotban van, 
amely az energiájában a környezeti átlaghoz képest éppen alultelített, a fényben befogadóként, 
az infravörös tartományban energia leadóként működik. Azt is mondhatjuk, hogy a szén és a 
fekete állapot egyrészt a változásban, az impulzus sűrűségben, és az egyik energia 
komponensben, de leginkább a belső sokféleségben szegény életállapot, anyagi állapot. Az szén 
és a hidrogén energiában ugyan bővelkedő állapot olyan szélsőséges anyagi (hidegfúziós) 
állapot, amikor a melegfúziós oxigén részecskék hiányában nem alakul ki elég impulzus, ezért 
nem megfelelő a nagy azonosságú részecskék kötődése, összefonódása. Talán ezért réteges, 
lemezes, nem egymáshoz tapadó a tiszta szén. A társ nélküli elégés, az oxigén nélküli 
elszenesedés akkor következik be, amikor valamely életminőség nagyon eltávolodik az élet 
szimmetriájától, a környezettel tartott folytonos kapcsolat lehetőségétől, és a rossz 
tulajdonságaiban megfékezni, ellensúlyozni képes társak nélkül marad. A hidegfúziós 
környezetét, a társát elvesztő melegfúziós életállapot rendszerint túlmelegszik, és kellő hűtés, 
fékezés, és az életet szimmetriában tápláló hidrogén részecskék, az oxigén hölgyek szerelmi 
fúziója nélkül azonban elszenesedik, fekete lyukká, energiahiányos szervezetté válik. Ha 
valamely életminőséget tartósan megfosztjuk az együttváltozó párjától, az az átlagos vegyes 
minőségből, a diploid kapcsolatból, monogám, haploid állapotba kerül, és miközben a saját 
nagy azonosságú minőségében túltelített, a vele szimmetriát képező hatásokból éppen 
hiányossá válik.  
 
A túl sokat, és túl gyorsan változó, a mindent idő előtt kipróbáló életre is azt mondjuk kiégett, 
és bár az ilyen élet folyton keresi azt a dolgot, a jó társat, ami az életében lévő űrt betölti, mivel 
nem találja társatlanná, monogámmá, de a hiányzó társra nagyon fogékonnyá válik. A szén 
állapotú, a tőzeg állapotú fekete minőség nagyon könnyen reakcióba kerül a neki antitársat, 
szimmetriát jelentő a térbeli kiterjedésben már fejlettebb, neki életteret adni képes oxigén 
minőséggel. A fekete lyuk analógiájából megérthető, hogy azok a dolgok nem sugároznak 
fényt, energiát az általunk ismert energia frekvenciákon, amelyek vagy nagy sebességgel 
távolodnak tőlünk és ez a távolodás sebesség eléri a belőle kiáramló hatások felénk lendülő 
sebességét, vagy amelyek már teljesen lemerültek, kiégtek, a környezetnek eladósodtak, 
amelyek e frekvenciákon a korábbi túladakozás miatt már állandó energia felvevővé váltak. 
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A túl nagy biodiverzitás más problémái: 
A túl nagy biodiverzitás túl sokféleséghez, jellegtelenséghez, az egyediség elvesztéséhez vezet. 
Amikor egy szervezet már túl sokféleséget állít elő, amikor már nagyon apró különbségek felé 
fejlődik, lényegében túldifferenciálódik, és a sokfelé fejlődésben elveszik az egyénisége, a 
kiugró mássága, a határozott fejlődési iránya. Ilyenkor egyszerűsítésre és profil tisztításra van 
szükség, azaz elő kell venni Okaham borotváját és az életszerkezeti keresztmetszetről, a 
termékszerkezeti keresztmetszetről le kell nyesni a felesleges bonyolultságot. Amikor már túl 
sok részlet felé elmegy egy szerveződés, és a termékeknek egyre kisebb plusz hatásokkal 
fejlesztése egyre nagyobb, már a hozadék növekedéséhez képest aránytalan költség 
növekedésbe kerül, csökkenteni kell a létrehozott túl sokféleség számát, a mennyiség számát, és 
a sokaságot kevesebb, de jobb minőségbe, nagyobb egyediségbe, a környezetből kitűnőbb, 
jobban eladható irányba átfejleszteni. 
Amikor eljön a minőségbe építés ideje, mert az egyediséget vesztett termékek már nem 
rendelkeznek elegendő különbséggel az észlelhetőséghez, az eladhatósághoz, akkor a korábban 
mennyiségbe építő tendencia, minőségbe építő, fejlesztő tendenciába, életcélváltásba megy át.  
Az élet periodikus váltakozásának a része, hogy amikor a tömegtermelés felé fejlődő 
melegfúziós irány, az energia szétszórása, mennyiségbe átfejlesztése kimerül, akkor ismét 
hidegfúziós célt, energia és szellemi koncentrációt kezd el fejleszteni. A nagy sokaságtól és az 
átlagtól egyre sikeresebben elvont, koncentrált tőkejövedelmek lehetőséget adnak az 
egyediségek kifejlesztésére, a sokféleség sikeres redukálására, a kevesebb számú, de valamiben 
páratlan, szimmetriahiányos, egyedi, a környezetben még nem meglévő állapot kifejlesztésére. 
A melegfúzióssá váló szerveződések ezen az átalakuláson mennek át, amikor a 
tőkekoncentráció érdekében látványos energiaszórásba szerveződnek át. Az átfejlődés, a 
differenciálódás szükséges része a felesleges élettermékek kiszórásának, de elég sokszor a 
mosdató vízzel kiöntik a benne fürdetett gyermeket is. A tőke sikeres koncentrálásához, az 
információ sikeres koncentrálásához meg kell szabadulni a dolgokat és a jelen változását már 
zavaró múltbelibb következményektől, a felesleges jegyzetektől, a nem használt, csak helyet 
foglaló dolgoktól, azaz a fejlődni akaró szervezetnek maga körül rendet kell tenni. Ehhez előbb 
át kell nézni, hogy hol tart, önelemzéssel megnézni, hogy mi a hasznos a számára, és a 
haszontalan dolgoktól meg kell szabadulnia, fel kell a szellemét, a raktárait és az eszközeit és a 
sikeresen termelő részecskéit a haszontalan tevékenységtől meg kell szabadítania. Meg kell 
fogalmaznia a célt, és ki kell alakítani az utat, az időrendet, az esemény rendet, azaz üzleti 
tervet és stratégiát kell készítenie, hogy miképpen képzeli a széteső gazdasága rendbehozatalát. 
Íme egy kis példa az életből. 
 
Ha egy vállalkozási szervezetnek már nincs megfelelő arculata, ha kimerítette a korábbi 
fejlődési irány minden ésszerű, gazdaságos lehetőségét, termék szerkezetet kell változtatni, 
kevesebb de nagyobb különbséget felmutatni képes célok felé kell fordulnia. A Magyar 
könnyűfémipar legerősebb fellegvára, a Székesfehérvári KÖFÉM, a privatizáció után azonnal 
leépítette a sokezer egyedi és már gazdaságosan, versenyképesen nem előállítható 
termékpalettáját, kiselejtezték a szerszámokat, és csak töredék mennyiségű termékféleség, 
magasabb minőségű termelésébe kezdett. A kevesebbre koncentrálás lehetővé tette a magasabb 
szintre feldolgozást, új gépek, eszközök beszerzését, automatizálást, de az iparosítás, az ionos 
anyagok, az egyre okosabb gépek bevonása miatt sok kovalens ember elvesztette az állását és 
ezzel a fogyasztása redukálására kényszerült. 
 
A már túl sokféle egyedi termék és szolgáltatás felé már túlságosan elment egyéni cég egy idő 
után elvesztette az egyediségét, megszűnt az arculatisága, az üvegezési előnye.  Korábban a 
környezetében a legfejlettebb, legsokoldalúbb vállalkozás tevékenysége, egyre szélesebb 
életfelületre terjedt át, amely miatt csökkent a kiterjedés mélysége, és a korábban az egész 
országban prosperáló, kiterjedő előszobafal eladásai, az első egyedisége, lecsökkent a megyére, 
majd a Pécs városi régiójára. A tevékenység adott irányban továbbfejlesztésének az 
elmulasztása, a sorozatgyártásra ráállás, a gépesítés, és ezzel a megkezdett fejlődési iránytól 
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függővé válás félelme azonban a piaci szegmens beszűküléséhez vezetett, amely miatt a cég 
termék és profilváltásra kényszeredett. Bár még évek múlva is rendszeresen felkeresték a volt 
ügyfelek és utódaik a standart helyen működő, a maga idejében profi termékeket gyártó céget, 
de a fejlesztésben lemaradás miatt a legkisebb gazdasági átállási lehetőséggel megvalósítható új 
profilra, üvegezési és tükörkészítési, forgalmazási szerkezetre kellett átállni. Az átállás 
zökkenőmentesen ment végbe, és a Pécsiglas fényszerkezet-építő vállalkozás hamarosan a régió 
legnagyobb helyi kínálatát biztosító üveges jellegű vállalkozásává vált. Az adott fejlődési 
irányban nem elégséges fejlesztés, a fejlődési irány kötelmének és függőségének a félelme 
azonban ismét a piac felzárkózásához és ehhez képest a vállalkozási szervezet alul, (vissza) 
fejlődéshez vezetett. Az ügyvezető tulajdonos egy idő után meglepődve észlelte a piaci rés 
csökkenését, az irányváltás, vagy a termékszerkezet-váltás ismét eljött kötelezettségét. A piaci 
kínálat bővítése nem a nagyobb egyediség, hanem az egyre nagyobb felületen megjelenés, a 
termék és szolgáltatás bővítése felé vezetett, amely viszont éppen ellenkező irány az egy célban 
nagy egyediség felé kifejlesztésének. A palettaszélesítés kezdetben sikeressé vált, de az üveg 
mellé felvett, kiszélesített fényáteresztő anyagok, a plexi és polikarbonát lemezek egyre 
sokfélébb kínálata és felhasználása nemcsak kiszélesítette a piacra kiterjedést, és egyre nagyobb 
életfelületre kellett kiterülni, hanem elvesztette a vállalkozás a kezdeti egyedi arculatát, az 
egyediségét. Még mindig az első számú régiós fényszerkezet építő vállalkozásként, a 
működtetők hamarosan felismerték, hogy a mind többféle kínálat felé fejlődéssel egyre jobban 
elveszik a cég egyedisége és arculata. Egyre költségesebbé vált a sokféleség hirdetése, a 
tőkekoncentráció egyre nagyobb felületen megosztódása. A sok felületen megjelenés elvette, 
csökkentette annak a lehetőségét, hogy a cég a reklámjaiban, a termékeiben és a 
szolgáltatásában is a környezetben lévő analóg vállalkozások közül kellően kiemelkedjék. 
Amikor a szervezetet irányító lélek ismét felismerte, hogy túl sokfelé fejlődik, hogy az átlagos 
szintet éppen-csakhogy meghaladó szolgáltatásiban szinte szétfolyik az élet túl nagyra kiterült 
felületén, ismét felismerte a koncentrált cél és az egyediség fejlesztés fontosságát. A nyergelj – 
fordulj, azaz a célváltozás ismét a sokféleségről az egyediség felé ható termékfejlesztésre 
terelődött, és a kék óceán stratégia megerősítéseként, a piaci torták és részesedések 
továbbosztása helyett, új torták, egyedi szabadalmaztatható termékek kifejlesztése vált céllá. 
Ehhez azonban a kínálati sokféleséget le kell redukálni, a szabaddá tehető eszközöket, a 
szellemi és az anyagi tőkét az új célokra kell irányítani, koncentrálni. Az Isten akarata szerint 
azonban itt is be kell tartani a szükséges stációkat, a fejlődési fokozatokat, és a kicsi 
energiaszinten, a lélek valamely jó részecskéje által keltett ötletet, egyre nagyobb energiaszintű 
fejlődő folyamatba, végig gondolásba, majd megtervezésbe, a részletek felbontása és 
egyenkénti kellő mélységű megtervezése után, majd újra egyesítésbe, egységes, menedzselhető 
projektbe kell szervezni. A Héber vallás, a zsidóként megismert ma Izraeli nép vallása szerinti 
diaszpóra, a részekre bomlás, a haploid állapotban külön fejlődés után újra egységbe, diploid 
közösségbe szerveződésről, a természeti fejlődés szükségszerűségről szól. 
 
A már nem versenyképes szervezettség szétesik, szétszéled, mint a gomba szétszéledő spórái a 
külön fejlődési utat választja, de e spórák termései később ismét diploidba fejlődve létrehozzák 
a korábbiakban megismert isteni egységet, a sikeres szervezetet. Az élet egyszer elérte a 
tökéletesség, az aranykor isteni állapotát, és azóta a kezdetben megismert tökéletesség, az 
aranykor visszaépítésére törekszik.  
Az adja a változás lehetőségét, hogy amely életváltozatnak az aranykor, a fiatalság és a tavasz 
adja a kiteljesülés lehetőségét, ez egyúttal egy másik életváltozatnak az őszt, az elmúlást jelenti, 
és az elmúlással a megifjodás az ismét istenné válás vágyát gerjeszti. Az összefogottság és s 
személyiség szétesése nem a vég, csak egy korábbi rendezettség elmúló állapota, amely később 
másban újabb és eltérőbb, másnak jobban kedvező környezetet hoz létre. Az élet jóját, a 
sokféleség sóját elrontó állapotok megmérgezik egyesek jelenét, de ezzel aranykorrá 
változtatják mások új lehetőségét, az időben periodikusan cserélődő állapotokat. 
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Az ártalmatlanítás, a közömbösítés, az elromló élet egyik fő célja, a korábbi rendezettséget 
rontó állapot kifejlődésének a megakadályozása, és a hasonló vággyal élő közösségnek olyan 
érték termelése, amely a legtöbbnek hasznos és visszaható megbecsülést eredményez. Ez az 
egyéni, nem mindenki által azonos cél azonban mások céljának az elnyomásával és 
redukálásával jár. Nem lehet a sokféleségbe fejlődött életrendszerben mindenkien egyszerre jó 
lehetőségeket biztosítani. Ehhez a közös élettér szűk, és csak egyszer volt Budán kutyavásár! 
 
Míg korábban volt az egyféleség, ebből egymással szembe fordulva kétféleség, férfi és nő páros 
keletkezett. A párosnak született két kellő azonosságú gyermeke, amelyekkel az élet kialakult 
változatainak a száma néggyé fejlődött. Ez a négy szám sajátos változása és egyedi aránya adja az élet 
sokféleségének a kódjait. Az apa + fiú eredő erősen férfias  YY utódot, az anya + leány eredő erősen 
nőies, melegfúziós XX utódokat hozott létre.  Az X azt jelenti, hogy az élet melegfúziós eredőjű, női 
nemű, amelyben bár gyorsan változik, de az élet kereszteződéseiben a DNS ágakban jellemzően 
differenciálódás közben elkerüli egymást, részleges veszteséggel, némileg módosulva de továbbáramlik. 
Az X változat azonban gyorsabban fejlődik, hamarabb kiég, felejt, jellemzően visszafelé fejlődik.  
Az Y a hidegfúziós életváltozatot jelenti, a genetikai halmozódást, a nagyobb azonosságú részek 
egyesülését, vagy apára és fiúra szétválását. E genetikai ágban az azonos állású, áramlási irányú 
hidegfúziós részek egyesülnek, erőben, tulajdonságokban, lendületben összegződnek, halmozódnak. 
Az élet kellő szimmetriában maradó XY és YX kellően vegyes, egymással szimmetriát képező 
változatai elválasztó szimmetriát hoztak létre a túl szélsőséges nemi állapotú, eredőjű szervezetek 
között, amelyet az XYX, és az YXY arányú triplettek mérsékelten szélsőséges variánsait is 
kifejlesztették. A DNS által kapcsolódó életláncban a genetikai sorrend e négy alapváltozat igen vagy 
nem jelentésű, energiatöbbletet, vagy és hiányt, az átlagos közeg állományban keletkező anyagot, vagy 
lyukakat hoz létre. Mind az anyagi kitüremkedések, mind a lyukak letükrözhetők, lemásolhatók, 
ellenkező áramlási eredővel, más minőséggel visszafordíthatók, egymás ellen, és egymásért is 
irányíthatók. Az UCAG betűkkel jelölt genetikai változatok sorrendje, cserélődése, igen nem vagy is 
válaszokkal megadja az élet receptjeit, az anyagba épülés receptjeit, az élet összes már ismert 
programját. A váltakozás egy univerzális lény, egy mindenható szervezet által küldött, de a mindenhová 
eljutni képes angyali részecskék hírvivők által továbbított információ, amely rendet teremt a káoszban, 
meghatározza az élet és a halál rendjét, a változás rendjét. Az Istent azért nem leljük, mert nem 
magunkban keressük, túl nagy a változó élet zaja, ezért nem halljuk meg, csak mindig későn e 
részecskék időben érkező, de lassan tudatosuló üzeneteit. 
 
A nincsteleneket, az életre vágyakozókat, a jobb életre várókat is lehetőségekhez kell juttatni, a 
veszíteni való létrehozása, az élet elején adott kölcsön, a változás aktívabb lehetősége nem örök 
időkre szóló. Az isteni tér törvénye, az, hogy adj, hogy másoknak kellően sok legyen ahhoz, 
hogy neked is adható-képes élethelyzetbe kerüljenek. Ha azonban az élet annyira 
elszegényedik, hogy elveszítve minden veszíteni valóját, nincstelenné, és ezzel másoknak 
adásképtelenné, szükségszerűen csak magával és az életet fennmaradásával törődővé válik, akkor 
hamarosan rákényszerül arra, hogy másoktól elvegyen. A jó attól válik jóvá, hogy amikor 
másoknak adási lehetősége keletkezik, ha van neki miből, adakozóvá válik. Ehhez azonban 
először kell egy kezdeti energia kölcsön. Az életre ismét érdemessé vált lények megkapják a 
közös szervezettségtől a periodikus élet lehetőségeit. Akik azonban elfelejtik, hogy a kapás, 
az adás kötelezettségével jár, azok leülepednek, kiesnek az élet körforgásából, már csak 
inaktív ionos anyagba épült szemlélői lehetnek mások ennél szabadabb életváltozásának.  
 
 

A teljes szabadság visszanyerésére csak akkor kerül sor, amikor a külső korlátok helyét 
átveszik a megértés és az elfogadás, a másokhoz alkalmazkodás korlátai. 
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A cukorürítés, a gazdag részecskék energia menekítése a nagy azonosságúvá váló 
szervezetekből: 
 
Az életükben mindenkihez nagyon jó, mindenkinek segítséget, energiát adó szervezetek belső 
életnyomása általában nem túl magas, az energiát folyton cserélő, a belsejében átáramló. Az 
átáramlás azonban energia adással is jár, tehát aki folyton ad, kellően üresen tartja a szervezetét, 
annak minden minőségből bőven lesz utánpótlása, az kellően korszerű, egészséges maradhat. 
Talán ez a Hindu aszkéták és szerzetesek túlélési titka. Az átáramlás sebessége meghatározó a 
belső nyomás csökkenéséhez, és a környezetnél nagyobb sebességgel magán a hatásokat 
áteresztők felé, és bennük is folyamatos az áramlás. Az ilyen szervezetek csak kontrolálják a 
tér, a környezet fejlődését de többnyire nem avatkoznak be annak a folyamatába, ezért a 
lehetőségük megmarad az áthaladó események válogatására. Az ilyen szervezetekben minden 
belső hiány, egészségtelenség hamar pótlódik, az Isten ad azoknak, akik vállalják, hogy a 
rászorultabb másoknak mindig továbbadnak. A folyamatosan adakozó átlagos, de a 
sokféleséggel, vagy a neutralitással telítődő szervezetek a környezetben sokaknak hiányzó jó 
hatásokat adnak a náluk is szegényebb külső tér szereplőinek. A korábbi nagyobb kezdeti belső 
életnyomás, a túl férfias, nagy belső sűrűségű állapot kitáguló utóhatásaként a belső nyomás és 
áramlás megfordulása után, a már túl sok belső energiát kifelé áramoltatóvá, nőiessé és 
melegfúzióssá, a környezetnek folyton energiát adóvá válnak. Ez a kifelé túl jó, állandóan 
adakozó állapot azonban csak akkor jó az adott szervezetnek, ha benne a környezethez 
képest még túl nagy életnyomás van, amely szintén káros az egészségre. Ha azonban a 
kezdeti többletét, az életet akadályozó energiaterhét már leadja a szervezet, akkor a további 
adást be kellene szűntetnie, magával, a belső mikrokozmoszában élőkkel is törődnie kellene. 
Mivel azonban a tudati és a tömegi tehetetlenség, és a folytonosság megtartása miatt, a 
szervezetekből kifelé áramlók vonzzák magukkal a hozzájuk közel lévő, gravitációsan és 
érzelmi szálakkal, kisebb részecskékkel is kötődő társaikat, lényegében a nem kellő időben 
beszüntetett túladakozás miatt túl nagy kiáramlás és idővel egyértelmű alultelítettség, belső 
kiüresedés, minőség változás alakul ki. Az ilyen, a saját akaratán kívül is folyton adó, az adás 
kényszerébe kerülő szervezet, hogy ne ürüljön ki teljesen, vagy megszakítja a kialakult 
folytonosságot, vagy belül lemerül, a belső életterében, a mikrokozmoszában élő részecskék 
elszegényednek, elporlódnak, sokfélévé válnak, vagy és eltávoznak. Az ilyen élettér 
életnyomása idővel egyre gyorsabban átáramlóvá nagyon alacsonnyá válik. Jó hír, hogy az 
ilyen szervezet nem fog magas vérnyomásban, agyvérzésben elhalni, hanem kiszárad, belülről 
elporlik, és miközben egyre bölcsebbé, és szabályosabban élővé válik, az életnyomást fenntartó, 
szabálytalan részecskékben kiürül, energiában lemerül. Ha egy elszegényedő térben nagyon sok 
a szegény, a szervezet eredője is szegénnyé válik, és azok a részecskék, szervezetek, akik 
mindig adtak egy idő után törvényszerűen lemerülnek, anyagilag, és cukorenergiából hiányossá 
válnak. Mivel a szervezetekből a gazdag, túlfogyasztó cukor részecskéket eltávolító közösségek 
cukorürítővé válnak, a gazdag minőséget e szervezetből száműző ebben a minőségben 
biodiverzitás hiányossá, antitest hiányossá válnak. A túl jó, törvény tisztelő, a sérelmeket nem 
megtorló szervezetek nem véletlenül válnak a bűnözők és a szerencselovagok céljává, 
prédájává, mivel nem rendelkeznek megfelelő antitestekkel, hasonlóan gazdag, vagy bűnözői  
belső állománnyal, ezért a rossz életminőség hatásainak visszavágni, ellenhatni képtelen 
kalandorok, célterületévé válnak. A krimnalisztika áldozattan része erről szól. A már nagyon 
elporlott, könnyen adakozó szervezeteken átáramló rossz hatások azonban nem múlnak el nyom 
nélkül, a szervezetek lelke sérül. Az ilyen szervezetek az életük végére a rossz hatásoktól 
energiától teljesen kiürülnek, elszegényednek, de neutrálissá, és minden rosszban tapasztalttá 
válnak. Az egyre jobb lélekké váló, de anyagiakban elporladó lélek egyre jobban átlátja a rossz 
felé törekvők praktikáit, a megértésben fejlettebbé válik a csak a nyerészkedésre, a saját 
energiatárak feltöltésére koncentrálókhoz képest. 
 
A környezethez, a másokhoz jó szervezetek által leadott, cukrot, a cukorenergiát, az éppen 
feltöltődő fázisban lévők, sikeresebben hasznosítók begyűjtik, felhalmozzák, elraktározzák, 
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részben a környezetükbe építik: A belső életnyomástól és a környezet életnyomásától is 
függően az életbuborékok energia gazdálkodásában is jelentős differenciálódás alakult ki. 
Amikor az elszegényedő szervezetekben kitudódik a sok jó energia, a másnak adás a 
következménye, hogy a túl sok és könnyen adott energia egyre nagyobb hiánya miatt a közös 
szervezeti egészség, a belső együttműködés megromlik. Miközben az egyre szabálytartóbb 
szegény részecskék a szakadásig dolgoznak, a gazdagabbak elkezdik menekíteni az 
elszegényedő, túl szabályossá váló élettérből a kisajátított energiákat, és egy másik, őket a 
bevitt energiáért szívesebben látó, eltartó élettérbe, élőrétegbe. A folyamatban, amikor már 
látszik, hogy egyéb lehetőség hiányában, ők nem tudnak elköltözni az elszegényedő térrészben 
maradók kerülnek nemsokára többségi dominanciába, a gazdagok, a sok cukrot, vagy és egyéb 
energiát felhalmozók megkezdik a kiáramlást, a vagyon és a harács élettérből elmenekítését. A 
szervezetekben ekkor kezdődik az egyre erősebb tőkemenekítés, a cukorürítés. Amikor a 
szervezetben egyértelművé válik, hogy hiábavaló a sok szegény termelő hasztalan igyekezete, 
mert az eltartandó nagyfogyasztók és a már nem termelők, az öregek és a még nem termelők a 
fiatalok száma és aránya már nagyon magas. Amikor már a szervezetek dolgozói a termelés-
fogyasztás arányainak, és az elromló szabályok már nem képesek fedezni, megállítani a 
határfelületeken keletkezett lyukakon az elvont energia kiáramlását, nemsokára a nem termelő, 
csak fogyasztó energiában dúsabbak ellen fordulnak.  
 
Az egyik végletként forradalom és kisajátítás fejlődik ki, és a korábban kapitalista és tőkepárti 
rendszert építő ionos szervezet lebomlik, átalakul, és amorf, együtt változó, nagyobb 
azonosságú kommunista jellegű társadalomba szerveződik. Az átalakuló, szegényebbé váló, de 
ezzel nagyobb azonosságú, egymásnak könnyebben adó életszereplőknek az élettérben 
maradása esetén a tér kilöki magából a nem odavalókat, hidegfúziós, férfias, befelé áramló, a 
környezettől némileg elszigetelődő állapotba szerveződik és a korábbitól eltérő életcél felé 
haladó szervezettséget épít. A cél a jobb teher és eredmény elosztás, a sikeresebb 
együttfejlődés, az egymásra figyelő, egymást jobban megbecsülő társadalom építése. Miközben 
az élettérből kilökött, eltávolított energiában dúsak a környezetben melegfúziós társadalom 
építésébe kezdenek, az energia nélkül magára maradt terében férfias eredő válik dominánssá. 
Az átalakuló élettér férfiassá válik, de a környezetbe menekülve megszülető árnyékkormány, 
leányutóddá, melegfúziós irányba fejlődik. 
 
A fordított irányú folyamat is működik.  
Amikor a belső térben a jólét felerősödik, és a kifelé önzővé váló, csak magával törődő, egoista 
tér, szerveződésben többségbe kerülnek a jobban élők, akkor a kisebbségbe került szegények, 
az energia és lehetőségek nélkül maradók menekülnek el, és termelői nélkül magára maradó, 
melegfúzióssá váló térben egyre több lesz a nem termelő fogyasztó. A termelők nélkül maradó 
térrészben, ha nem engedik be a környezet fejlődésre vágyó, a valódi élethelyzetet még nem 
ismerő munkásait, hamarosan válság, majd összeomlás alakul ki. Ilyenkor nem cukor ürítődik, 
hanem a lebomló szegénység távozik, és ennek már más szaga van. A gazdagabban és kisebb 
telitettségben maradó térész fényesebbé válása mellett a környezetbe menekülő szegény 
kisebbség részévé válik a sokkal szabályosabban áramló környezetnek, amelytől az még jobban 
lehűl, a melegfúziós élettérrész és a hidegfúziós környezete között nem alakul ki egyenlőség, a 
kapcsolat nem fejlődik utóddá, a gazdagabbá váló melegfúziós dáma energiában és a jövő felé 
fejlődésben, a fogyasztók redukálása miatt fellendül. Az szegényeitől megfosztott térrész, 
szervezet eleinte jó illatúvá válik, amely vonzza a térrészbe a szerencselovagokat, a 
kalandorokat, és miként a méhek az illatos virágra, a gazdagságát hirdető a térben a virágporát, 
az energiáit befektető gazdag szervezetet hamarosan ellepik annak az energiájára vágyók. 
Érdekes része, hogy a fellendülő, jó hírű térbe megindul az energia, a befektetések áradata, és a 
gazdag, gazdagot szül. A rosszhírűvé váló Amerikából elkezdődött a tőke menekülése, és a jó 
hírű fiatal Kínai gazdaságba szinte özönlik a befektetés, az élőrétegünkben új domináns 
hatalom van születőben. Meghalt a király, éljen az új király. 
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Ha már látható, hogy az együttváltozó szervezetben már nincs esélye a romló folyamat 
megfordításának, a további elszegényedésnek, az energiában és tudásban is jobbak, a jobban 
értesültek felgyorsítják az energiák kimenekítését. Ekkor a szervezeti rendőr, az inzulin, és a 
már rossz a hatalom menekítését segítő, a megszokott rendezettséget felügyelő jogrendszer 
hatástalanná válik, nazarobin, öntörvényű, - aki kapja marja - állapot alakul ki. Ez a korábbi 
szervezettség számára a vég kezdete, amikor már majdnem mindenki, mindenki ellen fordul, az 
élet tétjévé akár a mások élete árán való túlélés válik.  
A szervezeti cukrosodás, a cukorbetegség néven ismert folyamat azonban továbbhalad, és a 
tőkéit kimenekítő gazdagoktól kiürülő, vagy a jobbá tett országrésszel kiváló, a szegénységtől 
elváló gazdaság melegfúzióssá, míg a magára maradó elszegényedő térrész, országrész, 
szervezet, a célváltozást követő kényszerűen diktatórikus rendszerváltozásban, a 
szabálytalanabb részecskék elmenekülése közben az energiában is hiányossá válik. Ez az 
állapot a térrész lemerülése, az életbuborék életnyomásának, hitének a leesése, a kiürülése felé 
tart. A korábban bőségesen sugárzó, a környezetnek mindig energiát adó szervezet lehetőségei 
redukálódnak, a melegfúziós kiáramló állapotból egyre alacsony életnyomású depressziós 
térrészé, szervezetté fejlődik. Ez az állapot fejlődés a fekete lyuk irányába halad, amikor az 
egyre kisebbre húzódó, lehűlő, vagyonnal, hitellel és fedezettel már nem rendelkező, elromlott 
hírű, túl szegény térrészbe már nem befelé, hanem kifelé és szétáramlik, elmenekül az 
élettudatot szerző, még maradék lendülettel, még energiával rendelkező életnyag. Mivel 
azonban az alacsony életnyomás, a szabályosabbá váló, kiszámíthatóbb élet miatt a környezeti 
beáramlás nem csökken, a gazdagabbak elmenekülése, a térrész kiürülése és az energiájának a 
kimerülése után megindul befelé a térrészből korábban kiszorult, kirekesztett életanyag, a 
szegényebb, rosszabb életminőség visszatelepülése, amely a lepusztuló térben még kellő 
energiát és megfelelő hatásokat talál a saját életének a fenntartásához és fellendítéséhez. 
Megjelennek a morzsákra is figyelő hangyák, a gyűjtögetők, akik azonban a fennmaradásuk 
érdekében mindent begyűjtenek, amit csak találnak. Közben keverednek, más, nagyobb rabló 
hangyákkal, az elromlott rend korrumpálódott képviselőivel, rendfenntartóival, időnként 
összetűzésbe kerülnek a céljaikat keresztezőkkel, de a közös cél, az átlagos réteg, - amely még 
rendelkezik valami lendülettel - lerablása összekovácsolja a korábbi áramlási irányra szabálytalan, 
két radikális réteget. Csak annyi a különbség közöttük, hogy az egyik még csak most kezd 
radiálisan befelé áramlani, a belső életterekbe, a belvárosokba telepedni, míg a másik éppen 
ellenkező irányba haladva kifelé települ, a leromló városrészekből a még kellően szabad 
zöldövezetekbe menekül. A két réteg útját azonban akadályozza, keresztezi a még mindig 
szabályosan, laminárisan áramló átlagos, vegyes réteg, amely ezért állandóan eltérítődik, a 
céljától elterelődik, akadályoztatik, bomlasztódik. A két nem termelő, a már túlfejlett, és a még 
nem termelő, a még alulfejlett, eltartandó réteg, a szintén eltartandó túl fiatal, és a már túl öreg 
réteggel együtt már túl nagy terhet tesz a még termelőkre, az élőréteget még eltartókra, ezért a 
közös térben, az élet e buborékában együttváltozó termelők, és fogyasztók aránya nagyon 
elromlik. Ez negatív eredőbe viszi az élettér, a közös szervezet, pl. az állam energia háztartását, 
amelytől a polgárai után a szimmetriahiányos települések, majd az állam is eladósodik, a 
változtató képességekben, a lehetőségekben lemerül, fekete, energiahiányos lyukká válik. Az 
ilyen szervezet már nem árasztja magából a jó szagú energiát, a szegénységnek, a 
nincstelenségnek más szaga van. Az elszemetelődő belvárosok, a bűzös sikátorok és a fedetlen, 
ellopott csatornaaknák bűze szabadon terjed a korábbi átlagos vegyes réteget már eltartani, 
számára kellő szimmetriában lévő életteret adni nem tudó élettérben. 
 
A már elszegényedett embernél, - ha korábban túl sok jószágot szerzett, - az elszegényedés után 
a már túl sok fenntartandó dolog, jószág már eltartandó teherré válik, ezért hogy szabaduljon a 
nehéz terhektől egymás után, a kereslettel nem törődve elkótyavetyéli a dolgait. Előbb a 
nélkülözhető ingóságokra, majd az ingatlanokra, végül hitelre és függőségre kerül sor. 
Hasonlóan a nagyobb erővel bíró gazdasági szervezetek, a városok, a kormányok, a nemzeti 
gazdaságok, az elszegényedés után előbb eladják a már fenntartani, felújítani nem képes 
dolgaikat, a közvagyon korábban az idősebbek, az elődök által megtermelt részét, majd miután 
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az egyre nagyobb lokális túlkínálat miatt az ingóságok és az ingatlanok eladhatatlanná, 
elértéktelenedővé válnak, az adóságok kifizetetlen terhe egyre nagyobb függőséget okoz. A 
javaival és a lehetőségeivel rosszul gazdálkodó élet, szervezettség eladósodik a jövőnek, nem 
tudja visszafizetni az elődöktől kapott kölcsönt, már nem tudja az utódainak átadni, továbbadni 
az életváltozásra alkalmas állapotban az életteret. Az élet és a Gondviselés, a rossz adóssá váló, 
érdemtelenül hitelt használótól megvonja a további hitelezés, a fennmaradás lehetőségét, és az 
életet lehetővé tevő kezdeti kölcsönt - ha veszélyeztetve látja annak a célját - visszaveszi, és a 
rossz adós maradék javait, a jövőt megelőlegezők törlesztésére fordítja. A rosszá váló élet, a 
rosszá váló szervezettség a jelennel és az elvesző jövőjével fizet a rossz gazdálkodásáért, mert 
hagyta, hogy az élet jó lehetőségeit mások kisajátítsák, az utódaik jövőjét, életlehetőségeit 
elvegyék. 
A fekete lyukká, eladósodó, elszegényedő szerveződéssé váló, kevésbé átlátható tér azonban 
sohasem marad üres. Az ilyen térrészekbe azonnal beáramlanak azok, akik ilyen környezetben 
is életképesek maradnak, és végrehajtják az Isteni közösségnek az élet körforgására adott 
késztetéseit, parancsait. 
 
Amikor az élet elszemeteli az élettermékeivel, az élet sarával a környezetét, az a további analóg 
különbségképzésre, az élettér rossz termékekkel telítődése miatt képtelenné válik, ezért 
periodikusan körforgásra, helycserére kényszerül. Az egyik féle életterméket, életanyagot 
készítők, a környezetet a saját minőségükkel elszennyezők rendszeresen odébbállni 
kényszerülnek, hogy átadják az általuk termelt minőséggel túldúsuló életteret, élőréteget, 
életbuborékot olyanoknak, akik ebben a számukra még ideális, sok energiát tartalmazó 
környezetben kiválóan meg tudnak élni, a felhalmozott hatóanyagokat le és magukba tudják 
építeni. A helycsere során az átköltözők előbb a saját élőrétegükön belül vándorolnak, amikor 
azonban az egész élőréteg telítetté válik a környezetre már káros minőséggel, olyan fejlettségű 
élőrétegekbe, életbuborékokba távoznak, amelyben számukra hasznosítható, leművelhető 
energiát, hatásokat és táplálékot hagytak az elhagyott térrészben korábban ott élt elődök. A más 
szemetelők által elhagyott helyeket átveszik a takarítók, a sakálok, és a hiénák, a felszíni élet és 
a nehezen megközelíthető helyek, a légtér takarítói a keselyűk, a vizek takarítói a cápák és a 
harcsák, a bioszféra szárazföldjében a hangyák, majd az ő helyüket is átveszik mások, kisebbek, 
gyorsabb evolúciós folyamatban változó, sikeresebben alkalmazkodó mikroszervezetek, a 
gombák, a baktériumok és a vírusok. A réteges szimmetriafelülettől távolodva már nem alakul 
ki kovalens típusú tartós élet, minél kisebb az eredő szimmetria, annál rövidebbek és 
gyorsabbak az életcserék, a tércserék, a hatáscserék. A helycsere során az áttelepülők friss 
legelőkre, új energia mezőkre és kipihent földekre lelnek. Ezért vándoroltak az őseink, és ezért 
vándorolnak az állatok, a madarak. A helyváltoztatás, az élőréteg változtatás része a nagy egész 
körforgásának, az egymásnak táplálékot adó kölcsönhatás rendszerben. Az általunk ismert 
életváltozat aktív lehetősége véges, az a szimmetriafelületek közelségéhez kötött, ennél 
távolabb már csak az atomi, vagy még kisebb tömegbe épült állapotban képes eltávolodni a 
szimmetriától. Miként azonban az egyik bolygótól, csillag szervezettől távolodás, egyúttal egy 
másik élettérhez közeledést is jelent, az egyik féle szimmetriától eltávolodás egy másik féle 
szimmetriához közeledést eredményez. A szimmetriafelületek között homogénebb, kevésbé 
változatos élettel kitöltött nyugvóbb, inaktívabb állapotban változik az anyag, nem csupán 
elviselője, hanem élvezője a környezet változásának. A kevesebb másságot, nagyobb 
azonosságú rendezettséget tartalmazó élőrétegekben sokkal kisebb az élet gerjesztése, lassabban 
telik az idő, kisebb hatásokban fejlődik a változás. A változás, az idő gyorsaságát más 
tulajdonságok, az elviselő képesség igénye váltja fel, és amíg a határfelületeknél még sokat 
számít a gyors reagálás, az élet általunk megbecsült tulajdonságai, addig a nagyobb mélységben 
változó életformáknál a hőmérséklet és nyomás elviselő képesség válik fontossá. Az élet 
igényei változnak, és az igényekhez alkalmazkodni képes életanyag elengedi a felsőbb 
rétegekben még hasznos egyes tulajdonságait annak érdekében, hogy másban jobb 
tűrőképességei fejlődhessenek ki. Az eredő szimmetria megtartási lehetősége lehetővé teszi sok 
olyan környezetben, kevésbé fontos dologban az eltávolodást, hogy más fontos tulajdonságok a 
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szimmetria megtartása közben kifejlődjenek. Az élet virága rendkívül alkalmazkodó képes, még 
a tűz, a jég és a nagy életnyomású környezetben is képes kivirágozni. A fejlődés iránya a 
további differenciálódás egyik ága a sűrűség növekedése, a hőmérséklet és a nyomás elviselő - 
képesség javulása felé halad. A másik ága azonban az egyre gyorsabb alkalmazkodás, a tér 
egyenletes kitöltése felé. 
 
A különbség képzésben és ennek az elviselő képességben eltérő a szilárd, a folyékony és a gáz 
közegállapotú életterek, életbuborékok képessége. A gáz közegállapotú, a nem túl sok és nem 
túl nagy energiasűrűségű lélek részecskét tartalmazó hidegfúziós térrész már nagyon kicsi 
lokális különbségek hatására áramlásba és kiegyenlítődésbe, a szimmetria helyreállításába kezd. 
Az ilyen életállapot nagyon megbízhatóan viselkedik a térnyomás változására, nagyon érzékeny 
a különbség képződésére, ezért azt mindig megszűntető, regeneráló, a szimmetriát helyreállító 
képességgel rendelkezik. A hidegfúziós életanyagok a nyomó igénybevételt jobban viselik, de 
hideg állapotban sokszor ridegek, törékenyek, kagylósan törnek, 
Az adott környezetben átlagos közegsűrűségű folyadék állapotba szerveződő, együttváltozó, 
amorf állapotú, (köztársaságban fejlődő) részecske közösség, a hatásokat együtt viselő, együtt 
áramló, a jóban és a rosszban is együtt kitartva változik. 
A korábbi állapotoknál nagyobb térsűrűségbe épült szervezett állapotban, az életanyag változás 
és különbség tűrőképessége jelentősen megnövekszik, de a kiszámíthatóság, a megbízhatóság a 
helyi változás hatására mindig a különbség megtartása, növelése felé stabil. Ezek az ionos 
anyagok, életállapotok egymásba fonódók, szívósak, összekapaszkodók, kevésbé törékenyek a 
húzó igénybevételt jól viselik, nagyobb az életrugalmasságuk. 
 
Valószínűen mindig a környezet gerjesztettsége, hőmérsékleti állapot, azaz a lokális változás, 
impulzus sűrűség időbeli aránya és a hő és a feszültség elvezető képesség lehetősége, a lokális 
aránya határozza meg az adott anyag életállapotát, minőségét, a közös közegbe épült állapotát. 
Az életanyag tulajdonságai a környezet igénye felé fejlődnek, a többség igénye, állapota döntő 
lehet a törzsfejlődésben. A változás másik vetülete a lehetőségről szól. A lehetőségek nagyon 
meghatározzák az élet fejlődését, és az idealizált lehetőségek csak röpke pillanatig álnak fenn. 
A természet állapotai az ideális és másik ideális alkalmazkodó állapot között, köztes állapotban 
is fejlődik, amikor korántsem éri el az idealizmus eszményeit. Ha a nyomás elviselésére, vagy a 
hőmérséklet tűrésre van igény, az élet erre fejlődik, a nagy nyomású, meleg környezetben vagy 
nyomásállóvá fejlődik, vagy az élet résein elpárologva halmazállapotot és életminőséget 
változtat. Ha nem megfelelő a környezet valamely életváltozat megkívánt egyensúlyához, akkor 
az életbuborék elpukkad, és az élet illékonyabb, könnyebben áramló, gáz és por alakban is 
változni képes része elvándorol, elillan. Az adott környezetben mindig az az életanyag változat 
képes megmaradni, amelynek a tűrőképessége, az alkalmazkodó képessége a környezet által 
megkívánt irányba fejlődik. 
 
Amikor a Vénuszon felhalmozódott korábbi energiakészletet felélte az általunk képviselt 
kovalens életminőség, a tér helycserében megváltozott, a minőségünk számára alkalmatlanná 
vált, de más, az adott viszonyokat elviselni képes, és ezen tovább változni, valamerre fejlődni 
képes állapot tovább változott. Az ionos élet, a nagyobb változássűrűség felé szakosodott 
kovalens élet eltávozásával helyet és időt kapott a regenerálódásra, az élettér ionos 
egészségének a visszaállítására. Az emberi faj által képviselt kozmopolita minőség ekkor a 
Marsra települt, ahol ismét nagyobb életnyomásban kiteljesedett, felvirágzott a fajunk 
részvételével is működő gyorsabban változó evolúció. A Mars elszennyezése, az őseinknek 
alkalmatlanná válása után az élet ismét továbblépni kényszerült, és az akkor már a jégkorszaka 
után regenerálódó állapotba került Földre települtek át az embert és más életformákat is építeni 
képes, ilyen szervezetségbe szövetkező isteni részecskék. Mára a Föld elsivárosodik, 
nemsokára lakhatatlanná, élhetetlenné válik, és az ember, az élet, a változást mozgató, de csak a 
szimmetria közelében élni képes részecskék ismét életteret, környezetet váltani kényszerülnek.  
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A Földre előbb kaotikus melegfúziós időszak, nagyévi ősz, majd tartós lehűlés és nagyévi tél 
vár. A következő 8-12 ezer év alatt a Föld átlagos élőrétege, a sokféleségében kimerített 
bioszféra valószínűen regenerálódik, az aktív élet által kivett, kizsákmányolt életanyagok, a 
nyomelemek visszaépülnek, a teljesség ismét kiegészül. A fejlődés rendjében majd ismét 
nagyévi tavasz, jólét fakad a megnyugvást adó télből, és a környezetbe menekült élet ismét 
együttműködésre lép a talajra lerakódott, gyorsabban is változni képes anyaggal. Addig az 
életnek új tavaszra, a korábbi energia krízisen, egy utód szülésén már átesett Mars ad 
lehetőséget, menedéket. A Marson lassan vége a jégkorszaknak, olvadnak a gleccserek, és 
hamarosan megáradnak a most még csak a felszín alatt csordogáló folyók. A genetikai jó, 
kellően alkalmazkodni képes állományunkat átmenti az élet, de a bennünket embereket is 
felépítő részecskékből sok itt marad, hogy a felmelegedő kaotikus időszak után a 
lendületenergiában feltelő hidegfúziós telet, újabb jégkorszakot építsen. 
 
 
A Föld áramlási rendszerében, a melegfúziós eredőjű kifelé áramló az egyenlítő vidéke, de 
befelé áramlók a már hidegfúziós eredőjű sarkköri részek. Az északi és a déli 45 foktól a sarkak 
felé a lehűlés, és a befelé áramlás domináns, ezért a Föld e részei a környezetnél hidegebbek, 
befelé áramlók, az energiát átengedők, de a fotonoknál nagyobb tömegbe épült részecskék 
számára e pólusok egyirányú idő és változásfejlődésre lehetőséget adó fekete lyukak. A hő és a 
hang keltésére alkalmas, már nagyobb tömegszámú, anyagai minőségbe épült 
szerveződéseknek csak egyirányú az idő, a Tao útja, ők csak befelé áramolhatnak a kellő 
különbségképzéssel rendelkező felmenői határfelületeken, életbuborékokon. A keletkezett utódi 
lyuknál a Föld szerepe a csillagszintű felmenők között, a téridő hálóján keletkezett átjáró 
fenntartása. A kisebb részecskéknek azonban nem korlát e kerítés, e kapu, ők, - mint a macskák 
a ritka kerítés lécei között - szabadon járhatnak-kelhetnek, áramolhatnak át a számukra 
hatalmas tereket jelentő, másnak, nagyobb tömegűeknek azonban gátat felépítő akadályok 
között. 
 
Az egyenlítő és közvetlen környezete azonban nőies, melegfúziós, kifelé áramló eredőjű, 
amelynél a rendezettségi irány eredője a ki és a szétáramlással domináns. Az itt élők 
töltöttebbek, a részecskéik nagyobb saját spinnel rendelkeznek. Ha ezek az állítások megállják a 
helyüket, akkor a 45. fok környékén örvényes, sikeresebben keveredő, nagyobb szimmetriába 
kerülő, de töltöttebb, göndörebb hajú szerveződések kell, hogy kifejlődjenek.  
 
Emlékeztetőül bemutatásra kerül a föld életszférán aspektusából észlelhető áramlási rendszere. 
Az egyenlítőnél a nyugat felé sodró passzát szelek uralják a felszínt, amely kelet felől a felszín 
fölé kerülő részecskéket nyugati irányba továbbít, vagy ezek az áramló részecskék okozzák a 
nyugat felé áramló passzát szeleket. Valójában inkább annak lehetünk a tanúi, hogy a kelet felé 
forgó Föld légköre, és a légkörbe kijuttatott minden szennyező anyag, élettermék, bomlási 
termék a legnagyobb kerületi sebességgel áramló egyenlítői vidéken, spirál uszályként lemarad, 
lesodródik a Föld forgásától, tehát a kelet felé áramló felszínhez képest késik. Ezt a lemaradást 
a hidegfúziós külső rétegek, a környezet által fékezett légkör, vagy az ebbe az irányba áramló 
hidegfúziós időfolyó részecskéi okozzák. Ez azonban nem magyarázná meg, hogy a Rák és a 
Baktérítőknél miért nem kifelé áramlás, hanem befelé áramlás alakul ki. Az egyenlítői 
kiáramlás, és a térítőktől a sarkok felé kiáramló Ferelli cella a térítőknél befelé áramlásba, 
sikeresebb keveredésbe megy át, amely áramlásban a külső térből besodort hidegfúziós, és a 
visszatérő, már lehűlt, regenerálódott, átalakult volt melegfúziós (korábban kifelé áramló) 
részecskék keverednek egymással. Ez nagyobb helyzeti szimmetriát eredményez, amely 
élettérben kevesebb munkával is sikeresebb lehet az élet. Talán ez a folyamat élteti, teszi 
sikeressé a napfényes Itáliát! 
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Térjünk vissza a várható események, környezet fejlődési igények kialakulásához, a 
valószínű fejlődési irány megismeréséhez. 
 

Ha a meglévő, de szimmetriát vesztett szervezetekben túlságosan rosszul keverednek és 
elkülönülnek a meleg és a hidegfúziós részecskék, vagy ha az azonosan fejlettek túl nagy 
azonosságú szervezetekbe épülnek, és a kelleténél jobban elkülönülnek a más felé fejlődőktől, 
akkor az élet folytonossága, az élet egészsége megszakad, és a korábban jól szervezett élet két 
eltérő fejlődési irány felé haladó, felkészülő ideológiai ágra szakad. A melegfúziós fejlődési 
irány mellett érvelő szerveződések centralizálnak, felkészülnek az újraelosztásra, és az átlagos 
szervezetektől milliárdokat harácsolnak a saját túlélésük érdekében, amelytől meggazdagodnak, 
az energiát szinte kizárólagosként uralókká válnak. Ha az általuk várt fejlődés sikeredik, akkor 
ők jól járnak, hatalmas evolúciós előnyre, fejlettségre tehetnek szert a gyorsabban változó 
valóságban. 
A hidegfúziós irány, a nagyobb azonosság felé fejlődő, a hagyományos rendezettség szerint 
szabályosabban élő elszegényedő szervezetek, felkészülnek az együttműködésre, a 
rendezettebbé váló tér lehetőségére, a jobb elosztás és a közös teherviselés felé fejlődnek. Néha 
nem ilyen egyértelműek az eltérő irányba elkülönülő szervezetek, de a gyümölcséről mindig 
megismerni a fát, az elfogyasztott pudingról a készítőjét.  
 

Az átlagos szervezetek a szimmetria megtartása mellet teszik le a voksot, a demokrácia azonban 
nem mindig kelendő, nem mindig csábító, és a már túl sok és rosszízű demokráciát elfogyasztó 
szervezetek inkább gyakran a szélsőségesebb fejlődési irányok mellett döntenek. 
Amelyik szervezet jó lóra tesz, és sikeresen becsüli fel a közvetlen környezete fejlődési 
lehetőségét, az átalakuló vágyakat, az időben kialakuló változásban markánsan átalakuló élet 
várható igényét, az jelentős előnyre tehet szert a más lehetőségekre felkészülőkkel szemben.  
Az élet gyakran az ellenkező irányba fejlődik mint a környezet, és ha az melegfúziós irányban 
fejlődik, az élet jellegzetes tulajdonsága, hogy a fejlődési irányhoz csak az erre felkészülő élet 
csatlakozik. A várható igényeket sikeresen megbecsülő, a jövőt megérző élet ekkor a környezeti 
támogatástól dinamikusan fejlődik, dominanciába kerül, míg a kialakuló fejlődési irányhoz 
képest rossz irányt választó szerveződések pártjai receszív állapotba, ezzel elnyomásba és 
ellenállásba, az aurákba kényszerítődnek. A sikertelen fejlődési irányt, célt választók szembe 
kerülnek a környezeti többség életáramlásával, életcéljával, ezért rekombinációba kerülve 
felőrlődnek, a dominánssá váló életáramlási rendezettség, eltéríti őket, vagy erőt vesz rajtuk. 
A várható környezeti fejlődés azonban nemcsak a belülről, a belső igények alapján, hanem a 
kívülről jövő nagyobb hatások következményeként dől el. Ha a környezetnek ellene van a 
benne élő, változó szervezeti fejlődés megválasztott iránya, mert az rontó a nagyobb 
energiaszintű környezet fejlődési irányához képest, akkor a nagyobb tömeg érdeke, 
rendezettsége, érvényesül,  amely felülbírálja a rossz irányba áramló, az érdekeit rontó kicsiket.  
 
Ez történt 1948-ban, amikor a kezdetben sikeres fiatal Magyar Szabadságharc, Forradalom célja és 
határokon átterjedési lehetősége megsértette a nagy Orosz medve érdekeit, ezért az beavatkozott a 
kialakult számára veszélyesebbé vált rendezettségbe, és egyértelműségre segítette az osztrákokkal 
kialakult korábbi, konzervatív rendezettség megmaradását. Hasonló történt a II. világháborúban, amikor 
az éledő, éppen fejlődni vágyó, de már elég erős Amerika érdekeit sértette meg a Nagy német álom 
Európát is átalakító rendezettsége. Az érdeksérelem azonban jelentős előnnyel is járt a háborúba addig 
csak beszállító, annak a jóját élvező Amerikának, mer a beavatkozás a gyorsan fejlődő haditechnika 
kipróbálási lehetőségén felül hatalmas piacot és a fejlődés lehetőségét is megnyitotta Amerikának. E 
háború nélkül Amerika nem vált volna igazi nagyhatalommá, a belső problémák eltörpülését éppen a 
külső problémákra terelődő figyelem tette lehetővé, és a mind jobban a háborúra, a beszállításra 
koncentráló Új földrész, a veszteséget viselő Európa elszegényedése közben a legerősebb 
világhatalommá fejlődött.  Hasonlóan pórul járt Bonaparte Napóleon, amikor a hatalmát és a 
rendezettségi elképzelését a hozzá képest túl nagy érdekek, túl nagy tömegek ellen mozgósította. 
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Ha valahol a környezetben elhal és felbomlik egy nagy energiaszintű szervezet, akkor a térben 
szétrajzanak az elhalt szervezetet elhagyó, kiáramló kicsi és nagyobb alszervezetek. A kicsik 
kisebb energiaszinten könnyebben gyorsulnak, ezért a nagyobbaknál, a mamutoknál előbb 
viszik a hírt, az átadott érzésinformációt az isteni tér angyalai, (hírvivői).  A nagyobbak csak 
későbben érkeznek, de gyorsabban és nagyobbat változtatnak, és akiket eltalálnak, azok már 
anyagi szinten és azonnal megérzik a változás fizikai következményeit. 
 
Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a nagyobb szervezeteket érintő nemlineáris 
változásokat, a náluk még nagyobb részecsketömeget együttváltozásban tartó, de elhaló, 
felbomló szervezetek részecskéinek a térben szétáramlása, az élet kiáradása váltja ki. A 
kisebbek átalakulásai csak analóg helyi hatásváltozásokat okoznak, de ezek a hozzánk képest 
mikroszintű energia átalakulásait nem mi, csak a bennünk élő analóg energiaszintű, fejlettségű 
részecskéink érzékelik, jelzik. Ha kevés és alacsony energiaszintű e jelzés, a központi tudat nem 
nagyon reagál rá, hagyja, hogy a helyben észlelt problémát helyi szinten megoldják. Ha 
azonban a várható eseményeket egyre többen és már a nagyobb energiaszinten is érzékelők, pl. 
a fény vagy és a hanghatások változásait észlelők is jelzik, akkor a helyi probléma azonnal 
központi intézkedést igénylővé válik, amelyekben a központi tudat, és a végrehajtásért felelős 
közös kormány az illetékes. Ha az elöljárók tehetetlenek, elöregedtek, vagy és a már túl nagy 
összefonódások miatt a döntéshozók lehetőségei elnehezedtek, és már nem tudnak a kisebb 
energiaszintű jelzések figyelmen kívül hagyása miatt a későn reagáló szervezet fejlődési 
irányán változtatni, és ha a már rossz irányba haladó, fejlődő szervezet megsérti egy nagyobb 
rendszer érdekeit, felségterületét, hamarosan egy nála nagyobb tömeget változásban tartani 
képes rendszer nyelőjében, vagy a kisebb de bonyolultabb szervezeteknek végzetes, a legjobb 
esetben is szaporító impulzusban találhatja magát. Ha egy magáról elfeledkező, a részecskéiben 
már nagyon összefonódott, a folytonosságában és az együttműködő képességében elromlott 
szervezet a tőle megszokott, már mások, pl. a ragadozók által kiszámítható áramlási irányba 
tovább áramlik, és eközben nem veszi figyelembe a távoli változások idejében érkező, a 
veszélyről hírt hozó kisebb energiaszintű részecskék jelzéseit, egyre nagyobb időkésedelembe 
esik, majd tartós időzavarba kerül, és a cselekvési, menekvési lehetősége beszűkül. Ha nem 
reagál idejében a problémát és a változási igényt hozó első jelzésekre, majd a jelzések 
folyamatos erősödését is figyelmen kívül hagyja, és a tüneteket azok gyógyítása, a problémák 
megoldása helyett a szőnyeg alá söpri, akkor a cselekvési lehetősége az időben egyre jobban 
beszűkül.  
 
A veszélyre későn reagáló, az érzéseinek hitelt nem adó, csak a már nagy energiaszintű 
tényeknek hívő, engedő szervezet gyakran esik abban a hibába, hogy a kisebb energiaszintű 
részecskék figyelmen kívül hagyott, el nem hitt jelzései miatt rossz fejlődési irányt választ, és 
tovább erőlteti a már megkezdett, a fejlettebb fogyasztó által is kiszámíthatóbb haladási irányt.  
 
Az elnehezült, elöregedett elöljárókkal vezetett, a konzervatizmus mellett leragadó, nehezen 
fejlődő szervezetek gyakran esnek abba a döntési hibába, hogy nem veszik észre a régóta 
látható tüneteket, és a szervezetük betegségeinek a gyógyítása helyett, a veszélyt és a zavarokat 
jelző tünetek tartós elnyomására, elfojtására koncentrálnak. A nagyobb baj akkor alakul ki, 
ha az elfojtási reakció rutinszerűvé válik, és a már túl maradi vezetők az egyre erősebb 
tünetekre se reagálnak. Ilyenkor az elkényelmesedő, túl maradi, vagy és túl konzervatív, nagyon 
domináns vezetők miatt a rossz irányba tartó szervezetek egyre nagyobb időkésébe kerülve a 
szimmetriavesztés felé haladó együttváltozó közösség egyensúlyba hozására sem készülnek fel. 
A legújabb fejlődési lehetőségeket, irányokat le és megtagadó, túl konzervatív szervezetek, a 
korszerű információkat nem hagyják terjedni, a tömeg által megismerni. Az irányított, 
tömegbutító média csak a negatív hatásokat sulykolja, hogy lássuk, a máshol sokkal 
rosszabb élethez képest nekünk milyen jó a dolgunk. Ez az oka, hogy a valóságot, a sorok 
között az értők által kiolvasható kósza hírek összefüggéseit csak kevesen ismerik. A Tüneteket 
a szőnyeg alá söprő hibás probléma megoldás oda vezet, hogy a későn észlelt életzavarokra 
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nincs kellő számú megoldási elképzelésük, nincs megfelelő megoldási, elhárítási javaslatuk, 
élettervünk, ellentervünk. Amikor jön a nemlineáris változás, a Tudományos Akadémia 
tisztelt, de későn ébredő, csak az orrukig látó tagjai már hiába hirdetnek Mindentudást 
hirdető, tanító, de csak a már elavult tudást is csak részben népszerűsítő Egyetemet, ha 
azon is a múlt lehetőségeiről és nem a valós problémákról, és nem a tényleges megoldási 
igényekről és a jövő fejlődés mikéntjéről, lehetőségeiről beszélnek. 
 
A nemlineáris változás elkezdődése már nem tabu téma, már a bőrünkön érezzük a változások 
megkezdődését, a Nap egyre erősebb, a szakaszos vajúdási hullámokban érkező perzselő 
melegét, a Termoszféra sikeresebb zárásakor pedig a környezetből beérkező hideghullámok 
halmozódását. A nagyobb érzékenységgel, nagyobb belső folytonossággal rendelkező, kisebb 
energiaszintű részecskéiken keresztül a környezettel és az Istennel, a nagyobb egésszel is 
sikeresebben kapcsolatban maradt emberek, már régóta jelzik, hogy a részecskéik azt súgják, 
már kevés az idő. A hírvivő angyaloktól érkező isteni üzenetet, a kellő érzékenységű emberek 
egy része a feladó szándékai szerint érti, az információkat vevők nagyobb része azonban csak 
fogja a jelzést, de még nem tudja a meg nem lévő ismereteibe illeszteni, nem tudja a jelzéseket 
azok teljes összefüggéseiben megérteni. A náluk sokkal komplexebb, többet érzékelő és az 
összefüggéseket jobban megértő szerveződések, azonban nemcsak érzik e kis energiaszintű 
életek, szervezetek jelzéseit, hanem megértik az üzenet lényegét, a változások várható szelét.  
 
Ha az isteni üzenet feltárja a szerveződési problémákat, azt hogy mit rontottunk el, és hogy hol 
kell javítani, a szervezeti rendszerre átvetített aktuális, korszerű információkkal, már fel lehet a 
változásokra a szükséges ellenhatásokkal készülni. Ha azonban az elöljárók, és a Tudományos 
közösség nem engedi e közérdekű híreket a tömeg előtt közismeretre juttatni, egyre kevesebb 
azon beavatottak, értők létszáma, akik a megismert probléma megoldásán, és ezek gyakorlati 
alkalmazásán törhetik a fejüket.  
 
Ha a részleteket ismerő, tudományos alapossággal gondolkodók, és az összefüggéseket 
megértő, megismerő hidegfúziós szervezetek képessé válnak egymással együttműködni, akkor 
a tudásinformációt, az ismereteket egymáshoz halmozó, az összefüggéseket is megértő 
együttműködő tudatokban sokkal jobb valóságkép fejlődhet ki, amelyben a sikeres 
együttműködésre lépők megtalálhatják a várható problémákra megoldást. Ehhez azonban a 
másképpen gondolkodás elfogadására, paradigmaváltásra, az élet gondolkodási 
megközelítésében eltérő alapra helyezésére van szükség.  
 
Az érem nemcsak egy oldalból, hanem két félrészből és egy keskeny palást felületből áll, 
amelynek nem lehet egyszerre azonos oldalról látni minden részét. Ahhoz hogy a várható 
valóságot sikeresebben megismerhessük, meg kell nézni a várható dolgok minden oldalát, meg 
kell ismerni a szimmetria elromlásában várható lehetőségek minden alkalmazkodó képességet 
növelő javítási aspektusát. 
Bár a beavatkozás lehetősége, nagy energiaszintű hatásváltozások esetén elég kevés, arra 
azonban elég, a valóságot és a dolgok, a változás szükségességét, az isteni akaratot megértő 
együttváltozó életközösséget, felkészülten és félelem nélkül érje az átalakulás.  
 
Akik tudják, hogy mi várható, és mivel már ismerik, már nem kell félniük az ismeretlen 
hatásoktól, akik idejében fel tudnak készülni, az A vagy a B változásra, azok már nem félnek. 
Akik megértik az élet rendjét, és a benne változó, a természet szabályait is csak részben uraló 
isteni szervezet törvényeit, azok már készen állnak a változásra, azok már nem félnek. Akik 
megértik az élet rendjét, az isteni tér törvényeit, azok az ártatlan áldozati bárányok, akik 
felnyithatják a sors könyvét, és előre megismerhetik, az utólag fel nem tehető kérdéseikre a 
választ. 
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Jézus, az előző nagy világválság idején előre választ és megnyugvást adott az Istenben és a 
benne a Megváltóban hívőknek, és a kétkedőknek. 
 
Boldogok a lelki szegények, hírdette Jézus, mert övék a mennyek országa, (a tudati fertőzés nélkül 
megmaradó Hit, a jóban, a reménységben).  
Boldogok akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak.  
Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, elhalnak, lebomlanak, de újjászerveződnek. 
Boldogok kik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők megelégítettnek, (a szimmetria 
törvényével kielégíttetnek). 
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat (és könyörületet) nyernek.  
Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent és a jó szándékot meglátják.  
Boldogok a békességre igyekvők, mert ők a Isten fiainak mondatnak. 
 
Vegyük észre végre, hogy a nagy világvallásokként ismert hittörténetek, a lényeget a köznép és 
a köznyelvre leegyszerűsítve nem a vallásról, hanem a természet törvényeiről és az élet 
működéséről szólnak.  
 
A biblia, és az evangélium könyvei, az Ó és az Újszövetség könyvei a természeti események 
azon nemlineáris változásairól tudósítanak, amikor a lineáris időszak végén valamelyik 
nagyobb energiaszintű környezeti csillagszervezet elhal, és helyette az érintett környezetben 
egy másik utód, új domináns kisded, rendezettség születik.  
A nagy nyomorok és éhínségek idején, mindig nagy volt a Messiásvárás, a megváltó 
megérkezésére, a vendég eljövetelére már nagyon sokan vártak.  
 
Vegyük végre észre, hogy az életáramlásban részt vevő életanyag induló és érkező 
mennyisége, nagyjából az idő és a környezeti tér pufferoló tényezőjétől függően állandó. 
Csak a lokális mennyiség és minőség változik. Ami a jelen egyensúlyából hiányzik, az a 
térben és az időben éppen a múlt vagy a jövő felé kerülőt tesz, és a jelen pillanatában máshol, 
más csatornákon, gyorsabban vagy lassabban áramlik, esetleg éppen elfekszik, a megfigyelhető 
változás szempontjából inaktív, pihen. 
 
A színházakban, és az élet színházában is, hol statikusabb díszletek, hol aktívabb szereplők 
vagyunk. Néha mi játszunk, és ilyenkor a dinamikus életáramlást néző és irányító, az életet már 
csak szemlélő statikusabb környezet színfalai előtt lejátszódnak az élet lehetséges eseményei. A 
statikus, lassabban de nagyobb kényszerbe, és az együttélést, az együttváltozást segítő 
szabályokba terelt élet kiérdemesült, elöregedett nézői, szereplői, örömmel nézik a szemük előtt 
gyorsabban lepergő, mások által átélt életeseményeket, és megelégedéssel nyugtázzák, hogy 
adott esetben ők hasonlóan, vagy ettől eltérően oldanák meg a megismert életproblémák 
megoldását, kikerülését. Más esetben mi vagyunk a nálunk is gyorsabban változó életanyagok, 
hatások színpadi események nézői, amikor hozzájuk képest inaktívabb, lassabban változó, 
általunk kiszámítható állapotban szemléljük az életük mikro, vagy makroszinten, nekünk 
eszköz nélkül már nem követhető gyors, vagy távoli változását, amikor a kicsiny, de külön-
külön érkező részekből, egyre lassabban változó, időben és tömegben növekvő egyre nagyobb, 
vagy és egyre bonyolultabb történetekké kikerekedő szervezettségekbe épülnek. Hasonló 
kíváncsisággal figyeljük azokat a nagyobb egészből, a nagyobb részekből, az isteni 
közösségükből kiváló, időben másfelé fejlődő részecske szerveződéseket, akik az önálló 
szervezet alapítók életprogramjában meglévő ismeretekben, információs hatásokban átadott 
mintájára felépülő társaságok működését, változását megszervezik, akik a nagyobb tömegtől 
elkülönülő egyéni változás sérülékenyebb és kiszolgáltatottabb, védetlenebb izotróp útjára 
lépnek. 
 
Ha a harmadik, a szabad és földönfutó, állandóan áramlásra kényszerülő élettényező aspektusából szemléljük az 
életet, a légnemű állapotában, a szegénységben elnyert anyag, vagyon és veszíteni való nélküli 
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szabadság függetlenségét, bizony irigykedünk, egyszerre mindenre, a jólétre is és a szabadságra 
is vágyunk. Azonban nem élhető meg az anyag és a szervezettség minden állapota egyszerre, 
csak sorban és lassan, az időben csak egymás után, és nem töltheti ki ugyanazt a helyet a térben 
és időben egymástól eltérő anyag, miként nem tartózkodhat azonos anyag, azonos élet sem 
egyszerre azonos állapotban több helyen. Az Isteni szervezet valamikor felbomlott és 
halhatatlanságot szerzett részecske egységei bármilyen nagy azonosságúak, mint a korábbi 
Mindenható egység kicsi részei, már nem rendelkeznek mindenható tudással, de a résztudásuk 
így is olyan nagy, hogy amely szervezetekbe lelket öntenek, azok képesé válnak felépíteni a 
sokszintű életet. 
 
Eggely György, mérnök, a szimmetria sérülés és az energiakicsatolás útjára lépett kutatója, 
amikor e sajátos tudományterület útjára tévedt, még nem sejthette, hogy ez az út hová vezet. 
Aki csatlakoztak az általa megmutatott tudatfejlődési út irányához, céljához, az energiatöbblet 
megjelenésének és kinyerési lehetőségének a megismeréséhez, még szintén nem sejthették, 
hogy ez az út később hová vezet. A más útra lépők, új utakat keresők azonban mindig akkor 
alakulnak ki, ha az élet korlátai egyre magasabbak, és a lehetőségek más pályákon, a már 
mások által megkezdett, betöltött utakon, életpályákon beszűkülnek. A tudatfejlődés ismeretlen 
felé vezető útjára lépett szerveződések hamarosan felismerték, hogy a szimmetria, az 
egészséges körfolyamatok sérülése esetén, a kellően szabad izotróp tér bármely részéből 
energia csatolható ki, de nem értették meg, hogy ez az energia a mikroszinten változó élet 
kötési energiája, amit szeretetként ismerünk. A szeretet hiánya az élet azon következménye, 
hogy a megmaradása érdekében már nemcsak azokat a kapcsolatokat bontja fel, ami rossz, 
hanem már azokat is, amelyek az adott időben még kellően fiatalok, kellően jók, a környezettel 
együttműködők. Az más és szerencsés dolog, hogy a felbontott közösségekben, szervezetekben 
megfelelő szimmetriával rendelkező, és kellően szerencsés, analóg célú párokra találók nem 
bomlanak fel a náluk fejlettebb és nagyobb tömegszámú közösségekben, hanem túlélőkké, és 
utódokba átszerveződőkké válnak. A halhatatlan részecskék nem az öregség, hanem a 
szimmetriahiány esetén bomlanak fel. Az öregség, a megöregedés is egy szimmetriahiányos 
állapot, amikor a jövőtlenné váló szervezetekből elköltöző, eláramló életerős fiatalok hiánya 
miatt az átlagkor egyre magasabbá, a közösség az eltartói –fogyasztói képességekben, 
tulajdonságokban arányvesztővé és a szaporodásra képtelenné válik. Ilyenkor valószínűen 
lecsökken a kiürülő életterekben, szervezetekben a tömegszám a kritikus tömegérték alá, amely 
alatt már nem tud a kellő változatosság életre kelni, a lendület hiánya és a nyugalom vágya túl 
erőssé válik. Ez a valódi oka az elöregedésnek, a szervezett együttműködések elhalásának és 
lebomlásának. 
 
Az élet nemcsak háromdimenziós térben, hanem kétdimenziós síkokon, a szimmetriafelületek 
közelében, (leveleken) és egydimenziós füzérsugár áramlásokban is változik. Az egyszerre három 
dimenziónál több aspektusában változó élet lehetősége is a természet része, de ez az élet még 
nálunk fejlettebb, ezért a saját közös tudatunk még nem érti meg a minden egyszerre és együtt 
változás sokkal gyorsabban pergőbb lehetőségeit.  
 
A fejlettebb élet megérti a hozzá képes kevésbé fejlettet, átlát rajta, tisztában van a nála sokkal 
lassabban változó valóságok természetével, átjárhatóságával, és a gyorsabban gondolkodó, 
gyorsabban reagáló az általa kiszámíthatóan változók cselekedeteit a jövő időben, még a 
reakció felerősödése előtt felismerik.  
 
Az élet körfolyamatai együtt a sikeres teljességet, az élet egészségét jelképezik. Ha a 
körfolyamatok folytonosságai, a betáplálás, vagy a közvetítés folyamatában, az egységükben 
megsérülnek, akkor a részek sérülése esetén az érintetté váló élet egésze sérül, és az 
együttműködés lehetősége nélkül a fontos részek hatásai nélkül az egész szervezeti egészség 
romlik, átalakul, súlyosabb esetben életképtelenné válik.  
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Amíg teljesek és zártak, szabályosak a körfolyamatok, addig az energia a zárt, vagy majdnem 
zárt, nagyon jó hatásfokú sokszorosan visszacsatolt rendszerben áramlik, amelyben kicsi a 
veszteség.  Azonban a folyamatos ismétlődés, a teljesen kiszámítható változás unalmas, a 
többre vágyó élet által tartósan el nem viselhető. A fenntartható élethez kellő változatosság, 
cserélhetőség és nem teljes kiszámíthatóság szükséges. A körfolyamatok ezért sérülnek meg, ez 
segíti az energia cserét, az eseménycserét, a változás állandóságát. 
 
Amikor azonban e teljeség, az egészség megsérül, idővel a részek is egyre több szakaszban 
sérülnek. A részek sérüléseinek a halmozódása miatt a csak kicsit szabálytalan körfolyamatok 
idővel nagyon elromlanak, majd megszakadnak, amelynek közös életáramlás befejeződése, 
felbomlás és energia eltávozás a vége. 
Az élet energiája kicsatolható, munkára fogható, jó és rossz dolgokra is rábírható, de az 
egyeseknek jó dolgok, egyeztetés, szervezettség nélkül másoknak rossz dolgokká válhatnak, 
ezek halmozódhatnak egymással, amelyek rosszá tehetik a korábban jó élet eredőjét. A rossz 
dolgok halmozódása azonban tönkreteszi az élet vívmányait, a létrehozott jót, az élet egymással 
együttműködő egészségét. Amit azonban az egyik élet elront, azt másik állapotban képessé 
válhat megjavítani, átalakítani, az életváltozás számára hasznos dologgá, vagy jó cselekedetté 
fejleszteni. Az élet által elrontott rendezettség, entrópia nemcsak rontható, hanem javítható is. A 
rossz sorrendben összerakott események, a nem megfelelően működő élet visszabontható, 
kijavítható, másoknak is jobbá tehető, de a javítással való változásokat az életnek el kell 
viselnie. Ez a természet törvénye, az elromló részek megjavításának a törvénye. 
 

 
 
A szimmetria tehát nemcsak az átlagos lehetőségekhez közel maradást, az egymást kiegyenlítő 
hatások megtartását jelenti, hanem a kellően kiszámítható, de eléggé változatos életet 
eredményező körfolyamatok megtartását is, azaz a kiszámítható élet alapfeltételét. A teljes 

A teljes körfolyamatba szervezett változás 
kezdeti állapota és a befejező állapota, hatása 
ugyan az, ezért a periodikus recirkulációban 
sokszor megismételhetővé válik a folyamat, és 
a megfelelő végállapotok továbbra is 
biztosítják a kezdeti állapotok kialakulását, 
megfelelőségét. Ha ez megszakad, az élet 
körfolyamatai is megsérülnek.  
A szivárvány színeinek, az életszereplők 
változó összetételű tulajdonságainak, az életre 
alkalmas térnek és időnek, a munkára alkalmas 
állapotoknak tehát megismétlődhetőknek, az 
időre és a környezeti térállapotokra 
semlegesnek, neutrális hatásúnak kell 
maradniuk annak érdekében, hogy az utódok is 
részesülhessenek az életáramlás, 
körfolyamatokban és egymással is 
szimmetriában lévő sokszíntű életélményeiben.

A körfolyamatok szimmetriájának a 
deformációja, sérülése esetén, a folytonosságában 
vagy és a szimmetriájában sérült életáramlás 
szabálytalanná, és mások kiszámítható 
életáramlását, keresztezővé, elrontóvá válik. 
Ilyenkor a megszokott életáramlásra alkalmas 
teret, időt és a kialakult folyamatokat 
megváltoztató hatásokkal kiszámíthatatlanná tett 
élettérből, életkörökből életenergia csatolható ki, 
amelyben az addig kiszámítható körfolyamatokban 
változó élet elhagyja a javait, az eszközeit, a 
megszokott életterét, és miközben maga is 
változik, változtat a környezetén. Ilyenkor 
nemlineáris, (szokatlanul gyors) életáradás, 
energiaáramlás alakul ki. Az egyesek életköreiből 
kicsatolt, a másokhoz kerülő többletenergia árát 
azok adják meg, akiknek az életköre, az 
életideje és az azonos esélyű élményszerzési 
lehetősége sérül. 

Az életkörök 
teljességét, az élet 
szimmetriáját 
megváltoztató 
idegen hatás 
egészség sérülést, és 
ezzel nemlineáris 
változást és 
impulzust hoz létre. 

. ábra.   A 
körfolyamatok 
deformációja, az 
egészség 
megsérülése. 
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szimmetria esetén, a körfolyamatok önmagukba visszatérők, azok nem terhelik a környezetet, 
sem a külső életteret, sem a belső életteret, de egy idő után unalmasak. Amennyit elvesznek 
belőle az egyik oldalon, legalább ugyanannyi javítást máshol hozzátesznek. Az ilyen 
körfolyamatokban átalakított, folyton változó állapotok, hatások, együttváltozók, csak 
egymást módosítók, de nem teljesen redukálók, az eredőket részben átalakítók, de nem 
megsemmisítők.  
 

A termékek, hatások valamilyen alkotókból átalakulás során mássá, utód termékekké, utódi 
hatásokká, és eközben a hatásukban is változóvá, a környezetet is megváltoztatóvá válnak, de 
az önmagába visszatérő körfolyamatokba, élőrétegekbe terelődés mindenképpen azt 
eredményezi, hogy a környezetre tett hatásuk a hatás befogadási és kibocsátási arányuk 
egymással arányos és tartós szimmetriában marad.  
 
A betáp oldalon a szervezetekbe beáramló hatások megváltoztatják ugyan a környezet állapotát, 
hatását, de miközben az egyik irányban, és lehetőségben rontják annak a valamely eredőjét, a 
másik irányban, hatásban javítják azt, és ezzel a befogadott és a kibocsátott hatásaik között 
eredő szimmetriát hoznak létre.  Ha egy nagy energiaszintű szervezet elhal, felbomlik, a 
térben és a környezetben szétáramló alszerveződések hatalmas lendületnyomását az 
életpiramisba épült szervezettség képes lecsendesíteni. Ha ez az eredő szimmetria tartósabban 
megsérül, ezzel a kellően kiszámítható, de még eléggé változatos, érdekes élet, a 
folytonosságának a lehetősége is sérül. Ha az elődök nem jól adják át az elődeiktől átvett, 
megtanult örökölt szokásaikat, az életáramlásra alkalmas életterüket, a környezetüket az 
utódaiknak, a környezet eredő állapota megváltozik, és az időben halmozódó negatív hatások 
következtében az életre alkalmatlanná válhat. Ha nagyon megváltoznak az élet alapvető, 
erkölcsi, morális és szokásbeli lehetőségei, az élettér ezen tulajdonságai a hatásaiban, a 
komplexitásaiban sérülnek, az eredő következmény megsérti az idő, vagy a folytonosság 
rendjét. 
 
A folytonosság, a hagyományok, az eredő tulajdonságok és az eredő hatások megtartását 
igényli, olyan állandó eredőjű tér és életkörnyezet átalakítást, amelyben az egymáson és a 
környezeten is változtató életszereplők jelenbeli hatásainak az eredője sokáig megtartja az 
élettér kifelé semleges és ezért a jövőben is az életre alkalmas állapotát. Valószínűen ez a titka a 
házasodj Ausztria ma is sikeres politikájának.  Ha a ma az életet élő elődök felemésztik az ő 
elődeiktől kapott, azok által létrehozott javakat és környezetet, akkor az utódaiknak nem lesz 
mit átadniuk, és az életváltozásra alkalmatlanná tett élettérben, a szervezettség folytonossága, 
az élet egészsége és a kialakult körfolyamatok teljessége megszakad. 
 
Az élet körfolyamataiban és a szabályos életsíkokon, életspirálokon, időspirálokon áramló élet 
azonban csak folyamatos enyhe kényszer hatására tud körben áramlani, Az életkörök valójában 
a teljesen egyenes iránytól részben eltérő, de kiszámíthatóbb életpályák mindig kicsit módosuló 
szakaszaiból állnak, amelyekben az élet által kreált, korábban kifejlődőtt természeti szabályok 
még most is meghatározók. Az élet nem tűri, nem jól viseli a kialakult lendülettel szemben 
áramlást, a szándékos bomlasztást, az akaratlan impulzusokat, nem szereti a tartós és 
mesterséges hiányokat, az egymás ellen uszítást, az isteni közösség által nevesített életáramlási 
szabályokat alapjában megsértő cselekvéseket. Az élet körfolyamatokba kényszerített rendjétől, 
az eredeti egyenes iránytól el lehet az életet kényszeríteni, de a célba érés igénye esetén nem 
mindig az egyenes, hanem a szimmetriát megtartó pálya a leggyorsabban járható út.  
 
Az élet megtanult szabálytartóvá válni, és a kialakult természeti, közösségi szabályoktól csak 
egy kicsit eltérni, de az eltérések halmozódásai egymással szemben áramláshoz vezetnek, 
amelyek nemlineárisan változó időszakot, ellentétet és békétlenséget keltenek. A 
körfolyamatokba terelődés ezért olyan kicsit eltérő irányú pályaszakaszokból áll, amelyekben a 
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külső határfelületek gyengéd terelésének a kényszere még nem túl sértő, a folyton irányt 
változtatni kényszerülő élet számára még nem a lendületet megtörő.  
A szülő kifelé terel az életbe, a nagyobb és kevésbé védett izotróp térrész felé, de eközben néha 
túlságosan is véd, és ezzel elveszi a védett gyermekeitől, környezetétől a rossz lehetőségek 
megtapasztalási, megértési, megtanulási lehetőségét. A nagyszülők gyengédebb 
információkkal, hatásokkal, több szeretettel és kitartással, kisebb energiaszintű részecskékkel, 
már több megértéssel terelik az utódokat a helyes rendezettség felé, és a csak egy kicsit, a 
kialakulható impulzustól eltérítő, az irányt éppen-csak megváltoztató hatás arra alkalmas, hogy 
az utódok az egymásnak áramlás helyett, sikeresen, nagyobb konfliktusok kialakulása nélkül 
elhaladjanak egymás és mások mellett. Amikor a túl fiatal, a még nem eléggé tapasztalt 
szervezeteket lokalitásba záró, felmenői, környezeti, külső korlátok, a tudatfejlődés 
növekedésével lebomlanak, az addigi külső erők által fenntartott környezeti korlátok lebomlásakor 
átveszik a helyüket szerveződésekben belül felépült erkölcsi, érzelmi és tudati korlátok. A tudat 
fejlődése, a tapasztalatok szerzése közben az élet megtanulja, hogy az egyenes áramlás csak a 
tudatlanok és a másokkal nem törődők lehetősége, a megmaradás igénye sokakat kanyargós 
kerülő, de a szimmetriát megtartó útra kényszerít. A mindent túlélni akaró élet aktív állapotban 
változó része azonban rendszeresen elfelejti azt, hogy a tervezettnél hosszabb saját túlélésével, 
megrövidíti mások élethez való jogait, lehetőségeit, elveszi, ellopja az életidőt azoktól, akik az 
örökkévalóság óta türelemmel várnak a lehetőségeik megnyílására. 
Az élet célja tehát élményekkel telített boldog életet élni, amelyben a lehető leghosszabb és 
kellően változatos, egészségben eltelő életidőre vágyunk. Ebben azonban csak akkor 
részesedhetünk, ha a szimmetria megtartása mellett mindenkinek megadjuk, ami jár.  
Ha a szervezett életrendszerben a jó hatásokat nem választjuk el, hanem megfelelően elkeverjük 
a rosszakkal, ha a kapott jogokat nem különítjük el a vele járó kötelezettségektől, és a kapott 
életidőt, energiakölcsönt, az élet során keletkező karmikus adósságot mindig kiegyenlítjük, 
akkor az életünk, bár az átlag körül változik, de hosszú és élményekkel, örömérzésekkel, 
boldogsággal kellően telített maradhat.  
 
Az élet kezdetben csak gyűjtögetett, de azután megtanult fejlődni, versenyezni és később a 
megmaradása érdekében ölni, ragadozóvá, majd egymást is fogyasztóvá válni.  
Az ölj, hogy életben maradhass, az ölj, hogy szaporodhass szabály azonban az idejét múlta, és a 
megértés fejlődése meghozta e szabályok módosulását, az élet egymást elkerülő életspirálba 
szerveződését. Az élet végre megértette, hogy az élj és hagyd élni a másokat, segíts nekik, 
hogy ha azt akarod, hogy neked is segítsenek mások - törvények alapján is élhet.  
 
A megtűrt, elviselt másság azonban további megértésre törekedett, a szabály a nagyobb 
együttműködő képesség felé fejlődött. A ma szabálya, a segítsd az életet, az általad is adható 
kölcsönhatással támogasd mások sikeres szervezetbe épülését, megmaradását, hogy a 
visszakapott hatással az élettéren áthaladó energiát a sokszínű biodiverzitással együtt 
fékezve békésebb, megérthetőbben változó életben lehessen részed.  
 
A teremtés felé fejlődünk, amelyben előbb meg kellett ismernünk, át kellett élnünk az 
elfogyasztás, a lebontás és a pusztulás lehetőségeit is, hogy a megismerés és a megértés 
kialakulása után, mások fúzióba segítésével beteljesíthessük az emberi életkörünk, hogy a 
teljesebb élet át és leélése után a nagyobb egész megértő, együttműködő szervező részévé 
válhassunk. 
 
Ha az általunk átélt, megélt életnek van célja, akkor az a kiteljesedés, az Istenben, a legnagyobb 
szervezetben, a közös élettérben újra egyesülés, a mások és az élet szolgálata, hasznossá váló 
élet segítése, a másoknak is hasznossá válás legnagyobb életörömöket adó lehetőségének a 
rendszeres átélése, másokkal megismertetése. 
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Amíg elvettünk és fogyasztottunk, a mások energiájából éltünk, de az általunk is létrehozott, 
átalakított hatásokkal, élettermékekkel másokat is tápláltunk. A sors és az élet kereke fordult, és 
az élet célja ismét változott.  
 
A fúzió és a szaporodás segítése a sorsunk, és nemsokára a Kupidó szolgáivá válunk.  
 
Miközben másokat megszelídítve szabályosabb, kiszámíthatóbb közös életáramlásra segítünk, 
valamennyien a megértés és a megnyugvás felé fejlődünk. Azonban a Tao iskolájában a kellő 
életáramlási ismereteket még nem megfelelően elsajátítók visszakerülnek az aktív életáramlás 
időben is végtelen körforgásába. Szinbád nyughatatlansága a sorsuk, és a rossz eseményeket 
időben periodikusan felejtő tudat, élményeket újra és újra átélni vágyó lehetőségei az 
örökkévalóságig teljesülhetnek. 
 
Pécs 2008-05-12 

Moetrius ,    
az élet céljáról 

 
 
Az Aspektus könyveknek, megfelelően kifejtett, világos és egyértelműen megérthető részei, és a 
nemlineáris, túlterhelt időszakban írt, nehezebben megérthető, nem teljesen rendezett szakaszai is 
vannak. Amennyiben Moetrius ideje elegendő ideje lesz a mások által kevésbé érthető szakaszok 
pontosabb és lineárisabb eseménysorba, információs rendezettségbe állítására, akkor e szakaszok is 
átírásra kerülnek, és az élet története és szabályai mindenki által megérthető információs rendezettségbe 
kerülhet. Csak az a kérdés, hogy elég érett e az élet az igazság elviselésére, meg akarja      
e ismerni a tényleges valóságot? 
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Az életáramlás jóságának a lényege és a három generációs fáziseltoldódás 
 
A DNS spirálként ismert, idő és helyzeti szimmetria hiánnyal rendelkező folytonosság az élet 
egyik legfontosabb szimbóluma. Ez a férfias, hidegfúzió Y jel a Yin, amely az iránytól függően 
képes egymástól szétválni, vagy és közös szervezetbe, együttáramlásba épülni. 
 

 
 

Az ábra, az elöregedett, szimmetriahiányossá vált szervezetekből lebomló, de még kellő 
életrugalmassággal, és az áramláshoz szükséges energiával bíró kisebb energiaszintű, még 
kisebb tömegszámú részecskék egymással új összetételű társulási lehetőségeit szemlélteti, 
amelyben a kialakult érzés eltérő részecske tudást tartalmazó kombinációja, amely addig nem 
ismert, vagy már elfeledett új összefüggéseket, az adott időben és térben, körülmények között 
korszerűbb, a megjelenő problémákra versenyképes megoldásokat találó értelmeket hoz létre.  
 
Ha a lokális tér nyomása csökken, akkor az életáramlási irány egymás felé, az egyesülés és a 
békés együttáramlás felé, ha pedig növekszik, akkor a kitáguló térben az időegységre jutóan 
sokasodó impulzusok miatt, az eltérő életcél felé áramló életfolyam, a két eltérő ágra szakadás 
felé fejlődik. Ez fordított irányú szétáramló életáramlást hoz létre a befelé áramló, egyesülő 
időszakú, célú, áramlási irányúhoz képest. A nagyobb tömegsűrűségűvé felépülő, vagy ebből az 
állapotából lebomló életágban, az eredőjében megváltozó eltérő kombinációt és az új társak 
beépülését már csak a következményében észleljük. A térben változó, nagy azonosságú, de nem 
egyforma, máshol szabaddá vált páratlan (ezért éppen szimmetria hiányos bázisok), 
személyiségek azonnal betársulnak a felbomló szervezetekből kiválók miatt szabaddá vált 
helyekre, és új lekötődések, genetikai kombinációk, belőlük új genetikai folyók alakulnak ki. A 
közös ágba, a már együttáramló életfolyamba egyesült, fonódó erek, párok, genetikai patakok 
attól kezdve együtt folynak az időben és a térben, a szervezetek ereiben, és sokféle egyedi 
variációba keverednek egymással, amíg minden lehetséges, kellően újszerű, jószerű genetikai 
variáció ki nem fejlődik. Ha viszont valahol lokálisan kimerülnek az újszerű, az egymástól 
kellően, de nem túlságosan eltérő, ,,jó,, együttműködő képes kombinációk, akkor az azonosság 
ismét növekedni kezd, ez pedig növeli a feszültséget, a lokális tér telítettségét, nyomását. A 
helyi feszültség növekedése miatt az ilyen tér szükségszerűen differenciálódik, amely folyamat 

Az együttáramló páros, egyre nagyobb tömegű, 
egyre nehezebben irányt váltó, alkalmazkodó 
részecske közösség, a közös szervezetet ért 
találatkor, az idegen külső hatás által létrehozott, 
segített impulzuskor, amikor a két szélsőséges, 
ellenkező irányban áramló életág a szimmetria 
lokális megváltoztatása közben egymással 
impulzusba keveredik. Az addig együttáramló 
együttműködő közösség, a korábbi, de még így is 
folytonos genetikai ágak eltávolodnak egymástól, de 
eközben a bázisaik, az egyedeik, a párok 
szétszakadása miatt szabaddá, kevésbé lekötötté 
válnak. Ez lehetővé teszi, a környezetben hasonlóan 
szétvált, szabaddá vált, de folytonosságot vesztő, 
vagy és eltérő folytonosságú, másik érzési, tudási 
eredőjű új társakkal a korábbitól eltérő érzés és 
tudáskombinációjú vegyületbe, új közösségbe, új 
párokba, és ezek halmozódásából egyre nagyobb, a 
korábbiaktól eltérő szervezetekbe épülését. A kép az 
élet első, apa Y típusú, a nagyobb rendezettségű, 
hidegfúziós életáramlási megoldását szemlélteti. 
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alatt egyrészt a kifelé áramlók időbeli mennyiségének a növekedése (kiáramló hullámai) miatt 
kitágul, majd a környezetben változó részecskékkel való időben növekvő eseménysűrűség miatt 
kivirágzik, és később kiveti magából a befelé áramló ágaiban a kiáramlók elrugaszkodása, és a 
befelé áramlók tömörítése következtében az átlagosnál nagyobb térbeli sűrűségre összenyomott 
magjait. Ha a környezetben valamely irányban hiányzik a kiáramlóval, vagy az összesűrűsödött, 
a korábbihoz képest eltérővé vált minőséghez képest a kellően analóg életminőség, téridőbeli 
struktúra, akkor nem gátlódik meg az újszerű minőség ki és szétáramlása, és az újszerű hatás, - 
ha arra megfelelő igény is keletkezik, vágy ébred, a lokális pozíciójából kiterjedhet a térben és 
az időben. A már telített, nagy azonosságú tér és időszerkezeti, (strukturális) kombinációk 
megléte esetén a kiterjedés akadályozott, a piacon már telített életminőség terjedése gátolt. 
Ilyenkor további impulzusok keletkeznek és ezért az áruval, élettermékkel, hatással 
megtámadott, célba vett térrészben helyileg is nő a feszültség és az élet nyomása. Eközben e tér 
keveredik, örvénylik, és mindig addig növekszik a helyi differenciálódás, az életnyomás, amíg 
olyan újszerű kombináció, életminőség, téridőbeli struktúra, hatás nem alakul ki, amely éppen 
nincs elegendő mennyiségben a környezetben, amely a nem telített minőségtől viszonylag 
mentes térrészek felé már szabadabban kiterjedhet a kitermelődött, kialakult minőség, (hatás). 
Ez lehetővé teszi a máshol túltelítődött életszereplőknek a kiutat, az új áramlási, fejlődési irányt 
az élet kialakult válságából. 
 
A legfontosabb másik életszimbólum, a melegfúziós, nőies X, Jang minőség életáramlási 
megoldása, szintén a DNS kereszteződéséhez fűződik, ez pedig a szent kereszt áramlás, amely 
jelképezi az élet folytonosságának a genetikai változatosság melletti megmaradását.  
A szervezetekben keringő egy és többdimenziós részecskék minden keringési ciklusban 
megméretnek, és a nagyobb kinetikai sűrűségűek az életfolyók fősodrába, gyorsabb ágaiba 
kerülnek, és a csigolyák útvesztőiben, pályaválasztásra kényszerítő kanyaraiban, az idegpályák 
információval gerjesztett, lebontó, megfiatalító részecskéi közé kerülve másik társ, ezzel a 
megfiatalodás és az újabb életciklus lehetőségét kapják. 
 

 
Az egyenlítőnek is tekinthető, kölcsönös torlódást, és szétáramlást eredményező szimmetria 
síkon új összetételű, kevert, melegfúziós állapotból neutrálissá és átlagossá visszafejlődő DNS 
folyam alakul ki, amelynek a statisztikai eredője nagyjából megegyező a befelé menő ágakban 
áramlók eredőjével, de a kiáramlók minősége már nem a helyi életet bontóvá, túlcentralizálóvá, 

Amíg a keringő részecskemező kellő 
életrugalmassággal rendelkezik, idejében fejlődési 
irányt, életcélt tud váltani, ezért elkerüli a 
tisztítótüzet, de amiképpen nehezül, egyre nagyobb 
lesz a tömegsűrűsége, a kinetikai eredő 
tehetetlensége, úgy egyre belsőbb rétegekbe kerül a 
nem idejében megtörtént célváltás, a belsejében 
kialakult fiatalabb életbuborékok egyre nagyobb 
nyomása, nagyobb életkörre kényszerítése miatt. 
Ilyenkor minden célváltási, pályaváltási késedelmet 
okozó öregedés, összefonódás, elnehezülés, 
merevebbé válás egy réteggel beljebb viszi az 
elmúláshoz, a tisztító tűzhöz, amelyet a következő 
ciklusban csak nagyobb életkör bejárása alatt, a 
szimmetriától egyre jobban eltávolodva tud 
megfelelően kiegyenlíteni. Az összetartozó, 
egymással sok szálon összefonódó együttváltozó 
közösséget a nagyobb szimmetriában lévő, kisebb 
életkört bejárók, a fiatalabbak növekvő nyomása 
egyre belsőbb, centrálisabb életpályákra kényszerítik, 
amelynek a nagyobb és hidegebb, kényelmesebb 
külső szakaszai alatt az együttváltozók elmerevednek 

A melegfúziós, anya típusú 
életállapottal kombinált vegyes családi 
szervezettségű életáramlás 
megoldása. 

A DNS 
szétágazó Y 
rétegváltó ága 

A DNS folyam  
egymást részben 
elkerülő-egyesülő, 
új melegfúziós  X 
ága 
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hanem máshol az életet építővé, az energiát megfelelően elosztóbbá és egymásra figyelőbbé, 
másokkal együttműködő képesebbé válik. Jelenleg még egy nagyobb rendszer befelé haladó 
ágában vagyunk, a bomlás és a rendezettség átalakítása, az életminőség változása folyamatos. 
Ez az életáramlási megoldás lehetővé teszi az élet és hatáscserét, a nagyobb differenciálódást, a 
kevésbé rideg életet, de ennek a megoldásnak, életformának a fennmaradásához szaporodásként 
ismert, genetikai változatosság, állandó hatáscsere, tudáscsere és a tisztítótűz hatása is 
szükséges. Míg az Y apa, (fenyő) típusú, az örökzöld életáramlás önmagában a folytonosságot 
jelképezi, amelyben a szervezet csak egyenként és kis adagokban, de szinte folytonosan cseréli 
az életáramlásban elfáradt, elöregedett részecskéit, (miként az örökzöld fenyő a leveleit), ezért ez 
kevésbé látható, folytonosságnak tűnik, és nem termel túl nagy hőt, feszültséget, csak indulatot. 
Ezzel szemben az anya típusú, a szent keresztet megtartó, a halált és a bomlást, a rossz irányú 
változást elkerülni igyekvő X kromoszómájú melegfúziós életváltozat, rendszeresen 
gazdaságtalanná, és ezzel periodikusan életképtelenné, felbomlóvá, átalakulóvá, gyorsabban és 
látványosabban megváltozóvá, főnixszerűen átalakulóvá válik.  
 
 

Az élet jója nem választható el tartósan a vele járó rossztól, a két hatás együtt jár, egy közös eseménynek 
a kétféle vetülete. Míg ugyanazon esemény a bomlásban résztvevőknek rossz, addig a bomlásból 
energiát kapóknak jó. Viszont a differenciálódás lokálisan eltérő eredményt, megváltozó következményt 
okozhat a korábbi állapothoz képest. Ez szelektáltan rossz vagy jó. Akinek valamiből már terhesen sok 
van, annak megváltás, ha csak annyi marad rajta a teherből, amennyit elbír, míg annak, akinek 
ugyanebből a hatásból nagyon kevés van, az is jobban jár, ha többet kap belőle. A változásra alapuló 
életrendszer kifejlődése erre a kétirányú jó lehetőségére, az elosztás javítására alapul, amely valószínűen 
spontán kezdődött, de az életérzés és az élettudat a folytonos változtatással ezt megpróbálja 
statisztikailag mindenkinek igazságosabbá tenni. 
 
Mivel az utóbbi életállapotban változó környezetben élünk, a differenciálódás időnként, - ha túl 
közel kerülünk egy melegfúziós, fejlettebb, nálunk gyorsabban változó szervezethez, élőréteghez - 
felerősödik, és ekkor átmeneti állapotváltozások, kevert, anyából, vagy az apa állapotból, a 
másik állapot felé átfejlődő átmeneti állapotban előbb lebomló, elöregedő ősz állapotok, majd 
az újszerű genetikai kombinációkból fiatal, dinamikusan életáramlást kezdő utód (tavasz) 
állapotba kerülő szervezetek fejlődnek ki.  Az elődök, a már az életnek rossz állapotok 
lebomlása nélkül nem lenne az utódéletnek tér és lehetőség, anyag és energia a jobb élet 
építéséhez, az ősz nélkül nincs tavasz.  
 

Az életáramlás célja az állandó változás, az eredő szimmetria létrehozása, annak a 
megakadályozása, hogy az éppen kedvező jó állapotban lévő fejlett, melegfúziós, az élet jóját 
élvező Yang szervezetek, és az éppen rossz állapotban lévő, az élet rossz oldalát viselő Yin 
szervezetek, és az átlagos állapotban lévő előd és utód (tavasz és ősz) szervezetek, azaz a tér 
nem mindenkinek jó állapotai ne konzerválódhassanak, hanem változatos, mindenkinek 

statisztikailag egyenlő lehetőséget, és ezzel kellő célt és érdeket biztosítsanak minden 
életszereplőnek. 

 

Miközben a már nem kedvező életminőségen változtatni igyekszünk, változtatunk, és ezzel érdekessé, és 
mássá, megváltozóvá tesszük a környezetünket. Néha ez a rosszabb irányba, máskor a jobb irányba 
sikerül, de a már túl jó életbe beleszokott, elkényelmesedett élet nem akar változtatni a neki 
egyértelműen jó, és ezzel nem enged változtatni a más kisebbségnek egyértelműen rossz állapoton. Ha 
az átlagos állapotból nem lenne elvi, statisztikai lehetőség a jobb állapotok elérésére, az életáramlás 
leállna, az élet elszürkülne, az életet mozgató vágyak lecsillapodnának. 
 
Mindkét átmeneti, tavaszi és őszi a két eltérő életáramlási állapot, a haploid (monogám, 
önmagában diploid) és a diploid, a párosba halmozódó, egymással közösségre, együttáramlásba 
lépő egyedek egymást szimmetriába hozó családi állapota a környezet és a benne fejlődő 
közösség életnyomásának az arányváltozásától, és a haladási irányként, célként ismert, a saját 
perdülethez viszonyítandó áramlási arányáról szól. A perdület és a közben kialakuló haladás, 
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az élet előre is haladó áramlási sebességének, a környezeti, rendszerint szemben áramló 
közegben haladás viszonya meghatározó az élet folytonossága szempontjából.   
 
Bár a térben lévő szervezetek egymáshoz képest is elmozdulnak, a legnagyobb azonosságú, a 
legközelebbi rokonokhoz képest, de ez az elmozdulás relatív kicsi a körülöttük és rajtuk is 
átáramló környezeti ,,légteret,, alkotó egydimenziós közeg áramlásához képest. Akár az is 
megkockáztatható, hogy szinte állnak az állandó intersztelláris szél hol innen, hol onnan fújó, 
de jellemzően kiszámítható állandó sodrásában. Olyan lehet ez az áramlási viszony, mint a folyóban 
úszó, élő halaké, vagy a levegőben szálló madaraké. Bár ide-oda áramlanak az életterüket jelentő 
közegben, de mindig visszatérnek a fészkükre, az állandó helyükre, és igazodnak a nagyobb 
környezetváltozás periodikájához is. Az öregedés ez esetben az élet sodrában elmaradást, egyre belsőbb, 
az életnek rosszabb, gyorsabban folyó medrébe, rétegébe sodródást okoz. 
 
Ha a három, egymáshoz képest átlag 120 fokkal eltolódó, vagy négy egymáshoz képest 90 
fokkal eltolódó, ezért egymást a legkevésbé kölcsönható életsíkot, három, vagy négy, 
egymással egyidejűleg együttáramló, egymást segítő, elődi, (a múltban életáramlást kezdő) 
jeleni, most éppen aktívabb életet élő, és a még fiatal, utódi, a későbben a jövőben aktívabb 
életet élő generációnak tekintjük, amelyek életáramlási iránya egymással 120 fokot, azaz 1/3 
kört zár be, akkor megkapjuk a három dimenzió, az X, az origó, a kezdet, az Y a szét és az 
össze-felé áramlás, és a változatos, zeg-zúgos, a korántsem mindig egyenes, Z  dimenzió 
lehetőségét. Egy síkban, közös térben azonban egymás akadályoztatása nélkül csak három 
eltérő irányba áramló generáció fér meg, a negyedik már ütközik az elsővel. Ennek a 
kiküszöbölésére jött létre az időben és a térben eltolódás. Az elődök életkörei előre és befelé, az 
utódok életkörei hátrafelé és kifelé eltolódnak a jelenben élőkhöz képest, de ez segíti az 
utódokra fókuszálást, azok életének a segítését. A térben haladás lehetővé tette a térbeli és az 
időbeli eltolódást, a fáziskését, és ekkor már nem ütköznek egymással az eltérő 
életköröket bejáró generációk. Ezzel az egymáshoz képesti fázisszögek 120 fokra nőhettek, 
és a sokszálú párhuzamosság lehetőségével folytonossá vált az élet. 

 
 
Az ábra első részében valójában három, egymással 90 fokos szöget bezáró szimmetriasíkot, 
életkört kell feltételezni, amelyben az elődök életáramlási síkjához képest, az utódok következő 
generációjának az életáramlási célja, szimmetria síkja legalább 90 fokos, legfeljebb 120 fokos 
szöget zár be. A 90 fokos dimenzió, életáramlási irány, céleltérés az elvileg legideálisabb, 
legsemlegesebb, egymást az életáramlásban a legkevésbé zavaró állapot. Az egy családhoz, 
genetikai vonalhoz tartozó generációknak részben közös kezdete van. A következő, a még 
későbbi 3. generáció az ő elődeihez képest is legalább 90 fokkal eltolódik a térben, tehát egy 
harmadik, az előző kettőhöz képest még mindig semleges, tehát a legnagyobb útidő 
nyitottsággal rendelkező életkörben áramlik. Az útidő nyitottságról az Aspektus 4. és az 5. könyvében , Az 
5. dimenzióban olvashatsz. Az egymáshoz képest 90 fokos eltolódás elvileg négy generáció békés 
együttélését teszi lehetővé, de a negyedik generáció életsíkja, és életáramlási iránya ez esetben 
vagy egybeesik, vagy éppen ellentétes az elsőével, az ükszülőkével, és ez miatt az irányában, a 
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céljában ezekével mindig ütközik, éppen ellentétes irányú célok alakulnának ki, vagy egy 
részében teljesen megegyezik, amely viszont erősítéseket tartalmazhat. Ezek az egymáshoz 
képest nem semleges, meleg, vagy hidegfúziós, bomlasztó, vagy társulási, erősítő lehetőségeket 
tartalmazó együttállások, hatáserősítések megbontják az átlagos rendet, de együtt mindenkor 
eredő szimmetriában maradnak. 
 
Az élet jellemzően (a statisztikai eredőjében) három generációs, ezért van a térnek három 
dimenziós kiterjedési iránya. Vannak azonban olyan négydimenziós, négy generációs családi 
szervezetek is, amelyek egymáshoz viszonyukban jobb szimmetriát megtartva, egyszerre mind 
a négy életállapotban együttfejlődnek. Ez az életforma kiegyenlítettebb, szimmetrikusabb, 
kevésbé gátolja, jobban segítheti egymást. A négygenerációs családnál, az egymást követő 
generációk egymáshoz képesti szimmetriasík irányú kiterjedése, a fejlődési irány eltérése 
jellemzően 90 fokos eltérést eredményez. Ez a legkisebb akaratlan kölcsönhatási szög, amely a 
legnagyobb útidő nyitottságot eredményezi. Ilyenkor az egyszerre a fiatalság, a tavasz, a 
lendületes középsőkor felé haladó szaporodásképes nyár generáció, a már kellően érett 
idősebb, nagyszülői ősz generációhoz képest a legidősebb, elmúló, átalakuló, megfiatalodó tél 
állapotú, megnyugvó, átalakuló ükszülői generációval együttváltozva, egymáshoz képest 90 
fokos, vagy már akár 120 fokos eltérő irányba, életcél felé áramlik. A legidősebb generáció, és 
a legfiatalabbak egymással szembe kerülését azonban megakadályozza a közös genetikai 
vonalnak a tengelyirányú haladása, az időbeli dimenzió adja a folytonosság és a fejlődés 
lehetőségét. Mivel az egész szervezet együtt áramlik, és egymáshoz képest nemcsak a 
fázisszögben, hanem a térben és az időben is eltolódik, a velük szemben áramló idegen 
részecskék sodrásában, a már kevesebb életerővel, lendülettel rendelkező idősebb, külsőbb ága 
elmarad, lemarad, de a fókuszba helyezetett, mindhárom előző generáció által közösen segített 
legifjabb nemzedék, a korábbi, elődi nemzedékekhez, az átlagos jelenben élőkhöz képest még 
előrébb jár, azaz az időben kijjebb, a jövőbe tolódik. Az egymást követő idősebb nemzedékek, 
egyre jobban lemaradnak a velük szemben áramló, őket az elmúlás, a lebomlás és az átalakulás 
felé terelő élet sodrában. 
 
A közös genetikai forrásból származó, egyre eltérőbb genetikai eredőjű, egymáshoz képest egyre 
nagyobb másságú szervezet (másokkal együtt) haladása a térben és az időben, azaz az őket 
körülvevő környezetben elérhető megmaradás lehetővé teszi, hogy a kezdeti állapotok eltérő 
végállapotokra fejlődjenek, azaz folyamatosan eltérővé váljanak. Ezzel kialakulhatott a fenyő, 
(apa) típusú, az állandónak látszó, és egy ennél gyorsabban változó anya tipusú élet.  
 
Az életáramlásban, az egymáshoz képest 90 foknál kisebb életáramlási irányszöget bezáró, de 
azonos irányba haladó társulások célazonossága magas fokú, nem túl nagy haladási (kifejlődési) 
sebesség különbség esetén egymást segítő, érzelmi kötődésbe, barátságba építő, gyorsító, 
támogató jellegű, míg ugyanez az életáramlási 90 foknál kisebb szögeltérés, de ellenkező 
irányú haladás esetén differenciáló, egyszerre bomlasztó és anyagba építő.  
 
Az egymásra merőleges, a jelentősen eltérő sebesség, az eltérő téridőbeli struktúra csökkenti a 
kölcsönhatások eredőjét, észlelhetőségét, erejét és hatását. A 90 foknál nagyobb irányszög 
esetén azonos cél felé tartó áramlások egymást gyengítők az esetben, ha az azonos fejlettségű 
szervezetek, közösségek életáramlási irányai és a céljai keresztezik egymást. Ilyenkor az 
irányszögtől függően egyre nagyobb az ellentét, az ellenérdek, egyre magasabb az impulzus 
sűrűség, amely lokálisan növeli a meleget, és szétáramló, kiáramló eredőt hoz létre. Ha azonban 
az egymáshoz képest a térirányokban 120 fokban és az időben is eltolódó életsíkokban áramló 
három generációs szervezetek, Pl. a pókszabásúaknál és a rovaroknál a (fej, tor, és potroh) megosztottságban 
differenciáltak életkörei nem ugyanoda térnek vissza, amely helyről elindultak, mert az időben és 
a térben is haladva fejlődnek, mássá válnak, akkor a következő negyedik, és n-dik generáció 
érdeke nem teljesen, csak részben ütközik az elődeiével. A szervezetekbe azonban oldalágon 
egyre több feleség, férj és genetikailag idegen részecske kerül, amelyek másságai halmozódva 
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egyre másabbá teszik a közös eredőt. A haladási, fejlődési sebesség arányával, a beépült másság 
átnevelésével szabályozni lehet az együtt haladó, a térben és az időben együttáramló közösség 
feszültségét, hőmérsékletét, differenciálódását. Lassabb, vagy és lassuló haladás, fejlődés 
esetén az időben későbben indulók utol érik az előttük indulókat, amely társulásokra, térbeli 
anyagba, közösségbe, szervezettebb és differenciálódásra kényszerülő életbe épülésre ad 
lehetőséget. Ezekből lesznek a Szaturnusznál megismert rések, és a résekben nevelődő 
szerveződés, vagy és bolygókezdemények.  
A túl lassú fejlődés, az egymást utolérés, az egyre nagyobb együttáramló tömeg kialakulása 
azonban növeli a lokális impulzusok számát és térbeli arányát, ezzel az élettér hőmérsékletét, az 
élet nyomását. Ha ezzel a növekménnyel arányos a nyomás és a feszültség elvezetődése, a 
lassabban fejlődő, szegényebb környezettel a hatáscsere, akkor a differenciálódás felé fejlődő, 
kellően vegyes élet sokáig fejlődhet az egyre nagyobb egyediség felé, a lemaradó környezethez 
képest az egyre nagyobb másság, a nagyobb bonyolultságba épülés felé.  
 
Ha azonban az életben együttáramlásban, avezetőktől lemarad a saját elszegényedett, 
megöregedett részecskékből élettermékekből is álló környezettel való együttfejlődés, a kellő 
energia és hatáscsere, az egészséges körfolyamatok fennmaradása bármely ok miatt 
meggyengül, elmarad a kívánatostól, a szükségestől, akkor a környezetéhez képest túl gyorsan 
fejlődő, túl sok energiát megtartó, ezért melegfúzióssá váló elöljárók nagyon belemélyednek, 
nagyon előre szaladnak, az ellenségesen szembe áramló közegbe. Ez az előrefutás, 
belemélyedés azonban csak addig tart, amíg az elöljárókat támogató közösség energiája ki nem 
merül. Ha egy szervezet a valódi anyagi, gazdasági lehetőségeit meghaladóan akar fejlődni, 
akkor rövid idő alatt kimeríti, lemeríti a háttérországát, a szervezetét, és amikor az utánpótlás 
folytonossága elakad, lecsökken,  a már a mögöttük haladók energiájával nem támogatott rosszá 
vált vezetők visszafordulnak, a saját népük, szervezetük ellen cselekednek, megkísérelnek 
minél több energiát kizsarolni, a népet, a tömeget, a részecskéiket erőszakkal a túl fellengzős, 
alaptalan céljaik segítésére kényszeríteni. 
Ilyenkor a saját szervezete ellen forduló melegfúziósok, a hazai élettérbe beengedett idegenek, 
és az elmaradt, leszakadt kisebbség támogatásával az átlagos és a szabálytartók ellen 
cselekszenek, őket felemésztő, a gazdaságot tönkre tevő rendeleteket hoznak. 
 
Az ilyen kellő gazdasági háttér nélkül túlfejlődővé váló térrészben felszaporodnak az 
impulzusok, az egymással szembe áramlások, amely kaotikus, egyre kevésbé kiszámítható 
életteret, rossz környezetet hoz létre. A gazdaság nyelvére fordítva, amely túl gyorsan fejlődő, 
gépesítő gazdaság nagyon elszakad a fogyasztóitól, az túltermelővé válik, de a gépesítése miatt, 
a fogyasztói környezete kimarad a haszon részesedéséből, elszegényedik, mint vásárló, 
fogyasztó, és a feszültséget okozó túltermelést elvezető kiesik a gazdasági körfolyamatokból. 
Hiába termel egyre többet az öntörvényűvé váló túlfejlődő gazdaság, ha a tőle a realitásban 
elszakadó fogyasztói réteg fogyasztási lehetősége súlyosan redukálódik. A túl gyorsan fejlődő, 
melegfúzióssá váló szervezetekben feldarabolódnak az egészséges körforgások, egyre kisebb 
egységekre esnek, majd megszűnnek az egészséges élethez, az együttváltozó élet egészéhez 
szükséges körfolyamatok. Ez végül helyben járáshoz, a fejlődés leállásához és ezzel súlyos 
térdifferenciálódáshoz vezet. Ilyenkor az idő dimenzió, az együttfejlődés igényéhez, a 
haladáshoz képest gyenge. A túl gyors haladásban, életáramlásban viszont nem fejlődik ki az 
anyag megfelelően, a nagyon gyorsan előre áramló, nagyon gyorsan haladó, fejlődő, centrális, 
egyesült szervezetek az élet toroid szerkezeteiben a szemben áramló részecskék felhőjében túl 
sok támogatást kapnak, vagy túl sok közös erőt, energiát, támogatást sajátítanak ki maguknak, 
amely miatt, a közös szimmetriához képest nagyon előre a jelenen átfejlődve a nem megtartható 
jövőbe tolódnak ki a bástyáik.  
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Csakhogy a toroid szerkezetek belsejébe való túl mély beáramlás, átvisz a közös szimmetria 
síkon. A centrális szimmetrián, a legjobb arányú fejlődésen, a jelenen átfejlődők azonban 
nemsokára a jövő helyett a múlt rétegeiben változó, az életáramlásban tőlük lemaradó, de 
nagyon nagy létszámuk és a gyorsabb szaporodásuk, a nagyobb tömegeredőjük, kinetikai erőjük 
miatt kitartó, radiálisan az élettérbe, velük szembe beáramló, (ott kisebbségben lévő) 
szerveződések között találják magukat.  A élettérbe befelé áramlókkal az áramlási irányban 
azonosulva, megkerülve, vagy és átlépve a hagyományos áramlási rendezettséget, radiálissá 
válva, befolyásolva az ott tapasztaltaktól, nemsokára velük együtt visszafelé, és az átlagos 
réteggel, a hagyományos rendezettséget megtartókkal szemben együttáramlanak.  
 
A töltöttségben, a belső spinben és már az áramlási irányban is nagyobb e rétegek azonossága, 
egyaránt kisebb a lendülete és a saját bátorsága, csak együtt erősek, külön-külön legyőzhetők, 
sebezhetők, gyávák és sérülékenyek. 

Izotróp, 
védetlen 
térrész 

Apai 
szervezet 

Anyai 
szervezet 

Ha az utódtérbe beáramlás, a fejlődés, az átadott 
hatáscsere túl erős, az utódot nagyon féltő, a 
környezet hatásaitól túlságosan is megvédő, 
akkor a túl nagy segítségben, a túlzott 
magabiztossá váló, a környezet hatásai mellett a 
rossz dolgok személyes megtapasztalásaitól is 
túlságosan védett,  az elődök által nagyon 
segített, támogatott utód fejlődése nagyon 
felgyorsul, és mint a túl gyorsan növő fáé, nem 
erősödnek meg a gyökerei, a személyes, a rossz 
dolgoktól a szervezetét kellően visszatartó 
tapasztalatai.  
A közös (együtt élő) társadalmi elfogadott 
szabályokon, szimmetria felületen (lila vonallal 
jelölt szimmetria síkon) túlhaladó, az etikai, 
erkölcsi normákat átlépő, túl gyorsan fejlődő, 
gátlástalanná váló szervezet, a szimmetriasíkon 
átjutva az izotróp térrész szegény, a fejlődésben 
lemaradó, de még kellő azonosságú részecskéi 
közé kerül. Ez megérthető módon később 
visszaáramlást, és visszafejlődést hoz létre.

Izotróp, 
védetlen 
térrész 

Apai 
szervezet 

Anyai 
szervezet 

Az anyai és az apai szervezetek, életterek 
hatásokat továbbítanak az utódi élettérbe, 
szervezetbe, másrészt két oldalról 
leárnyékolják, védik az izotróp tér összes 
lehetséges (főleg a negatív), visszafejlesztő 
hatásaitól. Ha az utódtérbe beáramlás, a 
fejlődés, az átadott hatáscsere nem elég, nem 
éri el a szimmetriát, akkor a toroid szervezetbe 
a szabad térrészből beáramló káros, 
visszafejlesztő hatások érvényesülnek, az utód 
a környezet fejlődéséhez képest visszafejlődik, 
lemarad és elsorvad. Ilyenkor a környezet 
nyomásához képest a szervezetnek elégtelen a 
belső életnyomása, vagy és a fejlődése. Ha a 
fejlődésben az elől járók nem érik el a 
környezettel való szimmetria síkját, a tőlük 
lemaradó szervezet más részei nem kellően 
együtt fejlődnek, ezért lemaradnak, nem válnak 
egész és egészséges magas eredő 
szimmetriában fejlődő szervezetté. 



 207

Ha a fejlődésben a túlságosan elől járók átlépik el a környezettel való szimmetria síkját, a tőlük 
lemaradó szervezet más részei nem kellően együtt fejlődnek, ezért azok lemaradnak. Az 
egymás ellen irányuló áramlásban a régebbi közös szervezet addig együttműködő egysége és 
körfolyamatai szétszakadnak, és a különváló, egymás ellen forduló részek már nem válnak 
egész és egészséges eredő szimmetriában fejlődő szervezetté. A részekre bomlás a 
szervezettség visszafejlődését, és halálát, lebomlását eredményezi, az egész isteni közösség 
megosztódását, megoszlását, és egymás ellen fordulását. A fejlődésben lemaradt kisebbségi 
rétegtől támogatott, ezzel megerősödő legfejlettebb (addig a fejlődésben vezető) kisebbségi 
réteg, ilyenkor már visszafelé áramlik, amelytől megfordul az élet rendje, a kialakult 
életáramlás korábbi rendje. Ez jelzi, hogy a szervezet nem váltott idejében másik, jobb áramlási 
irányt, és a saját áramlási rendezettsége nemsokára szembe kerül, a környezetben uralkodó, 
domináns áramlási rendezettséggel. Az élet alapvető rendezettsége, hogy a tudatban és a 
kinetikai lendületben elől járók, azaz a legfejlettebb szerveződések, a közös szervezet élére, 
elejére kerülnek, azon irányba a szervezet térbeli pozíciójában, amely irányból az uralkodó 
részecske áramlás beérkezik. (fejjel a gravitációs nyomás felé). Az ilyen szervezetben az 
izotrópabb, szabadabb tér felé van a fej, a legidősebb, számító, tudatos neutrínók élőhelye, az 
emlékezetet őrző kellően hideg térrészbe benyúló férfias, elporladtabb részecskék koponyával 
védettebb tárhelye. A külsőbb élőrétegben lévő fejet a következő generációval összekötő 
nyakrészben a fő szimmetriatengely mentén folytatódnak a csigolyák, amely védi a szervezet 
periférikus részeit az agyi résszel összekötő idegpályáit, és lehetővé teszi a szervezetbeli 
kommunikációs részecskék áramlását. A gerinc idegpályái a második legidősebb generációs 
torrészen, - amely a belső keringésért is felelős szívet, a tüdőt is tartalmazza - élőrétegen át 
haladnak a szaporodástért felelős, és az utódok fokozottan védett melegfúziós helyét tartalmazó 
potroh felé. Ismét bemutatjuk a pókszabásúakkal analóg téridőbeli struktúrával rendelkező 
galaxisunk szervezetének, a fej, tor és potroh tagozódásának, valamint az egyéb szervezet 
összekötő DNS folyamok áramlási és a térbeli elrendeződését. Az eredeti ábra az Atlasz kiadó 
Csillagászat c. könyvének a 180. oldalán található. 
Az ábra kirajzolja Moetrius által rajzolt Naplényhez hasonló, de idősebb szerveződés gerincét, csakraközpontjait, 
és a gerincen igen fontos pozícióban elhelyezkedő  2. generációs csillag szervezet, a Nap helyzetét.  

A melegfúziós anyai élettérrészt, a szaporodásért felelő potroh részt, életbölcső szűkületek, neutrális, 
lamináris áramlású határfelületek választják el az ennél valamivel neutrálisabb, megfelelően keveredő, 
átlagos torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat ellátó szervek, a szív, a gyomor és az első karok, 
(lábak) DNS leágazásai találhatók. A középső térrészben a jelen időben fejlődik a legaktívabb második 
generáció, a középkorú terhelhetőbb korosztály, az energia ellátás irányától és arányától is függően az 

Az ábráról nemcsak egy gerinces jellegű szerveződés, 
hanem egy pókszabású rovarszerveződés tekint 
vissza ránk, amelyben, mint a gerincesekben a fej, a tor 
és a potroh, mint többgenerációs, eltérő funkcióval 
rendelkező együttműködő rendszer egymáshoz 
viszonyított kapcsolata is megérthető.  
A tejútrendszer melegfúziós központjában van a 
legmelegebb, a szaporodási központ, amely a szex és a 
nemiség a Vénusz területe. E terület magas 
változássűrűségű fejlett anyai élettér, amelyben az 
emésztés és a körkörösen védett placenta, az utódok 
védelmére kialakult fő életbölcső is található. A 
szimmetrikus spirálkarok a lábak DNS 
anyagszerveződései. A szervezet gerinc vagy a szív 
csakrájában van a Nap, a spirálkarok egy nagyon 
fontos 2. generációs központjában, a tor és a fejrész 
között. A Nap és famíliája átlagos vegyes töltöttségű, 
amelyben még kiegyenlítettek az arányok, míg a már 
több neutrális részecskét tartalmazó fejrészben a 
legidősebb generáció képviseli a tudatot. 
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ősz vagy a dinamikus tavasz állapotában. A kellő életszimmetriában változó, energiában és tudatban 
kiegyenlített, időben a környezetnél gyorsabban, de a melegfúziós potrohnál lassabban változó 
szervezeti rész, a torrész rendszerint a középső, nagyobb szimmetriában fejlődő élőréteg központja.  A 
gerinctengely irányban, a hidegebb, a részecske áramlásában sokkal rendezettebb fej térrészben, a hűvös 
környezetett, hűtött területet igénylő fejben található az agy, a szerveződés legidősebb része, a 
neutrinókat és az emlékeket tartalmazó védett, (nem lebontandó) elődök tárhelye. A memória nem 
fénylik, nem látható, sokkal alacsonyabb változás sűrűségű, az itt tárolt információ csak ritkán kap 
energiát, csak ha a múlt már elfeledett valamely ismeretére ismét szükség van. Ez hidegebb és 
neutrálisabb, kevésbé változó térrészt igényel.  
Ugyanez az elrendeződés a Naprendszerre is berajzolható, amely azonban már sokkal fiatalabb, 
korszerűbb életszerkezet, amelyben már felfedezhető, hogy az Isten e szerveződéseket valóban a maga 
képére, a Naprendszerben az ember képére formálta. Átmásolt anyag, lásd az Aspektus könyvek további 
részeit.  Az Életbuborékban és más könyvekben is bemutatott Naplényre már be tudtuk rajzolni a 
centrális szervezeti részeket a végtagokkal és a szervezet más részeivel összekötő DNS fonalak 
szövevényének a főbb csatornáit. 
 
A legidősebbek, a neutronok, a korábban, a múltban kiteljesedettek a fejben azt észt és az 
emlékezetet képviselik. A jelenben a legerősebbek, a középkorú generáció, az erőt adó 
munkavégzők, tüdőben, a szívben, és a szervezet más részeiben teszik a dolgukat, míg a 
hozzájuk képest csak későbben, a jövőben kiteljesedők, az utódok a melegfúziós potrohban 
találhatók.  
A legidősebb, már túlfejlett, elmeszesedett, az irány és másik fejlődési célváltásra már nem 
képes, másokkal már nagyon összefonódott, vagy éppen az együttműködésre képtelen negyedik 
generáció a potroh leggyorsabban változó, legkaotikusabb állapotú tisztító tűzében lebomlik a 
korszerűtlenné váló állapotából, és a részecskékre, fiatalabb dinamikus életbuborékokra bontott, 
eltávozó-képes lélek állapotban a következő nemzedék tudatban fejlett vezetőjeként mutatja a 
helyes irányt a fiatalabbak szimmetriasíkon áramlása, egyre nagyobb közös szervezett tömegbe 
épülése felé. Az élet fenntartásában már másra nem hasznosítható idős, vagy túl idegen 
szerveződések energiája az utódok fenntartására fordítódik, amelyek a kiszámíthatatlanul 
változó melegfúziós térrészben, az egész szervezet leggyorsabban változó központjában, a 
gyomorban és az emésztő rendszerben lebontásra kerülnek, a rossz kapcsolatok megszakadnak, 
a már ilyenekbe lekötődött részecskék felszabadulnak a már rossz eredőjű változás 
kényszeréből.  
A leggyorsabban változó térrészben az átlagos részecskék által ki nem számítható 
újrakeveredés lehetővé teszi más vegyületek, más jobb arányok, korszerűbb, sikeresen 
együttműködő szervezetek kialakulását. Azért nincs az életnek vesztesége, mert időbeli 
szimmetriát is képes tartani a szervezetből elvesző energia, és a szervezetbe az örvényáramokon 
visszatérő, beépülő energiahordozók között. Ha ez az arány megfelelő, és az elosztási is az 
igények szerinti, akkor a szervezet nagyon sokáig békésen fejlődhet az egyre nagyobb belső 
bonyolultság felé. 
 
A DNS fonalakon, az életfolyók sodrában, az életutakon átfejlődő, kellő szimmetriában lévő 
utódok találhatók. A szinkronban haladó együttfejlődéshez, a folytonos életspirálba 
szerveződéséhez az szükséges, hogy a tudatban már előrébb járók, a már jobban elproladt 
részecskékkel rendelkezők, a megtartott neutrínók, a legbölcsebbek által elképzelt, elgondolt, 
kitervelt, megtervezett hatásokat, a szükséges stációk betartásával egyre nagyobb szinten is 
megvalósítsák. A következő, a jelenben és az elődeihez képest még a belsőbb élőrétegben élő 
generáció a megvalósításról, a végrehajtásról gondoskodik, míg a legbelső melegfúziós 
térrészben, a belügyben élők a jövő utánpótlásért, a szaporodásért és a tervek végrehajtását 
akadályozó idegenek lebontásáért, semlegesítéséért, a rendezettségük hasznosra alakításáért a 
felelősek. 
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Érdekes megfigyelés, hogy a hosszúkás tökben, a körtében és sok más növény termésében a 
pókszabásúaknál is megismert rendezettség fejlődött ki. A száras részen, a gyökerekhez közelebbi 
keskenyebb nyúlvány a hidegfúziós, a gyorsabban áramló, a nagyobb rendezettségű, kisebb impulzus 
sűrűségű. Ez tekinthető a tök termés szervezet fejének, a gyökerektől a fejlettebb rétegek felől, a növény 
által kínált életcsatornákon kifelé áramló Orgon (energia hordozó) részecskék elosztó helyének. A tudat 
irányítása, elosztása szerint e kifelé haladó, kellő azonosságú energiahordozó részecskék szimmetriába 
kerülnek a már velük szemben, a szervezetbe befelé áramló idegen részecskékkel. A tudással és a 
tapasztalattal rendelkező már neutrális részecskék, akik még jobban emlékeznek az eredetre, az élet 
valós történetére, szimmetriát tartanak a befelé áramló, e térrész ismeretében kevésbé fejlett, de a 
tömegben, a kinetikai lendületben erős idegen részecskékkel. A fejet a növény, pl. a hosszúkés tök 
testrészével összekötő szűkület a nyaki torrész, amely alatt található az emésztő és a szaporodási 
szerveket, és a magokat, az utódokat is tartalmazó magtár, a melegfúziós erdőjű, nagyobb térméretű, de 
hamarabb kiüresedő, differenciálódó potroh. A kikerekedő melegfúziós tér, mint a szintén már 
melegfúziós, nők derék és fenéktáji torroidja rejti a szervezet túlélése, a jövője szempontjából igen 
fontos utódokat, a magokat, amelyek e többszörösen védett, a környezetnél magasabb impulzus 
sűrűségű, nagyobb életnyomású térrészben sűrítődnek, fejlődnek. Az életáramlás e rendjében, a 
fejlettebb (kaotikusabb) rétegekből érkező, az anyagi állapotából az egydimenziós áramlásra 
visszafejlődő, földönfutóvá, hazátlanná és társatlanná váló részecskék szabad kiáramlási pályát kapnak a 
nekik túl gyorsan változó rétegekből a kifelé áramlásban. Ehhez azonban a melegfúziós, már hő és 
feszültségenergiával töltöttebb, nőies Orgon részecskéknek munkát kell végezni, vámot kell fizetni. A 
fúziós tér belsejében impulzusba, szaporodásba kell bocsátkozni az izotróp térrészből a szervezet 
fejlettebb rétege felé áramló még férfiasabb hidegfúziós részecskékkel, utódokat kell létrehozniuk, 
felnevelniük, végig kell járni a szervezet összes lehetséges stációit.  
Az impulzusok és a magasabb hőmérsékleten gyorsabb változás, a nagyobb helyi életnyomás 
következménye a tök, a körte vagy és a nők életmagokat rejtő, nevelő részének a kikerekedése, 
amelyben a fejlettebb élettérből befelé áramlók, és a már velük együtt visszafelé áramló legfejlettebbek 
eredő szimmetriába kerülnek az azonos életcsatornákat választó befelé éppen szemből áramlókkal. Az 
életáramlás rendje, rendezettsége itt megváltozik, és azoknak a haploid részecskéknek, akik e 
szimmetriasíkot, torlódást és a fúziót lehetővé tevő melegfúziós térrészt elérik, itt merőlegesen eltérő 
fejlődési irányt, módosuló célt kell változtatni. Míg a fejlettebb rétegekből kifelé áramlók iránya addig 
egyértelmű volt, a szabadabb, izotróp térrészből befelé áramlók iránya pedig nagyobb azonosságú 
rendezettséggel a fejlettebb gyökerek felé irányult, de egymáshoz képest a két eltérő áramlás éppen 
ellenkező iránnyal bírt. A két egymással szemben áramló DNS folyamág egymáson torlódva szétterül, 
és új összetételű, a potroh központjából kiinduló szimmetriasíkon spirálba épülve, vegyes eredőbe 
keveredve ettől kezdve a korábbi áramlási iránytól merőlegesen eltérül. A szervezetbe különféle 
irányból, az izotrópabb térrészből beáramlók ettől kezdve lamináris, a fúziós térrészből kifelé tartó, a 
második és az első generációs neutron részecskék által eltérített áramlási irányra, szimmetriasík irányú, 
szabályosabb, rendezettebb ki áramlásra kényszerül. 
 
Ha a szervezet első részében, a fej és a potrohban változó részecskék befolyásolva irányíthatják 
a szervezet nagyobb részében változó, fúzióba kerülő részecskék kiáramlását, akkor a 
meghatározott rendezettség szerint, a szervezet ellenállhat, vagy haladhat előre is a vele 
szemben áramló élet sodrának. Ez olyan, mint egy sugárhajtású repülőgép, amelyben a tolóerőt 
a folyamatosan beérkező részecskék megfelelő irányításából, kifelé elrugaszkodásából nyerik. 
A befelé haladó lendületek ez esetben egymást semlegesítve nem fejtenek ki egymástól eltérő, a 
szervezetet eltérítő hatást, viszont a szervezet, az általa irányított, nagyobb részben hátrafelé és 
stabilizáló kiáramlásokkal ellenállhat a téridő sodrásának, az intersztelláris szélnek, és miként a 
vitorlások, megfelelő áramlási, terelési irány megválasztása estén akár haladhat is e szélben, az 
időben és a bonyolultságban előre. Ha egy ilyen szervezet éppen áll, akkor erőt és energiát 
gyűjt, ha előre halad, akkor átmenetileg energiaadóvá válik, de a szervezeti energiaszint az 
együttműködés szimmetriája esetén sokáig megőrizhető, az arányok és az életállapot, az energia 
és az információ forgása megtarthatók.Érdemes figyelmet szentelni a magyar RTL Klub TV. Celeb 
vagyok, című műsorában bemutatott képek közül, (az Interneten visszanézhető) annak a képnek, amikor 
egy nagyméretű pókot alulról lefényképeztek. A képen nagyon jól láthatók, a póktól mindenfelé 
kiinduló füzérsugarak, részecskefonalak, amelyek együtt haladnak a pókkal, a látható szervezet és a nem 
látható aura része egy közös rendszert képez. 



 210 

 
 

 
 
A karokon és a lábakon, a DNS folyamokon, az ereken áramlik az energiahordozók anyag és életcseréje. 
A külső felületekre jutó kétdimenziós (folyadék állapotú) részecskék, ha még mindig nagy a belső 
feszültségük, túl magasa a hőmérsékletük, egydimenziós állapotra lebomlódva, (elpukkanva), szétszórva 
a környezeti hidegebb térbe a részecskéiket, ezekből és a befelé áramló hidegfúziósabb idegenekből 
folyton cserélődő, a szervezetet megfiatalító, védetten tartó aurát építenek. 
 
 
A kitérő után térjünk vissza az életáramlás környezeti nyomáshoz igazítandó sebességéhez. 
Amikor a növények, a talajrétegként ismert szimmetria felülethez viszonyítva, a tavaszi 
merőlegesebben beérkező, ezért nagyobb áthatoló képességű fotonoktól több felmenői (napi) 
vagy és más rendszerekből érkező, kellő azonosságú környezeti energiát kapnak, akkor a 
fejlődésük felgyorsul, és túl gyors, helyzeti szimmetriavesztés esetén, a következő ábrán 
bemutatott b állapotú megnyúló fejlődésbe kerülnek. Ilyenkor a gyökerek több energiát kapnak, 
és az átlagos szimmetriát meghaladó lendületű, nagyobb áthatoló képességű fotonok nem a 
felsőbb légkörben, (a külső aurában) hanem a talajban fékeződnek le. A célon túlhaladó 
részecskék a talajban szimmetriába kerülnek a keresztirányban és ellenkező irányban áramló 
részecskékkel, eltérülnek, vagy és felbomlanak a közösségeik, szétszóródnak, és igyekeznek 
visszatérni az életnek megfelelőbb szimmetriához, a legnagyobb életfelülethez, amelyhez a 
lamináris áramlású szimmetria felületen a növények által megnyitott átjárókat veszik igénybe. 
A gyökerektől ilyenkor több energiát kapó, elsősorban a nagyobb oldalirányú (többrétegű) 
kiemelt védelmet élvező fiatal a centrális rétegekből táplálkozó hajtások erőteljes növekedésnek 
indulnak. A hajtásvégeken az impulzusba, szimmetriába kerülő, lekötődő részecskepárok 
megtelepednek, kirakódnak, hozzáépülnek az elődeik által már részben felépített fásuló, de 
minden letelepedő utóddal, párral megerősödő növényi szerkezetekhez. A tavaszi és a gyorsabb 
fejlődésnövekedés megalapozott, mert az energia utánpótlás szinte folyamatos, ilyenkor a 
növény gazdaságában fellendülés, bumm alakul ki. A fejlődés hatására a hidegfúziós, 
gyorsabban áramló, fejlődő nagyobb lendületű, a fejlettségben is elöljáró részecskéket, a 
felderítőket egyre többen követik, ezért a hajtáscsúcsok belemélyednek a környezeti, ezt a 
növekedést fékező, gátló, kellő szimmetriába hozó közegbe. Ha a növekedési ütem meghaladja 
a lehetséges, ésszerű utánpótlási sebességet, eredőt, akkor a növények szárai a túl nagy 
megnyúlás közben elvékonyodnak, nem megfelelően, nem együtt fejlődnek. Ha a növények 
túlságosan is megnyúlnak, a folyamatosság a fiatal lendületes, a többiekre nem eléggé figyelő 
elöljárók, és a nekik alapot, energiát termelők, közvetítők között, az energiát elterelő 
szervezetek beépülésével egyre jobban megszakad. Ilyenkor a szervezet egészének az 

Fő, közös 
szimmetriasík 

A galaxisunk, és egy idealizált, 
megfelelő szimmetriával 
rendelkező arányos pókszabású 
szervezet ábrája. A rendszerben 
a három együttműködő generáció 
együttélését segíti a neki 
környezetet adó, az 
egydimenziós állapotra lebomló 
saját részecskéivel is kellően 
telített aurát létrehozó, éppen 
átfejlődő negyedik generáció, 
amelynek a külső térbe kikerülő 
elfáradt, regenerálódó részecskéi, 
más idegen társakkal új 
vegyületbe, párba épülve, 
kellően lehűlve, megfiatalodva 
érnek haza a saját élettérbe.  
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együttműködése megbomlik, és az energia utánpótlás lecsökkenésekor, a valódi gazdasági 
lehetőségeit meghaladó mértékben aránytalanul gyorsan növekedő növény hajtásvége az 
oldalirányú támogatottság, a tömeg védelmének a hiányában meggyengül, lekonyul, majd 
letörik, és megszakad az élet fő terheit viselő átlagos elődök és a túl gyorsan fejlődő, áramlási, 
(lendület és helyzeti) szimmetriát vesztő részek között a kapcsolat. A túl gyors fejlődés esetén 
elromlik a szervezet nem megfelelően szervezett egészsége. Lásd a B ábrát. 
 

 
 
Ha a fejlődés kúpszöge, aránya túl kicsi, azaz az áramlás túl gyors a szervezetek gyorsabban 
kerülnek a jövőbe, az elmúlásba, mintha idejében fékeztek, és kellő szimmetriát tartottak volna. 
Ha azonban a fejlődés, a haladás, az élet sodrával szembeni ellenállás túl lassú, akkor a másokhoz 
viszonyítva lemaradás, a túl nagy együttfejlődés és a túl nagy azonosság kialakulása okoz 
gondot. A mérsékelt együttfejlődés igen fontos része a változásnak, a valóság és az élet 
fejlődésének, ahol a tudat fejlődésének és a valóságban tapasztalt gyakorlati fejlődésnek 
együtt kell maradnia. Ha bármelyik elválik a másiktól, vagy a még meg nem értett gyakorlati 
fejlődés sodorja veszélybe a kiszámítható életet, vagy a túl gyorsan fejlődő tudás estén, a 
többség nem tudja követni a legfejlettebbeket, és elszakadnak, leszakadnak tőlük. Ilyenkor a 
kellő meg nem értés miatt nem támogatják a legfejlettebbek által esetleg idejében észlelt, 
megismert, ezért szükségszerű, de a kellő köztudás hiányában mások által nem értett 
változtatásokat, a tudati és az áramlási rendezettség igény szerinti átalakítását, a célok 
változását, ez pedig a közös szervezetség, az együttműködés halálához, és a lokális tér 
rendezettségének a radikális átalakulásához vezet.  
 
A piramisoknál megismert 55 fokos csúcsszög, az ideális fejlődési arány kulcsa, megtartási 
lehetősége, amely a 60 fokos egyenlő oldalú háromszögnél a hidegfúziós eredő, az 
együttműködési igény eredőjének a megtartása miatt fontos. Valószínűen itt a legjobb az 
elvesző, pótlódó energia hordozók beépülésének, a folytonosságnak az arányai. A túl lassú 
haladásban, a 90 fokot meghaladó fejlődési szög arányban túl nagy lesz a környezeti közeg 
visszafelé fejlesztő ellennyomása, túl nagy életfelület kínálódik a haladást gátló hatásoknak. 
Ilyen nagy életfelület sérülékeny, könnyebben eltalálható, olyan, mintha az ellenszélben erre 
merőlegesen kibontott vitorlákkal akarnánk a széllel szemben haladni. 
Az ideális életszögtől eltérés esetén, a nem megalapozott fellendülésnek megjön a böjtje, a túl 
lendületes meleg nyárnak a túl hideg tele. Ha nagyon ellendül az átlagos szimmetriától a térben 
a helyét és a térbeli pozícióját növelni akaró szervezet, akkor túl messze kerül a közös, eredő 

A normál életáramlási sebességben, a megfelelő nem túl gyors, de nem is túl lassú fejlődésben 
nemcsak térbeli szimmetria, hanem időbeli szimmetria is kialakul Lásd az első ábrát. A túl gyors, 
hidegfúziós fejlődés, melegfúziós, elszakadó, felbomló Yang következményhez, a túl lassú pedig túl 
nagy együttfejlődéshez, túl nagy együttáramláshoz, és ezzel kikerülhetetlen impulzushoz, majd Yin 
állapot, fejlődési robbanás és szétáramlás kialakulásához, lehűléshez és elszegényedéshez vezet.  
A túl lassú fejlődés nemcsak lassú haladáshoz, hanem nagy ellenálláshoz, visszafejlődéshez vezet.

A kiegyenlített 
együttfejlődésben a 
beáramló és az elvesző 
energia egymással 
szinkronitásban van.  
A túl gyors fejlődésben 
leszakadnak a 
legszegényebb lemaradó 
rétegek, az örvényáramok, 
az elvesző energia nem 
nem folyamatosan 
pótlódik, ezért a szervezett 
egészség, az együttáramlás 
is elromlik, és a szervezet 
szétszakad,  lebomlik. 

A ideális haladási arány, B, túl gyors haladás, C lassú haladás 
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szimmetriától, amely miatt a túllendülés, a túlságos megnyúlás következménye a túl mélyre 
kerülés, a be nem épült energia hiány felerősödése, erős tél és általános energiahiány 
kialakulása. 
 
Ha a környezeti életnyomás alacsony, és a nagyobb makrokozmoszban, az izotróp környezetet 
feltöltő, más elöregedő szervezetekből kiáramló, felszabaduló részecskék lendületnyomása 
kellően kiszámítható, az nem emelkedik az átlagos szint fölé, akkor a fejlődés is lineárisan, 
viszonylag lassan, kényelmesen és megérthetően széles fronton is együtt haladhat. Ez 
feltételezi, hogy az elődök által mindig segített utódok, és a jelenben élők is megtartják az élet 
alapvető szabályait, a múlt és a jövő közötti szimmetriát, azaz a térben áramló és időben változó 
szervezetek nem lépik túl a saját toroid rendszerük, a felmenői határfelületek szimmetria 
felületét. Ez csak meghatározott saját perdületnél, és a környezeti közegáramláshoz is 
alkalmazkodva, valamint a szervezet belső nyomásának a megfelelő aránya esetén tartható. Ha 
a nagyon gyorsan előre haladók utánpótlása elfogy, a szervezet az energiában nagyon lemerül, 
kimerül, az utánpótlás nélkül haladó, pontosabban a környezeti hidegfúziós nyomásnak 
ellenállni már nem képes szervezet szükségszerűen lemarad a fennmaradásért való harcban, és 
az élet folyamatosan áramló izotróp sodra elsodorja, lebontja, visszafejleszti. A túl lassan 
haladó, túl széles fronton fejlődő szervezetek könnyebben megsérülnek, vagy csak 
megtermékenyülnek, (ekkor is részben visszafejlődnek), vagy feldarabolódnak, részekre 
bontódnak a nagyobb tömegsűrűségű, nagyobb áthatolóképességű részecskéknek nyújtott túl 
nagy életfelület miatt. Ha viszont nagyon naggyá válik az áramlási sebesség, a felzárkózni nem 
képesek egyre jobban lemaradnak a túlságosan is gyorsan haladókhoz képest, túl sok lesz a 
leszakadó részecske, amely miatt az ellenséges izotróp közegbe túl mélyen behatoló elöljárók 
magukra maradnak, a szervezeteik szétszakadnak, külön szervezetté válnak. A nagyobb 
egységtől, az átlagos szervezetektől elszakadó vezetők, a tömeg támogatása hiányában idővel 
rákényszerülnek a visszafordulásra, az utánpótlás kierőszakolására. A Magyar Gyurcsány 
kormány és az amerikai gazdaság egyik legnagyobb hibája, hogy végtelennek hitte a nemzetből, 
a társadalomból kivehető energia utánpótlását, és mindkettő, a lehetőségeit meghaladó fejlődési 
versenyben túlságosan is lemerítette a körülötte fejlődő, de tőlük leszakadó háttérgazdaságot, 
túlságosan is kimerítette az auráját. Ez védetlenné teszi a szervezeteket. 
 
A fejlődésben legelőrébb járó legfejlettebbek, miután észlelték az utánpótlás szakaszossá, 
időegységre jutóan végesé válását, megtorpantak, megijedtek a támogatottság hiányától. A 
szükségszerű továbbfejlődésben megijedtek attól, amit az izotróp, már a környezet által nem 
védett, minden hatásnak kitett valós térben tapasztaltak, és a továbbfejlődés, a szükségszerű 
elmúlás helyett, erővel és csalafintasággal, mesterségesen, a természet rendjével szemben is 
fenn akarják tartani a megszerzett kényelmes életet adó státuszaikat. A korábbi túl nagy 
védettség miatt, a nem teljes, csak a részvalóság megismerése, a melegfúziós szimmetria 
hiányos állapot szükségszerű következménye a hosszú távú lehetőségek téves megbecslése. 
A hidegfúziós szervezetek viszont a rövid távú, a jelen idejű dolgok felismerésében, 
megbecslésében rosszabbak, de jobbak a távlati dolgok, a jövőbeni események megítélésében, a 
téridőbeli összefüggések megértésében. A melegfúziós szervezeteknek, - miként jellemzően az 
erre szakosodott nőknek - csak a belügyekkel és a rövid távú dolgokkal, a nagyobb térbeli 
felbontást, apró gondos tevékenységet igénylő tervezésekkel, a több érzést igénylő 
dolgokkal lenne szabad foglalkozni, míg a hosszú-távú tervezés, a felderítés, a külügyek 
intézése, hidegfúziósabb, átgondoltabb, tudatosabb, racionálisabb, előrébblátó férfiasabb 
eredőjű szerveződések bevonását igényelné. 
 
Amikor a magukra maradt, túlságosan is gyorsan haladó melegfúziós vezetők nagyon kiértek a 
szabad és védetlen izotróp térrészbe, megijedtek a velük szemben áramló idegen, fejletlen 
tömegtől, a túl nagy védettség, támogatás miatt addig nem látott, általuk meg nem tapasztalt 
szegénységtől, a nem kivételező, izotróp valóságtól. Ahelyett, hogy megtartották volna a 
fejlődés és az idő rendjét, azokkal együtt visszafelé kezdtek el áramlani, és ezzel nemlineáris, 



 213

csak általuk kiszámítható, majd általuk sem követhető káoszt hoztak létre a befolyásukkal uralt 
átlagos élettérben, környezetben. Ez a káosz azonban a nagyobb életnyomás miatt megnöveli a 
bolygószintű élet petéiben a tüszők nyomását, amely szükséges része a kozmikus tér várható 
szaporodásának, amely most a lineáris, kiszámítható fejlődésnél is nagyságrenddel fontosabbá 
válik. Ha a kiáramlás aránya, az időegységre jutó hő növekedés és a feszültség aránya meghalad 
egy szintet, a szervezetekből a kiáramlás válik meghatározóvá, a szervezeti eredő a melegfúziós 
irányba eltolódik. Ez a valódi kockázata az üvegházhatásként ismert hő-telítődés 
kialakulásának. Ha a kiáramlás a veszteség aránya tartósan és az eredőjében meghaladja az 
időegységre jutó beépülő energia (hordozó) arányát, az addig az energiaszintjét megtartó, 
növekvő szervezet a környezethez való viszonyában energiaadóvá válhat. Ez pedig 
visszafejlődés, leépülés, vagy és a szaporodásra felkészülés, az élettér legfejlettebb melegfúziós 
petéinek az érleléséhez vezet. 
 
 
A környezettel megfelelően együttfejlődő szervezet ismérvei: 
A környezettel megfelelő szimmetriában és együttfejlődők rendszerében, a legfejlettebbek által 
létrehozott legmodernebb eszközök, által kiváltott korábban létrehozott élettermékek, hatások a 
hátrahajló, elmaradó szimmetriasíkok, a karok és a végtagok, a perifériák felé továbbadásra 
kerülnek, amely lassabban fejlődő, (ugyanazon állapotokat csak időben később elérő) 
rétegekben még megfelelő újdonságnak, az életet javító, módosító hatásnak számítanak. 
Miközben a rendszer továbbad, együttfejlődik, a legfejlettebb termelőknek, az elől járóknak így 
mindig van a nem legkorszerűbb, csak náluk elavult, tudást és termékeket szívesen befogadó, 
felvevő piaca. Ha az együttfejlődés kellően lineáris, akkor ez nem haladja meg a háttérgazdaság 
felvevő képességét, terhelhetőségét. Ha azonban a túl nagy gépesítés, vagy bármely más ok 
miatt, jelentős túltermelés, vagy és túl nagy, a termeléssel nem megfelelően ellensúlyozott 
túlfogyasztás alakul ki, a termelői és a fogyasztói piacok egyensúlya megbomlik. Ez akkor is 
kialakulhat, ha egy életrendszerben rosszá válik az elosztás aránya, és egyre kevesebben 
kerülnek valódi fogyasztói vásárlói pozícióba. Ha azonban a legfejlettebbek, a mamutok 
kiszorítják az átlagos szervezeteket a piacról, az egészséges szervezeti hierarchia, az életpiramis 
megfelelően továbbadó, elosztó rendszere, a szervezettség felborul. Ilyenkor egyre többen 
esnek ki a munkából, a fogyasztási lehetőségek nagyobb részéből, és a legkorszerűbb 
élettermékek továbbadása, a fogyasztói kör redukálódása miatt egyre nagyobb zavart szenved. 
Az egészséges körfolyamatok egyre nagyobb zavart szenvednek, sorra megszakadnak, és a 
kisebb energia, hatásáramlások megbomlásai után, egyre nagyobb energiafolyamok terelődnek 
felduzzadó készletekbe. A folyamat fel nem ismerése, idejében meg nem fordítása egyre 
nagyobb gazdasági zavarhoz, inflációhoz, recesszióhoz és általános gazdasági válsághoz, a 
gazdaság egészséges keringő rendszerének a leállásához vezet. 
 
A rend és a rendezettség mindaddig lineárisan és kiszámíthatóan működik a közös térben más 
analóg rendszerek közé került, épült, növekedett szervezetekben, amíg a környezetben el nem 
hal egy nagyobb energiaszintű, sok energiát felhalmozó szervezet, vagy jelentősen meg nem 
változik az intersztelláris szél, a környezeti áramlási dominanciája és nyomása. Ha azonban az 
izotróp térben nagyon megnő az élet nyomása, mert egy környezeti csillag, nagy energiaszintű 
szervezet éppen felbomlóban van. Akkor is ilyen eseménylánc kezdődik, ha az egymáshoz 
képest is áramló, változó szögállású, szélirányú térrészben, a bolygónk által egy nagyobb 
részecsketömeget együttváltozásban tartó szervezetnek a túlságosan is megközelített határfelületéhez 
képest, rontó jellegű, bontó áramlási rendezettségben van. Ilyenkor nemlineáris, sokak által 
egyáltalán nem, vagy kevésbé kiszámítható, túl gyorsan változó esemény fejlődés alakul ki. Ez 
a makroevolúció ! 
 
Ha a rétegünkben, vagy és az egymással összeérő felületeken, rétegekben a kialakult lamináris 
áramlási irány rendezettsége nem jó ehhez a nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú 
szervezet, határfelületén, rétegében uralkodó áramlási irányhoz képest, akkor a térben 



 214 

hatástöbbletben lévő dominánsabb erőhatások mindaddig bomlasztják a korábbi szabályos 
rendezettséget, amíg a kisebb szervezet át nem halad a számára kedvezőtlen állású, 
rendezettségű időzónán, vagy le nem bomlik, meg nem változik, át nem alakul a nagyobb 
tömegszintűnek megfelelőbbre a rendezettsége. Ez a fokozódó kölcsönhatás viszont a Föld 
esetében egyre nagyobb kilengést és átmeneti pályamódosítást eredményez, amelyet azért nem 
észlelünk, mert az áramló, deformálódó rendszer belsejében vagyunk, és azzal együtt a mi 
életpályánk is módosul. Ha azonban valamely környezeti kívülálló rendszerhez képest figyeljük 
a pályamódosítást, amely lehet csak földi, de lehet a bolygó testvérekkel együtt módosuló, vagy és a Nappal 
együtt torzuló tér, észlelhetjük a keringési rendszerben a belsőbb, vagy és külsőbb élőrétegbe 
kerülést. A következmény, hogy egyes áramlási utak egyre hosszabbá válnak, egyre távolabb 
kell menni dolgozni, a tér és az idő arányai gyorsabban megváltoznak. 
 
 
Ne felejtsük el, hogy a galaxisunkon, a Tejúton, azaz a naprendszernél tágasabb 
környezetünkben szédítő sebességgel áramlanak át a Tejúttal párosodásba került, nála 
férfiasabb, nagyobb részecske sűrűségű Nyilas galaxis hidegfúziósabb állapotban lévő, férfiasabb 
csillagai, amelyek miatt jelentős térbolydulás, és térrendezettség átalakulás, deformáció van 
folyamatban. Bár galaxis szintű összeütközésre az áthaladás során nem kell számítani, az 
esemény galaxis szinten csak párosodást eredményez. Az egymással szemben, egymás terében 
áthaladó, átáramló csillagok sem fognak összeütközni a légpárnáik és a környezetük, az aurájuk 
fékezése, elterelődése, deformációs képessége, rugalmassága miatt, azonban kisebb szinten 
egyre gyakoribbá válik az impulzus események, el és kikerülhetetlenné válnak a mikroszinten 
felszaporodó kölcsönhatások. Az egymás terén és idején áthaladó csillagok csak úgy férnek el 
egymás mellett, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű, egymáshoz képest hidegfúziós, kisebb 
belső életnyomású, férfiasabb állapotban változó csillagok szivarszerű elnyújtott, longitudinális 
formát vesznek fel, és ilyen nyújtott alakban, a nekik környezetet adó aurával hátrafelé erősen 
elnyúlva haladnak el a Tejút, hozzájuk képest sokkal melegfúziósabb, idősebb, felfújtabb 
állapotában lévő csillagjai mellett, között. Néha a csillagok, vagy és a holdjaik határfelületein 
keringő, fiatal, férfias aszteroida utódok, mint csillagok reprezentatív, nagyobb sűrűségű genetikai 
anyagai ilyenkor megtermékenyíthetik a környezetben lévő melegfúziós állapotban, kellő belső 
feszültségben, éppen nagy életnyomásban változó, megérett petéjű bolygó szervezeteket és 
azok lényeit. 
 
Erre mondják azt, hogy nagy annak a valószínűsége, hogy bármi lehetséges.  A szervezetek 
kétirányú differenciálódására valószínűen azért kerül sor, mert a beérkező vendégek 
fejlettségétől függően kiszámíthatatlan utódtér következmények fejlődhetnek ki. Az élet 
megfelelő irányba fejlődő része túlél és továbbfejlődik, míg a rossz irányba fejlődtek 
lebomlanak és egydimenziós állapotra visszafejlődve utólag csatlakoznak a sikeres irányba 
fejlődött társaikhoz, rokonaikhoz. 
 
Az átáramló csillagok miatt megváltoznak a gravitációs eredők, a környezeti nyomásingadozás 
is jelentősebbé válik, idegen hatások érvényesülnek a megszokott dominanciájú, eddig 
kiszámíthatóan változó rendszerünkben. Erős kölcsönhatások várhatók, újabb vonzalmakat és 
ellenszenveket kell Gaiának elviselni, ügyesen kell lavírozni, ha nem akar teherbe esni, vagy 
egy sokkal nagyobb energiaszintű nemes, csillag újabb arájává szegődni. Annak nagy az esélye, 
az átszáguldó csillagok körül, némileg lemaradva, de részben előrébb is járva kisebb tömegszámú, de 
hozzánk, bolygónkhoz is mérhető fejlettségű téridős struktúrájú szerveződések keringenek, 
amelyek már jó ideje új életteret és a túl gyors átáramlásban elveszett helyzeti szimmetriát 
javító új társakat keresnek. Ha a vendég csillagok áramlási iránya eltérő is a mi Napunkkal 
együttes áramlási irányunktól, de a körülöttük keringő valamelyik generációs utódok áramlási 
iránya a miénkkel nagyon kicsi irányszöget bezáró, a nagy energiaszintű impulzushoz, a 
megtermékenyítéshez éppen kellő azonosságú. Az áthaladó csillagok némileg hátrahajló 
spiráljában bolygók és holdak, egymást a fejlődésben utolérő, a bolygónkkal is nagy 
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azonosságú fejlettségen álló részecske társulások találhatók. Ezek bármikor a vendégeink 
lehetnek, és nagy eséllyel nemsokára áthaladnak e szervezetek felhői és markánsabb egyedei a 
terünkön és az időnkön, és mi is áthaladunk a részben eltérő áramlási rendezettségű áramlási 
pályáikon, egymáson. A csillagok Ort övezetén, a legkülső, legerősebb határfelületén, 
élőrétegében, a végeken, időben nagyon megsűrűsödnek az események, növekszik az Isten 
malmainak a tempója, a felszabaduló részecskék izotróp szabad térbe kiáramlása. 
 
Tudomásul kell venni, hogy az élet rendszerében, a szaporodási időszakokban mindig 
megváltoznak a szokások, és a tudat helyett az ösztönök kezdenek meghatározókká válni, és 
ilyenkor a mikroszintű, szimmetriát vesztő részecskék igényei sokkal dominánsabbá válnak. 
Ilyenkor a jelenbeli élet visszafejlődése árán is a jövő fejlesztésére fordítódik az energia, az utód és a 
jövendő élettér építése, a túlélés megalapozása minden másnál fontosabbá válik.  
 
Az elöljáróink, akik nem látnak az orruknál előrébb, valószínűen a túl gyors fejlődésben először 
észlelték, hogy a környezeti izotróp térben jelentősen megváltozott a környezet áramlásának és 
nyomásának az aránya, iránya. Mivel a tudat az elmúlt időben nem kellően fejlődött, nem 
készültek fel, nem értik a dolgot, nem ismerik fel a lehetséges teendőket, és annak még kisebb 
az esélye, hogy a tudatában nem kellően fejlesztett átlagos NÉP megértse a változások 
szükségességét és miértjét. Ezért van jelentősen leegyszerűsítve a Biblia, az élet történetét, és a 
legfontosabb életszerveződési ismereteteket hibásan vallásos elképzelésnek tituláló kozmikus 
tanítás. A Hit szükségességét hirdető, a békés együttélést népszerűsítő vallási történetek az élet 
valós működéséről, a szervezett élet megtartási lehetőségeiről szólnak. 
 
Az élet e legfőbb kulcsai azt jelképezik, hogy azért képes az időben és a térben is áramló élet 
valamilyen átlagos jelen eredőben is folytonosan megmaradni, mert amikor az élet egymást 
hatástalanító, eltérő cél felé vezető kereszteződéséhez ér, akkor egy része mindig elég bölcs 
ahhoz, hogy a számára végzetes impulzust, - a szent keresztáramlásba érve, az addigi fejlődési 
irányát, a kialakult életáramlási célját megváltoztatva - elkerülje.  
Ha nagyon nagy a célváltozás, pl. 180 fokos, azaz éppen ellenkező irányúra fordul, akkor az 
addig előre forgó, haladó, fejlődő élet könnyebben irányt váltó része rendszerint szembe kerül a 
tudati és a tömegi tehetetlensége miatt a vezetőitől lemaradó, még mindig a megszokott irány és 
rendezettség felé áramló átlagos részecskékkel.  
 
Ha a térben és az időben nem együtt fejlődik a tömeg, ha nagyon elnyúlik, vagy, nagyobb, 
gyorsabb saját forgásra, nagyobb érzelmi töltésre, spinre tesz szert, ezzel egyre jobban 
szembekerül a még irányt nem változtató korábbi társai áramlási, vagy perdületi irányával. Ha 
azonban a saját közös többgenerációs életáramlás tengelyéhez viszonyítva, továbbra is - a 
körülmények változásához igazítva a fejődési sebesség és a haladás arányát - előre is halad a térben és az 
időben, azaz egyensúlyt képes tartani a lemaradását generáló ellenáramláshoz képest, akkor egy 
családi közösségben együtt élő három vagy négy generáció, lényegében együttváltozva, egymás 
között a kellő arányokat és a tiszteletet is megtartva, a kialakult helyzethez megfelelő 
alkalmazkodó képessége esetén folytonos, de nem teljesen statikus állapotban maradhat. A 
folytonosság megtartása azonban egészséges körfolyamatokat, jó elosztást, és a 
mindenkori szimmetria megtartását igényli. 
 
Annak is elég nagy az esélye, hogy a tömegi tehetetlenség miatt a kialakult körfolyamatok 
áramlási rendezettségének az átalakításához, a nagyobb életrugalmasság eléréséhez kisebb 
részekre kell bontódni, át kell venni a rendszeren áthaladás közben szintén lebomló idegen 
szervezetek áramlási irányát, lendületét, de legalább közös új rendezettségbe kell velük épülni. 
A terünk és az időnk átalakulása valószínűen erről szól. 
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Moetrius szellemi hagyatéka csak információ közvetítés, csak a szimmetria, és az élet 
megszívlelendő szabályainak a megtartására felszólító figyelmeztetés. Az információt 
közvetítő, a küldönc, nem angyal, csak gyarló ember, aki a nagyobb együttváltozó egésztől, az 
isteni szervezettségtől kapott információkat megértve, megkísérelte közérthető formában az 
emberiség, a környezete tudomására hozni. Hogy ez mennyire sikerült, döntsék el az olvasók, 
az utódok. Az elkövetett, nem teljesen, vagy részben helytelenül megértett hibákat javítsák ki.  
 

Az egész életünk a hibák elkövetéséről és ezek későbbi kijavításáról szól. 
 
Nem a hibák elkövetése a bűn, hanem az, ha nem vagyunk képesek a rossz döntéseinket 
megértve a saját hibáinkat beismerni, a mások hibáját, másságát elfogadni, és az akaratlanul is 
félrevezetett másoktól, a rossz útra terelésért, a meg nem érdemelt bizalomért elnézést és 
bocsánatot kérni. Amikor kiderül a hibás gondolkodás, a már rossz személyi eredő le kell 
köszönni, azoknak kell átadni az élet változásra alkalmas felületét, akik erre éppen 
érdemesebbek, akik jobban megtartják az élet szimmetriáját, a környezettel és a nagyobb 
egésszel, a kisebbekkel is fontos együttműködés és az arányos elosztás mindenkori 
kötelezettségét. 
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