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Aspektus 12

Élet és szimmetria
Bevezető
Vajon hányan emlékezünk arra, hogy mi az életáramlás, a helyváltoztatás célja? Még arra is
csak keveseknek van megfelelő válaszuk, akiktől az élet célját kérdezzük. Az élet célja
jelentős részben öncélú, mert e cél maga az élet, ezen belül a jó életminőség, az életegészség,
a változatosság, és az életre, az utódok felnevelésére alkalmas élettér.
Mindenki által vágyott belső cél az egyén elismerése, a visszajelzett hasznosság és a
másoknak is fontosság érzése, éreztetése. Néhányan félreértették az élet célját, és az élet
védelmére, biztosítására energiagyűjtésbe, vagyongyűjtésbe kezdtek, de ez céltévesztés, mert
a vagyon, az anyagi javak, a pénz csak eszköz, amellyel lehet ugyan javítani a megmaradási
esélyen, meg lehet vásárolni a jobb életminőséget, de nem lehet megváltani az egészséget, az
elismertséget és az éreztetett hasznosságot, a sokaknak fontosságot.
Viszont a dolgok többsége relatív, még a jóság is attól függ, hogy aki kap belőle, annak éppen
erre legyen szüksége. Aki adni akar, mert már terhelő többlete van, annak jó, ha adhat, akinek
hiánya van valamiből, annak jó ha kaphat. A szegény gazdagságra vágyik, a csúf szépségre, a
hidegben fázó melegre, a sivatagban kiszáradó, szomjúzó folyadékra, és a biztatásra vágyó jó
és gyengéd szóra vágyik. A beteg egészséget szeretne, a gazdag és becsvágyó elismerésre
vágyik, az erős az egyedi kiválóságának az elismerésére vágyik. Mindenkinek mást jelent az
elismerés, a jó, és ha olyan párkapcsolatokba szervezzük az életet, amelyben mindenki azt
kapja, amire vágyik, és ezt olyantól kapja, akinek számára értéktelenebb feleslege van, akkor
olyan kölcsönhatási rendszert hozhatunk létre, amely végtelen, egymást ellátó, kiegészítő
életrendszerbe, energia és információt átadó rendszerbe szerveződik.
Ha a helyváltoztatás, az életáramlás céljára visszatérünk, akkor már körvonalazódik, hogy mi
ennek a célja. Amire vágyunk, de nem találjuk, amiről úgy érezzük, hogy azt a jelenlegi
helyünkön, állapotunkban nem tudjuk elérni, megismerni, hajlandók vagyunk változtatni a
sorsunkon, hogy elutazzunk, hogy megismerjük, hogy átéljük a vágyott dolgot. A
helyváltoztatás célja a boldogság, az élmény, a szeretet és az elismerés keresése. Mivel
minden relatív, mindenkinek mást jelent a boldogság, a szeretet és az átélhető élmény is. Az
ember, mint Szinbád, nyughatatlan, ha megtalálja a keresett boldogságot, rögtön más
boldogságra, és más kertjének zöldebb fűvére vágyik. Az elérhető boldogság csalfa álom,
amely csak röpke pillanatig tart, amely után hamarosan más boldogságra vágyunk.
Az Ősi mező, az elsőként tudatot nyert szerveződés igazságos istenként megpróbálta a
lehetetlent, mindenkinek azt adni, amire vágyik, mindenkinek adni minden élményből, de
hogy a jót meg tudjuk becsülni, a dolgok fonákját is át kell élni. Az élet rotációs körforgása
ezt teszi lehetővé, mindenkinek megadja, amire vágyik, de nem egyszerre, csak sorba egymás
után, hogy a jó helyzet létrehozásához szükséges élet mellett annak a hátrányait is
megismerhesse. A jót, és mindent, amire vágyunk, csak akkor tudjuk értékelni, ha
megismerjük a dolgok árnyoldalát, a más aspektusból is átéljük, észleljük a hátrányos
részletek fonákságát. Ha szükségünk van valamire és csak elveszünk másoktól, valószínűen
rosszat cselekszünk, kivéve, ha e cselekedet arra éppen jó hatást fejt ki, mert olyannal
szemben követjük el akinek éppen erre van szüksége. Tehát ha olyan élőrendszert,
információs energia és változáselosztást hozunk létre, amelyben meghallgatva a személyes
vágyakat, igényeket, az egymást sikeresen kiegészítőket, az egymásnak jó hatást cselekvőket
megfelelő párkapcsolatokba építjük, lehetővé válhat egy viszonylag igazságos kölcsönhatási
rendszer működtetése. Ha olyan élethelyzetbe hozzuk a tér szereplőit, hogy azoknak mindig
arra legyen szüksége, amiből éppen más térben túlkínálat alakul ki, kölcsönösen jót
cselekedhetünk. Ha eleve ilyen eltérő szereplőket hozunk létre, amelyeknek egymásra, és az
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egymás által kiváltott hatásokra van szükségük, akkor elérhetjük, hogy e szereplők az általuk
vágyott kiegészítő hatásért mindenáron felkeressék egymást.
Az áramlási szabályok az időben változó kezdeti feszültséghez és a tömeghez kötöttek, a
dinamikával rendelkező tömeg áramlása fizikai korlátokhoz, szabályokhoz kötött. Bár
kicsiben minden lehetséges hatás és annak az ellenhatása is megtörténhet, de a kialakult
kétféle élet a számára kedvezőtlen szélsőséges élethelyzetek megismétlését, nagyobb
méretben kialakulását már nem támogatja. A kisebb tömegben és információs méretben még
minden lehetséges, de nagyobb tömegben az életnek kedvezőtlen valóságok már nem
fejlődhetnek ki, ha kifejlődnek eltöröltetnek, megváltoztatódnak, a gondviselés őrködik az élet
megmaradásán, az életnek kedvezőbb állapotok, körülmények megtartásán. Ez a lehetőség az
életáramlást szabályokhoz köti, a minden lehetséges végtelen és fékezetlen szabadságát kis
terekre és a kis energiaszintű folyamatokra korlátozza.
Az anyagba és életbe épülés az életnek kedvezőbb, gyakoribb, és kedvezőtlenebb, ritkábban
megismétlődő szerveződési egységeket hozott létre, és az életben is vannak csak nagyon
ritkán és többnyire kényszerben kialakuló mutációk, véletlen, kényszerű variánsok.
Az áramlási lehetőségek, és a szerveződési alapegységek nem végtelen lehetősége
megteremtette az ismétlődések megjelenését és felszaporodását, ezzel a nagyobb azonosságú
szervezetek és élethelyzetek ismétlődési lehetőségével a változások megismerési, megértési
lehetőségét és a kiszámíthatóság kezdetleges szintű kialakulását.
Aki viszont nem érti az első olvasásra bonyolult anyagot, annak el kell olvasnia az Aspektus
könyvsorozat korábbi könyveit, amely segíti a megértését, a tudatának a makróevolúció-szerű
gyorsított fejlődését. Az Isten ezt az élettudás bölcsességét megosztja a Bárányokkal, kárpótlást adva a
lassú lineáris evolúcióban már nem megismerhető valóság általunk még ismeretlen részleteivel.

A kezdet egy alternatívája
Az általunk ismert létezéshez különbség kialakulására, és rendszeres fennmaradására, a
különbség állandósulására van szükség. Nem mindegy azonban, hogy az a különbség
mekkora, mert az egymás mellett létező élet nem viseli el a túl nagy különbségeket, ki akar
egyenlítődni, egyenrangú, egyenlő akar maradni.
A létezés és a tudatosodás előtt, lehetséges, hogy volt olyan állapot, amikor a kezdeti
különbség nagyon kicsi lehetett, és az élet első kicsírázásakor még majdnem minden lény
egyenrangú állapotban élet az éppen-csak változásba lendülő térben. A mindenségnek is volt
ősközösségi állapota, amelyben még az egyféle sokaság volt dominanciában, amikor még nem
volt nagy az élet sűrűsége, és élmény volt élni, létezni. Az ilyen nagy azonosságú, de ez miatt
egyszerre változó élőrendszer klónszerű részecskékből csak kicsi eltérésekkel kezdődhetett, a
kezdeti egyenlőtlenség finom fodrozódásával. Hogy az ősrobbanás, az élet el és kiterjedése
milyen gyorsan zajlott le, néhány pillanat műveként átalakult a korábbi múlt egy fiatal
jelenbe, vagy évmilliárdokig tartó lassú evolúciós folyamat volt, ennek a későbbi életre nincs
nagy jelentősége. A különbség kialakult, vagy mindig is létezett, de tény, hogy az ezen
alapuló élet is elterjedt a mindenségben.
A kezdeti élet sikeres élménye, az élettudat kialakulása azonban hatalmas szaporodáshoz
vezetett, és ha a terünk és időnk életbuborékja, az akkor megszülető fiatal Univerzum, az
akkor még kék csillag állapotába kerülő mennyei élettér valóban nagy, akár másodpercenként
több-száz km-es sebességgel fúvódott fel, terjedt ki a kezdeti különbséggel még nem
rendelkező korábbi valóság rovására. A tér tehát valószínűen mindig is létezett, de benne a
különbség, a differenciálódás csak fokozatosan alakult ki.
A nagyon nagy azonosság, talán egy korábbi idős Isteni szerveződés állapota tehát
megváltozott, az általunk ismert fejlődés felé differenciálódott, a különbség növekedése és
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fennmaradása felé. Az ősrobbanás helyett az új élettér kialakulása utáni első tudatosodás, az
élet élménye, a változás izgalmas élményét hozta létre, amely miatt a fény sebességénél
gyorsabban terjedt szét az élettudat, a kezdeti különbség. Áramlok, gondolkodom, érzékelek,
tehát vagyok, vannak akik velem jönnek, segítik az áramlásom, valószínűen hozzám
tartoznak. Nincs az életemet rontó, keresztező esemény, élni jó és a változás csodálatos, gondolhatták a fiatal univerzumban épen csak tudatot szerző kezdeti lények.
Ha az élettudat és a jó élet, a kezdeti egyenrangú ősközösségi állapot, kialakult, és a változás,
a szétáramlás elkezdődött, a kezdeti állapotban talán még meleg forradalmi tér feszültsége
lecsökkent, és a térben szétáramló, csökkenő nyomású élőanyag lehűlt. Az életélmény és az
öntudat kialakulása a szétáramlás azonban túl gyorsan történt, emiatt koccanások és
súrlódások keletkeztek, és a hőt termelő változás is elkezdődött. Ha a szétáramló anyag nem
egy kezdeti pontból, hanem több koordinátával meghatározó korábbi térből terjedt ki, akkor a
kifelé áramló lehűlő és ezzel teret és időt nyerő részecskék útjai szükségszerűen keresztezni
kezdték egymást. Lásd a következő ábrát.
A kifelé áramlás csak ott vált lehetővé, ahol a környezeti nyomás is kisebb volt, ezért a
kezdetben még szabad és fékezetlen áramlás a környezeti rendszerek szabályai (életáramlása)
által meghatározott, rendezett áramlási irányokba terelődött. Mivel sohasem a jómódú
központban keletkezik a nagyobb térre és időre kiterjedő részecskeforradalom, (kivétel a
vezetőcserével járó palotaforradalmat), ezért a fellángolás mindig a legjobban kihasznált,
legnagyobb életnyomású tömegfelező középrétegből indul ki, és kifelé és befelé is terjed.
Mivel a központban élők rendszerint kapcsolatokat tartottak a környező nagy analóg
szerveződések vezetőségével, e csatornákon lehetővé vált a központba sűrűsödő, beszorított
irányítóknak a szomszédos rendszerekbe elmenekülése, kitelepülése. Rendszerint azokba az
addig őket támogató, befolyásoló nagyobb energiaszintű domináns szerveződésekbe
emigrálnak, amelyek támogatták a tevékenységüket, amelyek addig hasznot húztak a korábbi
szerveződési térben elromló élet kizsákmányolásából.
A legnagyobb életnyomású középső térrészből kifelé terjedő részecskék azonos cél felé
haladó, és egymás útját keresztező csoportjai összegződtek, lendületnövekedés és koncentrált
közös hatásirány, közös cél alakult ki.
1. ábra: A nem pontszerű állapotból kiinduló hatások interferikus lehetősége:
A környezet által megengedett, tűrt, kisebb
életnyomású irányokba lehetővé vált a
kiáramlás, lendületösszegződés, interferencia,
fodrozódás, csomósodás, és új nagyobb
energiaszintű, nagyobb változássűrűségű,
azonos életcél felé áramló részecskéből
szerveződő (részecske) sűrűsödések alakultak
ki.

A tömegfelezőtől befelé áramló lendületes részecskék olyan nagy
életnyomást létesítettek, hogy a szerveződési központba rekedt
vezetők csoportjai, szerveződései oldalirányban elmenekültek,
amelyből merőleges keresztáramlás alakult ki

A környéken lévő már idős, domináns vörös
óriáscsillagok nem engedték a teret
mindenirányban kitágulni, a teret nyerő fiatal
szerveződés életáramlását redukáló,
szabályosabb irányba terelő ellenhatást,
ellenerőt adtak
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Kialakultak az eltérő célok, eltérő áramlási irányok és ebből részecske sűrűsödések, kezdeti
impulzusok, a sértődések, a különbség kezdeti (újratermelődő) csírái. Az egymással ütköző,
ellenmondásba, konfliktusba, impulzusba kerülő anyag felmelegedett, és a nagy azonosságú
klónszerű részecskék elpanaszolták a velük együtt érző, hasonlóan gondolkodó, az irányokat
megadó, az angyalok lázadását irányító részecskéknek, a sérelmeiket. Az egymás felé áramló
részecskék az impulzusok, az egyenlőtlenség és a személyes sérelmek hatására indulatba
jöttek, és felmelegedve egyszerre kitágultak, amely tovább rontotta a kezdeti helyzetet. Mivel
nagyon nagy azonosságú, egyszerre született, szinte klónszerű részecske ikertestvérek voltak,
ezért könnyen átélték a másik, a sérelmet elviselő élményeit és valószínűen majdnem teljesen
egyszerre kitágultak.
A kezdeti életbuborékok egyszerre történő kitágulása, nagyon nagy halmozódáshoz vezetett,
ezért az első szétáramlást egy sokkal nagyobb kiterjedés, valódi robbanásnak is tekinthető
esemény, a felfúvódás követte. Mivel az idő és a tér is relatív, ezért lényegtelen, hogy mennyi
idő alatt zajlott le a folyamat, a lényegesebb a dolog következménye. A teret kitöltő, először
lehűlő és a térben összehúzódó részecskék megérezve a szabadságot hirtelen kitágultak és a
térfogatuk egymással összeadódott, amely végül az élettérnek a környezet rovására történő
növekedését eredményezte. Valószínű, hogy e közösségnek is voltak korábban keletkezett,
született, a felszabadulást, (az ősrobbanást), (kívülről nézve az új Isten, új tér születését) átélő
tagjai, akik már ismerték az eseményeket és a lehetséges következményeket, akik tanácsot,
magyarázatot adhattak az ilyen eseményeket még meg nem ért tapasztalatlanabbaknak. Az
idősebb, már tapasztaltabbak tanácsa az eseményekből megértette, kiértékelte és javítani
igyekezett az életzavart, az új egyedbe, együttélésbe szerveződés látszólagos zavarait.
A sérelmet elviselők bajait orvosoló közgyűlés, tanács, közösség megtárgyalta az
eseményeket, és a kezdeti impulzusokban szétáramló gyengéd hatásokból, a szétáramló
kisebb energiaszintű változás következményéből kialakította az információcserét, a
kommunikációt. Ha megtárgyalták az ügyet, a kezdeti tudatállapot abban bizonyosan
együttértett, hogy nagyobb térre van szükség, hogy a kezdeti súrlódásokat ne kövesse több, és
a sérelmet elviselő angyalok se lázongjanak. A valódi szétáramlás, a felfúvódás
megkezdődött, de mivel ez még nagyobb térrészből indult, még több részecske keresztezte
egymás útját, amiből keveredés és még több impulzus sérelem következett. A kezdeti
különbség csak növekedett, és a differenciálódás és a térbolydulás is folytatódott. Minden
javítási szándék hiábavalóvá vált, kudarcba fulladt, amennyit javított az egyik csoport
lehetőségein, annyit rontott a többiek érdekein. A közös tudat tanácsa rájött, hogy nem szabad
egyszerre indulatba jönni, nem szabad mindenkivel egyszerre közölni a rossz híreket, nem
szabad engedni halmozódni a sérelmeket. Ez megosztotta az angyali közösséget, egyrészt az
áramlási irányok, az életcélok is kezdtek eltérni, másrészt, ami az egyik felé közeledés volt, az
a másik részecskétől távolodás, tehát a kezdeti relatív viszonyítás is tudatosodott.
Az életzavart javítani akaró, készséges, fiatal, együtt érző neutronok részben elbátortalanodott
hatalmas serege azonnal visszafordult a társaikat kimenteni, kisegíteni, és ettől még
bonyolultabb áramlás, keveredés és még több vétlen, akaratlan impulzus született. Az
életáradásban, a harcban nem tapasztalt részecskék egyszerre visszaforduló, a központ (vagy a
Bastille) ellen forduló de határozatlan serege nagy zavart, zavargást okozott, hiszen egyszerre
túl sok áramlott be, amely ellátási és elosztási zavarhoz, és ilyen igényhez vezetett. A
lendületbe jövő, határozatlanul a környezetbe ki, vagy és a belső centrumokba beáramló
részecskék miatt a térben lévő energia pulzálni kezdett, hol nagy életnyomásba sűrítődött, hol
kiáradt és a szabadabb térben lehiggadt, lehűlt.
A kezdeti, vagy későbbi utódban lévő életerő, a változtató képesség pulzálni kezdett, amely a
már rendezetten áramló környezet és az éppen megszülető (e rendet megzavaró) fiatal
világegyetem számára nem volt mindenben előnyös. Az ilyen egyszerre indulatba jövő,
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egyszerre kitáguló, és az összehúzódáskor, a befelé áramláskor is halmozódó szerveződésben
túl nagy volt az élet vesztesége, ezért nem tudott a rendszer nagyobb értelemmé, nagyobb
bonyolultságba kifejlődni. A szupernóva, vagy a novaszerűen változó átalakuló, elöregedés
után megújuló, egymás után rendszeresen fellángoló terekben nem fel, hanem leépül a
bonyolultság, az értelem, az életminőség nem javul, hanem romlik.
Az értelem azonban az új szerveződésben, élettérben is fejlődött, és mindenáron jobbá akarta
tenni a világot, a megélt valóságot. Kialakult, (vagy más idősebb rendszerek példája nyomán
átvételre került), az oszd meg és uralkodj szemlélet. Ha nagy az élettér bizonytalansága, az is
megoldás lehet, hogy a nagy egészet kicsi, de eltérő életminőségben (fejlettségben) változó
részekre bontjuk, és megszületett Morrfy igazsága. Ami nem működött nagyban, az vissza lett
bontva kisebb, még jól működő egységre, amelyek fejlődési lehetősége, - az adottságok, a
körülmények, a támogatottság és a helyiek eltérő igyekezete, szorgalma, tudása - eltérővé
vált. Az életáramlás megosztásra került, eltérő célokat, más irányokat határoztak meg a
környezet által jobban befolyásolt egyesek, és a tömeg lendületereje, hatóképessége is
megosztódott. Ráadásul az egymástól eltávolodó csoportok együttműködése,
kommunikációja, szervezettsége csökkent, nem mindig hangolódtak egyszerre a célokra,
eltérővé vált a figyelem, az érdek, az akarat, és már meg lehetett a közösséget még kisebb
részecskékre osztani, az élet kiáradását a környezettel nagyobb összhangban lévő életáramlási
szabályokra szoktatni. A korábban pulzáló, kitáguló, összehúzódó rakoncátlan, új
Világegyetemből, a környezetébe illeszkedő, most-már folyamatban és rendezetten, lineárisan
fejlődő Világegyetem alakult ki. Nekünk ez az élettér, amelybe bejövő információs energiát,
hatásokat fel kell dolgozni, a veszélyes dolgokat ártalmatlanítani kell, a rendetlen kaotikus
sejteket, alszerveződéseket rendes életáramlásba kell terelni, hogy a nagyobb energiaszintű
gazdaszerveződés ne betegedjen meg, ne váljék az életterünk szimmetriahiányossá, az
életenergiát sikertelenül és rosszul elosztóvá.
Ha belülről nézzük e szerveződést, azt élettérnek látjuk, amelyben eltérő, de sokféle életminőség és
életvariáció van jelen, amelyben meg lehet a környezettel összhangban álló egyéni életcélokat is
valósítani. Ha kívülről és más felbontásban nézzük e szerveződéseket, a környezetüktől részben
elkülönülő, attól eltérő részecskesűrűségű, eltérő változássűrűségű és periodikusan változó
szerveződést látunk, akiben a részecskeegyedeket a külső megfigyelő felbontásában nem tudjuk
megfigyelni, de láthatjuk az egész élőtömeg változási eredőjét, és a környezetre tett hatásait.
(Radnóti Miklós, Nem tudhatom…) Másnak – a kívülről szemlélőnek - térkép e táj, gyárak, vad
laktanyák, de nekem – a belülről nézőnek, az itt élőnek - a szülőhazám, emberek, gyermekek és, iskola …

Az életenergiát vezető életcsatornák keresztmetszete és az életáram összefüggése:
A fejezet azzal foglalkozik, hogy a mindenségben kialakult életáramlás információs
energiahozama nem végtelen és nem állandó.
Elsőként gondoljuk át, az azonosság és az eltérés lehetőségének a kérdését.
Ha kezdetben nem volt különbség, akkor tér sem létezhetett, de azonosság sem, azaz valóban
nem volt semmi. A semmiből azonban semmi sem keletkezhet, és a változás is változás
kezdődéséhez kötött. Változás viszont állapot átalakulás, amelykor valami amely addig volt,
valami másra változik, módosul. Ha tehát nem volt semmi, ez sem változhatott meg. A
változás csak olyan térben, és nem pontban terjedhet, amelyben már van valami, és bár ez a
valami, nagy azonosságú részecskékből is állhat, azok azonban nem mindenben azonosak
egymással.
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Tér és kiterjedés nélküli pont azonban nem lehet a semmiben, a pont is csak a térben és csak a
térbeli helyzetében meghatározhatóan lehetséges. Ha egy pontnak nem határozhatóak meg
a koordinátái, állapota, nincs máshoz viszonyítható eltérése, akkor az a pont sem létezik.
Gondoljuk át, hogy nagyon nagy azonosságú részecskékkel töltünk ki egy térrészt, azaz
valamely anyag nagyon nagy azonosságú részecskéit egymás mellé helyezzük. Miben lesznek
mások az egyébként a tulajdonságaikban teljesen egyforma részecskék. A térhelyzetükben,
azaz az egymástól egy kicsit eltérő térbeli helyzetükben, és az egymástól már egymáshoz
viszonyítva különböző távolságokban. Ha a nagy azonosságú részecskék információ továbbító
képessége azonos, de nem végtelen, akkor, az egymástól távolabb lévő azon részecskékhez
később jut el a változás híre, amelyek egymástól távolabb tartózkodnak, amelyek között több,
bár az információt egységenként azonos, de összességében a számbeli eltérés miatt eltérően
továbbító részecske található.
Ha egy bőtermő cseresznyefán nagyon sok, látszólag teljesen azonos cseresznye egyszerre fejlődik, a
térbeli helyzetük eltérése miatt sohasem lehetnek egymással teljesen azonos állapotúak, nem juthatnak
teljesen egyszerre a gyökerek és a levelek által felszívott,a rostok által már nem egyformán továbbított,
azonos információhoz. A szabad környezeti térhez közelebb lévő gyümölcsökhöz előbb jut el a szabad
térrész felől érkező információ, a változási energia, de a gyökerekhez közelebb lévő, nagy azonosságú
gyümölcsökhöz előbb jut el a gyökerek által a talaj felől észlelt változás. A rövidebb szárakon és a
főágakhoz, a főáramláshoz közelebb lévő ágakon fejlődők hamarabb és több energiához juthatnak,
amelyek miatt a cseresznyefán fejlődő szemek nem egyszerre és nem azonos mértékben fognak fejlődni.
A meleg talaj felől a változási energiával még bőven táplált részecskék éppen előre, az öregedés és a
másság, az egyediség felé fejlődnek akkor, amikor a környezet lehűl, és a környezeti energia átmeneti
csökkenése miatt az ágak végében fejlődők éppen összehúzódnak és visszafejlődnek.
Ugyanez igaz a sokkal nagyobb térben lévő csillagokból kiinduló változás energiahullámára. Hiába
nagy azonosságúak a csillagban lévő, de egymástól eltérő térhelyzetű részecskék, a környezetből
érkező változási információk híre előbb jut el a periférián fejlődőkhöz, azok ezekben feldúsulnak, míg
a központban történő változás információja a belső területeken tartózkodó részecskékhez jut el előbb.
Ez időben eltérővé, azaz mássá fejleszt, növeli a korábban már kialakult eltérést. Hasonló a helyzet,
a főváros belsejében élő nagy azonosságú részecskék és a vidékeken élő hasonlóan nagy azonosságú
ember részecskék térbeli eltérő információ táplálása miatt. A fővárosban élő emberrészecskék
hamarabb értesülnek a központban kifejlődő változásokról, a színházi, politikai gazdasági
eseményekről, míg a nekik környezetett jelentő élettérben szintén időben változó vidéki részecskék,
hamarabb észlelik a tavasz jeleit, a rügyek fakadását, a külső természet, a környezet változását.

A szabad tér minden pontja lehet teljesen azonos egymással, de egyben mindegyik más
ponttól eltérőnek kell lennie, a térbeli koordinátáiban a többiekhez képest. A tér minden
pontja, - akkor is ha nagyon nagy azonosságú, - éppen a térbeli helyzetében különbözik a tér
többi pontjától. E térben eltérő pontok (állapotok) sokasága együtt egy nagy azonosságú
környezetet jelentenek egymásnak, de minden pont a helyzetében rejlő egyediséggel
rendelkezik a tér többi pontjában lévő nagy azonosságú részecskékhez viszonyítva, azaz
alapvető és eredendő információ vételi különbséggel rendelkezik. Ha a tér pontjait időben
változó szerveződések foglalják el, és minden pontba jut egy változó és változtatóképességgel
rendelkező részecske, akkor bármilyen nagy azonosságuk van kezdetben e részecskéknek, a
térkoordináta jellemzőiben eltérő címen fognak lakni. A teret kitöltő részecskék tehát
eredendő mássággal, egymástól eltérő azonosítókkal rendelkeznek.
A végtelen térben, a pontokból álló környezetben a nagy azonosságú pontok között
eredendő térhelyzetbeli különbség van, az egyediség eredendő principium.
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A tér és a környezet egymás közelében időben változó részecskéi egyszerre lehetnek
egymáshoz viszonyítva nagy azonosságúak és a térbeli helyzetükben eltérőek, egyediek.
Ha már van egy tér, amelyben már van valami, akkor az a valami, akkor is ha sok
jellemzőjében azonos egy másik valamivel, nem vehet fel azonos térbeli helyzetet, ezért a
térben lévő lehetséges pontok halmaza, és a pontokból kialakult állapotok változatossága,
sokasága sohasem lehet teljes azonosságú, de a térpozíciókat kivéve több jellemzőjében
azonos lehet. A tér különböző koordinátával rendelkező, egymástól eltérő helyzetű pontjai
tehát egymásnak környezetet, teret hoznak létre, amelyben eredendően benne van a pontok
térbeli állapotának az alapvető eltérése a helyzet eredendő mássága. A kezdeti másság csak az
egymáshoz viszonyítható távolságokban lehetett jelen, ezért ha egy ilyen térben valahol a
változás és az információ hulláma elindult, az indulási pontokhoz viszonyított távolság, a
helyzetbeli egyediséggel már rendelkező pontok között, a teljesen azonos információ és
azonos egységnyi továbbítási lehetősége esetén is eltérő sebességgel továbbítódhatott.
Képzeljük el, hogy az élet a korábbi evolúciós folyamatokban már különbséggel rendelkező
információhordozókhoz kapcsolódott, akik hozták – vitték az információs híreket a
mindenségben. A több információval rendelkező pontok körül összegyűltek a hírekre éhes
angyalok, és mint az öregjeink a rádióban ők is várták a friss hírek, az aktuális események
megérkezését. A gyülekezési helyeken nagyobb lett az egyedsűrűség, míg az éppen kiürült
helyeken akadálytalanul haladhatott a térinformáció, az Isten aktuális üzenete. Ha elfáradtak e
hordozók, az éppen üres helyeken megpihentek, de a hírekre éhes angyalsereg itt is azonnal
körbevette őket és a korábban üres pihenőhely azonnal információval és ilyeneket
továbbítókkal telt fel. A szabad és a foglalt pontok cserélődni kezdtek egymással, és az
információátadó helyek folyamatos változásával a tér maga is változni kezdett. Amikor a
hírekre vágyó részecskék megszokták és megtanulták az állandó hírátadási pontok helyét,
mint Pavlov kutyája, már a hír megérkezése előtt körbeültek, és a postás megérkezéséig
kicserélték a hírekről alkotott észrevételeiket, véleményeiket. Ez alacsony energiaszintű
kölcsönhatást hozott létre a hírinformációt egymásnak átadók között, és a kölcsönható
rendszer nemsokára önállósodott. Kiderült, hogy a folyamat a postás nélkül is működik, mert
az is híreket kelt, ha nem jön a hír, mert valahol történt valami. Az információcsere kedvező
időtöltéssé vált az akkor még kevés kölcsönhatással rendelkező információgyűjtő –
továbbítók, - hordozók között, ezért a sokaság a hírek érkezésére mindig csoportosult, egyre
nagyobb közösségbe gyülekezett. A tér eltérő kitöltésűvé vált, egyes pontjain sűrűsödött az
információ és az információhordozók, közvetítők száma, máshol pedig, az unalmas hírhiányos
helyeken megritkult, az ilyen térpontokat elhagyták. Később már elég volt, ha elterjedt a híre
annak, hogy adott térhelyen és időben érdekes információt lehet cserélni, sok új hírt, friss dalt,
zenét lehet hallgatni, és erre az információra vágyó, mozgékonyabb fiatal részecskék azonnal
gyülekezni kezdtek. Talán így mutatta meg az Isten, majd Mózes, hogy gyertek emberek, erre
van a Kánaán, és a kijelölt helyekre valóban hamarosan nagy sokaság tolongott, az időbeni
kölcsönhatásoknak a száma, az információcsere mennyisége megnőtt.
Ha egy életterületre szavahihető hordozó elterjesztették, hogy ott jó és kellően változatos az
élet, hogy ott van a Kánaán, az valóban hamarosan nagyobb változássűrűségűvé, gyorsabban
fejlődővé, valóban jóvá vált, majd később túlnépesedett, és az élettér életminősége egy idő
után elromlott. Ha a térben, a kezdetben még kevés esemény miatt unatkozó angyalok a
kijelölt gyülekezőhelyekre, az információ és árucsere lehetőségét is biztosító piacokra
áramlottak, az ilyen térrészeken a tapasztalat és a tudás kicserélődött, a megértés és az élet
fejlődése felgyorsult. Ha már nagyon sok részecske gyülekezett azonos területre, a tér egyre
szűkebbé vált, egyre nehezebb lett a belsejébe juttatni az friss információt és árut, az
rendszerint elakadt, elfogyott, elterelődött a külső területeken. Ahhoz, hogy a túlnépesedett
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piac belső része is megfelelő ellátást kaphasson, egyre nagyobb tömegű árut, információt
kellet begyűjteni, egyre nagyobb adagokba lehetett csak gazdaságosan úgy bejuttatni, hogy az
nem fogyott el útközben. Néha rablók és útonállók, máskor vámszedők és tolvajok tizedelték
meg, ezért a belső területek ellátásáról gondoskodóknak nemcsak nagyobb adagokat, hanem a
szükségesnél is többet kellett bejuttatni annak érdekében, hogy az elégséges mennyiség
biztosan bejusson. Az ellátásért hálás belső térben élők a környezetükben megismert
információkkal, létrehozott, készített kitermelt árukkal fizettek, és létrejött a csere és
árukereskedelem, amely megalapozta a későbbi felhalmozás lehetőségét. Ahol sikeres lett az
árucsere, mert a postásokat és az árukat, az információkat is meg tudták védeni, ott az
elindított többlet is célhoz ért, amely időben felhalmozódva tartalék képzésére adott
lehetőséget. A sikeres és szerencsés információhordozók gazdagodása valahogy így
kezdődött. Az ilyen térben a kezdeti állapotban meglévő kicsi különbség a térben és az időben
fokozódik. A pillangó effektus így válhat a mindenségben feltámadt élet generálójává, az
evolúció hajtóerejévé.
A térben haladó információs energia a tér azonos információt fogadni, kelteni képes pontjain
vagy kölcsönhat, és egy kicsit változik, vagy ki kell kerülnie a kitöltött, már foglalt pontokat,
és csak kerülgető úton, hullámszerű alakban haladhat tovább. Sokféle állapot és
lendületinformáció terjedhet a térben, de a terjedési lehetőséget befolyásolja az információt
hordozó által kikerülendő, vagy kölcsönhatandó pontok sokasága és térbeli eloszlása. Amely
közegben nagyon sok pont foglalt, mert a korábban elindult, már elfáradt információhordozók
éppen ott pihennek, ott sokat kell kerülgetni, ezért az ilyen telitettebb közegben csak
lassabban haladhatott az információ és a hordozó is. Ha nagy fák és egyéb, hozzájuk
mérhetően nehezen áthatolható akadályok álltak a küldöncök útjába, csak a már ismert,
szabad közlekedést lehetővé tevő szabályos (kijelöl) utakon, ösvényeken haladhattak, de ha
egy hozzájuk mérve kisebb ellenállású füves rét közelében haladt az útjuk, - hogy az aktuális
hírekkel elsőnek érjenek a célállomásra - bizonyára sokszor radiális irányba átvágva
lerövidítették az utat. Kialakultak a szabályos utak, és a kisebb energiaszintű környezeten
átgázoló, szabálytalanabb utak, amelyek sokszor előnnyel jártak az egyszerűsítőknek, de az
előnynél rendszerint nagyobb hátránnyal a letaposott fűnek és a letört virágoknak.
Az élet ekkor még nem értette, hogy a szabályok be nem tartása, a másoknak nagyobb
hátrányt okozó egyszerűsítés rendszerint több kárt okoz, mint hasznot, és az élőrendszer
egésze ettől mindig károsodott. Bár a már sokat tapasztalt információhordozók gyakran
hangoztatták az egyszerűsítések és a szabálytalanságok közösségekre káros eredőjét, az
rendszerint süket fülekre talált, mert nem ott, és nem az fizette a károkat, aki a vétségeket
elkövette. Ez alapján hamarosan meg fogjuk érteni, azt a későbbiekben pontosabban is leírt,
körbejárt természeti szabályt, hogy a természet rendjében csak azok a változások kapnak
engedélyeket, amelyeknek az eredője annyival jobb, hogy annak az előnyéből, a dolog
hozamából kártalanítani lehet az elkerülhetetlenül kárt szenvedetteket. Ezt a dolgot
megpróbálta a jog átvenni a Bölcs Kádi rendszerből, de valahogy, mint annyi más is,
felemássá sikeredett, mert a kártérítéseket ma jellemzően nem azok kapják, akik a tényleges
kárt elszenvedték.
A Magyar állam is magára hagyta a szegényeket és a munka és kellő jövedelem nélkül a
városokba szorult munkanélküli családok tagja rendszeresen lopni kényszerültek, a
megélhetésük, a megmaradásuk érdekében. A jogrendszer elnézővé és működésképtelenné
vált, a szegényen nem lehetet behajtani, a nincstelent nem lehet megbüntetni, és a megélhetési
bűnözést az állam tűrni kényszerült. A szegénység és a lopás fokozódott, és később már
nyíltan a lakosság korábbi időkben felhalmozott javai látták a kárát a szegény réteg
éhségének, szegénységének, az államrendszer buta megoldásának. A rendőrök tehetetlenek,
elnézőek, vagy korruptak lettek, a jogalkotók és a jogérvényesítő bírók pedig egyszerűen a
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homokba dugták a fejüket, és nem vettek tudomást a nem közvetlenül őket károsító
folyamatokról. A dolog kettős kára, hogy a mások javaiból megélés, mindig
nagyságrendekkel nagyobb személyi, társadalmi, egzisztenciális kárral jár, mint amennyi
hasznot hoz a kényszerű bűnözésből élőknek, mert sok esetben százezres értékű javakakért
csak egy reggeli vagy ebéd árát kapták a rumcájtok az orgazdáktól. Moetrius telephelye a
szegénynegyed határán volt, és ahogy romlott az élet, úgy nőttek a károk. Míg az első
időszakban az 1990-es évek elején még csak évi egymillió Ft. Lopási és rablási kára
keletkezett, később már a kerítéseket is rendszeresen ellopták, sőt a 2005 év elérésekor már a
kerítéslábazatba betonozott vasoszlopokat is kiszedték.
Míg a korábbi évek ,,természetes,, lopáskára csak az átlagosan évi egymillió Ft- értékével kevesebb
volt, mint a riasztórendszer, az kutyás és az emberi őrzés és az egyéb, de eredménytelen
vagyonvédelmi megoldások összesített költsége, ezért a nem fizető biztosításokat, a vagyonvédelmet
lemondva a szerzőnek csak évi egymillió Ft kára keletkezett. Ez évente 500 e Ft-tal kevesebb volt, mint
az eredménytelen őrzés költsége, így tovább tartott az évek alatt végül teljesen kifosztott telephely.
2004-ben már az évi 4.5 millió Ft volt az ellopott érték, és szinte mindennek lába kelt ami nem volt
lebetonozva, de 2005-ben már a lebetonozott kerítés oszlopokat is ellopták, és a telephelyi lopáskár
tárgyévi vesztesége már meghaladta az ötmillió Ft-ot. A korábban eredményes vállalkozó, tönkrement,
és az addig átlag 10 – 15 családnak munkát és megélhetést biztosító vállalkozás fejlesztés és
szerszámok hiányában kiesett a növekvő életversenyből. Ma az elmúlt időszak lopáskára meghaladja a
Tizennégy millió Ft-ot, a helyrehozási és a rongálási kárról, a vállalkozás dolgozóit és családjait ért
kárról, közvetve az államot és a többi állampolgárt érő kárról nem is beszélve. Viszonyításul, tíz évvel
ezelőtti évi egymillió Ft. Értékből egy négytagú család kiválóan megélhetett, nyaralhatott,
fennmaradhatott. Ma már pusztaság a telephely, bár három kerítéssel be van kerítve, a palákat
összetörik, a fémhálót és az oszlopokat ellopják, és a szegénység fokozódásával a végvár védhetősége
lehetetlenné vált.

Az állam kezdeti engedékenysége, tehetetlensége visszaköszönt és most-már akkor sem tudja
megállítani az elszegényedett nincstelenek,(a szelíd terroristák) megmaradt élelemszerzési
lehetőségeit, ha ez a szándékában állna. Az állam is elszegényedett, és az életlehetőségre
segített, támogatott de ennek ellenére leszegényedett egymillió nincstelen állampolgárt már
nem tudja el és féken tartani.
Mi lenne, ha lezárnák a fémtelepeket, bezárnák a zsírosodó orgazdák átvevő helyeit ? A ma még
békésen gyűjtögető hangyák már nemcsak lopásra kényszerülnének, hanem e lehetőség redukálása,
megszűnése esetén ugrásszerűen megnőne az életben maradásért folytatott kényszerű rablások,
életellenes bűncselekmények száma. Amerikában a 30-as évek válsága előtti időszakban már lezajlott
e folyamat, és a lopásokat kivédeni megtanuló vállalkozások hatására, a megélhetési bűnözés az
utcára és az otthonokba terelődött. Ma Budapesten hasonló folyamat alakul ki, a fejlett nagyvárosok
ebben is gyorsabban fejlődnek.

Summa-summarum a társadalomban hatalmas kárral járó visszafejlődési folyamat erősödött
fel, és eljött az idő a pünkösdi királyságra. Az egymillió még lopásból és haszongyűjtésből élő
állampolgár terhét az 1990-es évektől a magát még megvédeni képes, és a folyamatból
hasznot húzó felső réteg helyett a középréteg viselte, amelynek ennél sokszorosan nagyobb
kára keletkezett. Ha az orgazdák 5-10% áron vették át a dolgokat, a haszonvas telepek pedig
ennek is a töredékéért, akkor az egymillió ember 15 évig történő kényszerű eltartása máig,
több mint 250 000 millió x 15 év költségbe került az országunknak, amely terhet jellemzően a
középrétegek, és a még nem nincstelenek viselték. Ezen a pénzen egy új országot lehetett volna
venni nekik, meg lehetett volna tanítani őket halastavakat ásni, halat, dinnyét, szőlőt és bort termelni,
azaz a saját erejükből megélni. Ráadásul e szegények közben felnövő gyermekei ezt az életmintát
tanulták meg, nem a haltermelés és a kertművelés, hanem a mástoktól elvenni bizonytalan és hamis
hasznosságát. Nem csoda, hogy az országunk nemcsak elszegényedett, de belerokkant e segítésbe, és
miközben a kicsik alul és a megélhetésért, még mérsékelten loptak, fent a nagyobb csibészek
milliárdokat harácsoltak, sikkasztottak az elszegényedő állam, amások által korábban megtermelt köz
maradék javaiból.
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Hogy mitől lesz káosz egy országban? A rossz elosztástól, a kicsi és nem elég hatékony
termeléstől, a céltalanságtól, a jövőtlenségtől, az elszegényedéstől, a betegségtől és az
inflációtól való félelemtől. Ha a gazdaságunkba tartósan több termék áramlik be, és sok
korábban megtermelt energia áramlik ki, azaz az export és az import aránya tartósan elromlik,
a társadalom és a gazdaság súlyosan visszafejődik, a jövedelem és az eltartó képesség
csökken, a szép jövő és a megfelelő élettér lehetősége elromlik. Bár ilyenkor az ember
részecskék többsége lázasan keresi a megoldást, és a pangó gazdaság felélénkítési lehetőségét,
de a túl materialista alapról elrugaszkodó tanácsadók tudománya, a csak egy szakterületet
átlátni képes problémahalmazból nem látja át az életzavar összefüggéseit, nem látják a
kivezető utat. Az életzavarból kivezető úthoz nem elég a célzott szaktudás, hanem összetett
természetismeret, komplexitás és összefogás szükséges, amelyben a problémát megértők
megmutatják a hibákat és a kiutakat, de a speciális részletekben és a végrehajtásban jobb
szakemberek valósi cselekvési programot dolgoznak ki, és a folyamatot átlátók ellenőrzésével
ezt sikeresen végrehajtják. Várunk a csodára, az életzavar megoldására, az Isteni megváltásra.
A csoda, nem az Istentől jön, a csoda az emberiség összefogása, a tudós és a bölcs,
egymást megfelelően kiegészítő párba kapcsolódó sikeres, gyümölcsöző együttműködése.
Ha az tervez városépítészetet, ország-építészetet, gazdaságépítést, aki kellően átlátja az
igények és a környezet összefüggését, és az tervezi meg a pontosabb részleteket, akinek ebben
jobb a felbontó képessége, a dolgok a helyükre kerülhetnek. Ha a gyógyító orvos és a
gyógyszerész, a füvesasszony tapasztalati tudományával megbékél,és annak a szapulása
helyett felhasználja az életet segítő hatásokat, és ez a kutatóorvos precizitásával,
következetességével megfelelő, egymást kiegészítő párba épül, helyreállhat az élet egészsége.
Ha az öreg és a fiatal, nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve küzd a jobb jövőért,
talán ismét eljő a Kánaán. Ha a pék süti ismét a kenyeret, és a cipésznek ismét lesz ideje cipőt
készteni, a suszternek javítani, a tanár és a családanya megfelelő életmintát mutat a kezük
formálásában felnövő fiatal nemzedékeknek, és a bíró a jog helyett az elveszett igazságot
keresi, az elveszett egyensúlyt állítja helyre, az élet értelme, az életterünk életminősége ismét
helyreállhat.
Aki szelet vet, az vihart arat. Így lesz a kezdeti kicsi engedetlenségből vad bűnözés, és így
lesz a kicsit beszürkült politikusi kézből piszkos kéz és feketepiac. Az életterünk korrupcióval
szennyeződött, az életfolyónk elpiszkolódott, a korábban felhalmozott javak hasznosulása,
elosztása egyenlőtlenné, és az életünk szimmetriátlanná vált. Az országunkat kormányzó
nemes lélek elveszett, a hit csökken, a Bárány napja, az új életáradás közeleg.

Lendület koncentráció és szétosztás:
Az Univerzumban lévő nagy energiaszintű sugárzók, a - részecskék nagyon nagy tömegű, sokszintű
szerveződéseiként ismert - csillagok feldolgozó, átalakító képessége, és az általuk, bennük termelt
egyedi, fejlett, kis energiaszintű sajátos tulajdonságú életek keveredései határozzák meg a
környezet összetételét, a környezeti nagy azonossággal, vagy egyediséggel, megfelelő
eltéréssel rendelkező eredők biológiailag sokszínű állapotát.
Az előbbiekben leírt sorokat megértők megismerhették, hogy még a nagy azonosságú kezdeti
állapot is időben növekvő eltéréshez, a másság növekvéséhez és ezzel a meg nem értés, az
együttműködő képesség csökkenéséhez vezet. Ha a környezeti változás információja az eltérő
térbeli adottság, vagy az eltérő fejlettségű életállapot miatt eltérő sebességgel terjed, néhol
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segítheti, máshol gátolhatja a helyi állapotok fejlődését, és ezzel időben növelheti a már
kialakult, és növekvő különbség kifejlődését.
A változás időre jutó növekménye mindig gyorsítja a rendszeridőt, az egymást követően
módosuló élethelyzetek számát, és ezzel - az időben kevesebb változásban részesülőkhöz viszonyítva csökkenti az élethossz lehetőségét. Ha az időben változó környezetben akadályok és
kölcsönhatás, ellenállás nélkül halad át a növekvő különbségből elinduló változás szele, ez
nagyon felgyorsulhat, és nagyon nagy fejlődési különbség alakulhat ki az információ és
energia tartalmú szél által érintett, és a nem érintett szerveződések között. Ha a változás szele
koncentrálódik, abból az életet gyorsabban elemésztő vihar támadhat, de ha a keletkező
különbség, nagy életfelületen, sok életcsatornában, és a magas biodiverzitású sokféleség bő
életkeresztmetszetében megoszlik, a változás az életet fenntartó, még kellemes és szükséges
mennyiségű energiahozamra csökken.
A mérgeknél megismertük, hogy az időegységre jutó túl sok változás általában mérgez, de a
megfelelően, de a mérsékleten adagolt, egyenletesen eloszló hatóanyagok gyógyíthatnak.
Miként az egységnyi idő alatt a szervezet valamely részében túl sok egyoldalú változást
gerjesztő mérgek is károsak az élet egészségére, hasonlóan az idő alatt keletkező túl sok
változás is mérgezheti az életegyensúly egészségét. Az egészséges változási mennyiséget
mindig a szerveződések fejlettsége által meghatározott feldolgozó képesség és a személyes
igény határozza meg. Az élet jósága, az élet egészsége, a közös szerveződésbe tömörült,
együttélésbe és szimbiózisba szerveződött részecskecsoport mennyiségétől, az információ és
változás feldolgozásában, továbbításában és a résztvevők közötti arányos szétosztásában
fontos, együttműködő képesség fejlettségétől függ. Tehát ott nem alakul ki változásból
vihar, ahol a beérkező energiahullámok feldolgozása, a feladatok és a tennivalók szétosztása
gyors, ahol azok kapják a feladatokat, akik annak a megértésében, elintézésében a
legügyesebbek. Ha sokszintű és nagy az életfelület, a szerveződési keresztmetszet, azaz
megfelelő az egymást sikeresen kiegészítő sokszintűség, a sokszínűség, magas biodiverzitás s
lineárisan változó egyenletes élet alakul ki.
Az egymás felé tartó, az időben és a hatásukban koncentrálódó, egy találkozási ponthoz
haladásukban egymáshoz is közeledő energiahullámok, az információ, a feszültség megfelelő
elosztása nélkül összegződnek, és felgyorsítják a rendszeridőt. Az ilyen helyre már egyre
nagyobb koncentrációban érő hatáshullám, részecske közösség növeli az időegységre jutó
változást, koncentrálva hat. A beérkezési támadási helyen koncentrált információs energiát
adnak át, amely megfelelő elosztás nélkül többnyire ront a szerveződések állapotán, de a
hatékonyan feldolgozott és megfelelően szétosztott, az életet kellően fejlett információval
folyamatosan és egyenletesen gerjesztő energiahullámok fenntartják az élethez és a mérsékelt
különbség fennmaradásához szükséges hajtóerőt. Ha a beérkezett energiából, hatóanyagokból
éppen azok a megfelelően megdolgoztatott sejtek, szerveződések részesednek, akiknek erre a
legnagyobb szükségük van, a rendszer szimmetriája javulhat, az életesély és az átlagos életidő
ilyenkor növekszik.
Ha egy szerveződési variáció, az időben változó információs energiából szerveződő organikus élet, a
környezetétől túl mássá válik, és nem jól keveredik a közelében lévő élőrendszerekkel, hanem
azoktól elkülönülten az egyediség és a túlzott specializáció felé fejlődik, a sikeres
energiahullámot elindító fejlődési időszaka alatt nemcsak hatástúlsúlyba, hanem a környezetet
elnyomó hegemóniába is kerülhet. Ilyenkor a hegemóniába került, és a benne kifejlett
életvariáció elterjesztésére igyekvő faj a környezettel szinkronban lévő békés együttélés
helyett, annak az elnyomására, befolyásolására, az uralására és irányítására törekszik.
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A fejlődés kétféle szélsőséges lehetőséget enged.
A térben egymástól is részben eltérő, de együtt változó, együtt életutazó, a környezettől legalább
némileg eltérő egyediség, az egyedi életként ismert individuum energiaösszegződés, a
változásban a nagyobb hatóképesség, a koncentráció és az azonosság növekedése, ezzel a tőle
másságtól történő elkülönülés, vagy a nagyobb azonosság felé fejlődhet. Ha egy közösség
nem megfelelően keveredik a környezetében lévő mérsékelten eltérő szerveződésekkel,
hanem az idegenebbektől elhatárolódva, elkülönülve a saját környezetében található nagyobb
azonosságú szerveződésekkel szaporodik, könnyen beltenyésztetté válhat. Ettől az életidő
folyamán időben csökken a vele szaporodásba kerülőkhöz viszonyított eltérése, a mássága, az
önállósága, és egyre jobban a környezet részévé válva ezt követően azzal együtt és
összhangban változik. Ha ez egy nagy közösség, amely sokféleségből áll, akkor nem alakul ki
elkülönülés, a sokféleség tagjává válva nőhet a szerveződés biodiverzitása. Ha azonban egy
szűk közösségben, csoportban, rasszban, alfajban következik be a belterjes szaporodás, bár a
közösség tagjai egymással nagyobb azonosságúak lesznek, de az elszigetelt területen
határokon kívülre rekedtektől, rekesztettektől a belső összetételükben egyre másabbá válnak.
Ha az egymás között szaporodó, elkülönülő csoport létszáma nagyon lecsökken, nem éri el a
faj fenntartásához szükséges létszámot, az életbölcső megszűnik és a faj a kihalás szélére
sodródhat. Ez az állapot genetikai sokszínűség kimerüléséhez, és degenerációhoz vezet. Ha
ilyenkor a lecsökkent csoport nem kap friss genetikai anyagot, nem társul megfelelő
azonosság/máságú szerveződésekkel, a közösségen belül felszaporodik az azonosság, megnő
az életverseny és szerveződési túlkínálat, leértékelődés következik be. Ha egy ilyen alfaj
genetikailag beszűkül, a csoporton belül a kommunikáció és a megértés javul, de növekedni
kezd az ellentét a csoportba nem tartozó idegenebb szerveződések felé. Ilyen belterjes állapot
alakult ki a 2. világháborút megelőzően gazdasági válság idején a Német nemzetben, amelytől
a nemzet nemzeti államként megerősödött, de a környező országokban élőkhöz viszonyítva
lecsökkenő másság a II. Világháborúhoz vezetett.
A világunk elszigetelt sarkaiban élő kisebbségek rendszerint könnyen beleesnek ebbe a
hibába, és miközben egymással javul a kapcsolatuk, az elégtelen keveredés miatt a
környezetben kialakuló másságukkal mindig feszültséget keltenek. A Zsidókra és a Romákra
a sors az elszigetelődés, és a környezetgerjesztés szerepét osztotta, és hasonló sors vár a
nagyobb nemzetek védettebb országrészeiben a környezetével nem kellően keveredő alfajokra
is. Ha az emberi energiaszinten az emberek egymás felé, a nagyobb keveredés és a sikeresebb
együttműködés felé mozdulnak el, az élet biodiverzitása növekszik, az átlagos és megfelelően
keveredő idegen arány javít az élőrendszerünk kapcsolatépítésében.
Ha sokkal kisebb energiaszinten próbáljuk megérteni az analóg folyamatot, ugyanez
hasonlóan, de sokkal gyorsabban kialakul a mikro és a nanoszint közelében. Ha az egymás és
egy közös cél felé tartó részecskék folyamatosan közelednek egymáshoz, és ennek
megfelelően sikeresen keverednek a genetikai anyagaik, a közös célba tartó részecskecsoport
nagyon egyedi hatóanyagot fejleszthet ki, nagyon egyedi hatást válthat ki a becsapódási és
beépülési helyen. Ha kellően sok részecske vesz részt a keveredésben, akik között
mérsékeltek és a rohanástól a közösséget fékezők is találhatók, a becsapódó, beépülő
részecskecsoport hatása már nem lesz olyan heves, nem adnak át túl nagy koncentrációjú
egyedi hatást, lendületet.
Az előző esetben, az utolsó változásban a kialakult állapotból, az egymástól addig eltérő
térállapotú (némileg egyedi) részecskék, miközben egy közös cél, támadáspont felé haladnak,
egymás felé is elmozdulnak. Az egyre kisebb térészben koncentrálódó egységek között a
térbeli távolság csökken és ezzel fordítottan arányosan a közöttük keletkező feszültség, a
kompresszió és a hőmérséklet is növekszik. Ez csak akkor lehetséges, ha a kellő egyediségű
térpontokon belül további kellő egyediségű, legalább a térhelyzetében nem teljes azonosságú
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szerveződések, kisebb részecskék találhatók, amelyek által kitöltött térrész térbeli csökkenése
ilyenkor az eltérő adottságú részecskék energiakoncentrációjában, feszültségében emelkedik.
E részecskéknek ilyenkor az élettér beszűkül, és bár még azonos cél felé haladnak, és ezért az
összefogás növeli a szerveződés közös lendületeredőjét, a közös hatékonyságot, de az azonos
cél felé ellentétes irányból haladók között várhatóan nemsokára összetűzés, impulzus,
célellentét és belső vihar fog közeledni. E részecskék a lendületes tavasz állapotából hamar a
kiteljesedés és a nagy energiakoncentráció, a szerveződési nyár állapotába fognak kerülni, de
mire összeérnek a célállomáson már túlérett életgyümölcsé válva feltelnek belső
feszültséggel. Ha eljön a szerveződési ősz, a túlszaporodást követően a nagyobb azonosság
állapotában felgyorsuló életverseny a közösség kevesebb kapcsolattal az élethez kötődő
szerveződéseinek a felbomlását, elgázosodását, a szétáramlást és elfolyósodást eredményező
tél szerveződési állapotuk. Bár ilyenkor ez a szerveződés már túl van a megújulás
életfordulóján, ha nem fogyasztotta el nagyobb energiaszintű szerveződés, az utódai
megismételhetik az életciklust, és analóg változási folyamatban hamarosan újra a tavasz
állapotába kerülhetnek.
A térben az azonosság felé haladó, kényszerülő szerveződések energiakoncentrációja és a
belső feszültsége a környezetéhez képest növekszik, az életbuborék belsejében lévő energia
ilyenkor kompreszálódik, sűrítődik és egyre jobban a robbanóképesség állapota felé fejlődik.
Az élet motorja ilyenkor sűrít, előbb a fiatal kor tavaszába, majd a nyár állapotába kerül, és az
egymással összetartó, az időben szűkülő életteret egyre jobban kitöltő dinamikus életáramlás,
a szaporodás további koncentrálódása a szerveződési őszt elhozó feszültségbe növekszik. A
némileg egymástól is eltérő, egységnyi energiahordozók, a szaporodó részecskék számában,
az élettér hőmérsékletében növekvő, vagy az egységnyi szerveződésre jutó térfogatában
csökkenő tér ilyenkor feltelik feszültséggel, és robbanás-közeli állapotba kerülve,
kiegyenlítődési, szétáramlási, a feszültség egyenlőbb elosztási igényével telik fel. Ha az
egymás felé áramló részecskék további koncentrálódását, a dinamika nyomásba, feszültségbe
növekedését nem csökkenti le a megfelelő fejlődés (cél) irányába elterelődés, a lendület
egyenletes elosztódása, a lendületkoncentráció további növekedése elérheti a legnagyobb
feszültséget, amely ilyenkor rendszerint meghaladhatja a követlen környezetben, a külsőbb
életterekben, életszférákban kialakult életnyomás értékét. Ez a robbanóképes szerveződési
állapot, nagy életnyomással és kitágulási igénnyel jár, amely rendszerint felszakítja az
egymástól a térben és időben elkülönült részecskék közötti már túl merev határfelületeket, a
másság korlátait, és az élet gyümölcsei beérnek. A környezettől addig elkülönülő, energiában,
létszámban és utódokban sikeresen koncentrálódó másság túlszaporodása egyre jobban kitölti
a rendelkezésre álló, de határfelületekkel addig egymástól kellően elválasztott, az egyediség
növekedése felé fejlődő élettereket, de a környezethez képest kialakuló túlnyomás mindig
felszakítja a túlnépesedő, feszültséggel feltelő életbuborékokat, az élet másság felé fejlődő
gyümölcseit. A sok belső ellentéttel feltelő, elöregedő egyedivé váló életgyümölcsök,
életbuborékok, szerveződések határfelületei felszakadnak, és a túlnyomással rendelkező élet
kirajzik a környezetbe, amelyben egy toroid alakú, a térben kiterjedő, táguló és a
feszültségében, a környezethez viszonyított különbségében csökkenő energiahullámot indít el.
A hullám belső feszültsége azonban csak a statisztikai valóságában csökkenő, mert a kifelé
táguló energiahullámban utazó kisebb energiaszintű részecskék azokon a helyeken,
amelyeken velük szemben érkező, kellő azonosságú ellenlendületű, azonos fejlettségű,
eredőjű ellenirányú lendülettel érkező analóg részecskével találkozik, ott a tér ismét sűríteni,
az életenergia életmagba kezd koncentrálódni. A táguló, elöregedő térben azonban nemcsak
széttartó, hanem koncentrálódó, növekvő energiaszintű térpontokon egyre nagyobb
energiaszintű fiatal új életmagok, a változást folytató új szerveződési központok, új
életbuborékok fejlődnek ki. Tehát a korábbi fiatalságba sűrített feszültség szétosztódásakor,
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az élet felszakadó, csökkenő feszültségű elöregedett gyümölcseinek az elhalásával
egyidejűleg a térben sikeresen összegződő helyeken új életmagok, új életbuborékok alakulnak
ki. A természetben fellelhető gyümölcsök belsejében fejlődő magok a határfelületek és a
héjak, valamint a környezet által meghatározott erőviszonyok, lendületarányok
szimmetriájában sűrítődnek új életszerveződés magjainak a lehetőségeivé.
2. ábra: A téráramlás fodrozódása lendületkoncentrációhoz, energiasűrűsödéshez vezet.
A szétáramló
térben sohasem
egy pontból,
hanem mindig egy
átlagos méretű, a
környezettől
határfelülettel
elválasztott
nagyobb
azonosságú
középső térrészből
indul el a változás,
amelyről az
összetartó irányba
haladó, egymással
és a szemből jövő
részecskékkel
lendületszimmetri
ába kerülő
részecskék új
életmagokba
sűrítődnek.

A La Grange néven ismert
szimmetriahelyeken, de e
táguló élettérnek a
környezettel (tojáshéjjal,
placentával) határolt belső
felén, az új életmagba
szerveződő életáramlás
torlódik, kompreszálódik,
az energiájában és az
alrészecskékben is
koncentrálódik és a
halhatatlan
részecskeenergia új
összetételű életmagba, új
életáramlásba terelődik,

Miközben az elöregedett szerveződés felbomlik, és a felbomló szerveződést elhagyó, a már
rosszul organizált szerveződésből eltávozó, és az addigi közös életből kilépő, elhaló
részecskékkel a nagy feszültség szétterjed és eloszlik a környezetben. A változást időben
később folytató, analóg de még életképes, kellően rugalmas részecskék közös új
szerveződésbe épülésével, újra a sűrítés és a fiatalkori tavasz állapotába kerülő új
életbuborékok alakulnak ki. Az élet motorja új életciklusba, új ütembe kezd.
Az életmagok, - az időben növekvő feszültségű új életgócok, - az elöregedés után a térben
már nem jól együttműködő, egymástól szétáramló, de az utódokban új vegyülésbe keveredő
életenergiának a tér csillagpontjaiban lendületszimmetriába kerülő, nagy azonosságú, analóg
reprodukciói, utódai. Míg az elöregedő, a már szétáramló részecskéjű szerveződések,
életbuborékok, a környezeti tér korábbi nyomásállapota, és a környezet változása által
meghatározott, a feszültséget elosztó, az életnyomásban csökkenő dimenziói felé fejlődnek,
addig az egymással hatásszimmetriába kerülő csillagpontokon, a tér időben változó állapotú,
és változó helyű szimmetriapontjain az elöregedő életbuborékok új, erőben és
teljesítőképességben ismét koncentrálódó életmagokat hoznak létre. A fiatal életet, az energia
és a változás új koncentrálódását, az elöregedett élettérben, a feszültségében csökkenő, elhaló
életbuborékokban közben felnőtt, fiatal de az ereje telje felé közeledő magas energiaszintű új
nemzedék, a genetikai információt az új szerveződésbe összegző részecskecsoport hozza létre.
A szerveződési párkapcsolatban egymással hatásegyensúlyba kerülő elődök genetikai anyaga
nemcsak egy részecskepárból áll, hanem népes, egymással sikeresen együttműködő fiatal
alszerveződések egymással közös túlélési célra szerveződő csoportjából.
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Miközben az energiakoncentrációban csökkenő öreg szerveződések egyre kisebb
feszültségűvé és a környezet részeivé válnak, a még kellő hittel és összefogással rendelkező
fiatalok, a La Grange és Librációs (szabadság) pontok néven is ismert téridős
szimmetriahelyeken új életekbe, együttműködő szerveződésekbe koncentrálódnak.
Az Új térhelyen kialakuló változási folyamat energiahalmozódási, koncentrálódási hosszát,
azaz a fiatalság és a kezdeti életszakasz, a szerveződési tavasz, az intenzív fejlődés és a
várható élethossz jellemző időszakát, az adott térrészben koncentrálódó, megfelelő szimmetria
eredővel rendelkező energia utánpótlásának a tartóssága határozza meg. Ha nagyon kicsi
energiaszintű, mikroméretű életbuborékok elöregedése okozta a kialakult változást és a
változtató képességet továbbító részecskéknek a közös fiatal életáramlásba szerveződő új
életbuborék létrejöttét, statisztikailag az új életbuborék életideje sem lesz hosszabb mint az
elődeié, de egyedileg eltérővé válhat. Ha az energiatöltésben a koncentrálódó térrészbe tartó
részecskelendület nagyon nagy életciklusú csillagokból, vagy a lendülettel rendelkező
részecskéket még hosszabb ideig koncentrálódni képes még nagyobb életidejű kozmikus
szerveződésekből származik, akkor a fiatal új szerveződés ennek megfelelő analóg
élethosszúságú, de a szülei genetikai anyagából eltérő variációban kifejlődő szerveződésé
válik. Az energiában feltelő, fiatal életbuborékok élettartama tehát az őt létrehozó szülők által
az adott térpontban koncentrálódó, majd a környezet táplálásától függő. Ha nagyon sok
energia, sok vitalitás koncentrálódik egy utódban, ha az nem pocsékolja el a kölcsönbe kapott
energiát, az mérsékelt szétterjedés esetén sokáig szolgálhatja az életét. Az ilyen kellően
mérsékelt utód nem gerjeszt nagy energiahullámokat a környezetben, ezért maga is hozzájárul
a környezet életre alkalmas, mérsékelt változással járó fejlődéséhez.
A szülő szerveződések fejlettsége, az új szerveződést építő, és a genetikai információs
energiát, a változtató képességet is az új szerveződésbe továbbító részecskék tudati
fejlettségétől, pontosabban a fegyelmezettségüktől és az együttműködő képesség
megtartásától is függ. Ha nagyon nagy létszámú forradalmár, honfoglaló, kivándorló vesz
részt az új élettér, szerveződés létrehozásában, az élettér felépítésében, az hosszú genetikai
tartalékkal rendelkezik, a megfelelő keveredés, együttélés esetén kellő biodiverzitásban
maradhat, a sokszínűség és a közös tudat sokáig nem csökken le a hegemónia szintjére.
Bár az adott térpontokon a lendület és energiakoncentrálódás nem alakulhat ki teljesen azonos
variációban, de nagy azonosságú analóg állapotok kialakulhatnak. Az időben változó, fejlődő
környezet azonban mindig befolyásolja az utódok állapotainak a fejlődési lehetőségét, ezért
nem alakulhatnak ki dinoszauruszok akkor, ha az őket létrehozó kisebb energiaszintű
részecskék már nincsenek életben, ha a megmaradó túlélők nem rendelkeznek a szükséges
szerkezeti összetételt és az ilyen variációjú elavult élettér összeépítési sorrendjét meghatározó
tudással, azaz a szülőktől megismert, megtanult megfelelő, a részleteiben is pontos másolási
mintával. A hajdan dinoszauruszokat építő részecskék már régen szétszéledtek, sok szakma
megváltozott, az öreg és a módot még ismerő szakemberek kihaltak vagy elvándoroltak, a
kései utódok legfeljebb miniatűr életképtelen utánzatot, modellt képesek készíteni.
A szerveződések öregedését a kezdeti honalapító részecskék száma és genetikai gazdagsága
határozza meg. A kezdeti állomány minden életciklus után felhígul a környezet eltérő
részecskéivel, de ha a fajra jellemző szerveződésbe épülve a környezeti genetikai anyagtól
elszigetelődik, a szerveződés sorsa is megpecsételődik. A genetikai anyag kimerülésétől
kezdve exponenciális öregedési, degenerálódási folyamat indul el, és vagy a túl sok idegen
beépülése miatt válik együttműködő képtelenné a részecske közösség, ilyenkor alakul ki a
Bábeli zűrzavar és a káosz, vagy a belterjes szaporodás azonosság növekedése rontja el a
korábban még jó életszimmetriát. Mindkét esetben a szervezett közösség elöregszik, és vagy
egymást már nem megértve szétszéled a környezetben, vagy polarizálódik, egymásnak esik és
tovább differenciálódva megritkítja a túlszaporodott faját, kiírtja egymást. Az előző állapot
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kiszáradó, elöregedő halállal végződik, míg az utóbbi rendszerint magas vérnyomással, agyi
értolulással, valamelyik létfontosságú szerv belháborúba keveredő részecskéinek a
működésképtelenné válásával.
Ha egy korábbi és tartós életváltozást lehetővé tevő közös szerveződés, egy életbuborék
elöregszik, az előzőleg összetartó részecskeáramlás egymás felé ható irányú lendülete az
utánpótlás megszűnése miatt kifullad. Ha a belső sokszínűség és a kezdeti részecsketömeg
kicsi, sokkal hamarabb bekövetkezik az új hont (szerveződést) alapító részecskék
degenerációja, életképtelensége. Ilyenkor a szerveződést alkotó közössége az összeépülés
helyett a szerveződésből kifelé, a széttartás irányába haladva, az egymást követő
eseményekben, térben és időfolyamatban bekövetkező változási sorozatban feloszlik.
A környezetnél nagyobb részecskesűrűségű, és ezért annál nagyobb változtató képességű,
szerveződésként ismert, a határfelületek közé szoruló életbuboréknak, az összeadott
lendülettől kezdetiben növekvő a környezeti térhez viszonyítva a különbsége, a környezetben
élő részecskék átlagához viszonyítható energiatöbblete, de ez a többlet, a részecskék
változtató képességének a koncentrációja az élet végére a minimálisra csökken. Az erő és a
változtató képesség az idő és az öregedés folyamán csökken, de az élettapasztalat és a tudás
az időben növekszik, amely a részecskék erőben, energiában és tapasztalatban kialakuló
differenciálódásához vezetett. Míg fiatal szerveződésekben a lendülettöbblet, az egyediség, a
változtató képesség és az energia felhalmozódás, az életerőként ismert különbség, az energia
koncentráció növekedett, addig az elöregedő, egyre egyenletesebben elosztó energiát már
tapasztalatba és tudásba konzerváló környezetben súlyos lendülethiány, de univerzális tudás
fejlődött ki.
Az életenergia térbeli differenciálódásával energikus, de csak résztudással, tudás és
lendületbeli szimmetriahiánnyal rendelkező dinamikus fiatal szerveződések, időben egyre
gyorsabban változó életbuborékok alakultak ki, és közöttük kitöltötték a teret az egyre nagyobb
azonosságúvá váló, elöregedett, a lendületükben elfáradt, a környezettel egyensúlyba került, a
lendületükben és az életnyomásukban már hatástalanított részecskék. E részecskék
megértették, és a továbbiakban megbecsülték, segítették az életet, amelytől az életben maradt
részecskék szimmetriáját javító, az utódaik életszimmetriát megtartó, az életet segítő
angyalokká, a feszültséget mindenhol csökkentő, a teret és időt tágító, az időben később
differenciálódott részecskéknek környezetet adó legidősebb életbuborék, az Isteni mező
részeivé váltak.
E részletnél viszont megérthető, hogy az élet nem múlik el nyomtalanul, és a felbomlott
elődszerveződéseknek az utódokba nem koncentrálódó részecskéi, lehetőséget kapnak az
egyre kisebb különbséggel rendelkező külsőbb, a múlt emlékeit sokáig megőrző életterekbe
távozásra, azaz bár a elöregedett elődszervezet mint régi és már alkalmatlan, nem
organizálható élettér elhal, a benne közös lelket képező részecskék sokasága az előd halála
után még sokáig segítheti sugallatokkal, információval és a megmaradó hatásával a
genetikailag legnagyobb azonosságú leszármazottait.
Az ilyen részecskék valóban aurát képezhetnek az előd szervezet körül, és miként a fa törzsét
védik az elhaló sejtek kívülről, sokáig az utódok körül keringhetnek. Az élet e részecskék
sokaságának nem ér véget, csak a közös tudat jelentősen visszafejlődik, és a korábbi tudás és
ismeret jelentős része az eltávozó társakkal elvész. Az élő bolygó auráját a légkör képezi,
amelyben a bioszférában elhaló, lebomló szerveződések torlódnak és új kapcsolatokba
épülhetnek, és élőrétegekből egyre kisebb különbségű élőrétegekbe jutva folytathatják eltérő
szerveződésekbe épülve az evolúciót.
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Az élet keresztmetszete:
A kölcsönhatások során új célirányt és új lendületet kapó, de ezzel egyre nagyobb dinamikai
szimmetriahiányba kerülő, fiatal szerveződésekbe, új életbuborékokba áramló együttműködőképes részecskék fenntartották a nagyobb változássűrűségű térrész, életként ismert, időben
változó állapotát. Az ok és okozatok megértésével, a tudatosodás fejlődésével az életet és az
élettereket organizáló, nagyon sokat tapasztalt, de már erőtlen részecskék közös tudatba
szerveződtek, és befolyásolni, a tapasztalataik szerint javítani kezdték az élőrendszer
működését. A változás az élet áradása egyre szabályosabb mederbe terelődött, és egy idő után
kiegyenlítetté, önszabályozóvá, önmérséklővé vált, és a térben egymással szemben kialakult
életáramlásban statisztikai egyensúly alakult ki. Ez az egyensúly azonban csak átlag, és
jellemzően az időegység alatt keletkező fiatal, és a hozzájuk képest egy fél életfázissal eltolt
idős szerveződések átlagos időbeli egyensúlyát jelenti. Ha az idős szerveződések elhaltak, a
lendülettel rendelkező változtatóképes részecskék mindig új életközpontokba áramlottak,
vagy ilyenekbe szerveződve új és a réginél mindig jobb életteret hoztak létre, ahol egy kicsit
más körülmények között, egy kicsit másképpen, eltérő összetételben megismételték a korábbi
élettel analóg változási folyamatot. Amikor az időben és a tér egy részében koncentrálódó
energiabuborékok részecske nagy azonosságú utánpótlása is lecsökkent, ezek a társulások is
elhaltak. A lendületet, dinamikát vesztő, nagy élettapasztalattal, életbölcsességgel rendelkező,
de már csökkent lendületű, az életáramlási szabályokat azonban már megtartó, ebben
egymáshoz ismét nagyon hasonlító, nagy azonosságú részecskéik egyre kevesebb különbséggel
rendelkeztek, és egy idő után már csak a térállapot által lehetővé tett koordinátabeli
másságával rendelkeztek. Boldogan rezegtek a mennyország rendkívül szigorú áramlási
szabályrendszerének a korlátai által meghatározott térészben, amellyel fenntartották az élethez
szükséges nyomást és háttérsugárzást. Az öregedő testvérek azért kezdenek ismét egyre jobban
hasonlítani egymásra, mert az elöregedő genetikai anyaguk miatt belterjessé váló részecske
szaporodásban ismét növekszik egymással az azonosságuk, de csökken a környezetben élőkhöz képest.

Ha egy szerveződés, részecske a környezeti közegben kialakuló nagy azonosság állapotába
kerül, megszűnik, legalábbis lecsökken az egyedisége és a lényegi különbsége, a korábbi
élesen elkülönült mássága. Az ilyen részecskék annak a környezeti életteret képező idősebb
szerveződésnek, lénynek a részeivé válnak, amelynek a részecskéi uralják e teret és a
környezetet, és visszafejlődve egyre kisebb különbségű külsőbb élőrétegekbe távoznak, és
előbb - utóbb az időben legkorábban keletkezett, a legidősebb, és a legnagyobb térbeli
kiterjedésű lény, az Isten engedelmes részecskéinek, az élettérben kialakított szabályait
megtartó, alakító közös szerveződéséhez csatlakoznak. Az ilyen lények valóban az időben
előbb keletkezett felmenők, és az azoknak is életteret, környezetet adó legidősebb még
életben, életáramlásban lévő szerveződés, az aktuális Isten részeivé válnak.
Ha a teljes életteret, a környezetet kitölti e lény egésze, aki a kis energiaszintű angyal
részecskéivel mindenben benne van, és minden ami volt, ami van, ami él és változik az
őbenne van, az elsődlegessége miatt egyedülálló, akkor a benne zajló energiaáramlás
lehetséges mennyisége a saját belső keringési rendszer áramlási lehetősége, és a helyi (lokális)
különbség által meghatározott.
Az életrendszernek környezetet adó Isteni életbuborékban, a környezetben élő, időben később
született, keletkezett, kifejlődött eltérő szerveződések energiaellátásának az eredőjét, a környezeti
térben zajló átlagos energiaáramlás, és a fiatalabb szerveződések belső keringési rendszerének
az átbocsátóképessége határozza meg, azaz az életáramlást fenntartó információs energia
az élőrendszer belső keringéséhez, az energiát átbocsátó és a szerveződések határait is
meghatározó határfelületek keresztmetszetéhez és az élet nyomásához is kötött.
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A szervezeten belüli egyenletes áramlás nem törvényszerű, itt is kialakulhatnak szűk
keresztmetszetek, nagyobb lokális különbségek ahol a környezettől némileg eltérő életenergia
áramlása átmenetileg szűkebb csatornákba terelődve a kialakuló helyi nyomástöbblet miatt
felgyorsul. Az életenergia, az időegységre jutó változtató képesség felgyorsulása, az élet
gyorsabb égése akkor következhet be, ha egy térben a megfelelő arányú áramlási
keresztmetszet valamely tényező, elszigetelés, energiaelosztási zavar miatt átmenetileg
beszűkül. A szűkület előtt lokális nyomástöbblet, a szűkület után nyomás és energiahiány,
energiapangás, a változást szállító részecskékből, az életenergia szükséges átáramlási
mennyiségéből átmeneti hiány következik be. Ha a nagy és idős élőrendszer belsejében az
energia elosztócsatornák mentén áramlási és ellátási különbség alakul ki, akkor a keringéstől
elzártabb térrészekben, szerveződésekben a friss és aktuális információs energiát továbbító
legkisebb részecskék által szállított, a jelenkori igénynek megfelelő életenergia aránya, a
fiatal, korszerű információ aránya lecsökken. Ilyenkor a szerveződés e része átmenetileg
öregebbé, régebben kapott, már nem aktuális információval ellátottabbá, de a környezethez
viszonyítva az aktuális információban hiányosabbá, korszerűtlenebbé válik.
Ha a környezethez viszonyítva elöregszik egy élőrendszer, (szerveződési szint), azaz
lecsökken, a friss és egészséges, a kor igényeinek megfelelő energiaellátottsága, egyre
kevésbé tudja az elégtelen mennyiségű életenergiát a kor követelményei szerint igazságosan
elosztani, amelytől a hatékonysága csökken, az életáramlási addig egyenletes keresztmetszete
differenciálódik, romlik. Néhol túlságosan nagy készletek, tartalékok halmozódnak fel,
máshol hiány és szükséghelyzet támad. Az ilyen élettér, az elosztási zavarral nem rendelkező
környezetéhez viszonyítva információban hiányosabbá, öregebbé, korszerűtlen
életszerkezetűvé és az életenergia elosztásban is rossz hatásfokúvá válik.
Ha a változás kezdeti hullámáról is azt feltételezzük, hogy párban jár, akkor a korábbi
térállapot megváltozása, pozitív és negatív részekből álló, kifelé és befelé terjedő
ekvipotenciális hullámpárt indított el. Ha ekkor nem volt a környezeti térben a másság, az
információ szétterjedését akadályozó, az időbeli kiterjedését eltérővé fejlesztő különbség,
akkor az valóban ősrobbanásszerűen kiterjedhetett az akkori változásban születő mindenségre.
Az életről alkotott kezdeti képünk azonban hamis. A keleti vallások értelmezik jól a
lehetőséget. Az élet forrása az élet, és az elöregedett, széttartó életenergia, eltérő összetételű
fiatal összetartó életenergiává átalakulása az időben végtelen.
A tér valamely részében, egy pontban keletkező, koncentrálódó változás negatív és pozitív
fél-hullámpárból terjedő hatáshulláma azonban egyre növekvő keresztmetszeten halad kifelé,
és ha nincs a környezetben e hullám terjedését lefékező, megváltoztató másság, (már
meglévő, a változás kiterjedését fékező eltérő környezet), az akadálytalanul és ellenhatás
nélkül szétáramolhatott a mindenségben. Ilyen esetben nem alakulhatott ki az élet, a keletkező
nagy kezdeti különbség is idővel elcsendesedhetett volna a környezetben. Hogy nem így
történt, ezt az életünkkel és a környezet változásának a folyamatosságából tapasztalhatjuk.
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Az állandó tér időben változó állapota:
Tételezzük fel, hogy a térben és az időben kiterjedő változás már a kezdetben sem pontszerű
helyről indult. Ez csak akkor lehet, ha már jelen volt az eltérés, a különbség, és a tér nagyobb
azonosságú, egymást jobban megértő, az életinformációt gyorsabban elterjesztő, és eltérő
azonosságú, egymással már rosszabbul kommunikáló, a változást kevésbé vezető részekre
osztódott. Ha ilyen volt a térnek, az ezek szerint már nem kezdeti állapota, az állandó tér
állapota, akkor a változás szele nem az egyedinek feltételezett ősrobbanásból, hanem egy
korábbi analóg folyamatból fejlődött tovább. Az ilyen, már időben változó, eleve
különbséggel rendelkező térben keletkező, növekvő eltérés, a különbség további
differenciálódása már nem terjedhetett egyenletesen, hanem az azonosság eltérő lehetősége
szükségszerűen tovább differenciálta a terjedés lehetőségét is. Az ilyen térrészben kialakuló
változás nemcsak egy kifelé ható, egyenletesen haladó energiahullám-párt indított el, hanem a
hatásinformáció a nagyobb azonosságú fiatalabb részecskékkel sűrűbben kitöltött térben
gyorsabban terjedt, mint az eltérő azonosságú, egymást már nem megfelelően megértő, sokkal
nagyobb tudati, cselekvési tehetetlenséggel rendelkező idősebb részecskék között. Az ilyen
térrészben az is megtörténhetett, hogy a gyorsabban haladó kisebb tudati tehetetlenségű
részecskék által szállított információ megelőzte a lassabban haladó, egymást között a
változást rosszabbul továbbító információs részecskéket, és előbb ért egy adott térrészbe,
mielőtt a nagyobb tömegű, tehetetlenebb hordozók, az általuk szállított, már kevésbé aktuális
információval odaértek volna. A fiatal, dinamikus mozgékony (és sokszor radiális irányokban
szabálytalanabbul haladó) részecskék tehát időnként megelőzhették a lassabb, de az
életáramlási szabályokat megtartó küldöncöket, és ezzel elterjeszthették, hogy jön a változás
vihara, ideje felkészülni. A távoli hatásváltozásból érkező, de kis energiaszintű hatást továbbít
részecskék sokszor előbb értek a későbbi tett, a változtatandó esemény színhelyére, mint a
később érkező végrehajtók, a valódi hadsereg, amely a környezet átalakítást, a tényleges
rendrakást elvégezte. A korábban érkezett küldöncöket jobban megértő, a változásra időben
felkészített kis energiaszintű de kellő azonosságú részecskék sikeresebben készültek fel a
változásra, ezért tovább fejlődve túlélővé váltak. Az is gyakran és könnyen megeshetett, hogy
az ekvipotenciális gömbhullámokban kiterjedő élethullámok részecskéi, a változás hullámai és
határfelületei közé szorult, együtt életutazó részecskék, miközben az egyediség felé fejlődtek, nemcsak
elszigetelődtek a környezettől, hanem egymásnak körbeadott kölcsönhatásokat gerjesztve,
együtt mássá fejlődve nagyobb azonosságúak maradtak, azaz jobban megértették egymást,
mint az eltérően változó, fejlődő de nem elég nagy azonosságú részecskéket. Az ilyen
ekvipotenciális jellegű élőrétegeket elérő, szétterjedő változási információ, hatás mindig
gyorsabban haladt a nagyobb azonosságú környezetben, mint az idegenekkel kevert, egymást
kevésbé megértő, kevésbé együttműködő képes környezetekben, ezért ha az életszférában
gyorsan körbeérő változási hullám másságot okozó hatása telítődött, az újdonság varázsa
gyorsan megszűnt. Ilyenkor megnőtt az azonos információ tartalmú hírek, termékek
produktumokban lévő részletek azonossága, és az azonosságaiban felszaporodó életterekben
az egyre kevésbé eltérő élettermékek túlkínálat miatt infláció, leértékelődés kezdődött. Ha
egy élőréteg, faj, alfaj, az életben együttutazó részecskékből kialakult szerveződés,
életbuborék túlságosan elszigetelődött a környezetétől, a bejövő és a fejlődést javító
információs másság és a termékek fejlődése, lokális változatossága, a sokfélesége csökkent.
Ilyenkor mindig felszaporodott az azonosság, nőt az életverseny és túlkínálat alakult ki.
Ha az élettérbe beérkező mérsékelt különbség újdonsága, a másság varázsa csökkent, akkor az
azonos információval telítődő élőrétegből már csak kifelé, vagy befelé haladhatott a változás
hulláma. Ha a határfelületek a korábbi elszigetelődés miatt nagyon zártak, az élőrétegben
keletkező élettermékek kiáramlása, az exportálható életváltozat keveredése megnehezül. Ha a
környezetben ez a termék, életvariáció nem jelent újdonságot, nem jelenik meg a kereslet és
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lehetetlenné válik az export határokon kívülre juttatása. Ilyenkor a túlságosan korszerűtlen
élettermékeket készítő élőrétegek határai, a kifelé menő exportot gátolva egyre jobban
lezáródnak, amely miatt túltermelés, eladhatatlan készlet felhalmozódás és infláció alakul ki.
A kifelé terjedő hullámokkal a változás egyre nagyobb életfelületen oszlott el, ezért az export
növekedésekor az egységnyi keresztmetszetre jutó feszültség mindig csökkent, de a befelé, a
térrész szimmetriában lévő középpontja felé haladó energia (import) lendülete, és ezzel a
térrész feszültsége mindig összegződött.
Ha a tudatosodás kezdetén megismert változás nem pontszerű térrészben, hanem egy
ekvipotenciális jellegű, a másságtól elkülönítő határfelületekkel határolt többdimenziós
élettérben terjedt ki, a változás hullámai mind kifelé, mind befelé (de eltérően) terjedhettek,
amelytől egy ekvipotenciális jellegű, a térben és az időben táguló, de a belső szemében
szűkülő, a cigaretta karikába fújt füstjéhez hasonló toroid gyűrű térrész alakult ki.
A térben időfolyamat alatt kitáguló toroid gyűrűben, egyszerre kifelé és befelé is terjedő, a
vezetőcsatorna keresztmetszetében és ezért a terjedési sebességében és egymáshoz képest is
eltérő, az időben növekvő különbséget szállító gömbhullám-pár alakult ki. A változás, (a
reakció) keletkezési kifelé haladó ekvipotenciális gömbhullámban a változást vivő különbség
hulláma csökkenő tendenciában haladt, azaz egyre nagyobb térben és életfelületen osztott el,
amely miatt a kezdeti feszültséget okozó különbség az időben csökkent. A térben időegység
alatt eloszló, az időben csökkenő különbség a környezetben kialakult állapotokat kevésbé
megváltoztató, elviselhető, átélhető jó élménnyé az Isten által információs energiával segített
életlehetőséggé alakult. A változás kifelé, - a még változatlan, a múlt állapotában lévő
környezet felé - haladó, terjedő hullámában az átvett kezdeti különbség és az állapototokat
megváltoztató feszültség lecsökkent, az ilyen táguló térrészek állapotváltozási eredője a
kisebb életnyomás és az öregedés felé haladtak.
Gondoljuk át, hogy mi történt a befelé haladó, az egyre kisebb térben és az időben is szűkülő
keresztmetszetben haladó változási hullámpárral?
Az azonos változásban keletkező toroid hullámból, a külső tér (a makrokozmosz) felé
kiáramló, egymástól némileg különböző, de közel azonos energiaszintű, a lendületirányban
nem teljesen, de kellően nagy azonosságú, összetartó irányba (közös cél felé) haladó
részecskék, a térben kialakuló gyülekezési, kereszteződési pontokon, az ionrácsot létrehozva
összegződhettek. Ilyenkor és egymásnak impulzust okozva, az eredeti iránytól kölcsönösen
eltérítve kölcsönös eredőre, vegyülésre és célazonosságra jutva, a környezettől eltérő
azonosságú, egyre nagyobb sebességű energiahullámként közössé csoportban haladhattak
tovább.
Míg a szervezett közösségből már kifelé haladó, és jellemzően egymástól távolodó, (időben
növekvő életbuborék külső határa felé életutazó) részecskék közötti kapcsolat,
információcsere folyamatosan romlott, addig az egymás felé haladó, egyre nagyobb
azonosságúak között javult az azonosság és ezzel az információátadás, a korszerűsítő
információtovábbítási lehetősége.
A változás továbbításában, a korszerűsítő információ terjedésében időben növekvő eltérés
keletkezett az összetartó, fiatal szerveződésbe (a gyorsabban fejlődő központba) és ezért egyre
nagyobb tömegbe épülő részecskék szerveződései, és a már széttartó irányba haladó,
elöregedő, felbomló szerveződéseknek az élettársulásból már kifelé haladó tendenciájú
részecskék elöregedő szerveződései között.
Az egymáshoz viszonyítva eltérő, az összegződés és az összetartás irányába tartó, életbe
sűrítődő fiatal szerveződések és az életből már kifelé haladó részecskékből szerveződött
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idősebb részecskék között tehát haladási irányban életcél ellentét, és időben növekvő
azonossági eltérés keletkezett. Az életbe befelé haladó, egymással összefogni és párosodva,
alrészecskéket cserélni képes fiatal szerveződések egyre nagyobb azonosságúvá és
sikeresebben együttműködővé váltak, míg a már nem párosodó, információs energiaszintű
részecskéket már nem nagyon cserélő, elöregedett, az információkat is visszatartó
szerveződések egymáshoz és a fiatalokhoz viszonyítható azonosságai, ennek következtében
az együttműködési lehetőségük is csökkent.
3. ábra: Az életenergiát adó részecskék térbeli átszerveződése
Elöregedő, széttartó
részecskék kifelé
haladnak, de egy másik
élettérben másokkal,
idegenekkel még
összegződhetnek

szimmetriasík

A legnagyobb életnyomású
átlagos élőrétegben felerősödő
változás egy nagy azonosságú
részecskékkel tellített
élettérben először összeér, és
kifelé táguló, befelé szűkülő
toroid alakban terjed tovább.
A központban a lendületüket
összeadó, fiatal, savas,
erősen erodáló képes, nagy
azonosságú és még nagy
belső feszültségű részecskék
kékek, agresszívek, míg a
közös élettérből kifelé
kiterjedő, már lúgos
részecskék egyre közelebb
kerülnek a semleges,
neutrális és hívő állapothoz.
Míg a kifelé haladó energiahullám egységnyi különbsége, és a változási energiának a térben
széttartó, iránybeli azonossága időben csökken. A kialakult és az azonos szerveződésben addig
együttváltozó egyediség csökken, majd eloszlik a térben, addig a befelé haladó lendülethullámban
nagyobb irány és a közös cél felé tartó, nagyobb azonosságú részecskék egymással összegződő,
egymást a lendületben és a hatásban is erősítő, új energiában és változtató képességben növekvő
tendenciájú közös tömegbe épülnek. Látható, hogy a kifelé haladó részecskék, életbuborékok
céliránybeli összetartása csökken, a széttartás növekszik és az együttműködő képesség romlik. A
befelé haladók között csökken a távolság, és a közös cél összekovácsolja az új szerveződést. A
célközpontban új élet fogan, amely előbb az erejében kiteljesedik, majd az élete legnagyobb
hatóképességének az elmúlása után elöregedve szintén eloszlik és szétfoszlik a térben.

A fiatal és az életbe befelé haladó részecskék között az együttműködési, a több változás és a
fejlődés felé hajtó vágy segíti a közös, hatékony egyedi cél felé haladó tömegbe épülést, a
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teljes hatóképesség, az erő és a tudás elérését, míg az életből és a korábbi közös
szerveződésből már kifelé haladó, széttartó irányú részecskéknek a célja a nyugalom, a
kevesebb változás, az elmúlás fékezése. Ez alapvető érdek és célellentétet tart fenn az életbe
befelé haladó, a szerveződési tavasz és a kompresszió állapotában az energiában
koncentrálódó, és a már az életből és a közös szerveződésből is kifelé haladó, széttartó irányú,
szerveződési ősz és tél állapota felé haladó részecskék együtt életutazó csoportjai,
életbeszerveződő együttműködő közösségei között.
A térben kialakult változásban a toroidban befelé haladó változási hullámnak az a része,
amely a központi síkba, a szimmetriasíkba esett teljesen összegződik, amely miatt az időben
nagyobb szimmetriába jutó központban nagyobb életnyomás, magasabb változássűrűség és
központi egyenlőség alakulhat ki. Az ilyen gyorsan változó körülmények között is életképes
és jó problémamegoldó szerveződés, az időbeli gyorsabb fejlődése miatt irányító, a fejlettebb
információt, az életenergiát elosztó, vezetési és uralkodási lehetőséget kaphat, de a közös
szerveződésbe bekerülő energia egyenletes elosztása is a felelősségi körébe tartozik.
A szabadabb térré, a múlt felé eltávozó, az irányukban széttartó, egymással romló kapcsolatú
és az életenergia lendületét már nem hatékonyan koncentráló részecskék azonban csak
egymáshoz, a korábbi társaikhoz viszonyítva tartanak széjjel, eltérő irányokba, mert ha nem
vesztik el a térben a lendületüket, akkor a más szerveződésekből azonos cél felé elindult
idegenebb részecskékkel még összetartozó közös tömegbe épülhetnek. Az elöregedett, az
életáramlásban elfáradt részecskék jelentősen lecsökkent dinamikája (tömeg x lendület =
kinetikai erő) (az életerő egy része) azonban bármennyire csökkent, mindig találhat
hozzámérhető energiaszintű, fejlettségű, ellenirányba haladó társat, amellyel új
együttműködésre szövetkezhet. A közös életerő, az élet lendülete az élet dele után
folyamatosan csökken, amely végül az életáramlás leállásához, a keringési rendszer
elégtelenségéhez és ezzel valamelyik nagyobb azonosságú életrétegben (nirvánában, a
mennyországban), a csillagtéri közös részecske közegben határozatlan háttérrezgéshez vezet.
Míg az egymást az élet delén hatástalanító, az életből kifelé és széttartó, nagyobb egyediségű
részecskék már nem tudják az energiájukat egymással összegezni, addig a kellően összetartó
irányú lendülettel, közös céllal rendelkező tömeg azonban valószínűen nagyobb szimmetriájú, nagyobb
biodiverzitású, kezdetben még sokféle részecskéből összeálló fiatal, új szerveződésbe fog
tömörülni. Ha az ilyen részecske nem pontosan érkezik a téridős randevúra, az antitársán
megperdülhet, és elvesztheti a sokáig őrzött neutralitását, töltött részecskévé válhat,
szerelembe eshet és elvesztheti a korábbi lendületének egy részét és a függetlenségét is.
Más a helyzet, ha a kezdetnek hitt változás idején a környezetben bármely olyan másság,
korábbi idősebb szerveződési variáció már létezett, amelynek a maradványain, utódain, az
időben későbben keletkező és kiterjedő változás állapotmódosítást és ezzel kölcsönhatást is
okozhatott. A szabadabb térrész, a múlt felé elinduló, a régi elöregedett, már nem jól működő
kapcsolatokból kilépő, életzónát változtatni képes részecskék miközben lebomlanak és
kiépülnek a régi kapcsolataikból és szerveződésekből, új, a maradék lendületükhöz mérhető
kapcsolatokat létesíthetnek a tér és idő egy másik részében. Ha a másik szerveződésből
eltávozó részecske nem a korábbi szerveződésben vele együtt életáramló, felnövő, nagyobb
célazonosságú már ismert tulajdonságú, nagyobb azonosságú társat választott, hanem egy
idegenebb szerveződésben kereste az elvesztett szimmetriáját helyreállítani, őt kiegészíteni
képes szimmetria párját, tőle eltérő, kisebb azonosságú részecskék közé keveredhetett. Az
idegen életszférákba bejutó szerveződéseknek a helyiekétől eltérő személyes adottságai
másságként, sokszor kívánatos különbségként jelentek meg. A mérsékelt különbség, a
sokaságból kiemelkedő kellő másság mindig vonzó, de a túlzott másság taszító.
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Ha túl nagy volt a másság, akkor beilleszkedési, vagy befogadási zavar keletkezhetett, amely
ellenhatást változz ki a távolról jött idegent befogadó környezetben. Ha azonban olyan
kedvező egyéni tulajdonságokat, képességeket, színeket vitt be az új életterületbe,
amelyekben ott korábban hiány volt és ezért igény mutatkozott, elfogadottabbá és befogadottá
válhatott, beépülhetett, benősülhetett az új életterületbe, a szimmetriatársul választott párja
környezetébe. Ha a hatásnak megfelelő kiegészítő képességű párja, megfelelő ellenhatással
találkozott, ez impulzus és vonzalom keletkezéséhez és utódok nemzéséhez vezetett, amelyek
újabb, de más térpontból kiterjedő, időben későbbi energiahullámot (hullámokat) indított el.
Az élet az eltérő életterekben nemcsak folytatódhatott, hanem időbeli eltolódással visszahatott
a kezdeti állapotok helyszínén időben későbben kialakult jelen és jövőbeni állapotaira. A
múltból származó hatásinformációt szállító küldöncök sikeres lefékezése, a változás
kölcsönhatásával történő elterelése, beilleszkedése tehát időbeni késedelembe hozása később
visszahatott a közben a jövő állapotába kerülő élettér állapotára.
A másságnak az ára azonban rendszerint több ellentét, amely az azonos irányban az
összefogás felé együtt életáramló fiatalok ellentétes forgásirányában, eltérő nemi töltésében,
nagyon sokszor eltérő életcélokban, eltérő részleteket tartalmazó más igényekben jelenhet
meg. Az életrohanás lefékezésének ára van, amelyben az egymást a lendület, vagy és
perdületszimmetria hiányban kiegészítő, lényegében az életáramlást és a töltést is kölcsönösen
lefékező részecskéknek az együttélés érdekében meg kell változtatni a korábbi céljaikat,
szokásaikat, a személyiségüket, meg kell tanulniuk alkalmazkodni, az életáramlás szabályait
kölcsönösen elfogadni. Az egymás után keletkező többszintű élet erről szól.
Az élet első negyede az optimizmusról, a tapasztalás és az ismeret megszerzésről szól, míg a
második negyede a megszerzett tapasztalatok és élettudás felhasználásáról, a kiteljesedésről.
Ha a szerveződés nem került elég életszimmetriába, ha a megértése és az élettapasztalása nem
került megfelelő belső és külső elosztásba, az élet harmadik harmadára feszültséggel telik fel,
és az öregkör pedig a megszerzett életszimmetria következményéről szól.
Csak azok a szerveződések juthatnak be a nagyon nagy részecskesűrűségű, de kevés
életáramlási lehetőséget biztosító mennyei közösségekbe, az Isteni többség birodalmába,
amelyek megismerik, és attól kezdve megtartják az élet szabályait. Az élet kis közösségben
nem korlátozza az életáramlást, kevésbé kell egymáshoz igazodni, a szabadság illúziója
majdnem teljes lehet, de ez csak a fiatal korban, a még nem ismert akadályok, gátak miatti
téves illúzió.
Minél nagyobb időben változó tömeg él minél kisebb élettérben, annál több a szabad áramlást
gátló korláttal kell az életáramlást az együttélés érdekében korlátozni, és ha nem képes az
egyre szűkebb élettérbe kényszerülő, egyre nagyobb feszültségű tömeget a szerveződés
exportálni, a határokon túlra juttatni, élettermékkel telítődés és egymás életáramlásban
akadályozása miatt belső káosz alakul ki. Az ilyen térben élő részecskék egyre nehezebben
érnek oda ahová tervezik, egyre több akadályt, korlátot kell legyőzniük, az életben
maradáshoz, amely miatt az ilyen élettérben kialakult (beszorult, elhatárolódott) élet minősége
egyre rosszabbá válik. Ha a kialakult célok felé, a központ és a fejlődés felé haladó részecskék
nem értik meg a természet szabályait, és a feszültséggel feltelő életet továbbra is a haladás, a
nagyobb fejlődés, és a még nagyobb energiakoncentráció irányába erőltetik, a környezethez
viszonyítva túlnyomás alakul ki, a belső feszültség az egekig szökhet, és ettől rendszerint
felszakadnak a szerveződés határai. Az ilyen állapotba került szerveződés elérte az adott
ciklusban lehetséges fejlődése határait, tovább nem fokozhatja a belső nyomást a robbanás
veszélye nélkül. Az élőrendszerünk, a túl nagy tudati és tömegi tehetetlenség miatt elzáródott
a környezettől, a helyes életáramlási arányoktól, túlfejlődött, elöregedett és robbanóképes
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eleggyé vált. Ha a káosz miatti a belső feszültség, nagyobbra nő, mint a kialakult
határfelületek által az életteret elhatároló korlátai, akkor a belső túlnyomás e határokat
felszakítja, és az élet túlérett gyümölcsében lévő részecskék szerveződései elhalnak, a még
kellő energiájú, illékonyabb részecskék eltávoznak a környezetből. A közös szerveződést
alkotó, információt hordozó, változtatóképes közösség ilyenkor szétárad, szétszéled, és
kölcsönhatást keltve eloszlik a kisebb feszültséggel rendelkező környezetbe.
A Gaia bioszférájában kifejlődött emberi szerveződés, mint egyre rosszabbul szervezett, már
túl sok kényszerben élő élőrendszer elöregedett, az életenergia elosztására egyre
alkalmatlanabbá vált. A tartalékok túlzott felhalmozása miatt az energia és a javak elosztása
egyenlőtlenné vált, egyre nagyobb, egymást generáló hullámok keletkeztek a rendszerben,
amely miatt a nagyobb energiaszintű szerveződésünk a genetikai információjának az
átmentésére, szaporodásra vágyik. A Föld, Gaia, vagy az élőréteg szaporodása nemsokára
meg fog történni, a bolygónk élőrétegei erre készülnek.

A tej és a nagy azonosságú folyadékok állapotváltozása:
A nagy azonosságú részecskékből álló, homogén folyadékoknak viszonylag kicsi a keverés
elleni ellenállósága, amelyek azonos irányba keverve könnyen azonos irányú áramlásra
bírhatók. Ha nagyon finom szemcsékből álló homogén port hasonló állapotba hozunk, az
folyadékszerűen viselkedik. Ehhez csak az kell, hogy a por részecskéi nemcsak azonos
méretűek, hanem több tulajdonságukban és a szerveződési fejlettségükben is azonos
állapotúak legyenek. Ha a friss tejbe citromsavat, narancsitalt, gyümölcslevet, más állapotban
lévő nagy azonosságú, energiában és szervezettségében eltérő, gazdagabb folyadékot töltünk,
a két anyag egymásba vegyülésekor a keverés elleni ellenállása megnő. Látszólag sűrűbbnek
érezzük a kapott elegyet, keveréket, vegyületet, mindenesetre sokkal nehezebb keverni, a
keverés és a változás elleni ellenállásuk megnő. Az egymásba illeszkedő, eltérő méretű, eltérő
fejlettségi állapotú részecskék sikeresebben kiegyenlítik egymást, belekapaszkodnak az
egymásba (hoz) illő eltéréseikbe, azaz az alakbeli, vagy a vegyi (természetbeni) másság
taszító, vagy kötőerőt, ellenszenvet, vagy rokonszenvet (gravitációt) hoz létre. Ha az egyik
anyag eredendő, vagy kialakult hiányosságait, a másik anyag többlete megfelelően kitölti, ha
az öreg szerveződések mellé megfelelő arányú fiatalok, a férfiak mellé megfelelő arányban
nők kerülnek, azok mellé megfelelő arányban utódok születhetnek, és a látszólag élettelen, de
időben változni képes, és változtató képességgel rendelkező anyag, időben gyorsabban
változó életbe szerveződik. Ilyenkor erősebb kötőerő, vonzalom, szeretett jelenik meg az
egymáshoz tartozó, nagyobb azonosságú, de egymást sikeresen kiegészítő részecskék között,
mint a másságból könnyen fakadó gyűlölet taszító ereje. Ha a kiegészítés sokszintű belső
keveredéssel, az alszerveződések szaporodásával és az utódokban megjelenő vegyüléssel is
párosul, a kötőerő még jobban megnövekszik, a fizikai módszerekkel, erőhatásokkal nem
bontható oldhatatlan vegyület alakul ki.
A folyadék állapotba kerülő szerveződések, nagyon nagy azonosságú, jellemzően homogén
anyagokba szerveződnek, amelyek általában a szerveződési ősz állapotába kerülve az
elfolyósodás és a nagyobb azonosság állapotában sokszor könnyedén vegyülnek egymással.
A folyadék állapotú, nagy azonosságú homogén anyagok, a nyomást, a hőt és a feszültséget
együtt viselik, az információs energiát jól elosztják egymás között. Ha az ilyen anyagok
kevesebb információt, gerjesztést kapnak, mint a fejlettségük által meghatározott feldolgozó
képességük, megdermednek, csökken az időegységre jutó változásuk, megszilárdulnak, és
nagy azonosság esetén amorf, sokféleség esetén határfelületekkel elválasztott kristályos
anyagokba szerveződnek, szilárdulnak, anyagszerkezetbe rögzülnek az állapotaik, arányaik.
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Ha a folyadékot alkotó részecskék fejlettségéhez képest az időegységre jutó gerjesztést
növeljük, a szerveződés felforr, elgőzölög, a fiatal és hatóképes részecskéi elpárolognak.
A folyadék állapot a megfelelő életenergia elosztás, a kiegyenlített teherviselés, az elviselhető
gerjesztés időszaka, amelykor valószínűen a szerveződési ősz állapotból lebomlásba kerülő,
fiatal szabad, nagyobb azonosságú részecskék társulnak egymással az új és jobb élet
reményében, amelyeket akár az isten, a Természet neutrális angyalainak is tekinthetünk. Az
ilyen nagy azonosságú részecskékből szerveződő homogén anyagoknak nagy az affinitásuk az
őket megfelelően kiegészítő részecskékből szerveződő fejlettségű, állapotú anyagokra, de nem
jól viselik az ellenkező fázisban lévő, energiában sokkal gazdagabb, fejlettebb
szerveződéseket, pl. az olajokat, a nem nedvesíthető anyagokat, amelyekkel már nem
vegyülnek, és éles határfelülettel elkülönülnek egymástól. Bár kényszerkeveréssel emulzióba
kényszeríthetők e részecskék is, de az elkülönülés a mikroszinteken is megmarad, a gazdag és
a szegény, a fejlett és a fejletlen részecskék már nem párosíthatóak tömegesen össze.

A jó relativitása:
Amikor az első tudat, az első szerveződés, az Isten megértette a természet törvényeit, azokat
már nemcsak elfogadni, hanem befolyásolni is képessé vált. A kifejlődött közös tudat
megértette, az életből kifelé haladás relatívságát, és a célok relatívságát is. A ma már a
mindenséget működtető, az életet is szabályozó (befolyásoló) közös tudat felismerte, hogy a
jó relatív, mert éppen azt ismerjük el jónak, amely a szorult helyzetünkből kisegít.
Ha a változás megbontotta a korábbi szimmetriát az életszimmetria nélküli állapotot hozott
létre, a tudathasadásnak is tekinthető hiányos állapot megszüntetésére, a teljesség, a
mindenhatóság visszanyerési lehetőségeire vágyó részecskék azonnal vegyülni és szaporodni
kezdtek, amikor megértették, hogy ezzel csökken a jövőbeni szimmetria és képességhiányuk,
közelebb kerülhetnek a teljességhez., az élet megmaradási lehetőségéhez. A nemcsak egymást
között, hanem a másokkal is sikeresen szaporodó, és az utódaikban vegyületekbe keveredő
sokféle alrészecske megfelelő keveredése, ideális aránya esetén valóban magasabb
szimmetriába, nagyobb átlagos egyensúlyba kerülhettek, amely miatt a vegyülés és a közös
szerveződésbe épülés, a párkapcsolat és a szaporodás a szabadságvággyal egyenlő céllá vált.
Míg az életre kelt, időben változó részecskék egyrészt tele vannak a szabad áramlás utáni
vággyal, illúziókkal, másrészt hasonlóan erős vonzalmat éreznek a párkapcsolatra és a társra.
Míg a szabadságvágy az eltávozásra, a párra vágyás a visszatérésre ösztönöz, amely ezzel
folyamatosan szétszórja, és eltérően egybeépíti az időben változó mindenséget. A
szeretetérzés, a gravitáció, és az ellentétből fakadó gyűlölet, a taszító érzés egymás párját
képezi, amely megfelelő keveredés esetén fenntartja az élőrendszer térben és időben is
szétterjedt működését. Az impulzuskor és az előző szerveződésből történő bomláskor
kialakuló szimmetriavesztés megszédítette az Istentől eltávozó, az egyediség és a
tudatfejlődés útjára lépő részecskéket, amelyeknek a korábbi szerveződési közösségbe épült,
megszerzett emlékei az egyediség felé haladó úton elmaradó társakkal elvesznek, és csak
nagyon hiányos alapismeretek maradnak meg. A régi, elhaló szerveződésekből eltávozó
részecskékkel a szerveződés közös tudatának az emlékei is csökkennek, és a társakban addig
kapott információ, a korábbi együttes tudás és közös Isteni teljesség, képesség lecsökken. A
szerveződési kollektívából kilépő részecskék nemcsak elvesztik a korábbi társaikkal kapott
tudásukat, hanem a közös tudat addig mindenkinek rendelkezésre álló hatalmas forrásából
sem meríthetnek többé. Az önállóság mindig a kialakult szerveződések tudati
degenerációjával, elbutulással kezdődik, ahol a korábbi szerveződésben kialakult, összegződő
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közös, univerzálisabb tudás egy része az életközösségből eltávozókkal mindig elvész, és a
sokféleség lehetőségét a közös rendszerből kiválással az egyféleség lehetősége, a mi
lehetőségét az ego, az én lehetősége foglalja el.
A társaitól elválló, az önállósodás útjára lépő szerveződés hamarosan magára marad, és
társtalanná válva egyre nagyobb igényt érez a közösségre, a személyes előnyök, képességek
sikerek elismerésére. Miközben az egyedi képességek kifejlődnek, az ilyen szerveződés a
környezetétől egyre másabbá, egyedibbé válik, a magány és a társtalanság egyre nagyobb
erővel ébreszti fel a közösség és az elismerés utáni vágyat, amely egy idő után a legfontosabb
életcéllá válik. Az Istent, a korábban együtt élő közösséget elhagyó részecskék függetlenedési
és önállósodási célja nemsokára módosul, és miután megértik az esendőségüket, a
védetlenségüket, a cél a társas kapcsolatba épülés felé irányul. E részecskék nemsokára
megtanulják, hogy a szerveződésekből kiépülés, a leépülés a széttartással és az egyre nagyobb
együttműködő képtelenséggel párosul. A magára maradó, sebezhető, sérülékeny, rövid
életidejű, könnyen mulandó részecskék hamar megértik, hogy ami velem azonos irányba jön,
de mérsékelten és kitartóan közeledik felém, az valószínűen velem van, az a célomban
támogat, az és annak a hatása jó nekem. A magára maradó, az isteni közösségekből
eltávozó részecskéknél a jó fogalma a társuláshoz, a támogatáshoz és az egybeépüléshez,
a célazonossághoz kötődik, azaz az a jó, aki támogat, aki velem tart, aki segíti a céljaim
és a magasabb szimmetria visszanyerését.
Ha az önállóságot kiváltó impulzusban az életbuborék perdületre és ezzel töltöttségre tett
szert, ezzel csökkent a stabilitása, a forgási szimmetriája, ettől többnyire megszédült, forogni
kezdett és romlott az élethelyzetek megítélési lehetősége, könnyebben tévedett, hibázott. A
hiányzó tulajdonságok visszanyerési lehetősége az ilyen tudással, tulajdonságokkal
rendelkező részecskékhez társulással lehetővé vált, és a lendületes együtt-haladásban a már
részletekben szimmetriahiányos neutrálisabb szerveződések, vagy a forgása miatt a
töltöttségben és ezzel az összefüggések felismerésében szimmetriahiányos szerveződés
megítélési képessége és ezzel a egyediségének a megmaradási lehetősége javult. A fiatalkori,
közös célok és közös irányba haladás, az együttműködő közös szerveződésekbe épülés az
életet és a megmaradást segítő céllá vált. A természettől eredendően kapott (hozott)
társulási lehetőség ma is meghatározza az egyediség és az önállóság felé haladó életbe
szerveződés időszakát, a fiatal kor időszakát, az élet kezdeti lehetőségeit.
Az élet azonban nem ér véget a közös célok megfogalmazásával, azok gyakran ellenkeznek a
mások által is megfogalmazott, ellenérdekelt célokkal. Ha a cél a jó élet, az összefogás és az
egymás segítése, a békés egymás mellett élés, a sokasodás és a szaporodás, az élettér
kiterjesztése, ez jó azoknak a részecskéknek, akik elnyerik e térnyerési lehetőséget, de rossz
azoknak a részecskéknek, akiknek az életterét a másik élet térnyerése beszűkíti. A fiatalok
térnyerése az idősebb, a korábbi eseményekben, az időfolyamatban előbb kifejlődő
szerveződések térnyerését rendszeresen beszűkíti, az egyik faj térnyerése a konkurens, a
célban ellenérdekelt faj, alfaj, szerveződés térnyerési lehetőségeit, életlehetőségeit és
szabadságát beszűkíti. Ami tehát jó az egyik szerveződésnek, az nem szükségszerűen jó a
másik szerveződésnek. Ha az öregkor és a fiatalság aspektusából közelítjük meg a kérdést,
amikor a térben, energiában és időben koncentrálódó, a belső létszámukban, az
alszerveződéseikben kiteljesedő, a nyár állapotba kerülő szerveződések elérik a legnagyobb
hatóképesség, koncentráció képesség, a kiteljesedés legnagyobb feszültségével járó
életidőszakot, nemcsak sok belső energiával, hatóképes fiatal, lendületes részecskékkel telnek
fel, hanem elkezdődik a belső célváltozás, elérik az élet fordulóját. Amíg ezt megelőzően az
ideális életteret nyújtó szervezetbe beáramló részecske még a társulás és a közös tömegbe
épülés felé tartott, egyszerre csak túl sokan lettek, az élettér egyre szűkebbé vált, egyre nőtt a
belső feszültség, amely egy idő után már a külső környezeténél nagyobbra emelkedett. A
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közösségbe épülés, az eredeti cél, az együttműködő-képes, kellő azonosságú, az életáramlást
segítő társak meglelése, az együtt kitermelt energiát még megfelelő elosztó élettér, otthon
megszerzése, kialakítása. A rendszeresen túl jól sikerülő, túlnépesedő élettér, mindig
túlszaporodáshoz és az energiahordozó sokaság számszerű térbeli növekedéséhez, az egy
részecskére jutó élettér beszűküléséhez és a feszültség emelkedéséhez vezet. Ha a korábbi
szerveződésbe épülő, egymást még jól értő részecskék, megfelelő azonosságú, de még kellő
különbséggel rendelkező részecskéket hoz létre, az azonosság és a másság arányai, és ezzel az
elosztás és a fejlődés arányai helyesek maradhatnak, békében virágozhat az élet. Ha azonban
egy élettérben valamely faj, alszerveződés tartósan elszigetelődik a többi szerveződési
szinttől, ha tartós hegemóniába kerül, és az élettér határai túlságosan bezáródnak, a faj (alfaj)
nemcsak elszigeteli a környezetet magától, hanem ő is elszigetelődik a rendszeres
megújuláshoz szükséges beáramló kis energiaszintű, fiatal, fejlett korszerű információt hozó
információs energiától is. Ilyenkor a sokféleség megfelelő arányait még fenntartani képes
szerveződés a fiatal, korszerű életenergia beáramlásban hiányossá válik, és az élettér az
elöregedése miatt egyre nagyobb belső feszültséggel telik fel. Ha a rendszeres megújulás, a
fiatal életerő életpiramisba beáramlási lehetősége elvész, egyre nagyobb élettéri azonosság,
belterjes szaporodás alakul ki, amely csökkenti a sokféleség, a magas biodiverzitás
változatosság lehetőségét.
Ha az éppen megfelelő keveredési arányok lehetősége leszűkül, az azonosság növekedése az
egyféleség kialakulásának kedvez, és az elnyomóvá váló kisebbségi hegemónia
kialakulásához vezet. Ilyenkor a kellő sokféleség egyenletes energiaelosztása egyre
differenciáltabbá, egyenlőtlenebbé és a nagyobb azonosságúak felé differenciált áramlása
miatt igazságtalanabbá válik. Ha az élettér keveredési eredője romlik, a fejlődés és a
visszafejlődés egymástól elkülönítő másságának az eltérés felé haladó ollója, az
elkülönüléshez és az elszigetelődéshez, polarizációhoz vezet. Ez az együttműködő képesség
csökkenését, majd a meg nem értés és a teljes együttműködő képtelenség kialakulását
eredményezi. Az élettér polarizációja a túldifferenciálódás, a túl eltérővé válás, a rossz
keveredés következménye. Ha a gazdag nem különül el a szegénytől, az öreg a fiataltól, a
szakismeretekben és a részletekben tudós az összetettségben és univerzitásban bölcsességtől,
ha a nők nem különülnek a férfiaktól és az erősek sem a gyengéktől, akkor a megfelelő
sokféle másság aránya, a kellő keveredés megmaradhat. Ilyenkor az élettér sokszínűsége,
magas biodiverzitása az életteret telítő szerveződések között sikeresen fogja lefékezni az idő
rohanását, és a többieken uralkodó hegemónia hiánya esetén arányosan fogja elosztani a
változási energiát. Ha az élettérbe beáramló fiatal fejlett tudás és energia kevesek által
kisajátítódik, és a sokféleség polarizálódva elkülönül egymástól, egyre nagyobb belső
feszültség alakul ki, amely ellenérdekeltséghez, nagyobb energiaszintű differenciálódáshoz és
végül az addigi szerveződés meghasonlásához, bomlásához vezet. Ha a közös célok
elvesznek, és helyette egymással szemben álló, ellenérdekelt célok alakulnak ki, ha a fiatal
beáramlók, az idősebbek, az életből már kiáramlók ellen fognak fegyvert, az élettér minősége,
életre alkalmassága csökken, amelytől az élet minősége és a szerveződési tér életegészsége
csökken.
A szerveződésekbe és együttműködésekbe hajtó korábbi jó cél ilyenkor módosul, majd
megváltozik, és a már rossz életteret adó, elöregedő szerveződésbe, környezetbe épült fiatal
részecskék kivándorlási folyamata felerősödik. A már csak rossz életminőséget biztosító
élettér alkalmatlansága sok részecskét arra késztet, hogy a hegemóniából kialakuló terrort,
ellenterrorral ellensúlyozza, hogy a személyes szabadság állandó igényét az időben növekvő
elnyomással szemben is fenntartsa.
Ha egy élettér valamelyik alfajában, szerveződésében túlszaporodik, a felsőbb fogyasztók
jóléte és a feladó táplálólánc ínsége fokozódik. Ilyenkor negatív és pozitív energiahullám
indul el az élettérben, és az energiaáramlás, az arányos elosztás egyenletes lehetősége tovább
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romlik. Az életre és az együttélésre alkalmatlan életterekben elfáradó, az egzisztenciális
harcot feladó szerveződésekből, a közös élettérből kiáramló, elöregedő, elhaló életbuborékok,
a felbomló szerveződések száma növekszik. Mivel a fiatal részecskék nemcsak
energiadúsabbak, hanem mozgékonyabbak is, sok fiatal, még ereje és tudása teljében lévő
energiában még dús részecske elhagyja az ilyen életteret és másik szerveződésbe viszi az
energiáját, a változató képességét. A még változtatóképes, dinamikus fiatal energiában egyre
hiányosabbá váló, elöregedő szerveződések egyre nehezebben tudnak ellenállni a környezet
életnyomásának, és az korábban kiegyenlített információ és árucsere megfelelő export –
import aránya, a beáramló elöregedett, versenyképtelen termékek importja, és a kiáramló
fiatal életenergia export, a változtató-képesség addig kiegyenlített aránya elromlik. Ilyenkor
egyre romlik a belső energiatermelés és elosztás hatékonysága, és a túlkorossá vált,
megfordíthatatlan folyamatba került szerveződések tartós időzavarba, elosztási feldolgozási
időzavarba, káoszba kerülve végképp összeomlanak és felbomlanak. A szervezett organizáció
elromlik, és mindenki, mindenki ellen hadakozik, a változássűrűség az egekbe szökik. A
válságba került adott energiaszintű szerveződés, ha ilyenkor nem kap friss genetikai információt,
magas energiatartalmú exportképes árut kifejlesztő fiatal részecskéket, akikben a kezdeti állapot
kifejlődése még nem deformálódott másokat elnyomó hegemóniává, elhal és felbomlik, a korábbi
szerveződés, mint egészséges életváltozásra alkalmas élettér teljesen megszűnik. Az ilyen
folyamatok a nagyobb energiaszintű környezeti szerveződések szaporodási időszakához
vezetnek.

A szerveződések szaporodási és megújulási folyamata:
Ha a válságba került szerveződésnek nincs fogyasztója és saját maga által sem pusztul ki,
akkor az életre alkalmas élettér elromlása, a neki addig környezetet adó, de éppen általa
elrontott életszimmetriájú felsőbb szerveződési szint, szaporodási igényli. Ha egy nagyobb
energiaszintű élettér az életpiramisban kisebb energiaszintű, kisebb részecskeszámú, kisebb
tömegű alszerveződéseinek az elszigetelése, elszigetelődése miatt az életszerveződésre
tartósan alkalmatlanná vált, ez a nagyobb energiaszintű élettér szimmetriacsökkenését, a
benne korábban kialakult sokféleség biodiverzitásának a csökkenését jelenti. Ha életre
alkalmatlanná válik egy élettér, ilyenkor radikálisan csökken egyes fajok, alfajok, kisebb
tartalékkal rendelkező alszerveződések száma. Ilyenkor a szerveződésen átáramló energia
fojtása csökken, az energiaáramlás és ez miatt az egymás után keletkező események, az
életidőt generáló események felgyorsulnak. Az életidő felgyorsul, a káosz növekszik, és egyre
rövidebb idő áll rendelkezésre az életváltozás által feladott eseménylabdák elhárításához, a
családoknak, az országoknak szükséges mindennapi energiaadagok megszerzéséhez. Az
életidő felgyorsulását, az egymást követő események időegységre jutó felszaporodását
eredményező folyamatot, a szaporodást és az élet megújulását is kiváltó esemény kialakulása
tetőzi, amely pontnak tekinthető egy – egy túlfejlődött alfaj genetikai információjában.
A környezettől tartós elszigetelődés mindig akkor alakul ki, ha a rossz életcél miatt
hegemóniába kerülő szerveződés által elindított energiahullám eléri a nagyobb szerveződési
szintet, egyre több részecskét érintő szerveződési szintre terjed ki, amely miatt egyre több
részecske válik ki az élettérből, az élőrétegből, és az élettéren kívül fejlődő jövő életrétegének
az építésébe kezd.
A bolygó és csillag energiaszintű szerveződésekben elromló élet, elpazarolt életenergia
veszteség, amely növeli az üvegháztartás kialakulását, amely miatt egyre több illékony, fiatal
részecske disszidál, és az életszférán kívül egy új élettér építésébe kezd. A bolygó körül
kialakul egy magasabb változássűrűségű, fiatalabb részecskékből szerveződő
termoszféra, amelyet bolygótojásnak is nevezhetünk. Ha a szerveződési központhoz
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közelebbi alsóbb életszférákban romlik az élet minősége és az energia elosztása, akkor
elromlik az életbe és a tömegbe épülés és a halálba, más életbe bomlás aránya, és ilyenkor
azonos időegység alatt egyre több élet bomlik, mint amennyi épül. A felbomló, és az
élettérből elvándorló, még kellően rugalmas részecskék egyre nagyobb hányada eltávozik az
elöregedő élettérből, és az ilyen elöregedő szerveződésnek, mint a megfelelő életre egyre
alkalmatlanabbá váló élettérnek egyre rosszabb híre keletkezik. A talajban és az életre
kevésbé alkalmas alsóbb szférákban felbomló, és a termoszférába költöző részecskék száma
exponenciális növekedésbe kezd, egyre nagyobb részecskesűrűségű, egyre nagyobb
változássűrűségű, a tömegében növekvő új élőréteg alakul ki a bolygó energiaszintű szerveződés
belső életszférái körül. A részecskék tömegében is sűrűsödő, egyre magasabb változássűrűségű
termoszférán, a környezetből érkező fiatal genetikai információból egyre kevesebb képes
áthatolni, a bolygó még megfelelő új életövezetébe a be és a kifelé áramló részecskék
egymással hatásegyensúlyba, a szimmetriavesztést keltő és javító impulzusba kerülnek, és új
párkapcsolatokba épülnek. A termoszférában a szaporodás felgyorsul, amely egy idő után
exponenciálissá válik, és a tömegnövekedés, az élettér sűrűsödése folytatódik. A szaporodásra
készülő bolygótojás placentának épülő héja vastagodik, a héj szűrőképessége fokozódik. Az
alsóbb életszférákban az energiaellátás egyre nagyobb hiánya folytatódik, és már a
hagyományos megszokott hullámhosszú, a foton csoportokban érkező részecskék sem
képesek a gyorsan fejlődő termoszférán áthatolni.
Valószínű, hogy a bioszférán kialakuló élethelyzetet azok az évelő, a helyzetet már ismerő és kellő
genetikai tartalékkal rendelkező magas biodiverzitású szerveződések élhetik csak át, amelyek
megfelelően alkalmazkodtak az általuk már ismert, kiszámítható környezetváltozáshoz, amelyek a
fotonoknál nagyobb áthatolóképességű, fejlettebb és kisebb tömegű részecskékkel is képesek az
életpiramisuk egészségét megtartani. Az ilyen szerveződések is átalakulnak, néha mutálódnak, de az
átalakult szimbiózislánc általában képes a szerveződésre jellemző életpiramis folytonosságát
helyreállítani.

A bolygó körül az anyaméh, a placenta falazata és izomzata is kialakul, amely tovább növeli
az üvegháztartást, az elszigetelést. A táplálékot feladó életszintekben, a beáramló, fejlett
információt hozó fiatalokban energiahiányos élettér időegységre jutó változása, ezzel a
placentán belüli élettér hőmérséklete egyre növekszik. A bolygótojás placentája felkészül a
leendő bolygó magzat védelmére, a környezettől elszigetelésére, és a rendszer egyre jobban
lezáródik. Valószínűen ez az állapot vezet a bolygók vizes korszakainak az átmeneti megszűnéséhet.
A kiáramlás csökkenése miatt a belső hő elvezetése romlik, a bolygó a fogamzást jelző
hőtorlódás miatt lázas lesz, és a belső élettér egyre melegebbé válik. Ha a külső térből
néznénk egy szaporodásra készülő bolygót, az valószínűen egyre fényesebbnek, egyre
fehérebbnek és kívánatosabbnak látszik. Miként a terhességre vágyó nő is kivirul, valószínűen
Gaia is egyre jobban sugárzik, és a termoszférában kialakuló túl sok impulzus miatt szinte
szórja a környezetbe a fiatal és hatóképes energiát. Az ilyen túl egyedivé vált lény egyre
kívánatosabbnak látszik, amely kívánja a genetikai frissülést és kínálja a rá vágyóknak a
vegyülés a szaporodás, a magasabb biodiverzitású sokféleségbe kiegyenlítődés lehetőségét.
A termoszféra magas változássűrűsége miatt, az egyre több energiával ellátott, megduzzadt
placenta a távolból fejlett átláthatatlan fehér foltnak látszik, és a kék bolygónk átmenetileg
csábos asszonnyá válik. A természet törvényei szerint ilyenkor a szaporodásra vágyó bolygók,
és a leendő termékenyítőképes kérők is mindent megtesznek az aktus sikerére, és olyan
téridős feltételrendszer alakul ki, amelyben a szaporodási és megtermékenyítő, vegyülési
esemény valószínűsége nagyon megnövekszik. A bolygók és a kérők keringési pályája
ilyenkor nemcsak azonos keringési síkba fordul, hanem a kérők és a lehetséges
megtermékenyítő-képes spermák száma is megnövekszik. Ezt valószínűen szintén ebben az
időben kialakuló nagyobb energiaszintű rendszerek szaporodása miatt a környezetben
megnövekvő hormonhatás, a korszerű részecskeinformáció növekedése váltja ki.
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A kisebb energiaszintű rendszerek szaporodási ciklusa mindig arra az időre esik, amikor a
környezetben a nagyobb energiaszintű rendszerek pl. a környező csillagok, vagy azok
felmenői, a galaxisok szaporodnak. Ma a galaxisok szaporodási időszakát éljük, a Tejút és a
Nyilas galaxis is párosodik és áthalad egymáson, és az M51-es is szaporodik. Az egymáson
kölcsönhatás növekedés közben áthaladó nagyobb energiaszintű rendszerekben mindig
vannak olyan egymáshoz mérhető energiaszintű, és fejlettségű alszerveződések, csillagok,
bolygók, amelyek, vagy az alszerveződéseik keringési síkja közel megegyezik, amely feltétel
a téridős randevú esélyét nagyon megnöveli. Ez lehetővé teszi a nagyobb tömegű
részecskékből álló szerveződések reprezentáns fejlettséget mutató genetikai anyagainak a
cseréjét és az élethez szükséges keveredését is. Amikor az egymásba forduló, egyre nagyobb
kölcsönhatást keltő szaporodó rendszerek elöregedő csillag szerveződései nem bírják az
élettérben megnövekvő változás időre jutó mennyiségét feldolgozni, a szexuális izgalmat,
mint organikus szerveződések időzavarba kerülnek, a szervezett életáramlás és az
energiaelosztás csökken. Ez nova állapot kialakulásához, alkalmatlan öreg csillag esetén
szupernóva robbanáshoz, a csillagszerveződés elhalásához és a tér szervezettségének a
megújulásához vezet. Ilyenkor az elhalt csillagszerveződések felbomlanak, és a körülöttük
keringő gyermekeik, unokáik kiszabadulnak a közös háztartásból, és a családot addig
összetartó nagyszülő elhalálozásával átmeneti térbolydulás keletkezik. A térben szétszóródnak
a leszármazói családok, amely azonban nemcsak a csillagporként megjelenő alakos felhőben
(mint pl. a Rák köd) tágul, hanem a kisebb tömegű, a változás hírét előbb szállító általunk
még láthatatlan részecskéket később egyre nagyobb tömegű szerveződések is kísérik. A
sugárzási frekvencián és röntgensugarakként érkező legfejlettebb, és legfiatalabb, legnagyobb
áthatolóképességű, még radiális irányban és szabálytalanul közlekedni képes kis tömegű
szerveződéseket később a foton részecskéket alkotó utazó szerveződések követik, amelyek
ideérkezésekor a fénytartományban is észleljük a bennünket elérő változási információt.
A Kelet indonéziai földrengéseket és a Cunamit egy ilyen csillagrobbanás ideérő röntgentartományú
hulláma indította el, amely után észleltük csak a robbanás fényének és a fotonoknak az érkezését. Ez
megváltoztatta a Földkéregben egymásnak feszülő, de eltérő származású részecskékből kéregtáblákba
csoportosuló ionos szerveződések erőviszonyait.

Ha az elhaló csillagok körül keringő bolygó és holdcsaládok,és a külső életterükben keringő,
magasabb biodiverzitású szén és jég törmelékbolygók is elszabadulnak, a korábbi keringési
síkjukban, de attól eltérő síkba is érkezhető, akár többszörösen töltött csillagmaradványok,
kisbolygók, aszteroidák és megtermékenyítő képes üstökösök, (csillagspermák) terünkön és
az időnkön átvonuló hadára kell számítani. A megtermékenyítés valószínűsége, és a
Napcsalád szaporodásképes bolygóinak a terhességi lehetősége is megnő. A már szaporodás
utáni állapotba került Mars szaporodására kevés az esély, bár találat érheti, de nincs körülötte
légtér és a kicsapódó anyagot összefogó, a terhességre felkészült felduzzadt placenta, míg a
Vénuszban egy korábbi eseményben fogant kisbolygó fejlődése miatt már foglalt az élettér. A
Jupiter és a többi nagybolygó gyors szaporodása várható, a Nap nagylányai esetleg éppen
ebben a folyamatban válnak állandó és kiegyenlített energiaforgalmú fénylő csillaggá. A
Merkúr bolygó még valószínűen nem fogamzóképes gyermekkorú állapotban van, amely
körül még nem alakult ki placenta, amely bár sokszoros találatot is kaphat, de a kisbolygó
nyomással telítődésének a hiánya miatt egy nagyobb energiaszintű holdmagzat szülésére kicsi
az esély. A termékenységi ciklusban a Föld a soros, megtermékenyítendő bolygó, erre
vár a természet, ezért fejlődik a termoszféraként vastagodó placenta.
Gaia felkészül a termékenyítésre, a holdmagzat születésére, már évszázadok óta nagyon
tüzel.
Ha a termoszférai tojáshéj bezárul, és a héj megvastagodik, valószínűsíthető, hogy a felszíni
változás, a belső energiaáramlás az időben tovább növekszik, amelytől a hőmérséklet további
emelkedése miatt a felszíni vizek elpárologhatnak, részben felszáradhatnak. Lehet, hogy a
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bolygónk szaporodási ciklusát jelentő vízöntő korát a légtérbe kerülő egyre több vízgőz
lehetőségével, egy sokkal csapadékosabb, szélsőségesebb időszak vezeti be, amelytől a
felszíni vizek körforgása is felgyorsul. A bioszféra keringési rendszerének a gyorsasága
növekszik, egyre több vízenergia kering a rendszerben, amely egyrészt közvetíti a belső
hőfelesleget a termoszféra felé, másrészt levezeti a légkör időben növekvő feszültségeit. A
termékenységi időszak csúcsára, a bioszféra feletti légköri rétegek légies energiában dús fiatal
részecskepárával, felettük (kívül) egymástól elkülönülő hidrogén szférával és a közbenső
rétegekben a bomlásokban feldúsuló aktív oxigénnel (hidrogén párra vágyó és redukáló képes
ózonnal) is telítődnek, és a bolygószintű élet felkészül a szaporodásra.
Ha a várt termékenyítőképes, de még kellő azonosságú idegen vendégek megérkeznek, a
szaporodás nagy eséllyel bekövetkezhet, amelytől a bolygónkba épült együttműködő
részecske közösség többségének a sorsa egy idő múlva jobbra fordul. Ha a szaporodási
esemény elmarad, keserves sors vár a Földre települt egyre nagyobb azonosságú, belterjes
szaporodásúvá váló, a korszerű genetikai információban hiányos életre.
Ha az idegen genetikai anyagot, - pl. egy azonos síkban keringő üstökös becsapódásakor sok szenet
és jeget - tartalmazó sperma bejut a termoszféra (bolygóplacenta) védett belsejébe, és
megfelelő szögben átszakítja a bolygótojás bioszférai kéreghatárát, közvetlenül a sárgatestbe
juttathatja a magával hozott genetikai információt. A bioszféra alatt a nagy változássűrűség
miatt már fortyogó, magas hőmérsékletű belsőbb szférákba csapódó, a felszínként ismer
kérget átszakító idegen anyag azonnali heves reakciót vált ki, a becsapódó víz, szén és idegen
anyag a helyi anyagokkal keveredik, amelyből robbanóképes elegy alakul ki. A következő
pillanatban a megbontott határfelületű életszférában, élőrétegben uralkodó, de most még
fokozódó csúcsnyomástól felrobban ez a keverék, kialakul az angyalok, a bárányok lázadása,
amely az orbitális pályán túlra, de a termoszférai placentán belülre juttatja a már
összekeveredett, nagyon nagy változássűrűségű, szaporodóképes genetikai anyagot. Eljött a
bárány napja, a végítélet napja, amely azonban sokféle kimenettel végződhet. Ha a
bolygónknál kisebb tömegű, és hozzámérhető kinetikai energiájú a beépülő anyag, fogamzás
és szaporodás várható, de ha sokkal nagyobb tömegű csillagnál a mi bolygónk lesz a beépülő,
vagy elfogyasztott megtermékenyítő, valóban egy másvilágba kerülhetünk.
A megtermékenyítés esetén a bolygóból kilökődő vegyülő anyag a placenta által védett
térészbe kerül, és ott a magas változássűrűségű termoszféra belseje által körpályára terelődik.
A bolygómagzat fogamzása megtörtént. Az új élettérnek tekinthető magzati szerveződésben
nagyon jók a kezdeti állapotok és arányok, jó az energiaáramlás, megfelelő a sokszínűség és a
genetikai anyagok keveredése, az élet új órája felhúzódott. Gaia magzatának a fejlődése a
placentában folytatódik, amelybe a felszínről érkező régi energia és a környezetből érkező
fiatal energia párkapcsolatba épülve a környezeti energiaáramlás által is meghatározva tovább
szaporodik. Egy korszerűbb holdmagzat fejlődése elkezdődött, de eközben a bioszféra párezer
évet visszafejlődik, és átmenetileg egy időre a múltban már megismert állapotba kerül. A
korábbi evolúcióban a Tao iskoláját nem jól megtanult részecskék osztályismétlésre
kényszerülhetnek, előröl de eltérően kezdhetik az életbe újra szerveződést. A változást
elviselő, megfelelően feldolgozó, az Isten akaratát elfogadó szerveződések tovább
folytathatják az evolúciót, és vagy a nagyobb egyediség és a nagyobb változássűrűség
elviselése, feldolgozó képessége, vagy a nagyobb komplexitás, a környezettel nagyobb
azonosság, az élőrendszerbe sikeresebb beilleszkedés felé fejlődnek.
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Gondoljuk át a folyamatot, a Föld felszínén maradó szerveződések aspektusából:
A termoszférába kerülő anyag és az új élőréteg magas változás sűrűsége átjárhatatlanná teszi a
termoszférát a foton fejlettségű részecskék számára, amely miatt azok ezentúl nem a
bioszférába épülnek be, hanem az új élőrétegben kerülnek lendület egyensúlyba,
szimmetriába, ott terelődnek ezentúl lamináris áramlásba és a továbbiakban ott szaporodnak.
A bioszféra nagyobb része átmenetileg (akár párezer évre) elsötétedik, és a beérkező energia
radikális csökkenése miatt gyors lehűlés és környezetváltozás alakul ki. Ez a bolygó
bioszféraként ismert élőrétegében elhozza a nagyévi szerveződési telet, amit jégkorszaknak
ismerünk. A felszín radikálisan megváltozik, a megmaradt vizek lefagynak, a placentából
kikerülő por és savassá váló magzatvíz ülepedik rájuk, elrontva a megmaradt vizek PH-ját és
keménységét. A fák lehullatják a leveleiket, a törzseik átfagynak, és az élet túlélőképes
baktériumok formájában a még kellően meleg, és bomló anyagokat is tartalmazó föld alatti
lencsékbe, un. életbölcsőkbe kényszerül. A helyzetet már ismerő, az előzményekből már
felkészült, magas DNS láncú virágos növények, a szalamandrák és a kétéltűek egy csoportja
már ismeri a túlélés lehetőségét, és az átmenetileg befagyható tengerek jege alá menekülő
állatok egy része is átélheti a kataklizmát.
A természet egésze azonban nem hal el, a környezetváltozásnak mindig vannak
alkalmazkodni képes túlélői. Ha az előző időszakban élő fajok még megfelelő sokféleséggel
rendelkező magas biodiverzitású utódai kellően elterjedtek a felszínen, mindig van legalább
két olyan sokkal védettebb térrész, életbölcső, amelyet a változás vihara már csak mérsékelt
szélként érint. A becsapódástól a bolygók forgási iránya rendszerint módosul, néha
megváltozik, és ilyenkor a lefojtott élettérben kialakult korábbi keringési rendszer is módosul.
Új egyenlítő, energiakiszóródási szimmetriasík alakul ki, amely környékén a több energiával
ellátott védett völgyekben az élet, - kiválasztott, a magas biodiverzitása miatt a körülmények
változásához is - alkalmazkodni képes része megmaradhat. Nemcsak a fejlettebb, de kisebb
energiaszintű baktériumok, vírusok, rovarok, állatok lehetnek túlélők, hanem a természethez
közelebb élő, a kezdeti magas biodiverzitású sokszínű állapotaikat belül még őrző
szerveződések is.
Mindig vannak olyan tartalék életszintek, DNS szekvenciák, amelyek képesek az
energiahiányos, vagy fejlettebb röntgenenergián tengődő életszinteket regenerálni, és az
életpiramis, az életbe szerveződés szimbiota keringési rendszerét, a kisebb energiaszintű élet
nagyobb energiaszintű szervezettségét helyreállítani. Néha ez az élet mutálódik, amely jelzi az
egyes korábbi életszintet építők kihalását, alkalmatlanságát, de a helyettük beépülő, kifejlődő
alternatív életszint rendszerint átveszi a táplálékláncban az elődök szerepét, és sikeresen vesz
részt az információs energia elosztásában. Ilyenkor a szerveződések táplálkozási szokása,
külalakja, életmódja is többnyire változik, de ha kellően alkalmazkodó képes, akkor leléphetik
a korábban élt, az új élethelyzethez már nehezen alkalmazkodó fajokat, alfajokat,
életváltozatokat, miként a Neandervölgyit lelépte a Homo Sapiens.
Ha nem következik be a megtermékenyítés, a jégkorszak természetesen elmaradhat, a
placenta felszívódik, a légtérben felhalmozódott vizek a légtér lehűlése miatt lehullnak, a
vízözön megismétlődik és az élet egy időre normalizálódhat.

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

37

A élőrendszeren átáramló energia arányai:
Ha a csillagközi térben lévő átlagos életnyomás a tér változásától függ, a helyi eltérések átlaga
csak lokálisan befolyásolhatja az elosztást. Az életáramlást az átlagtól eltérő feszültség értéke
határozza meg, amelyben az elektromos áramnál, a folyadékoknál és már a gázok áramlásánál
is megismert áramlási szabályok meghatározóak. A rendelkezésre álló összes keresztmetszet,
az áramlási felület növekedése esetén csökken az életváltozás nyomása, ha azonban nagyon
lefolytjuk az áramlás lehetőségeit feszültség növekedés és kevésbé tervezhető, a leggyengébb
határfelületnél kialakuló oldalirányú kiáramlás, veszteség keletkezik.
Nem kedvez az életáramlásnak az sem, ha a létrehozott csatornák száma, az energiát elosztó
felület túl naggyá válik, ha túl nagy eredő keresztmetszet, a túl sok életszint miatt az élet
fenntartásához elégtelen keringés, és pangás alakul ki. Bár ha az energiaáramlás alsóbb
csatornáinak a keresztmetszetét, miként a folyóink árterületét - az optimálisnál valamivel
nagyobbra tervezzük, az életáramlás némileg lelassul, nagyobb felületen oszlik el, de nem lesz
belőle gátszakadás, földindulás. Ha a tudat által megnyitható életáramlási csatornákat kellően
megtisztítjuk a múlt lerakódásaitól, a tudatlanság akadályaitól, nagyobb áramlási
keresztmetszetet kaphatunk, amelyben éppen optimális áramlási/keresztmetszeti/ nyomási
viszonyok alakulhatnak ki. Valószínűen akkor jutunk az optimális életnyomás eléréséhez, ha
az életenergia elosztó csatornáinak a keresztmetszetét, minden szinten a beáramlási energia
áramához igazítjuk. Ha egyik élőrétegben, életszerveződési szinten sem szűkül le az átengedő
keresztmetszet az optimális érték alá, azaz nem alakul ki elterelés és túlzott tartalék
felhalmozás, akkor az életáramlás viszonylag egyenletesen, az élőrétegekben változó
szerveződések által feldolgozhatóan, feszültség felhalmozódás nélkül lineáris életlehetőséget
eredményez. Ha elrontjuk e természetes áramlás szabályait, ha kihasználjuk és feléljük az
alattunk lévő energiaszintek tartalékait, a változási hullámokat, energiaáradásokat levezető
folyóknak az árhullámok pufferolásra alkalmas ártereit szűntetjük meg. A folyók, néha
csúcsra járnak, de a hozamok nem tervezhetők e keresztmetszetekre, csak az átlagokra. Ha a
tudat megismeri az életáramlás szabályait, az energiaáradások felismerhető és kiismerhető
jeleit, kellő ideje jut a nagyobb csatornák kialakítására, az árhullámok levezetésére.
Ahhoz, hogy az optimális energiaáramlást fenntarthassuk, meg kell ismernünk a sokféle
frekvencián az életterünkbe érkező, és az általunk - a környezeti élőrendszer jelentős hátránya
nélkül - hasznosítható életenergia mennyiségét, az élőrendszer természetes eltartó képességét,
és az ehhez igazítható biológiai sokszínűség helyes arányait. Ha a beáramló csatornákon
kapott energia minden szinten megfelelően elosztódik, ha sehol sem szűkítjük be mesterséges
akadályokkal, feleslegesen túl nagy tartalékokkal az áramlási csatornákat, ha nem tereljük el
egyes életágaktól az őket is fenntartó, de nekünk is szükséges tápenergiát, akkor sokszintű,
egymást akár könnyen helyettesíthető, sokágú csatornákkal a környezeti csillagok halálakor
kialakuló nagyobb energiaáradásokat is levezethetjük. Természetesen vannak olyan
kivédhetetlen áradások, amikor a nagyobb energiaszintű életterek szaporodnak, amelyekor
redukálódik az élet, de a Marsról a Vénuszra, majd onnan a Földre áttelepült
emberszerveződés már képes e változások energiahullámaihoz alkalmazkodni, a genetikai
információját átmenetileg az életének a megtartásához alkalmasabb bolygóra áttelepíteni.
Ha a nagyobb energiaszintű élet kihal, visszafejlődik, a kisebb energiaszintű fejlettebb
szerveződések ismét felépítik az Isten által megálmodott, és a környezeti energiával
támogatott életpiramist, és a napfényből új kalász, abból pedig magasabb bonyolultságú új
élet fakad. Az életváltozás arányai meghatározottak, azok az áramlási keresztmetszetektől
függők, de a sokszintű élőrendszer ellenállásától is fékezett. Ha e fék a biológiai sokszínűség
lecsökkenése miatt felenged, az életáramlás általában szelíd patakjai vad hegyi folyókká és
zuhatagokká alakulnak, amelyek áradást okoznak, de a megfelelően szabályozott Nílus
példájára az élet megmaradását is segítik.
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Az élet sejtjeinek, az életbuborékoknak a lehetőségét az határozza meg, ha a belépő feladott
energia és a kilépő, továbbadott energia aránya megmarad, amely esetén sok egymásra épülő
szimbiota kapcsolatú életszint táplálhatja egymást kiszámítható lineáris életváltozását.
Az élet megtartható, megtartandó arányai erről szólnak, az aranymetszés és a piramis jelképek
szabályai erről szólnak. Aki kicsi szabálytalanságot megenged, az szelet vet és vihart arat !
A múlt irányába eső külső tér periodikus változásai így is szakaszossá teszik az életet adó
energia áramlását, és különféle méretű energiahullámokat alakítanak ki, de az optimálishoz
közeli keresztmetszetű, kellően rugalmas életcsatornákban, a magas biológiai sokszínűséggel
rendelkező szerveződések megfelelő életrugalmasságú szimbiotikus életpiramisa képes
alkalmazkodni a természet kiszámíthatóan változó, lineáris áramlásához.
Ha állandóan azonos monokultúrát vetünk egy mezőgazdasági területre, a Föld termőképessége egy
idő után lecsökken, a talaj kilúgozódik, elöregedik, a feladó élőkultúrában szegényebbé válik. Ez is
energiahullám kialakulását indítja el, mert a lecsökkenő termésnél a kereslet és a kínálat aránya is
megváltozik, és ez rontja a gabonapiacból élők, a molnárok, a pékek és a kenyérforgalmazók
lehetőségeit. Ha kellő időt adunk a talaj regenerálódásához, és megvárjuk, hogy ismét a természettől
kapott energiával teljen fel, a termőképesség és a biológiai egyensúly, az élet szimmetriája is
helyreáll. A vetésforgó és a talaj pihentetése ezért alakult ki.
Az emberszerveződés túlszaporodott, tartós hegemóniába került, amelyben kihasználta és
kizsákmányolta a maga körül tönkretett természetet. Valahol, valamikor eltértünk az élet szabályainak
a megértésétől, betartásától, megváltoztattuk az élet természetes arányait, az életáramlást szakaszossá,
nemlineárissá tettük. A nemlineáris makroevolúciós időszakok, az ember szerveződésnek is
környezetet adó nagyobb energiaszintű élőrétegek, a bolygónk szaporodásakor alakulnak ki, amelykor
a külső és a belső feltételek egyaránt ehhez kedvezőek. Az ember gondoskodott a belső feltételek
kialakulásáról, létrehoztuk a belső aszimmetriát, amely már csak a külső beavatkozással állítható
helyre. Az ember valamikor szelet vetett, és most várhatja, hogy az elvetett mag hamarosan beérik, az
egyenlőtlenség magjából kifejlődő természeti vihar, az élőrendszert megtisztítására készül
Ha az időegységre jutó felhasznált, felbontott, eltékozolt életenergia mennyiségét a bennünket tápláló,
feladó életenergia fölé növeljük, az elődeink által a múltban felhalmozott tartalékokat is feléljük. Ma
már azonban nemcsak a múltban már ionos anyagokba, szénbe, kőolajba, ásványokba épült
tartalékainak a felélése történik, hanem a jövőben beépülhető energia, a nap a szél és a térenergia
felhasználását tervezzük. Ha ezekhez az energiákhoz nyúlunk, felemésztjük Gaia maradéktartalékait,
egyre messzebb kell menni az elektron és nanoméretű részecskéknek a mindennapi táplálék
begyűjtéséért. A Föld csillaggá válási időszaka, a jelen energiaforgalom állandósulása azonban a
reményeink szerint még nem jött el, de a Föld aktuálissá vált szaporodását valószínűen már nem
kerülhetjük el.

Az élet eltartó-képessége:
Ez a rész arról szól, hogy minden szerveződésnek, így az életszféráknak, a környezetnek is
véges az eltartó képessége, nem lehet az életet és a élettéri környezetet büntetlenül
kizsákmányolni.
Az életszintekben csak annyi a beáramló, átáramló energia, amennyit a környezeti
keresztmetszet lehetővé tesz. Nem szabad az átáramló energia, az életterünkön és a
bioszféránkon átáramló életnél többet kivenni, nem szabad az élőrétegünket és Gaia
valamelyik szervét túlságosan leterhelni, életképtelenné tenni.
Az életpiramis azt jelképezi, hogy minden szint csak meghatározott arányú vezetőt,
életszervezőt és meghatározható tömeget tud eltartani, amely felett nem növelhető az élet
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terhelése, nem növelhető az eltartottak és a kizsákmányolók aránya. Ennek a fontos
szabálynak az elfeledése, a tudati korlátozottság és tehetetlenség miatt alakul ki a rendszeres
életáradás, az élet periodikus visszafejlődése, és e visszafejlődést, a korszerűtlen
életszerkezete kijavító kényszerű szaporodási, megújulási, korszerűsítési folyamat.
Ha megértjük, hogy a Föld egymás mellett lévő rétegein keresztül átáramló energiából csak
annyi a bioszféra felhasználási lehetősége, amennyi a felsőbb rétegeken átjön, akkor a jelen
energiaárama elégséges lesz, és nem alakul ki nemlineáris esemény, makroevolúció. Ha
azonban elhasználjuk a múltban beépült életenergiát, és a jelenben beépülőre is
rákényszerülünk, akkor a részecskeáram felgyorsítására és ezzel szaporodásra késztetjük az
életterünket, Gaiát. Ha az emberiség tehetetlensége miatt túlszaporodó evolúcióban
elfogyasztjuk a múlt a jelen és már a jövő, a még be sem épült térenergia készleteire is fáj a
fogunk, ne csodálkozzunk, hogy az életáramlás felgyorsításával megnő az energia és az
impulzus sűrűség, hogy az időnk és terünk nemlineáris időbe és kaotizmusba fordul.
Az életszférák keresztmetszete egyre kisebb a központ felé haladva, egyre nagyobb a
belsőváltozás sűrűség, de feltételezhető, hogy minden rétegen közel annyi energia, változás
áramlik át, amennyi az adott réteg feldolgozó képessége. Ha azonban az egymást követő
rétegek, az egyre fejlettebb életterek nincsenek egymással megfelelően feldolgozási,
átalakítási szinkronban, akkor egymást követő pozitív és negatív energiahullámok haladnak át
a terünkön és az időnkön. Ha a szaporodás ritmusa nem egyenletes, és nagyon megnő a fejlett
fogyasztók száma, a termelők terhelése végtelen naggyá, az életet megszakítóvá válhat. Bár az
élet természetes hullámzása nem kerülhető el, de az életlánc tudatos szabályozása már
megtehető, a tudat képes a rendezettség megtartására, a túl nagy életáramlás hasznos
tartalékba építésére, elterelésére. Az isteni tudat ionos anyagokba sűríti a fel nem használt
energiát, hogy kellően szabad tér maradjon az életáramláshoz, de eléggé leszűkíti az életterek
átjáratait ahhoz, hogy felesleges életráadás ne alakuljon ki.
A tudat képes a túl nagy gerjesztés, az anyagi hívságok elutasítására, a fékezetlen és teljes
liberális szabadság lehetetlenségének a megértésére. A fogyasztás felgyorsítása nem, de a
fejlődés felgyorsítása képes levezetni, elrendezni a rövid idő alatt túl nagy számban a
környezetből érkező részecskék nyomását, az élet nyomását, és ezzel felhasználható
tartalékba építve visszaforgatni, amikor a valamelyik csillag elhalása miatt hozzánk érő
fogyasztókat követő negatív energiahullám eléri a térségünket.
Ahhoz, hogy az életterünkben fejlődő életet megfelelő energiaáramlásban tarthassuk, meg kell
érteni az élőrendszer működését, és segíteni kell az Isteni mezőnek a kaotizált részecskék
lehűtésében, elosztásában, az életenergia igazságosabb elosztásában.
A következő fejezet, a Homeopátia hatásmechanizmusa segít megérteni, hogy a mikroszinten
változó nálunk fejlettebb tudatú élet hogyan működik, és hogy mit és miképpen rontottunk el,
hogy meddig kell visszafejlődnünk ahhoz, hogy a még el nem romlott élettől újrakezdjük.
Az élet javítása, a dolgok javítását csak akkor tudja a tudat elvégezni, ha viszonyító
lehetősége keletkezik egy alkalmasabb megoldásról, és így megértheti, hogy hol követte el a
hibákat, így azt is, hogy mit kell kijavítani. Ha még van elég erő, Hit és lendület ahhoz, hogy
a felismert életvezetési, szerveződési hibákon változtassunk, a jelenlegi kaotikus világunk vad
életvihara előtt, a kialakult feszültség a rendezett életáramlás medrébe terelődhet.
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A homeopátia hatásmechanizmusa
Hanna Ginglas, homeopátia, a kíméletes gyógymód c. könyvét már sokadszor vettem a
kezembe, és minden olvasáskor eltérő megvilágításba kerülő újabb aspektusból egy fontos kis
részletet értettem meg az embert is alkotó mikrokozmoszunk evolúciójából.
Először megértettem, hogy a jó homeopatikus, a diagnosztikában és a megértésben kell, hogy
kiváló legyen, hogy az azonos jellegű tünetek különbségének a felismerése, a kiváltott hatás
megértése mennyire fontos. Dr. Samuel Hahnemann német orvos nem véletlenül jutott a
hatóanyagok szervezetre történő hatásának a tanulmányozása során az általa először
összegzett felismerésekre. A gondolkodás az ok által kiváltott okozat, az egymást követő
események következményfejlődésének az időfolyamatot okozó megértéséből fejlődött, és
Hahnemann valószínűen ezt értette meg.
Az anyagok, - akár kovalens szerveződésűek, élők és időben gyorsabban változnak, akár az
időben azonos körülmények között lassabban változó (fejlettebb) ionos hatóanyagok, - hatást
gyakorolnak az élőrendszerre, és az azonos, analóg állapotban lévő szervezetekre jellemzően
azonos, analóg változtatásokat befolyást eszközölnek.
Ha az egészségről, megértjük, hogy ez a változási szimmetria közelében maradó, nem
túlspannolt fejlődési lehetőséget, magasabb biodiverzitású, rugalmasabb életlehetőséget
jelent, akkor megérthető, hogy a szimmetria csökkenése, elvesztése a biodiverzitás, azaz az
egészség rugalmasságának a csökkenéséhez vezet. Ehhez előbb meg kell érteni, hogy az
egészség, az ember organizmusnak (eredőnek) nevezett összetett mikrokozmosz olyan
változási állapota, amelykor a benne szimbiózisban változó, táplálék feladó – fogyasztó
viszonyban álló élőrendszer változási, fejlődési folyamata egyensúlyba kerül.
Tegyünk egy jókora gondolati kitérőt, haladjunk Hahnemann gondolati útján, hogy megértsük
az életegyensúly, a fejlődési egyensúly, az egészség rugalmassága, a biodiverzitás közötti
összefüggésrendszert.
Az állapot, a rókák és a nyulak, valamint az időjárás és a fű fejlődésének a szimbiózisával jól
szemléltethető. Ha változékony és megfelelő az időjárás, sok fű terem, amelyen sok nyúl
kielégítően fejlődhet. Ha sok a nyúl, ezen sok róka megélhet, felnőhet, amely magasabb
fejlettségű élőrendszer lehetőségének adhat feladó hasznot. Ha az ilyen egyszerűsített
élőrendszerben a felsőbb fogyasztó nem fogyasztja el maradéktalanul, (vagy túlságosan) az
táplálékát képező energiát és információt feladókat, akkor életbőség, kellő életélményeket
nyújtó életváltozási szimmetria, egymás mellett megmaradó tápláléklánc alakul ki. Ezt akár
együttfejlődési egyensúlynak, életszimmetriának is nevezhetjük. Más a helyzet, ha e változási
szimmetria az életlánc valamely szintjén felborul, és fogyasztói hegemónia és ezzel
túlszaporodás alakul ki. Ha azonban a rókák gyorsabban szaporodnak, mint a nyulak, egy idő
után a nyulak száma krónikusan alacsonnyá válhat, és a természet önszabályozási folyamata
beindul. Ilyenkor az életláncban áramló információs energia, a viszonylagos egyenletes
áramlása helyett egyenlőtlenné válva hullámozni kezd, és a hegemóniába kerülő, túlszaporodó
fogyasztók miatt energiahiányos feladóvonal alakul ki. Az életlánc feladó – fogyasztó
szimbiota vonalában zavar keletkezik, és ha a fogyasztók aránya a feladókhoz képest túl
naggyá válik, annak az ellátásában ellátási zavar, táplálékhiány és feszültség növekedés,
életverseny növekedés alakul ki. A túlszaporodó rókák idődimenziója, a táplálékért és a
megmaradásért folytatott életverseny felgyorsul, egyre többet kell egy elejthető nyúlért
szaladni, dolgozni, feladó energiahiány, feszültségnövekedés, majd éhínség alakul ki. Az
életlánc felszakadozik, és a természet megújulási reakciója beindul. A szelekció a
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legügyesebb, vagy az éhséget a legjobban elviselő, a kialakult élethelyzetre jó megoldást
találó rókákat előnyben részesíti, amelyek túlélik az éhségre és az energiaválsághoz
alkalmazkodni nem-tudókat, és a lecsökkenő rókák számával helyreáll a feladók és a
fogyasztók megfelelő aránya. Ha nagy az életzavar, pl. kihal a tápláléklánc néhány
létfontosságú eleme, tagja, akkor az információs energiából élőnek vagy más feladó forrást
kell, hogy találjanak (azaz alkalmazkodniuk kell) pl. növényevővé kell visszafejlődniük, vagy
az apróbb rágcsálókra kell specializálódniuk, vagy ha ez nem sikeres, a túlságosan a
hiányként megjelenő feladóra szakosodó fogyasztók valószínűen kihalnak, vagy nagyon
leredukálódnak. Ez a folyamat a természet szabályozása. A bölcs Természet azonban
rendszerint hagy túlélőket, azaz amikor már nagyon kevés lesz a rókák nyulakhoz viszonyított
száma, ismét jó arány és bőség alakul ki, és a maradék rókanemzetségek ismét
megerősödhetnek.
A bennünk, az emberekben is kialakuló, valójában bennünket, a mikrokozmoszt létrehozó
élőrendszer egy fogyasztó, feladó és viszonylagos egyensúlyban élő táplálékláncot képez,
amely mélyen az elektronszint alatti ionos életfejlődés nagyon alacsony energiaszintű
szerveződési rendszere alól indul. Az élőrendszer forrása maga az élet, amely nemcsak a
jelentől a múlt felé, hanem a már kifejlett és hozzánk képest a jövő állapotában élő
fejlettségtől, e viszonyítási lehetőségtől pedig hozzá képest a múlt állapotában szerveződő
élőrendszer felé is képes haladni. Ez bizony időutazás, amelyet a hozzánk képest fejlett, de
miniatűr méretű, nagyon gyors evolúciót élő nano és mikroszerveződések már képesek
megtenni, azaz az idő és a fejlődés, a változás átlagos gyorsaságánál, gyorsabban közvetített
információval haladva az ő jelenjükhöz képest azt a későbbi eseményekben követő időszakot
befolyásolni. Ez olyan, mint amikor már kiszámítottuk az ágyúgolyók, majd a rakéták
röppályáját, és ezen adatok felhasználásával eltérítettük és megváltoztattuk a jövőt ott, ahová
e lövedékek, robbanótöltetek becsapódtak volna, (igaz, hogy közben elrontottuk valahol, ahol
nem következett volna be a robbanás). Van azonban a jövőbe beavatkozásnak számos olyan
lehetősége is, amelykor a jövő és a sors megváltoztatása pozitív eredővel végződik, és vagy
nem robban a hatástalanított lövedék, vagy csak ott, ahol nem okoz az élőrendszerben kárt,
sőt, néha a feszültség levezetődő ereje munkára is fogható.
Amikor a hozzánk képest sokkal fejlettebb csillagok és nagyobb részecske tömegszámú
intergalaktikus szerveződések a megfelelő szervezettség és ezzel a bőség időszakába
kerülnek, általában a rendezett energiában folyamatosan energiafeleslegük képződik, azaz
ilyenkor természetszerűen túlszaporodnak, és a neutrális fiatalkori életszakaszt éppen-csak
elhagyó kicsit töltött fiatal műonként, fotonokként kirajzanak a környezetbe. Ugyanez történik
akkor, amikor egy nagy csillag, vagy galaktikus államszerveződés, részecskeszerveződés
elöregszik, elhal, amikor az ilyen nagy részecsketömeg fejlődését addig lehetővé tevő
szerveződésekben, - hasonló okok miatt - energiahiány alakul ki és a tápláléklánc
felszakadozik. A róka és a nyúl effektus beindítja a Természet helyreállító reakcióját, a
homeopátiával analóg folyamatot. Az a különbség, a folyamatosan és egyenletesen a
csillagokból kirajzó, és az elöregedő, összeomló szervezettségű, kaotikussá váló kirajzás
között, hogy az egyik egyenletes gerjesztést és energiaterhelést ad a környezetnek, amely
kiszámítható, amelyhez az élővilág képes alkalmazkodni, amely az ,,Isteni,, angyalenergiával
képes a tápláléklánc alsó szintjét folyamatosan feladó energiával ellátni. Az elöregedő,
kaotikussá váló, nagy részecsketömeget eltartani képes szerveződések, organizmusok,
államrendszerek, élőrendszerek összeomlása azonban nem egyenletes terhelést és feladást ad
a környezetnek, hanem hatalmas energiahullámban kivándorló fejlett fogyasztókat is elindít,
amelyek, - mint a tatárhad és a sáskajárás – elfogyasztva a helyi táplálék feladóit felborítják a
környezetben élő egészséges életláncok fejlődését is. A kaotikussá vált élőrendszerekből
elmenekülő, addig együtt élő szervezettség felborulása hatalmas káoszt kever a környezetben,
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és nemcsak táplálékláncot ad fel, hanem éppen a fogyasztók számát és a feladókhoz
viszonyított arányát változtatja meg.
Ha valamely szegény Afrikai államban a rend felbomlik, elosztási zavar és éhínség tör ki,
hamarosan az életüket mentő menekülők milliói árasztják el a környezetet. Ilyenkor a
környezet vagy védekezik, és lezárja a bevándorló fogyasztók előtt a határait, vagy a káosz és
a táplálékhiány áthalad a határokon, és ezzel szétterjed a környezetben. A csillaghalálok
hasonló, analóg folyamatot indítanak el nano és mikroszinteken. Ilyenkor az elektronok és az
atomok milliárdjai indulnak el a környezetbe, és az energiát egyenletesen szétterítő, fiatal,
kivándorló, még majdnem neutrális fotonok helyett, éhes, fejlett és már indulatokkal,
tapasztalattal és feszültséggel is töltött ionos fogyasztóhad lepi el a környezetet. Az
energiahullám ilyenkor szétterjed, és a kirajzó fogyasztó rétegre jellemző táplálék energiából,
a feladó életszerveződésekből hatalmas hiány keletkezik.
Az élőrendszer megérthető, egyszerű analóg módon működik, amely nagyon sok egymást
helyettesíteni képes feladó - fogyasztó szintből állhat, ezért egy – egy réteg kiesése esetén is
nagy a rugalmassága, magas a biodiverzitása. Más azonban a helyzet, ha egy élőrendszer
életrugalmassága, azaz a biodiverzítása, életegyensúlya alacsony. Ha egy sokszintű é s jól
szervezett organizációban egy életszint hegemóniába kerül, és tartósan a fejlődésre serkentő
fogyasztó nélkül marad, elkényelmesedik, túlszaporodik, amely a táplálék és a feladók
sokszínűségének a csökkenéséhez, egyre egyhangúbb táplálékon éléshez vezet. Ez csökkenti
az életszint szélsőséges helyzetekhez alkalmazkodó képességét, rontja a biodiverzitását, az
élet rugalmasságát, az élet alkalmazkodó képességét. A szervezetben a szükséges táplálékhoz
nem jutó kisebb energiaszintű fogyasztók vagy kihalnak, vagy másra szakosodnak, és az
utódaik elfelejtik, hogy a szüleik még milyen változatos ételeken éltek. Az emésztő
rendszerük megváltozik, és a megfelelő bioaktív baktériumok hiányában egyre
alkalmatlanabbá válnak a természetes táplálékok egy részének a lebontására, hasznosítására.
Ha jön az ínség és a hét szűk esztendő, ők azok, akik először megbetegednek, kihalhatnak,
mert már nem tud a mikroorganizmusokból álló emésztő rendszerük az új helyzethez, a már
nem ismert táplálékokhoz alkalmazkodni. A mikrokozmoszunk alkalmazkodó képessége,
életrugalmassága, biodiverzítása akkor a legmagasabb, ha nagyon sok, egymást
sokféleképpen helyettesíteni képes szerveződési szintből áll, amelyben bármelyik fogyasztó,
feladó réteg kiesése nem okoz nagy változást, energiahullámzást.
Ez éppen olyan, mint az a jó államszerveződés, társadalom, amelyben mérsékelt, de megfelelő
árutöbblet túlkínálat van, amelyben bármely lényeges termék kiesése nem okoz pótolhatatlan piaci
hiányt, mert a kieső ,,árut,, helyettesíteni képes termékekből kellő változatos állandó kínálat van.
Hasonlóan, ha egy vállalatnál, vállalkozásnál, egymást megfelelően helyettesíteni képes
szakemberekből kellő túlkínálat van, a kulcsfigurák kiesése nem okozza a vállalkozási szervezettség
felborulását, a vállalkozás, - mint megfelelő biodiverzitású szerveződés - könnyen túléli az ilyen
válságot.

Az Aspektus könyvsorozat első könyveiben még az a gondolat fogalmazódott meg a
homeopátia már részben megértett hatásmechanizmusáról, hogy a tünetek nem betegségek,
hanem az egészség, a kellő életegyensúly, a megfelelő biodiverzitás romlásának a jelzői.
A gondolat azonban nem vezetett el a teljes megértésig, nem hagyott nyugodni. A megértett
előnyök megtartására és a lehetséges tévedések elkerülésére nem elég a feltételezett
hatásmechanizmus egyes részleteinek a megértése, hanem a gyógyuláshoz vezető okozatlánc
folyamatát a részleteiben is meg kell érteni. A biológiai egészséget, az életszimmetriát
megtartó hatásmechanizmusok már egészen kis tévedések esetén is súlyos okozatokhoz
vezethetnek, ezért e gyógyító célú beavatkozásokra csak a beavatkozások változtató
lehetőségeinek a megismerése, megértése esetén kerülhet sor.
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Nézzük meg a biológiai gyógyító hatásmechanizmusok buktatóit!
A vegyszerek, és a hatóanyagok élő szervezetre gyakorolt tulajdonságait, az egyensúlyt
jelentő egészség változását csak a mérési lehetőségünknek megfelelő energiaszinteken
vagyunk képes kontrollálni, a hatóanyagok adott célhoz szükséges arányát csak ennek
megfelelő viszonylagos pontossággal beállítani. A hatásmechanizmus azonban a nagyobb
érzékenységű embereknél sokkal előbb okoz olyan érzeteket, tüneteket, amelyek jóval a
méréssel elérhető érzékelési lehetőségünk alatt van, amelyeket a harmadik – elvileg objektív orvos közvetlenül nem érezhet, nem élhet át, és ezért nem észlelhet. Az emberi gyarlóságból
fakadó észlelési lehetőségeink is eltérőek, és az elmondásaink is gyakran pontatlanok, ezért
sokszor az észleléseinket sem tudjuk pontosan elmondani, az orvos által megérthetően
előadni. Ha a saját testét és tüneteit sem teljesen, de az orvosnál jobban ismerő beteg
észlelései, és az orvos szakismerete, gyakorlati tapasztalata nem összegződik közös eredőbe,
az egészségváltozásként ismert betegségek kiváltó okai többnyire megismerhetetlenek
maradnak.
A nyugati gyógyászatban alapvető gond, hogy az egészségromlás által keltett tüneteket nem
értettük megfelelően, és a zavarok észlelésekor a kiváltó okok megismerése és megértése
nélkül, az egész szervezetet akarjuk gyógyítani, miközben csak az alacsony energiaszintű
alszerveződéseikben alakul ki valahol továbbgyűrűző helyi zavar. Ennek az, az oka, hogy a
szervezetet vagy nem egységes, összefüggő élőrendszerként, érzékeny mikrokozmosznak
tekintjük, vagy tévesen azt hisszük, hogy a legkisebb lokális zavarok esetén is az egész
rendszert kell gyógyítani. Az életként ismert mikrokozmoszunk olyan, mint a tenger, amelybe
sok folyó szállítja az anyagát, és miközben a nagy folyók elnyelik a kisebbeket, a kisebbek
társulása nagy folyókat eredményez. Ez a mikrokozmosz nem tud egyszerre mindenhol
elszennyeződni, előbb a nagyot létrehozó kisebb erek, patakok tisztasága romlik el, a
szimmetriavesztés, az átláthatóság csökkenése mindig a lokális kisebb szinteken kezdődik.
Az már ismert, hogy a mérési lehetőségünk alatt a térstruktúra, az anyag és az élet fejlődése
nem áll le, sőt az élet durvább matériába fonódó szövevényének a táplálását éppen e
nanoméretű lények hozzák létre. Az élő anyag újjászerveződése, az életciklusok megújulása,
folytatódása sok nagyságrenddel a megismerési lehetőségünk alatt kezdődik, és bár kisebb
energiaszinten, de a nagyobb energiaszintű élőrendszerhez hasonlóan, analóg módon fejlődik.
Az, amit megismerhetünk az életszerű változásból, a még szingularitásnak tekintett, viszonyítás nélkül
a tudattal eddig meg nem értett kezdeti folyamatból fejlődik ki. A szingularítás azonban már nem
átláthatatlan káosz, hanem megérthető gyorsabb evolúciós folyamat, a sejt és atomi részecskéinket
létrehozó még kisebb energiaszintű részecskék e gyors folyamatok változásában élik a mindennapi
életűk. Az élet fraktálrendszerben épül fel, amelyben a fraktálrendszer nagy energiaszintű
szerveződései által, szinte kiterjedés nélküli térpontokon létrehozott kezdeti feltételek a lokális
energiakoncentrációkat létrehozó szerveződési rendszer legalján keresendők. A nagyobb energiaszintű
bonyolult élet, a nálunk is sokkal kisebb energiaszintű, sokkal gyorsabban változó, nagyobb
azonosságú, örökéletű angyali részecskék születésénél, szaporodásánál, az Ő kezdeti fejlődésük
körülményeinél kezdődik, folytatódik. Ez az időszakasz a folytatódó életet jelenti a nagyobb és életre
alkalmatlanná váló rosszul szervezett környezetből eltávozó kis energiaszintű szerveződéseknek, és a
kezdeti állapotokat az elvándorlók keveredéséből, vegyüléséből születő utódoknak, és kezdeti
állapotokat jelenti az embert is létrehozó együttműködésre szerződő organizmusok mikrokozmoszának
a felépülésében is.

Az élet megújuló forrásainak is tekinthető életcsírák, a lélek létrehozói, a túlfejlett és
elöregedett, az életre alkalmatlanná vált szerveződésekből eltávozó, nagyon fejlet nanoméretű
miniatűr lények, és az ilyen fejlett szerveződésekbe igyekvő még ártatlan angyalok egymást
szimmetriába hozó impulzusával keletkező párkapcsolatában fogamzanak, vegyülnek.
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Tudjuk, hogy a változási sorozatokat képező rendszereknél, a kezdeti feltételek legkisebb
megváltoztatása ostoreffektusként ismert hatalmas változással jár a fejlődő rendszerek
sorsára. Ha egy rendszer a szimmetriaközeli állapotban, diszkrét szimmetriában van, akkor
magas a biodiverzítása, az instabil állapotokra adható válaszlehetősége sokféle. Ez a nagy
rugalmasság, a gyors reakcióképesség a nem kaotikus jól megszervezett rendszerek előnye.
Képzeljünk el az egyensúlyi állapot körül változó rendszert, egy közlekedő edénypárt, amelyben
diszkrét szimmetria rejlik. Ha az edényekben a vízszint ingadozása a viszonylagos egyensúly körül, a
nyomás, vagy vízszintérték körül változik, ez diszkrét szimmetriaként, azonosítható. Ez nagyjából
kiegyenlített változást, szintingadozást tesz lehetővé. Vigyünk be egy kis változást a rendszerbe,
növeljük meg valamely részben a vízszintet a másik rovására, azaz hozzunk létre különbséget, növeljük
a másságot. Az egyik edényrészben megnövekvő vízszint, a nyomást, a különbséget is növeli, amely
miatt feszültség (különbség) alakul ki a nagyobb folyadéknyomással magasabb energiaszintű és a
kisebb energiaszintű (a nyomásban szegény) részek között, és a természet törvényei szerint átáramlás,
kiegyenlítődés indul meg a kisebb nyomású rész felé. A természet szabályai azonban csak a folyadékba
tömörülő nagy azonosságú részecskék esetében igazságos, csak ők tartják be a természet törvényeit.

Az egyensúly és az igazság testvérek, de egyik sem tökéletes. Bármelyik sérül, az
szimmetriavesztést, egészségként ismert egyensúlyromlást eredményez.
A betegségek tulajdonképpen a túl nagy különbségek, a belső hegemónia kialakulásának
tekinthetők, az egészséget eredményező diszkrét szimmetria túl nagy eltolódásának. A
betegségkor a közlekedőedényhez hasonló folyamat történik, valamely érték a kelleténél
nagyobbra nő, vagy a másiké csökken, azaz a különbség növekszik. Lehetséges, hogy
egyszerre több helyen (több életdimenzióban) is megváltozik az egyensúly, amely nagyobb
egészségállapot változáshoz, kilengéshez vezethet. Ha az élet még tiszta forrását elszennyező
folyóhoz közel a nagyon kicsi energiaszinten kialakuló zavarosodásnál nem kezdjük meg az
eltolódás, az életelv bepiszkolódásának a mérséklését, megszűntetését, akkor a
szimmetriavesztés nagyobb lesz, amely csak nagyobb kilengésekkel, sokkal nagyobb élő
energiaveszteséggel állítható helyre. A mérési lehetőségünk hiánya, és a belsőnkben alacsony
energiaszinten rendszeresen megújuló, de még nem észlelt kicsi egyensúlyzavar finom
beavatkozási lehetőségének a hiánya miatt többnyire csak későn, már a jelentős
egyensúlyzavart jelző tünetek megjelenése után a fel nem ismert szimmetria eltolódása után
kezdjük és durva vegyszer (gyógyszer) adagokkal kezdjük meg a helyreállítást, a már
nagyobb energiaszinten is kifejlődött aszimmetria megszűntetését.
A kezdeti tünetek kialakulása nem betegségnek, hanem jelzésnek tekinthető, amely a
szimmetria megváltozásának megfelelő jellegű tüneteket produkál.
A homeopátia egyik alapelve a hasonlót a hasonlóval, (similia similibus curentur) azaz a
kiváltott tüneteket olyan hígított szerrel kezelni, amely hasonló tüneteket vált ki. Mivel
sokféle eltolódás is egymáshoz hasonló tüneteket válthat ki, ezért viszonylag nagy a tévedés
lehetősége, de ezzel együtt a homeopátia hatékonysága a hagyományos rendszerrel legalább
egyenértékű, de sokak által hatékonyabb egészségjavító módszer. A hatásmechanizmus azon
alapul, hogy a nagy rugalmasságú immunrendszer a szimmetria eltolódásakor, azaz valamely
élőszint szerveződési zavarakor egyre magasabb energiaszintű ellenreakciókba kezd, amellyel
már észlelhető tüneteket produkál, amelyek mesterséges fokozása (azonos hatást kiprovokáló
szer adása) esetén a megbomlott szimmetria helyreállítási irányába hat.
Két lehetőség van a kialakuló különbség, a hegemónia csökkentésére:
Vagy a tápláléklánc túlterhelt alsó szintjét erősítjük, a hiányzó élőflóra szaporodását segítjük,
vagy a hegemóniába került fogyasztó réteget redukáljuk. A Természet, a szerveződési
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egyensúly megbomlása esetén a fogyasztó réteg redukálásával, vagy az alóla kihaló,
lecsökkenő energia feladó réteg kiesése miatt a hegemóniába kerülő, csökkent biodiverzitású
szerveződések kihalásra kényszerítésével állítja helyre a megbomlott egyensúlyt.
A nyugati gyógyászatban azonban sokszor félreértik a tüneteket, és betegségként kezelik,
illetve igen gyakori, hogy a gyógyászat a tüneti kezelésre és/vagy annak az elnyomására
szorítkozik.
Az egészséget helyreállító célú, a tüneteket elfojtó, elnyomó, ellenkező hatás felé kényszerítés
(gyógyszeres kezelés) esetén a biodiverzitás csökken, a szimmetriavesztés, az egészség
egyensúly labilitása megnő. A rossz megközelítés miatt felerősödő változás állhat be,
amelykor a relatívan nagy hatóanyag tartalmú szerek miatt a szimmetria közeli állapot erős
ingadozása ostoreffektushoz vezet. Ha túl erős a szer, az kipusztíthatja a hegemóniában
meggyengült flórából megmaradt energia feladókat, és az okozott egészségromlás nagyobb
lehet, mint a kezdeti szimmetriavesztés. A nagyobb pertubáció miatt, az egészség gyors
helyreállása helyett átmenetileg, vagy tartósabban nagyobb egészségromlás következhet be.
Ez lehet a nyálkahártyák sérülése, lehet más ellenhatás, de mindenképpen az egészségvesztést
növelő elsődleges következményekkel jár.
Az egyensúly eltolódása miatt kialakuló labilitás helyreállítása, a változás átmeneti
fékezésével, az eltolódott arány helyreállításával, a kifejlődött különbség csökkentésével
sokszor eredményesebb lehet. Ez olyan, amikor az íjon túlfeszített húrt nem engedjük el,
hanem feszítve tartva lassan visszaeresztjük. A labilitás túl nagy kilengése ez esetben
elmarad, és az egyensúly, nagyobb kilengés nélkül hamarabb helyreállhat. Ha azonban az
életfolyó szennyeződését nem szűntetjük meg a zavar forrásánál, egyre nagyobb
változótömegre terjedhet ki a betegségként ismert életzavar. Ha az egészséget jelentő
egyensúly lokálisan már nagyon eltorzult, egyre nagyobb energiaszinten (fraktálszinten)
tolódik el az egészség, és az ostor szíjához hasonlóan egyre nagyobb kilengésekkel,
amplitúdókkal mind nagyobb energiaszintre terjedhet ki. Ilyenkor sokat számít az idő, és a
hatóanyag pontos adagolása, hogy a beavatkozás minél korábbi fázisban, minél kisebb
dózissal és ne drasztikus hatóanyag agresszióként következzék be. Ez egyet jelent valamely
alsó szintű állapotban megváltozó egyensúlyú kezdeti feltételek befolyásolásával. A már
elszennyeződött folyót csak nagy energia befektetés árán lehet megtisztítani. Ha a folyamat
már előrehaladt, a rossz jót elszennyező keveredése sok szinten és a teljes
életkeresztmetszeten megtörtént, ez szinte lehetetlen. Jobb úton járunk, ha a folyót szennyező
patakot, a zavarok forrásait keressük meg, és azt megtisztítva akadályozzuk meg a nagyobb
tömegű folyóvíz, vagy a nagyobb élettömeg az életfolyam elszennyeződését. Ilyen esetben
sokkal kevesebb energia befektetés, kevesebb közömbösítő anyag kell a díszharmónia
megszüntetéséhez. A homeopátia ezt használja ki. A sokszorosra hígított hatóanyaggal nem a
kifejlett betegséget, a már kialakult állapotot, a folyót kezeli, hanem a folyó egyensúlyát
eltorzító patakot, a zavarok forrását keresi meg, és ennek a tisztaságát állítja helyre.
Ha a szimmetriát eltorzító kezdeti hatásokat, a torzulással arányos kis energiaszintű
feszültségoldással ellensúlyozzuk, megfékezzük, a labilitás, - mint életszennyeződés, szimmetriazavar nem vonul végig a hatásrendszeren, a betegség kevés tünetet kiváltva
levonul. Az élet ostorszíja a kezdeti feltételek aszimmetriája. Az elektronok alatti, a nano
energiaszinteken történő beavatkozáshoz nemcsak kevesebb energia, hanem sokkal kisebb
hatóanyag koncentráció is kell.
Ahhoz, hogy egy hozzánk képest nagyon gyorsan változó és nagyon érzékeny rendszer
egyensúlyába beavatkozzunk, előbb meg kell érteni a zavar mikéntjét és forrását, azaz fel kell
ismerni, hogy milyen energiaszinten romlott el a szerveződési egyensúly. Ha erős
ellenanyagokkal elnyomjuk a tartós hegemóniába került fogyasztói réteget, ezzel feszültséget
szítunk és egymást redukáló háborúra fogjuk késztetni e részecskéinket. Bár ez a megoldás is
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redukálja a túlszaporodott életláncszem szereplőit, ez azonban sok veszteséggel, fájdalommal
és részecskehalállal jár. Ha azonban megértjük, hogy az életzavart egy hiánybetegség váltotta
ki, amelykor valamely külső környezetből a rendszerbe került fogyasztók arányváltozását nem
követte a feladók azonos arányváltozása, a különbség növekedése az egyensúly
csökkenéséhez és a szerveződési biodiverzitás romlásához vezetett. A megfelelő és kevésbé
drasztikus megoldás az elnyomó ellenanyagok adása helyett, a megcsappant feladó rétegek
erősítése, a felszaporodott fogyasztóknak alternatív táplálék feladása. Ha ellenanyagokkal
növeljük a feszültséget, ez - mint erősödő konkurenciaharc - végig fog haladni a szervezetünk
fraktálláncán, és a helyi kis zavar egyre nagyobb energiaszinteken belháború és súlyos
egészségzavar kialakulásához vezethet.
Ha a zavar energiaszintjét és kiterjedését nem jól állapítják meg, és a szükségesnél sokkal
nagyobb dózisban adják be a folyamat fékezését célzó hatóanyagokat, nem azt a szintet
gyógyítják, amely megbetegedett. A folyó nyelvére lefordítva, ha nem azt a folyót tisztítják
meg, amelyik elszennyezi az egész szervezetet, hanem egy másik ágát, a tisztával összefolyó
szennyezett víz még könnyebben elszennyezi a tévedésből sterilizált folyamágakat. Ha az
életzavart okozó betegség kiváltóit, a fogyasztók hegemóniáját fékező konkurenseket
hatástalanítjuk, akkor a zavar még nagyobbá válik, és egyre nagyobb területre, testtömegre
terjed át. Ezzel csak az energiahullámzás, az életzavar hullámzást növeljük. A
meggondolatlanul és túl nagy hatóanyag tartalmú szerekkel más még egészséges
életszimmetriájú folyamatokat is megzavarunk, és ott is elrontjuk az életegyensúlyt a feladó
és fogyasztólánc diszkrét szimmetriáját, ahol addig jól működött.
A hatóanyag sokszoros hígítása lehetővé teszi, hogy ne alakuljon ki drasztikus, magasabb
energiaszinteken ható válaszreakció, hanem csak az alacsony energiaszinteken, és a zavarok
tényleges helyén (energiaszintjén) történjen a jó irányú befolyásolás, és ezzel helyreállhat a
szerveződési egyensúly. Ezzel megelőzhető az egyre nagyobb, ostorcsapásszerű
immunválaszok kialakulása, a nagyobb energiaszintű labilitások kialakulása. Ha a betegséget
megfigyelő kezelő diagnózisa helyes, és kellően megértette, sikerrel ismerte fel a kiváltó okot,
már nagyon csekély koncentrációban beadott hatóanyaggal is helyreállíthatja az egyensúlyt,
az egészségként ismert diszkrét szimmetria, és az életpatak tisztaságát. Ha jó a diagnózis, a
tünetet kiváltó zavar felismerése, mellékhatás nélkül alacsony labilitással is helyreállítható az
egyensúly. Hogy miért ilyen hatékony ez a gyógymód, ahhoz meg kell ismerni a tünetekként
ismert jelzőrendszert kiváltó, működtető hatásmechanizmust is.

A betegség tünetei a szimmetriavesztés jelzői:
A diszkrét szimmetria egészséges állapotnak tekinthető, amely egy meghatározott értéken, normális szinten - belül változik. Az életegészségként ismert állapot meghatározott arányon
belüli rövid idejű eltolódása még egészséges állapotnak tekinthető, de ha elér egy olyan
értéket, amelykor a valamelyik változó kicsi módosulása egy más érték erőteljes
megváltozását okozza, ez valamelyik energiaszinten szerveződő életláncszem,életszint
kaotikussá válását eredményezi. A kaotikus állapot megváltoztatja a diszkrét szimmetria
visszatérési mintázatát, amely az élőrendszer valamelyik szintjének a labilitásához,
egyensúlytalan állapotához vezet. Valamely addig egymással szerveződési egyensúlyban lévő
érték a szokásosnál nagyobbra vagy sokkal kisebbé, a feszültség, a nyomás a lendületenergia
áramlása valamely áramlási körben túl naggyá, vagy túl alacsonnyá, azaz nagyon eltérővé,
különbözővé válik. A változás módosítja az arányokat az adott információs energiaáramlási
körben, az életlánc deformálódik, és valamelyik szinten kellő önkontrollal nem rendelkező,
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egyensúlytalan részecskék termelődnek. Ez egy adott szinten megújuló részecskeéletperióduson belül megváltoztatja a nagyobb energiaszintű szerveződés, életminta
szimmetriáját, és a deformáció a nagyobb fraktálszinteken egy idő után exponenciálisan
növekszik. Pl. A túl jól élő, és a munkát és szenvedést nem ismerő fiatalok nem becsülik az
idősebbeket, az értékeket kitermelőket, romlik a moráljuk és az erkölcsük, amelytől a
szerveződési életszint morálja, egymáshoz való viszonya megváltozik, eltorzul. Ez egy
tünetrendszert produkál, amely a kezdeti gyengesége után, a magasabb energiaszintek
kaotizálásával az egyre erősebb életzavarok miatt tünetet vált ki. A korábban még jól
szervezett rendszer fejlődési egyensúlya elromlik. A tünet, csak jelzés, amely a sok vagy
kevés változás, az energiaáramlás valamely áramkörének az elzáródása, a környezeti
áramkörök folytatódását, vagy nagyobb terhelését, a lokális áramlások felgyorsulását, a
szabálytalanságok kialakulását jelzi. Ez lehet hasmenés, láz, erősebb szívdobogás, vagy a
kínai diagnosztikai rendszer által feltárt energiakeringési összefüggésrendszer, amely
figyelembe veszi a szervek belső kapcsolatát, és a tradicionális több évezred alatt megismert
hatáskivetítődést. Ha elnyomjuk a szabálytalanságot jelzőket, a zavar nem szűnik meg,
hanem fokozódik, amely végül káoszhoz és forradalomhoz vezet.
Mivel a szervezet nemcsak sokszintű egyensúllyal, hanem sokszoros visszacsatolással
védekezve túlbiztosítja magát, ezért bármely egyensúly megbomlása egyben az ellensúlyozó
hatóanyag, életszint ellenkező irányú megváltozását eredményezi. A tüneteket legtöbbször
az váltja ki, hogy a diszharmonikus és túlérzékennyé váló rendszerben a már egészen
gyenge energiaszintű lokális zavar, sokkal nagyobb energiaszintű ellenreakciót kelt.
Mivel az észlelési lehetőségünk a kis zavarok energiaszintjén korlátozott, ezért ha a helyi
jelzésekre és a kezdeti gyenge tünetekre nem figyelünk, már csak a magasabb szinten
felerősödött másodlagos immunreakciót, a szervezeten belüli forradalmat, a lázt fogjuk
észlelni. Ezek az immunreakciók jelennek meg már általunk is észlelhető tüneti
jelzésként!
Lehet, hogy a nyugati gyógyászat az egész immunrendszer hatásmechanizmusát nem jól
ismerte fel? A tünet nem az elnyomandó betegség, csak a zavart már nagyobb
energiaszinten visszajelző, a kevésbé érzékenyek által elsődlegesen észlelhető szervezeti
ellenreakció. A már általunk is felismert tünet, pl. a láz, a szimmetria eltolódására tett
öngyógyító erőfeszítést jelző, a szervezetben kialakult helyes ellenreakció! Nem ezt kell
elnyomni, hanem a kiváltó okát, a hiánybetegséget kell felismerni és kezelni. Dr. Béres József
helyesen ismerte fel, hogy a hiánybetegségek és a szerveződési szimmetria, a belső arányok
eltolódásai állnak az immunrendszerek zavarai mögött. A homeopátiára alapuló tüneti kezelés
alacsony energiaszintű, sokszorosan hígított vakcinájával, a hiányt, azaz a különbséget, a
növekedésnek indult energiahullámot csökkentjük, és a már kialakult ellenreakció, a védekező
hatás segítésével, fokozásával a labilitást könnyebben megszűntethetjük.
A homeopátiáról írt könyvek későbbi olvasása során azonban az egészséget védő
hatásmechanizmus megértése más aspektusaiban is tisztábbá vált.
A homeopátiával kapcsolatos megértés folyamatában az jutott el a tudatomig, hogy az azonos
jellegű tüneteket produkáló szerek, az élőlánc valamely szintjén kialakult hegemóniát,
egyensúlytalanságot nemcsak a különbség csökkentésével, hanem a helyzet túlfeszítésével, a
konfliktus kiélezésével is előre mozdíthatják, és ezzel is el érhetik a változási egyensúly
helyreállását. A nyugati gyógyászat ezt az utat választotta, ezért gondoljuk át, e
hatásmechanizmus lényegét, és megérthetjük a homeopátiához viszonyítható különbséget, és
azt is, hogy miért lett tiltott, a Homeopatikus gyógyászat irányzata.

48

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

Ha egy életláncban a szerveződési zavar már kialakult, ha sok a halász és kevés a hal, vagy
meg lehet tanítani a halászokat halat stb, élelmiszert termelni, másból, másképpen megélni,
vagy lehet a feszültséget növelni, össze lehet ugratni azokat, akikre mutogatnak, hogy üsd az
orvhalászt, a szabálytalant, a cigányt a zsidót, az arabot stb. azaz a kisebbséget. Ha az
organizációt irányító lélek tudata a hegemóniába került élőréteg miatt nem tud fejlődni, ha
elnyomja a gondolkodókat, a zavarokat felismerő, a kiutat megmutatókat és nem találja a
kiutat a válságból, a feszültség feloldása helyett annak az erősítésébe kezd. Ez a megoldási is
eredményre vezethet, de ennek sok könny és vér az ára, árvák és özvegyek, gyermeksírás és
jajszó a következménye. Ha a hatalmat gyakorlók a sajátos kicsinyes személyes érdekeik
befolyásoltságában a feszültségbe kerülőket megosztják, egymásnak ugrasztják, gyakran
belviszály, vagy háború tör ki, amelykor arat a kaszás. A rosszul kiszámított feszültség
keltésben mindig vannak, akik a zavarosban is tudnak halászni, de a tömegek feletti kontroll
elvesztésével ellenőrizhetetlen folyamatokhoz, forradalmakhoz, az addigi angyalok
lázadásához vezethetnek. Ilyen történt a Párizsi forradalomban, ez történt az Októberi Nagy
forradalomban, Chilében és általában ez vet véget, a durva diktátori rendszerek
hegemóniájának. A nyugati gyógyászat ezért nem hatékony, ezért van olyan sok
mellékhatása, ez az ok, amiért a kialakuló hegemóniákat nem szabad hagyni megerősödni.
Gondoljuk át, hogy miként vonul át a szervezeten az egészség helyreállítását segítő hatóanyag
általános (nyugati) hatóanyag adagolás szerinti dózisa:

A periódusos élet és a változást továbbító energia hullámzása:
Ha a fák és növények a virágzási időszakba fordulnak, a közvetlen környezetben feldúsulnak
a fajukra jellemző hatóanyagaik, fiatal és energikus virágporral dúsítják a környezetüket. Ez
dinamikus energiahullámot indít el a környezetben, mert ilyenkor a környezet viszonylag
egyenletes terhelése megváltozik, és átmeneti ideig a virágporban koncentrálódó fiatal élet
hatóanyagok aránya növekszik, a környezet hatóanyagtartalmában a fajra jellemző
információs összetétel magasabb koncentrációban dominanciába kerülhet. Ez az időszak, a
sikeres virágzást és ezzel élettért szerző genetikai állomány tavasza, a kiterjedésének az
időszaka, amikor a virágporban szétáradó élet lehetősége az időben nő. Hasonló de ellenkező
irányultságú időszakot érnek meg a növények a szerveződési nyár, a kiteljesedés elmúltával,
amikor a tél felé haladó környezetváltozás kevesebb energiájára sokkal több a virágzáskor
szétáradt fogyasztó jut. A tápanyaghiány és a szerveződési ősz miatt beköszöntő káosz
elrontja az addig jól szervezett életáramlást, a fára jellemző szerveződési rendszer
energiatermelő – átalakító hatásfoka és az energia elosztó rendszer elromlik, amely miatt az
energia utánpótlás nélkül maradó, a levelekben élő egynyaras növényi sejtek szervezett
kapcsolata megszűnik, és kötőerő nélkül elhalnak,, majd lehullnak a földre és az enyészet
martalékává válnak. Ilyenkor a fajukra jellemző hatóanyagokkal, csersavval, magasabb
energiatartalmú (éghető, lebontható energiatartalmú szénvegyületekkel stb. dúsítják a
környezetükben, a talajban lakó fejlettebb élővilágot, e hulladékra váró baktérium és
gombaállományokat. Ez az időszak a szerveződési őszt és a telet eredményezi a tavaszi
ciklusban szaporodott, átmeneti hegemóniába került szerveződésekbe épült életnek, de a
szerveződési tavaszt és a kiteljesedés lehetőségét hozza el a talajban lakó baktérium és
gombaflóráknak. Most eljött a lebontók ideje, az Isten igazsága. A tápanyag nélkül maradó, a
levelekbe épült és most lehulló növényi sejtvilághoz elérkezett a megváltó, megszabadítja
őket az éhezéstől és a szenvedéstől, de a felbomló, lebomló avarban érkező sok feladott
tápanyagból (információs energiából) dinamikus életszint kiteljesedés kezdődik. Most a
korábbi evolúciós időben fel és túlszaporodó életlánc szemre, életpiramis szintre szakosodó,
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az egyediségben fejlettebb élőkultúra szaporodik fel, átveszi és átdolgozza a korábbi
energiahullámot, és magába építi. A talaj biodiverzítása, sokfélesége és életrugalmassága
megnő, és bár a levelekben érkező hatóanyag koncentrációja egy ideig növekszik, majd a
lebontókban feldúsul, az a szervetlen talajban lakó élettérben tovább fejlődik, tovább
szelektálódik. A baktérium és a gomba élőszinten, a talajlakókba kerülő életenergia fejlettebb
és nehezebben gerjeszthető, (a Mengyelejev táblázatban magasabb besorolású) ionos anyagra,
és a növényekbe visszaépülő, már több élettapasztalattal rendelkező visszafejlődő
hatóanyagokra, a Tao útján a múltba visszautazó életre bomlik.
A természet tehát gondoskodik a körforgásról és a továbbfejlődésről, de a túlfejlődés
feltételeit nem jól viselő információs anyagokba épült élet lehetőséget kap az
osztályismétlésre, az általa még nem kellően megértett természeti törvények újabb aspektusú
feltételrendszerének az eltérő megismerésére is. Az evolúciós életszinten tanuló, ellenállóbbá
váló és a környezeti gerjesztésnek sikeresebben ellenálló, azt (a kísértést) könnyebben
legyőző, az egyediségben fejlettebb, nagyobb részecskesűrűségű anyagba átépülő élet ezentúl
kevésbé gerjeszthető, a szokásos környezetváltozást már lényeges változtatás nélkül elviseli.
A periódusos rendszer következő fokozatait elérő fejlettségű élet, már kevesebb szerves
anyagból, több ásványként ismert ionos kötésű összetevőből szerveződik, amely többnyire
fejlett fémtartalmú központi irányítással rendelkezik. Az atomjainak a központjában
vasszemcsék, magnetit, és nagyobb részecskesűrűségű nehezebb fémek, fejlettebb generációk
foglalják el a központi szerepet.
Mindez számunkra most abból az aspektusból fontos, hogy évente kétszer, tavasszal a
virágzáskor, és ősszel a lombhullatáskor, a növények is továbbadják a bennük felhalmozódó
életenergiát, azaz a koncentrált hatóanyag-tartalmú hatáshullámmal megváltoztatják a
környezet addigi összetételét, állapotát. A környezeten ilyenkor továbbvonul az
energiahullám, és a változás továbbgyűrűzik.
Hasonló analóg állapot alakul ki az élő szervezetben, minden táplálkozás során, Ha az
elfogyasztott táplálék változatos és sokféle hatóanyagot tartalmaz, akkor a hatásukban
kiegyenlíthetik egymást, és nem alakul ki a szervezetben végigmenő, a belső állapotokat
lényegesen megváltoztató hatáshullám, bár az energiafeldúsulás megtörténik, a rendszeridő
felgyorsul, de ez arányos feszültséghullámként vihar nélkül halad végig. Ha jellemzően olyan
összetételű táplálékot, hatóanyagokat fogyasztunk, amelyek nem ágyúval lőnek, és nem
háborúznak egymással, hanem szívesen fuzionálnak, házasodnak, mint Ausztria, akkor nem
szervezeti leépülés és bomlás, hanem szervezetbe épülés történik. Az egymásra magas
affinitású, pozitívan reagáló anyagok jobban kiegészítik egymást, a kereskedelem nyelvében
kifejezve kiegészítik egymás hiánytermékeit, termelőit, szakembereit és tudását kicserélik, jó
árucsere kiváló partneri forgalom alakul ki, azaz monarchiába épülés, szerveződési fejlődés és
felvirágzás következhet be.
Más azonban a helyzet akkor, ha nem magas biodiverzitású, sokféleségből összeállított
tápanyagot fogyasztunk, hanem bár magas energiatartalmú, (energiában gazdag) de csak
kevés hatóanyagú, a biodiverzitásában, a sokféleségében szegény, és a környezetében
hatásdominanciába, hegemóniába került szerveződést viszünk be. Ilyenek mindenhol vannak,
és ha olyan importot viszünk egy szervezetbe, amelyből már eleve túlkínálata van, az adott
dolgokból, hatóanyagokból, szerveződésekből túldúsul, magas konkurencia harc alakul ki, és
az életverseny felgyorsul. Ilyenkor belső elértéktelenedés, infláció majd pangás és elégtelen
életenergia áramlás gazdasági válság alakul ki. Ez majdnem mindig háborúhoz,
környezetváltozáshoz, súlyos életzavarhoz vezet, ahol a kérdés és a választás lehetősége, a mi
megmaradjunk helyett, az Én megmaradjakra tolódik el. Ilyenkor abban a szerveződésben,
amelyben levonul a feszültség övezet és az energiahullám, a tápanyagban feldolgozatlan,
elfolyósodós vizenyős állapot, szerveződési ősz és hasmenés alakul ki. Az élő szervezetben
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addig tart a belviszály, amíg ki nem ürül a szerveződésből, vagy le nem bomlik, meg nem
fékeződik az átmeneti hegemóniába került réteg. A társadalmi rendszerek
egyensúlytalanságakor társadalmi elfolyósodás következik be, amelykor az országokba
beáramló termékek bonyolultabb termékekké feldolgozása,, átalakítása sokkal rosszabb
hatásfokkal következik be, amikor a beáramló energia haszna a sokaság boldogulása helyett
csak kevesek érdekét szolgálja. A nem megfelelő táplálékhoz jutó alszerveződések ilyenkor
egyszerűsítenek, nem jól bontják le a hatóanyagokat, sok selejt és csak félig megmunkált
eladhatatlan termék képződik. A társadalmi hasmenéskor elromlik az országok presztizse, a
külföldre kikerülő termékek silánysága miatt egyre kevesebb és egyre kisebb áron, csak a
versenyárak alatt adható el. Ilyenkor a megmaradásért az ár és a termelési költség alatt
értékesített nemzeti produktum leértékelődése miatt, el kell adni, ki kell áramoltatni a
szervezetekből a korábbi tartalékokat, az állami monopóliumokat, a kórházakat és később már
a Szerencsejáték monopol jogait is. A társadalmi hasmenés végére az országok többsége
energiában és a biodiverzitásában elszegényedik, túl szegényekre és túl gazdagokra
polarizálódik, feltelik feszültséggel. A folyamatban energiahiány és vákuum alakul ki, amely
lehetőséget ad a nagyobb életnyomású szerveződéseknek a behatolásra, a piacnyerésre. A
legyengült szervezetet könnyebben megtámadják a baktériumok, a vírusok, míg a legyengült
gazdaságokba betelepülnek a pénz kalmárai és a szegénység haszonélvezői. A magas
biodiverzitású egyensúly a kellő életszimmetria helyett az egyenlőtlenség és a hatóanyag
differencia erősödik, a gazdaság önállósága, öneltartó képessége csökken, a kitermelt energia
attól kezdve a korábbi sokféleség helyett az új életteret nyerőket szolgálja.
A kérdés az, hogy miképpen lehet helyrehozni egy elromlott gazdaságot, egy egészségtelen,
szegény – gazdagra polarizálódott szerveződési állapotba került szerveződési rendszert. Ha
egyszer elromlott az élet, a már tudattal rendelkező szerveződések képesek a folyamat
romlását okozó eseményeket, hatásokat megérteni, a rossz dolgokat lebontva, kijavítani, a
leépülési folyamatot megfordítani. Erre a természet is képes, nagyon sokféle ellenőrző és
visszacsatoló rendszerrel magas szintű önjavító képességgel rendelkezik.
Közelítsük meg a folyamat helyrehozási lehetőségét a nyugati gyógyászat aspektusából:
Ha egészségtelen szerveződési állapot alakult ki, először is meg kell érteni, az
egészségtelenséget kiváltó okokat és hatásokat, hogy melyek azok a külső (makrokozmoszi)
és belső (mikrokozmoszi) tényezők, amelyek miatt a helyi élettérben a túl nagy különbségek
kialakultak. Ezt rendszerint a máshol sikeresebb evolúciót folytató szerveződések
túlszaporodása és kiáradása, és ezt követő energia elvonása okozza, amely megváltoztatja a
helyi energia ellátási, elosztási arányokat. Ha a kitermelődő energia helyben hasznosulását, az
élettér egyenletes fejlődését és felvirágozását megakadályozza a dominanciába került idegen
szerveződések elvonási hatékonysága, az elvonás, az energiakiáramlás megszüntetését, az
elosztás egyenletességét és a termelés ösztönzését kell elérni. A három alaptényező szorosan
összetartozik, azaz nem lehet a termelés ösztönzését az elvonás és az elosztás
egyenlőtlenségének a megszűntetése nélkül javítani, és nem lehet a túl nagy egyenlőtlenséget
sem megszűntetni akkor, ha a termelés kellő ösztönzési lehetőségét nem növeljük. Az
egyenlősdiséget mindig azok a gyenge értéklétrehozók favorizálják, akik mögött kevés a
termelés, akiknek szükségük van arra, hogy a saját maguk által meg nem termelt, létre nem
hozott javakat valakik mások megtermeljék. Tudomásul kell venni, hogy a megkülönböztetés
nélküli egyenlőség éppen olyan káros, mint a teljes megkülönböztetés, a túl nagy feszültség.
Az élet nem viseli jól a szélsőségeket, és ha kicsi a különbség, kicsi a hajtóerő, akkor alacsony
energiaszintű és unalmas az élet, ha pedig túl nagy a különbség és től nagy a feszültség, ezt
sokan még nehezebben viselik. A valódi demokráciában a felhasználás a termeléshez igazodik
és az elosztás a valódi létrehozott értékkel a produktummal és a közösségi hasznossággal
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arányos. Ha nem figyelünk a másoknak is hasznos arányos hozzáadott értékek személyenkénti
különbségre, elsorvad az ösztönző erő, a megbecsülés lehetősége, és a hasznosság
különbségét nem eléggé hangsúlyozottan domborítjuk ki. Az egyenlőségre törekvéssel nem az
egyenlőséget hozzuk létre, hanem a sikeresebben termelők többletelvonása miatt éppen az
életet fenntartó produktumra ösztönzést szűntetjük meg. Tudomásul kell venni, hogy az
értékek újraelosztása, helyesebb, a közösségnek hasznos és a létrehozott értékekkel
arányosabb új elosztási arányok nélkül nem valósítható meg. Ez az a hiba, amelyet a Magyar
rendszerváltozás, és a Kelet-európai volt szocialista országok is elmulasztottak, elkövettek a
rendszerváltozás kifejlődésekor, és a szerveződési átalakulásokkor a termelés és az elosztás
arányait ismét nem jól állapították meg.
Ha a szervezet megbetegedett, és a belső elosztás arányai elromlottak, többnyire az
életzavarra és az elosztási zavarra utaló tünet-együttesek, tünetcsoportok fejlődnek ki. A
pékek kiabálnak, hogy rossz és drága a liszt, a zöldséget és a hústermelők hogy alacsony az
eladási ár, és az elit kultúraéhségét csökkentő Operaház szerveződése tiltakozik a túl kevés
dotálás miatt.
A társadalmi szintű egészségzavarban éppen olyan kialakuló tünetek jelzik az
egészségzavarok észlelt következményeit (de nem az okait), mint a kisebb energiaszintű
szervezetekben.
Most anélkül, hogy a helyzet kialakulásának a megérthető, de végtelen ok – okozati
rendszerébe, fraktálrendszerébe belemennénk, gondoljuk végig az életzavar megszűntetésének
a lehetőségeit. Az éhezőknek, a hiányokkal rendelkezőknek adhatnánk húst, pénzt,
táplálékokat, kész és összetett hatóanyagokat, de ha hozzászoknak, hogy könnyen kapnak,
leállnak a saját termeléssel, ami viszont függőséget hoz létre a dotáló és a fogyasztó, a segített
között. Ha a dotáció megszűnik, az élettér összeomlik. Elnyomhatjuk a kezdeti életzavarok
először megjelenő tüneteit, erősebb elnyomást, információs ellensúlyt, sajtókontrolt, média
hegemóniát is megkísérelhetünk, sőt letörhetjük a spontán tiltakozásokat, vagy a szervezett
megmozdulásokat is. Ezt tesszük a szervezeten belül a nagy hatású ellenanyagok adásával,
feldúsításával, és társadalmi szinten az adóhatóság, az ellenőrzés, a karhatalom és a
médiauralom hegemón irányításával. Ha sokféleség lehetőségeit leszűkítjük, egyre kevesebb
választási lehetősége marad, a feszültsége erősödik, és előbb utóbb túlnő a nyomás az
elnyomáson, és az elnyomott a kényszerű, akár öngyilkos ellenterrort választja. Az erős
hatással, hatóanyagokkal elnyomott szerveződésekben csak átmenetileg és tünetileg javul az
egyensúly, valójában a feszültség, a zavarok feloldása nélkül egyre nő. Gandhi jó utat
választott akkor, amikor a megbékélést és a megértést hirdette, de az életnek más aspektusai is
vannak, amelyek érdekellentétbe kerültek a Gandhii módszerrel, a békeséggel és a
megnyugvással. Az élet a változás, amely a túl nagy szélsőségeket, a túl nagy különbségeket
és a túl alacsony változást, az elégtelen életnyomás sem jól viseli.
Ha a szerveződésbe beáramló fertőzéseket nem ellensúlyozzuk saját termeléssel, ha az export
ellen fellépőket eltagadjuk, és a tüneteket erőszakkal elfolytó hatóanyagokat adunk a beteg
szerveződésekbe, tovább növeljük a különbséget, csökkentjük az egyenlőségi törekvéseket,
csökkentjük a szervezet biodiverzitását, a kiegyenlítettebb élet lehetőségeit.
A legrosszabb az a helyzet, amikor nem jól ismerjük fel a szerveződések tüneteit, nem értjük
meg hogy a tünetek nem a betegséget, hanem az életzavar következményeit, a túl nagy
különbségek és az elosztási hiányosságok okozatait, a zavarok következményeit jelzik. Ha a
hiányok helyett a hiányt hiánnyal, az elnyomást az elnyomás növelésével, a többséget hasonló
analóg képességű, tulajdonság eredőjű hatóanyag bejuttatásával akarjuk javítani, nem
segítjük, hanem növelni fogjuk az életzavarok kialakulását. Ilyenkor az életverseny nő, az
elértéktelenedés és az infláció fokozódik, felgyorsul a rendszeridő és a társadalmi szakítás
valószínűsége, lehetősége, és időben közelebb kerül a végjáték. Megjelennek a rosszul

52

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

megválasztott kezelés melléktünetei. Az elégtelenül ellátott szerveződésekben, a rosszul,
aránytalanul elosztott energia, a rossz kormányok válságot eltakaró kirakatpolitikája miatt
néhány területen látványos eredményeket mutat fel, miközben a többség nyomora tovább nő.
Látszólag csökken a feszültség szerveződésekben, de a valóságban nő, és a belső zavar is
fokozódik.
A helyes megoldás, ha átmenetileg nyugtató, energiát adunk, és miközben befoltozzuk a
szerveződésen esett lyukakat, megakadályozzuk a további szabad kiáramlást, a szabad
rablásnak véget vetünk. A túl nagy különbségek mérséklésével viszonylagos egyensúlyt
teremtünk, de közben megtanítjuk a szerveződések kisebb energiaszintű sejtjeit, halastavakat
építeni, halakat tenyészteni, hogy a belső hiányokat saját maguk is képesek legyenek
előállítani. Ha az aránytalan rablókereskedelem, az importfüggőség megszűnése miatt
árucserévé és cserekereskedelemmé szelídül, akkor a beáramló hatástöbbletet képes lesz a
saját hatóanyag árutermelés ellensúlyozni. Ha a szerveződésekben magas belső biodiverzitás,
azaz megfelelő sokféleség és saját árubőség alakul ki, az elosztás javul, a kereskedő
kereskedik, a suszter pedig a kaptafánál maradva bátran gyógyító orvoshoz (és nem
orvoslátogató, az egészséggel kereskedő orvoshoz) fordulhat, ha megöregszik, akkor a
hatóanyagában kiegyenlített szerveződés nem szorul az importra, amely a kivitellel arányos
maradhat. A rend, az egészség helyreállása csak akkor következik be, ha a társadalmi és a
szerveződés zavarok megszűnnek.
Ha a környezetben kialakuló energiahullámok elérnek egy szerveződést, magas
életrugalmasság, kellő sokféleség esetén nem tud nagy életzavart kelteni. Ha a saját termelés
miatt nincs áruhiány, ha a behozatal a kivitellel arányos szinten marad, nem tud hegemóniába
kerülni egy jövevény hatás sem, nem tud megerősödni a környezetből állandó nyomással
beáramló idegen hatás. Honkong és korábban Japán sikereiben nagy szerepe volt annak, hogy
csak az árumintákat és a hatóanyagokat is csak igen kis, megismerhető mennyiségben engedte
be az országba, és azonnal kifejlesztette a saját gyártását, az ellenanyagait, hogy az import ne
erősödhessen meg. Most Kína teszi ugyanezt, hatalmas mértékben importálja az energiát, de
ennél sokkal nagyobb mértékben látja el dömpingáruval a világot.

Hígítás és telítődés:
A betegség mindig aránytalanságot jelez, amelykor valamely hatóanyag, élettermék termelési,
elosztási aránya egy őt ellensúlyozó más termékhez képest jelentősen megváltozik. Ha a
szerveződésben egészségzavar keletkezik, a Homeopátia, - mint a kínai népi gyógyászat előbb igyekszik megismerni a kiváltó okokat, és a tünetekből megtudni, hogy a szervezet
mely szintjén alakultak ki torlódások és hiányok, és megértve az egészségzavar, a
szerveződési egyensúly okait, nem a tüneteket kezeli, hanem az aránytalanságokat szünteti
meg.
Bár a mai nyugati gyógyászat által a szervezeten belüli célterületre előállított hatóanyagok
már idő és felszívódási programhoz is kötöttek. A gyógyszerek nagyon kiszámított adagolási
felszívódási lehetősége meghatározott, sokszor kapszulában kerül a szervezetbe, és a
vivőanyagok által meghatározott időprogram által fékezett szabályozással hosszútávon
oldódik fel. A lassabb és a célterületen feloldódás azonban nem változtatott azon a hibás
megközelítésen, hogy a tüneteket változatlanul erős ellenanyaggal, elnyomással igyekezünk
kezelni. A Homeopátia más logikai megközelítésből elindulva, jobban megsejtette, megértette
a szervezetek működését, és hogy az egészségzavarok lényegében hiány és többlet, azaz
különbségnövekedési és elosztási zavarok.
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Meg kell érteni, hogy ha tömény hatóanyagot oldunk fel a szervezet folyadékaiban, azok sok
esetben nem szívódnak fel, hanem túltelítődést váltva, egyensúlyzavart és átmeneti
hegemóniát, energiahullámot kergetnek végig a szervezet életfolyóján. A nyugati gyógyászat
által még mindig a szükségesnél sokkal magasabb dózisban beadott hatóanyagok drasztikus
energiahullámokat indítanak el, de a mikroszerveződéseinkhez viszonyítva csak túl nagy
darabokban, az atomi méretekben bevitt ellenanyagból csak az ennél nagyobb szintű felsőbb
fogyasztók részesednek. Az emberszintű evolúciós hasonlattal élve, bár ott vannak a szervezet
raktáraiban a mindenkinek szükséges anyagok, de azok vagy nem fizethetők meg a szegények
által, vagy az elosztók az érdekeltség hiánya miatt nem bontják fel a nagyobb egységeket. Ha
megváltoztatjuk az árak és az elosztás szabályait, és minden rászorult az általa megadható
arányos ellenértékért kap a neki szükséges anyagokból, a középszinten piactelítődést kiváltó
termékáradat nem torlódik fel eladhatatlan árudömpingben, hanem minden családhoz eljutva
lefedi a célpiacot. Ha a hatóanyagokat nem nagyon erős dózisban, hanem megfelelő sokszoros
hígításban, vagy és apróra őrölve, könnyen újra eloszthatóan juttatjuk a szervezet
célterületeibe, akkor nem akadnak meg a tartalékot felhalmozó telhetetlen fogyasztóknál és a
felvásárlóknál, hanem eljutnak a szegények által lakott, e termékből hiányos vidéki
perifériákra is.
Ha az életzavar valódi oka egy vagy több szinttel ez alatt található, az egyensúlytalanság
forrásából mindaddig termelődik az élet szennyeződése, amíg az le nem vonul a szervezet
időfolyóján. Az állatos hasonlatnál maradva, ha a napfényből alakul ki hiány, mert a
térségünkön átvonul egy elhalt csillag maradványakor kiáramló részecskeköd, energiafelhő,
akkor nem termelődik elég fű és a nyulak száma lecsökken, súlyos és időben tartós esetben
kihalnak. Ha a nyulak kihalnak, éhezni fognak a rókák és a farkasok, és ezek száma is
lecsökken, amely miatt a vadászok kevesebb eladható prémhez jutnak. Szegénység és éhség
veti fel a fejét a vadászoknál, majd az állatbőröket feldolgozó szűcsöknél is. Ha felismerve a
zavar következmény rendszerében, hogy táplálék kell a farkasoknak, hogy legyen mit
feldolgozni a tímároknak és a szűcsöknek etetni kezdjük őket csirkével, a fűhiány problémáját
nem oldjuk meg. Bár a felsőbb szint egyensúlya a mesterséges beavatkozással valamit javul,
de e szintet tápláló fű és nyulak életláncszeme leredukálódik, esetleg átmenetileg kiég. Az
élőrendszer egy ideig a biodiverzitásában szegényesebbé válik, az energiaátáramlása az
időben növekszik, az élet átmenetileg felgyorsul. Ha megértve, hogy hol zavarosodott meg az
életfolyó, a zavart annak a forrása közelében kezeljük, sokkal kisebb hatóanyag koncentráció
is elég a szerveződési egyensúly helyreállításához.
A hatóanyagok őrlésére, porítására és a sokszoros hígítására azért van szükség, mert ha nem
nagyméretű, csak a felsőbb szinteket ellátó hatóanyagokat juttatunk a szervezetbe, hanem
visszaállítjuk azt sokkal kisebb morzsákra darálva porrá őröljük, vagy a vízben oldhatóság
esetén a sokszorosára hígítjuk, akkor nemcsak a rókákat tudjuk megetetni közvetlen módon,
hanem a hangyáknak juttatott morzsákkal e szinttől építjük újra az életláncot. A szervezetben
hiányt képező tömény hatóanyagok csak egy szintig oldódnak fel a szervezetekben, és
hasonlóan a beáramló import is csak egy feltöltődési szintig adható el, ez felett túl töménnyé
és túlkínálattá válik, és a kereslet hirtelen lecsökken. A hatóanyagoknak és a vitaminoknak
sem véletlenül korlátolt a felszívódásuk, a felvételük, ha telítetté válik a szervezeti piac a
kereslet hirtelen lecsökken. Nem véletlen, hogy a volt keleti országokat elárasztó árudömping
a késztermék árukörre és a fogyasztási javakra specializálódott, és a saját előállítást lehetővé
tevő alsóbb szintek, a beszállítói alkatrész, a fejlett technológia átadás nem jött be.
Ha a természetben fellelt hatóanyagok hatásrendszerét megértjük, hogy ezek a szervezetben
fenntartandó magasabb biodiverzitást, az élet egészségét, az élet rugalmasságát segítik, akkor
végre megérthetjük, hogy a sokféleségből mértékkel fogyasztott kevés a titka az
életegészségnek. Ha a szervezetben sok életszint épül fel, és az életpiramisban ezek
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egymással kiegyenlített szimbiota kapcsolatrendszerben, egészséges és arányos árucserében
élnek, akkor az természetből kapott életenergia nyomása, nem hajtja át az időt, a változást
gyorsan a szervezetünkben. Ha az általunk megértett, és megfelelően szabályozott
életáramlást az optimum közelében tartjuk, ez magas életnyomást alakít ki, amelynek a sok
szint között továbbadott energiájában sokféle szerveződés osztozhat. Ha azonban túl sok
fogyasztó szintet (fojtást) állítunk az életnyomás áramlásának a meggátlására, annak az
átáramlása elégtelenné válik, és elosztási energiahiány életpangás alakul ki. Ha nem jól
ismerjük fel az életzavarokat, és a kelleténél magasabb energiaszinteken kezeljük a
következményeket, az alsó és közbenső életszintjeink leredukálódnak, vagy súlyosabb esetben
kihalnak. A szervezet megöregedése, az energiaáramlás felgyorsulása, az egyre gyorsabb
rendszeridő azért következik be, mert egyre több fraktálszint, életláncszem esik ki a
kezdetben ideális összetételű, magas életszimmetriájú és optimális életáramlású
szerveződésünkből. A szervezet zavaraiban egyre nagyobb hiányok és energiahullámok
keletkeznek, amelyek nem megfelelően megértett kezelése, sok esetben nem javít, hanem ront
az életünk egészén, az élet egészségén. Hiába adunk hatalmas, részben fékezett hatású
hatóanyag adagokat a szervezetbe, ha mindig túllövünk a célon, és ágyúval lövünk verébre. A
belső hiány megszűnése után a többi hatóanyag feleslegessé válva nemcsak a hiányt szűnteti
meg, hanem túlkínálatot, hatóanyag (életszint) leértéktelenedést és káoszt okoz. Miközben az
egyik zavarukat valamennyire helyreállítja, sok olyan sokszor a kezdetinél nagyobb zavart
okoz, amelyet néha kész csoda, hogy (esetleg a gyógyszerek szedésének az azonnali
abbahagyásával) túlélünk. A fel nem szívódó, a szervezetben hirtelen bőséget eredményező
bejuttatott hatóanyag, sokszor szétárad a szervezetben, és átmeneti hegemónia, egy kisebb
szintű feladó totális elfogyása alakulhat ki. Valószínűen ugyanez váltja ki a szerveződések
alapvető egészségzavarát, valahol itt (a múltban) kell keresnünk az életfolyó szennyeződését
is. Ha valamely környező, már elöregedett, az életenergia elosztásában rosszul szervezett
csillagban elromlik az élet, kitör a szegény részecskék lázadása, a környezetben kihasznált,
kizsákmányolt részecskék a már kellő életnyomást nem produkáló központba áradnak és
ilyenkor részecskeforradalom, szupernóva robbanás alakul ki. Ha a csillag energiaszintű
szerveződés elhal és felrobban, felbomlik, az árnyékoló és vonzó életközpont nélkül maradó
részecskék hontalanná válnak és szétáradnak a környezetben. Ha a csillagászat távcsöveivel a
környezeti csillagtérbe kitekintünk, sok ilyen elhalt csillagot láthatunk, amelyek maradványa
körül időben és térben gyorsan szétterjedő alakos felhő (pl. a Rák köd) alakul ki. Az elhalt
szerveződés részecskéinek jelentős része ilyenkor elhal és felbomlik, csillagporból lett és
csillagporrá válik, és a tömegétől és az indító nyomástól függő sebességgel szétárad a
környezetbe. Az elhalt csillag távoli perifériáján éppen olyan mikroszintű részecskék éltek és
váltak hontalanná, energiaellátás nélkül maradókká, mint minden más csillagrendszer körül. A
távoli határrétegekben nanoszintű gyors élet, azon belül elektroni és atomi energiaszintű
szerveződés folyt, amely szerveződések most további táplálék feladó nélkül maradva
szétáradtak a környezetben. A tavalyi Indonéziában és az Indiai szigetvilágban pusztító
Cunamit megelőző napon egy szupernóva robbanás történt a galaxisunkkal éppen párosodó,
vagy elfogyasztás alatt álló Nyilas csillagképben, azaz egy öreg és idő csillag nem bírta ki a
feszültséget és a szervezett rend megbomlott, a csillag elhalt. A környezetben szétáradó és egy
nap alatt ideérő, tehát a fénynél sokkal kisebb méretű, gyorsabb és ezért radiálisabb irányban
is haladni képes nanoméretű részecskék többlete vagy hiánya, vagy éppen az elhaló nagy
energiaszintű társ hiánya olyan nagy változást érkeztetett a környezetünkbe, hogy az addig
egymással egyensúlyban lévő földkéreg kialakult korábbi egyensúlya megbomlott, és új
egyensúly átrendeződés következett be. A felszín alatti földkéreg és a tengerfenék részben
megsüllyedt, megemelkedett, amely hatalmas vízmozgást Cunamit indított el. (Később más
jelen idejű és a környezetben (M51) ben kialakult szupernóva robbanásokat is igazoltak, lásd
az Aspektus késői könyveket.)
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A lényeg az, hogy a csillagrobbanások miatt egy alsó energiaszintű szerveződési réteg ellátási
és utánpótlási zavart szenvedett, amely miatt a távolról és a múltból ránk visszaható változási
és energiahullámban hatalmas sereg alsó szintű fogyasztó érkezett. Ha azonosítjuk, hogy ez
valamely alsó energiaszinten átmeneti zavart, energiahiányt és táplálékhiányt okoz, akkor a
tatárhadszerűen a térségünket elárasztó részecskék nagyon hamar felélhették a hozzájuk
mérhető energia feladó eleséget. Ez hatalmas energiahullámot indíthatott el, és hasonlóan,
minden ilyen változás az élet alsószintjén átrendezi az arányokat. Néhány energiaszinten
ilyenkor átmenetileg kihalnak a feladók, majd a fogyasztók is leredukálódnak, és a hiánylánc
növekvő energiájú ostorvégként végigvonul az élőrendszeren. Amely szerveződési szinten az
élet őrzői éppen alacsony biodiverzitási stádiumban álltak, ott kiesett egy-két láncszem és az
élőrendszerünk szegényesebbé vált, az időegység alatti változást okozó energia áthaladása, a
rendszeridő ilyenkor mindig gyorsul. Ha csökken a táplálék, azonos fogyasztási szint esetén
egyre többet kell dolgozni, egyre messzebb kell menni vadászni, egyre messzebb kell menni
eladni. Növelni kell az improduktív kiadásokat, a reklámokat, és miközben az élőrendszer
rendszerideje felgyorsul, a hatékonysága csökken. A káosz így ver tanyát az élőrendszerben ,
és az aránytalanságok kialakulása csak erősíti.
A fejlett csillagokban, és a nagy tömegű, nagy gyorsító képességű szerveződésekben a
pólusmenti védett csatornákon beáramló, gyorsuló élet a szerveződés fekete nyelőjébe kerül
és a szelekció közben részben az egyediség és a nagyobb energiasűrűség felé fejlődik, vagy és
felbomlik, és a nagyobb azonosság felé, a mi szempontunk szerint visszafelé fejlődik. A
nagyobb méretű de rosszabb hatékonyságú szerveződések felbomlanak, és a rosszul elosztó
szerveződések porrá váló részecskéi újra elosztódnak. A csillagok, az Isten malmai lassan, de
folyamatosan őrölnek, és a nagyobb energiaszintű szerveződésekbe már aránytalanul beépülő
részecskéket felőrölve ismét kedvező kezdeti állapotokat, egyenlőséget alakítanak ki. A
nagyobb energiaszintű szerveződéseket lebontva, az egymás mellett már kényszerben élő
részecskéket e kényszertől megváltva a régi és rossz kapcsolatokat felbontja, és a részecskéket
fejlettség, többleteik és a hiányaik szerint újrapárosítja. Az új életek fakadásakor mindig olyan
szerveződési fúzió, együttműködés történik, amelyben a mikroszintű életbe társuló genetikai
anyagok, a génekként ismert fejlettségű mikroszerveződések hasznosan kiegyenlítik egymást
a hiányaikkal és a többleteikkel, és azontúl a kialakuló életre szóló együttműködésekben már
e kiegészítőkkel az egyediség felé szelektálódva fejlődnek tovább. A még kezdeti
szerveződésekben, a magzatokban nagyon magas fejlődési szimmetria, jó elosztás és ideális
kezdeti állapotok, eszményi arányok alakulnak ki. A fogamzás olyan mikroszintű védett
életterű részecskebölcsőt, állatbölcsőt eredményez, amelyben a kezdeti populációs létszám, a
megfelelő genetikai eltérés és azonosság éppen az ideális tartományban van. A fogamzáskor
átjutó, és az anyaméhben összekeveredő genetikai populációk éppen ezt az arányt biztosítják,
de a túlzott feldúsulást, vagy a túl nagy genetikai azonosságot megakadályozzák. Az
állatbölcsők olyan kiegyensúlyozott élőhelyet, életteret jelentenek egy faj, alfaj
szempontjából, amelyben elég nagy a változatosság ahhoz, hogy a szaporodás felfelé a
tömegnövekedés felé induljon el, de még elég nagy a genetikai azonosság ahhoz, hogy
egymást eléggé megértő, az életre együttműködő szövetségek alakulhassanak ki. A kétféle,
egymástól eltérő, de részben egymással az átadott apai és anyai génekben azonban távolis
rokon örökítő anyag még elég nagy változatosságú, hogy beltenyészet és genetikai zavar ne
alakuljon ki, de még kellően együttműködő, egymás hiányát kiegyenlítő ahhoz, hogy
sikeressé válhasson. A genetikai szülői örökítő-anyag, az Izraeli 12 törzshöz hasonlóan
valamely közös ős, dinasztia alapító felmenő leszármazottainak tekinthető.
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Csak a kíméletes gyógymódról, a Homeopátiáról szóló könyvek sokadik átolvasása után
jutott el a tudatomig az a felismerés, hogy a hígításnak és a hatóanyag őrlésének, a
potenciálásnak és a dinamizálásnak mi a szerepe és az élettani lefutása.
A potenciálás, mikro és nanoszinteken visszaforgatja az időt, és az elöregedett szerveződések
ellátása helyett, sokkal mélyebb fraktálszinteken a kezdeti állapotokat befolyásolja. Ha
kellően felhígítjuk, vagy és felőröljük a hatóanyagokat, ez megváltoztatja az elosztási
lehetőségeket, és a kevesek helyett lehetővé teszik a sokaság részesedését, az egyenletes
újraosztás lehetőségét. A sokszoros felhígítással lecsökkentjük a hatóanyag koncentrációját és
ezzel nem rontjuk, hanem javítjuk az oldódás és a felszívódás lehetőségét. A fővárosi raktárak
helyet ilyenkor közvetlenül a fogyasztókhoz juttatjuk el az élettermékeket, és sokkal nagyobb
életfelületen történik meg az elosztás. Éppen ez alapozta meg a direkt marketing sikerét. Ha a
már a többszörösen felhígított kis hatóanyag tartalmú folyadékot, keveréket összerázzuk,
potenciáljuk, akkor lényegében a mikroszintű elosztást, és a keveredést éppen ott, azokon az
energiaszinteken javítjuk, amelyek a nanoméretű szerveződési állapotokat, a kezdeti
állapotokat befolyásolják. Ha alulról megfelelővé válik a szervezet energiatermelés és feladás
aránya, az egészséges táplálékláncot, megfelelő fogyasztási, feladási arányokat és
sokszíntűséget vált ki, amelyben az energiát feladók hulladékán, mellék és végtermékén,
egyre több azt hasznosítani képes életszint fakad. Ez az a magas biodiverzitású, a
sokszíntűséget és az élet színességét is meghatározó állapot, amely megnyugtatja az
élőrendszert, csökkenti az idő, a változás rohanását, csökkenti az egységnyi idő alatt a
szervezeten átáramló gerjesztés lehetőségét. Ha elég nagy és sokszintű az élet felülete, ha a
mikrokozmoszban élő szerveződések egészsége és hatékonysága magas, a csillagok halálakor
energiahullámban kirajzó változás a hatalmas életfelületen lefékeződik. Az egészséges
szerveződés színes, sokszintű, amelyben minden környezeti változásra van azt fékezni és
feldolgozni tudó, ellenanyagot, ellenhatást készíteni képes életszint. Az ilyen szerveződés
rendszerideje nem gyorsul fel, a mikrokozmoszában hatalmas időtartalékkal rendelkező
készültség várja a feldolgozandó információs eseményeket, a változást, a szerveződés egésze
nyugodt de kellően érdekes, általa kontrollált és boldog életre számíthat.
Ha egy sokszintű élő rendszerbe nem csak a már kifejlett, nagyobb energiaszintű, bonyolult
szerveződésekhez hozzámérhető, azaz csak nekik megfelelő fejlettségű, energiatartalmú,
tömegméretű táplálékot juttatunk, hanem az oldható anyagoknál, a folyadékokat képző
hatóanyagoknál olyan nagy hígításút, hogy arra nem mozdulnak a már nagyobb tömegű és
csak nagyobb energiatartalmú táplálékra szakosodott fogyasztók, akkor e táplálék eljut az
ilyen morzsákon élőkhöz is. Ilyenkor az életlánc alsó szintje, a kezdeti állapotot közelében
élők erősödnek meg. Gondoljuk át, hogy a kutya és a nagyobb ragadozók, csak nagy ínség
esetén fogyasztják az apróbb, már nemigen hozzájuk mérhető rágcsálókat. A táplálék mérete
fontos és a fogyasztóhoz a méretben és a fejlettségében hozzámérhetőnek kell lennie. A
nagyobb méretű fogyasztónak egy ideális méretnél kisebb, nem hozzámérhető, azaz nem
arányos tápanyagtartalmú táplálékot gazdaságtalan elfogyasztani. A kisebb ragadozók
életláncszemének a lehetőségét, a biodiverzitás magas fraktálrendszerének több szintjét éppen
ez alapozza meg, ez teszi lehetővé, hogy az energia mind hosszabb kerülőutakra kényszerítve
magasabb bonyolultságú élőrendszerbe épüljön. Ha a nagyobb szerveződések elhullatják az
őket már nem érdeklő morzsákat, a hangyák még vígan megélnek e hulladékon, és újabb
fraktálszintet hoznak létre a biodiverzitás sokszintű fraktálrendszerében. A sokszintűség így
épülhet fel magas, egymásra épülő, táplálék láncot képező szimbiota élőrendszerré.
Ha a hatóanyagokat, nem nagy darabokban, hanem nagyon apróra őrölve, összerázva, nagyon
összekeverve apró részecskékre bontjuk, nagyon megnöveljük a kapcsolódó felületüket, és az
ilyen kellően feltárt táplálékra nem mozdulnak azt jó hatásfokkal összegyűjteni nem képes
magasabb fraktálszinten élők. Nekik az ennyire felbontott, felhígított táplálék, gazdaságosan
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nem hasznosítható hulladékká válik, de a nekik hulladékot jelentő alkatrészekből, az alattuk
élő, és a sokkal kisebb méretű táplálékot fogyasztó, kisebb tömegű szerveződések jobban
ellátott szintje ismét megerősödhet. Ilyenkor nem kell bevenni nagy dózisban sokféle vegyes
hatóanyagot, (amellyel nem késztetjük őket nagy versenyre), hanem a szervezetünk kis
energiaszintű, de valamiben hiányt szenvedő részecskéinek kellő időt adunk, hogy
kiválogassák maguknak, hogy milyen hiányokat kell kiegészíteni, és az életszimmetriájuk a
saját ellátási hatóanyagokkal (az általuk fogható halakkal) gyorsabban helyreálljon.
Ha valahol egy távoli rendszerben szupernóvává válik és felrobban egy csillag, a szétszóródó,
hontalanná váló részecskék szétrajzanak a környezetben, és ilyenkor azt a nekik megfelelő és
a környezetben fellelhető táplálékot fogyasztják, amely hozzájuk mérhető, alulfejlett, de még
beépíthető energiatartalommal rendelkezik. Ilyenkor megváltozik az élőrendszer egyenletes
életpiramisa, és a szétrajzók aránya a környezetben rendelkezésre álló (folyamatosan
termelődő) táplálékukhoz képest megnő, amely aránya hozzájuk képest lecsökken. Ez táplálék
és energia feladói hiányt okoz, meggyorsítja a többségbe és átmeneti hegemóniába került
részecskék rendszeridejét, és a túl nagy különbségbe, fogyasztó többségbe és feladó hiányba
került szinttől egy energiahullám indul el. A többségbe kerülteket fogyasztó felsőbb szinteken
a bőség végigvonulása az átmeneti jóléti energiahullámot végigviszi, és az ostorcsapásszerűen
növekvő amplitúdóval végigvonul az életláncon. Ez valamennyi bőségbe kerülő szinten
egymás után felvirágzást indít el, szerveződési tavaszt és nyarat, de az energiahullámot
felélve, a szükség ideje és a szerveződési ősz is gyorsan eljő. Mivel az energiahullám
keletkezésének a helyén élő alsóbb fraktálszinten elfogyasztódott a táplálék, és átmeneti, vagy a feladók kihalása esetén tartós - hiány keletkezett, a fogyasztók felszaporodásával, a
pozitív bőséggel egyidejűleg egy negatív energiahullám, azaz eleséghiány is elindul, és ez
egyre nagyobb energiaszintre kiterjedve követi a bőséget vivő hullámot. A sáskajárás pozitív
energiahullámot indít el a sáskát fogyasztókhoz, de a felélt növényzet és a letarolt gabonatáblák miatt
az ínség hulláma is elindul. A bőséget követve mindig eljut az élőrendszer valamennyi szintjére

az energiahiány, amely ínséget okoz, amerre jár, hacsak nem rendelkeznek kellő tartalékkal a
következő energiahullám megérkezéséig. Egymás után megerősödnek az energiahullámokat
fogyasztók, ezt követő túlszaporodásukat azonban éhínség és radikális időgyorsulás,
szerveződési ősz, majd a számukat redukáló nagymérvű kipusztulás követi. A Lemmingek
túlszaporodása hatalmas kirajzással és elvándorlással jár, amely nélkül az egész nemzetség
kipusztulhatna, így pedig jut is, marad is. Hasonló okok miatt rajzanak ki a méhek, a hangyák, a
termeszek, és ez az oka a tatárjárásnak, a sikeres nemzetek felszaporodását követő szétterjedésnek, pl,
a törökök Európába áramlásának. A béke és a jólét, a nyugodt élet és a bőséges táplálék

felszaporodással jár, amelyet azonban a környezet energiaárama nem tud folyamatosan a
megnövekvő igények szerint ellátni, és az élőréteg életláncszemét elérő hiányhullám elhozza
a szerveződési őszt. A felszaporodó réteg kénytelen nagyobb életfelületre, nagyobb térfogati
keresztmetszetre kiterjedni, azaz térre és táplálékra van szüksége. Ez növeli a környezet
terhelését és csökkenti az egész környezetben a felszaporodott életszint táplálék készletét,
csökkenti az ellátási és életlehetőséget. Amikor a táplálékánál gyorsabban szaporodó lények
elérik az ellátási minimumot, egyre többet kell dolgozniuk, egyre messzebb kell menniük a
napi falatért, egyre súlyosabb infláció alakul ki és a feszültség növekszik. Ha van felsőbb
szintű fogyasztójuk, ő tizedeli meg őket, és az energiahullám tovább vonul. Ha nincs, és
tovább csökken az egy főre jutó táplálék, előbb egymáson kezdik keresni a hiány okát, majd
egymásnak esnek és akár gyilkosságtól, háborúktól sem elriadva alaposan leredukálhatják a
saját fajt, alfajt nemzetséget, kisebb szinten a törzseket, vagy akár a szomszéd családokat.
Ha egy energiahullám elindul, a már csak akkor állítható meg, ha a bőségbe kerülő életszint
táplálékát is arányosan felszaporítjuk, azaz a változás arányosan magasabb energiaszintre
kerül, de az élet és a tápláléklánc arányai lényegesen nem változnak. Ha azonban az alsóbb
energiát feladó szintet is felszaporítjuk, az a még lejjebb lévő szint feladási igényét is növeli,
azaz a növekvő létszámú embereket tápláló csirkék felszaporítása igényli az őket tápláló
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gabona, és a táp alkotóinak a felszaporítását is. Ez lefelé is energiahullámot indít el, mert az
időre jutó magasabb termelés jobban kizsákmányolja a termőtalajt, és a nem teljes
biodiverzitású műtrágyákkal már nem tudjuk javítani a talaj szükséges biodiverzitását,
igényelt sokszintűségét. A humuszréteg és a talaj termőképessége csökken, egyre
szegényesebb és az alkotóiban hiányosabb az egyre rosszabb talajon fejlődő táplálék,
amelytől a csirkék, majd az emberek is elsatnyulnak. A folyamat szintén a túlszaporodó
élőréteg redukciójához vezet, a természet önszabályozása nagyon magas. Genetikai zavarok
keletkeznek, a kicsi biodiverzitású, vitaminban és az élő alkotókban is hiányos táplálékon
felnövő nemzedékek biodiverzitása, életrugalmassága csökken. Mivel egyre szegényesebb a
táplálékban a feladott élet, egyre hiányosabb a tápláléklánc, a belsőnkben élő sokszínűség
lecsökken. Egyes létfontosságú anyagokat termelő mikroszerveződések kihalnak, az
inzulintermelők, vagy a feladott inzulint hasznosítani képes alszerveződések száma lecsökken,
és ha jön a környezetváltozás, az elsatnyult lények már nem tudnak megmaradni. Márpedig a
környezetváltozást a természet felmenői ritmusa vezérli, és az általunk ismert éves periódusú
Nap központja körüli keringésen kívül, a Nap szülője, a Föld nagyszülőjét képező felmenői
csillagközpont körül is keringünk, amely rendszereknek a belsejében fejlődünk. A nagyévi
ciklus, sokkal erősebb környezetváltozást okoz, amely felett a Föld nagyszülőjével és a
Nappal együtt még nagyobb rendszerek Pl. a Galaxisunk, a Tejút központja körül is
keringünk. Míg a normál tél csak három hónapig tart, addig a nagyévi tél kb. 6000 évig, de a
galaxis által kiváltott szaporodási ciklus tele kb. 60 millió évig tart.
Mit tesznek az elosztási hiány ellen a fejlett szerveződési központok, a tudatként ismert
vezetők?
Ha a közbenső élőrétegek túlzott egoista félelme és az energia (információ) felhalmozása
miatt nem jut el a táplálék a központoktól távol élő szegény sejtekhez, a központban fokozzák
a nyomást és jobban felaprítják, elporlasztják, kisebb adagokra bontják az információs és
tápenergiát. Ha olyan kicsi adagokra bontják, amelyekre nem mozdulnak az éhes, de lustább
nagyok, akkor a kisebb adagokban eljuttatott táplálék eljut a perifériákig, és javítja az ellátást
a végvárakon is. A csillagok, és a sejtek is ugyanezt teszik. Ha a szerveződések
életszimmetriája, biodiverzitása, sokszínűsége lecsökken, és a belső elosztás egyenlőtlenné
válik, a nagyobb szerveződések a pólustölcséreken beszippantott, időzavarba került, már nem
hatékonyan elosztó, káoszba kerülő gazdag szerveződéseket is lebontják, és az egymással már
együttműködésre és az energia áramlásának a fékezésére képtelen részecskéiket újra
párosítják. Az eltérő összetételben, már sokkal magasabb életszimmetriával, jó
életprogrammal ismét összepárosított nanoméret alatti részecskék, az Isten éppen-csak
töltéssel rendelkező, még tudatlan és erőtlen, egyenes gondolkodású, jó szándékú, neutrális
angyal részecskéi párosításra kerülnek a már megfelelő élettapasztalattal és sok energiával
rendelkező, csavarosabb észjárású, de a javulás útjára térő sokkal ördögebbekkel. A
kiegyenlítődés során, az angyalabbak ördögebbé és töltöttebbé, a poklokat már megjárók
pedig megszelídülve egyre jobbakká válnak. Mindkét szerveződési rétegnek csökken a
szimmetriahiánya, az ártatlan neutrálisabb lendület lecsökkenti a nagyobb forgási
szimmetriahiánnyal rendelkezők túlzott töltését, spinjét, kielégítik egymás érzelmi igényét, és
együtt csökkentik az élet túlzott áradását, de a kettőjük gyümölcsével fenntartják az átlagos
áramlás újratermelődési lehetőségét.
Az elhaló, lebomló részecskék megértik az élet lényegét, megismerik a megváltás és az Isten
közötti összefüggéseket, megismerik az élet és a halál kegyelmét. Miközben egyre fogy az
életenergiájuk, és a belső életáramlás csökkenésével fogy az egyediségük, a
szimmetriahiányuk, egyre univerzálisabbá válnak, egyre nagyobb és összetettebb tudásra
tesznek szert. Miközben egyre jobban elerőtlenednek, szó szerint az Isten közösségéhez, az
angyalokhoz csatlakoznak, és hamarosan megértve a mindenséget átlépnek az élet-haál
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kapuján. E sorok írója abba a kiválasztottaknak adható kegyben részesült a sorstól és az isten
akaratából, hogy a halála előtt nemcsak megérthette a nagy mindenség működését és az Isten
élőrendszer szabályozásában betöltött szerepét, hanem János prófétához hasonlóan
lehetőséget kapott a dolgok leírására, a mindenkinek szóló, de erőtlen angyalok és a bárányok
akaratának és információjának a tolmácsolására.
Az erő és az egyedi tudás az egyediségben fejlett, de nagyon szimmetriahiányossá váló
ördögebbek kezében összegződik, akik sokkal nagyobb sűrűségűek, több egyedileg fejlett
részecske él bennük, de az univerzális tudás, magas életszimmetriába kerülő, de már az erejét
és a lendületét elvesztő, már nem életáramló, az isteni mező részévé váló részecskék
lehetősége.
Térjünk vissza, a genetikai sokszínűség csökkenésének az ellensúlyozási lehetőségéhez:
Ha a belső sokszínűség lecsökken, és a vitaminokat stb. létszükségleti alapanyagokat
előállítani képes alszerveződéseink kihalnak, elvileg megvan a lehetőség, e fontos anyagok
mesterséges előállítására, és a szervezetbe juttatására. Gondoljuk át, hogy mi lesz ennek a
következménye? A tapasztalásokat nyugodtan átvehetjük az általunk ismert élőrendszerből, és
a párhuzamokat megértve felkészülhetünk az energiahullámzások kivédésére, a természettel
nagyobb összhangban élésre. Valószínű, hogy a már kellően érett bolygószerveződések akkor válnak
csillagokká, ha a környezetből beáramló energia ritmusára hangolódnak, és csak a feladott alsó
energia által lehetővé tett ütemben fogyasztanak, csak ennek megfelelően szaporodnak. Ha megszűnik
a felhalmozás, és állandó kiegyenlített folyamattá válik a beáramló energia megfelelő hatásfokú és
jelen idejű átalakítása, a szerveződésen belüli különbség mértéke csökken, pontosabban
kiszámíthatóbbá válik. Ha a beadott és a kibocsátott energia folyamatosan szinkronba kerül, attól
kezdve nem alakulnak ki energiahullámok, és a természettel egyező ritmusban szaporodó (ionos)
szerveződések tapasztalatokat és társakat kereső, változtatóképességgel is rendelkező, fejlett fiatal
fotonjai egyenletesen szóródnak szét a környezetben. Az ilyen stádiumba jutott bolygó (csillag)
rendszer folyamatosan változtatóképes bőséges energiával látja el a környezetét, amely termőképessé
téve a talajokat, feladó energiát képez a szerves, de nagyobb energiaszintű életláncnak. A fotonok
párkapcsolatokba és növényekbe, fejlettebb szerveződésekbe, egyre nagyobb eredő élőtömegbe
épülnek, vegyes állapotú utódaik fogannak, akik felnőnek, elszaporodnak, életre és élet táplálására,
produktumok létrehozására szakosodnak.

Ha egy átmeneti hegemóniába került élőréteg a természet által feladott energiánál nagyobb
ütemben kezdi fogyasztani a táplálékát, akkor energiavákuumot hoz létre, amely egy pozitív
és negatív hullámpárból álló, kifelé a nagyobb energiaszint felé, és befelé, a kisebb mikroszint
felé is haladó dupla hullámpárt indít el a természetben. Ami kifelé el tud rugaszkodni x
erővel, az csak egy azonos tömegű, de ellenkező irányba elrúgott dologról tud elrugaszkodni,
azaz a hatás nem tud elválni az ellenhatásától, a kifelé haladó energiahullám azonban elválhat
a befelé eltérő ritmusban haladótól.
4. ábra: A saját akarat forrása:

Ha egy időben gyorsabban változó, és ezért a térenergia
áramlását akadályozó gravitációs rendszerben kifelé
energiahullámok indulnak el, amikor egy kisebb, de az
időben a környezeténél gyorsabban változó fiatalabb
rendszert elérnek, azon megtörnek és visszaverődnek a
hullámok. A kisebb rendszerre gyakorolt hatás, (gerjesztés)
újabb, de részben már ellentétes komponenssel is rendelkező
hullámpárt indít el, amely már nemcsak kifelé, hanem befelé
haladó összetevője, saját akarata is van. Ez a gyerek eltérő
akarata a szülőtől, a megjelenő önállóság, a másság csírája. A
fiatalabb, az időben későbben keletkezett hullámok
részecskesűrűsége magasabb, ezért az könnyebben áthatol a
már idősebb, és már a részecskéiben is ritkább szülői
energiahullámokon. Így győzedelmeskedik az akaratos
gyermek a szülő már határozatlanabb akaratán.
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Ideje megérteni, hogy miként működik az élőrendszer.
Ha egy életpiramist képező életrendszerben energiahullám-pár indul el, és ez után
energiavákuum, életláncszem-hiány, alakul ki, a meggyengülő kihaló réteg mesterséges
pótlása nem mindig vezet sikerre. Koncentráljunk először az egyik, a kifelé együtt haladó és
két félhullámból álló hatáshullámra, mit tesz, és milyen következménnyel jár az élőrendszeren
változó rendszeren történő végigvonulása?
Az energiahullám pozitív része energiabőségként, valamely hegemóniába került
életszerveződési szint túlkínálataként halad az élőrendszerben. Ez a túlkínálat miatt
leértékelődik, mint élet elértéktelenedik. Ha kevés a munka és sok a munkás, és ilyen
környezetbe a konkurenciát növelő vendégmunkásokat hozatunk, szinte azonnal heves
ellenállás, allergiás reakció, gyulladás majd elfolyósodás, vizenyő (tünet) alakul ki. (Ez történt
akkor is, amikor a pécsi (és a Lengyel) bányák bezárása után idegen vendégbányászokkal
akarták lenyomni a helyiek munkáért folytatott sztrájkját. A szervezet kisebb energiaszintű
lakói így jelzik, hogy elegük lett a túlkínálatból, a szimmetria nélküli, az életenergiával
rosszul gazdálkodó, azt rosszul elosztó rendszerből.
Ha nem pont a kisebbségbe kerülő réteget kellően tápláló, felszaporító, a hatásában felerősítő
hatóanyagot adjuk be, akkor a rosszul megválasztott és beadott táplálék, a hiány csökkenetése
helyett a konkurencia harcot és a káoszt növeli. Ha a túlszaporodott és alultáplált réteg mellé
olyan fogyasztót telepítünk, amely táplálék konkurens, a kevés nyúllal ellátott kerek erdőbe
betelepülő farkasok növelik a feladó táplálékért folytatott konkurencia harcot, fokozzák az
ínséget. Ez még nagyobb szimmetriahiányt, még nagyobb energiavákuumot okoz, és a
táplálékért folytatott harc további felerősödését eredményezi. Ha azonban több kisebb
energiaszintű táplálékot, több napfényt és több esőt juttatunk a kerek erdőbe, a fűtömeg
szaporodása életritmusa felgyorsul, és ez több nyúl szaporodását teszi lehetővé. E módszerrel
a tápláléklánc megfeszítése helyett, visszaengedtük a feszültségbe került energiahullám
amplitúdóját, és a magasabb energiaszinten végigvonuló, az egészségromlást okozó
különbség csökken. Bár a több napfény csak akkor érheti a területet, ha a Napban a
feszültséget megnöveljük és a rendszeridőt kisebb fraktálszinteken felgyorsítjuk, és az eső
mennyiségének a növeléséhez is egy felsőbb szféra energia, életkörforgását kell
felgyorsítanunk. Ha a bioszférán megnövekvő változássűrűség a hőmérséklet növekedéséhez
vezet, ez növeli az időegységre jutó párolgást és ezzel a víz közösségből, családokból kiváló
vízgőzgyermekek mennyiségét. Ha e pára a magasabb, a lefelé áramlás, a fejlődés felé
gyorsulás miatt a sokkal hidegebb gázmolekulákat tartalmazó határrétegbe jut, csökken az
indulata, lehűl és vegyül a hasonló sorsú vízcseppekkel. Az evolúciós idejük alatt felnövő
vízpára gyermekek esőcseppekké fejlődnek, és egyre nagyobb áldásos víztömegbe,
cseppfolyós folyadék állapotú esőcseppekbe épülnek és megtermékenyítik az esőre szomjazó
földet. A több napfényhez és az időegységre jutó több füvet termelő fotonenergiához az
alsóbb energiaszinteken is növelni kell a változás időre jutó sűrűségét, a rendszeridőt, a
szaporodási ciklust, hogy a nagyobb energiaszinteken kialakult egyenlőtlenséget
csökkenhessük, és a feszültség felajzott nyilát visszaengedhessük. A sokkal kisebb
energiaszintű de a tudatban már sokkal fejlettebb élőrendszert a gondolatával is befolyásolni
képes összetett Isten szerepe itt lép be az élővilág szabályozásába. A kis energiaszintű de
fejlett tudatú lények már megértik és követik az Isten gondolatban, kisebb energiaszinten
feladott parancsát (kérését), és a megfelelő szintre ható részecskék inváziójával a szükséges
helyen és időben felgyorsítják a rendszeridőt. Ez megnöveli az élet nyomását a kialakult
energiavákuumos életszinten, és helyreállítja a kialakult evolúciós zavart. Míg a nyugati
gyógyászat szinte vakon és megértés nélkül, konkurens ellenanyagot ad be a felszaporodott
életláncszem hatóanyagtöbbletének a megfékezésére, és ezzel oktalanul (és tudattalanul)
megnöveli a szint feszültségét, különbségét, az Isten, az élőrendszert befolyásoló közös tudat
a megfelelő energiaszinten kialakult hiányt csökkenti. A homeopátia is ezt teszi.
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Ha a magasabb koncentrációjú hatóanyagokat erősen felhígítjuk, vagy a nagy azonosságú,
magas vitalitású, a szerveződési tavasz kezdeti állapotában lévő részecskéket tartalmazó
folyadékokban nem oldódó, koncentrált, de nagy azonosságú fejlett szilárd hatóanyagot jelentő nagy
energiaszintű, túlszerveződött szerveződéseket felbontjuk, felőröljük, akkor finom, kisebb
energiaszintű, e körülmények között is életképes, a korábbi szerveződési kötöttségből
felszabadult, az energiában dús ionos és őket feladott kisebb energiaszintű energiával táplálni
képes részecskéket kapunk. E nagyon kicsi koncentrációjú, nagyon kis csoportokban lévő
részecskéket nem fogyasztják el a közbenső nagyobb energiaszintű, a táplálékhoz nem
mérhető energiaszintű szerveződések, ezért azok szabadon eljutnak a célfelületig, addig az
életzónáig, amelyen fel kell erősíteni a hiányossá vált életlánc-szintet.
Ha helyes a homeopatikus diagnózisa, és jól becsüli meg a tünetből a hiány helyét, és
energiaszintjét, akkor a megfelelő hígításban a pontos határrétegbe (élőrétegbe) adott, a
hiányt, a táplálékban és a fogyasztókban kialakult különbséget, az egészségzavart ezzel
lecsökkenthetjük, az egészségzavar megfeszített íját visszaereszthetjük.
Gondoljuk át, hogy mi történik akkor, ha a hiányt nagy dózisú mesterséges hatóanyaggal
próbáljuk meg redukálni?
Ha a táplálék különbség helyére az adott életszintnél fejlettebb fogyasztó hordákat juttatunk,
ezek, elnyomhatják, mint a sáskák felzabálhatják a hegemóniába kerülő szerveződések
többségét. Elvileg a korábbi leredukált fogyasztóréteg által képviselt energiahullám nem halad
tovább, de a bejuttatott ,,sáskák,,-nak is táplálék szükséges, ezért az energiahullám csak
megváltozik, és most a sáskáktól halad tovább. Az energiazavar a konkurenciaharc
növekedése miatt előbb fokozódik, a különbség növekszik, az egyenletes elosztás csökken.
Mellékhatások, életzavarok jelennek a felsőbb szinteken, és a kezdeti kis zavarból egyre
nagyobb egészségromlás lesz.
Közelítsük meg a problémát az emberi energiaszint aspektusából:
Ha egy közösségbe annak a tagjai által fejlettebb szerveződés épül be, az rendszerint jobb
eredményt produkál, vagy új terméket hoz létre. Ez megoldja a fejlettebb egzisztenciális
problémáit, de rontja a kevésbé fejlett régiek megélési lehetőségeit. A már jobb terméket, jobb
cipőt vagy tetszetősebb holmit előállító, a piacra juttató szerveződés sikere, a régi és kevésbé
fejletteknek balsikert és hátrányt elmaradást hoz. Egyes korábbi termékekre ezentúl nem lesz
igény, és ezzel a kevésbé versenyképes holmikat előállító szerveződések megbecsülése,
munkalehetősége csökken. Az időzavar és a káosz növekszik. Ha a zavar csak átmeneti, pl, a
feladott alapanyag nem ér be kellő időre és mennyiségben az élet futószalagjára, átmeneti
termelési hiány, és ezzel a nagyobb energiaszintű társadalmi szerveződésben az addig sokak
által igényelt megszokott termékekből hatóanyaghiány, ellátási hiány keletkezik. Ez a
nagyobb szerveződési egység egészségromlásnak tekintendő. Ha a zavar tartósodik, a
kevesebb jövedelemből már sokkal rosszabbul megélő, hátrányba került őshonos
szerveződések megélhetési lehetősége tartósan csökken, egyesek pályát változtatnak, a
cipészből cukrász lesz, a tanítóból ügynök stb. és a káosz növekszik. A már idősebb
szerveződések már nem képesek a korábban nem tanult új szakmát versenyképes minőségben
előállítani, a gazdasági, vagy társadalmi szerveződés hatékonysága és az áruk, termékek és az
elosztás minősége, hatékonysága tovább csökken, a zűrzavar és a káosz ettől is növekszik. A
kezdeti lokális zavar egyre nagyobb energiaszintre, egyre nagyobb élőtömegre terjed át, és a
lokális problémából, az átmeneti egészségromlásból idült zavar és szervi probléma alakul ki.
Ha a társadalom és a szerveződés vezetői nem ismerik fel a zavarok okát, nem megfelelő
reakciókat keltenek, akkor a szervi zavarból még nagyobb bonyodalom, idült egészségzavar,
tartós és krónikus betegség alakulhat ki. Ha egyes szakmák művelőire, tartósan nincs szükség,
akkor e szakmák művelői pályát változtatnak, és a későbbi generációk már nem tanulják meg
a nem jól jövedelmező hiányszakmákat. Egyes foglalkozások, szerveződések kihalnak és
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hiányszakmák, folytonossági hiány keletkezik az élőrendszerben. Kihalnak a nyergesek, a
suszterek, majd a magas fokú szelekció miatt az összetett komplex több szakmában is
gondolkodni képes munkások. Az élővilág e szerveződésen belül átalakul, biodiverzitásában,
az életrugalmasságában csökkennek a képességei, és bár új szakmák és új termékek is
megjelenhetnek, a rendezettség, az entrópia mindig növekszik. Ha a káosz tovább nő, és az
elosztás romlik, már nemcsak a régi szakmák művelői változtatnak állást, hanem a
létfontosságú alapanyagokat építő, a jövő fiataljait nevelő pedagógusok, a mérnökök és a
vegyészek is matematikusnak, vagy számítógépes programozónak, orvoslátogatónak,
tőzsdeügynöknek vagy bankárnak mennek. Ha a szerveződés megújulásában létfontosságú
termékeket, fejlett, okos, kiegyenlített utódokat előállító, nevelő, vagy a szükséges
vitaminokat létrehozó termelők kiesnek, az életlánc felszakadozik, és a szerveződés a szervi
problémája idült egészségromlássá, állandósult szerveződési zavarrá fejlődik. Már csak idő
kérdése, hogy a szerveződés végleges megszűnése, halála és felbomlása mikor következik be,
az életképtelenség és az ellátási elosztási zavar már kialakult. Ha a természet rendje szerinti
környezetváltozás eljő, akkor az ilyen elöregedett, már hatékonyatlanul termelő, állandó
időzavarral küszködő, a kitermelődő energiát igazságtalanul elosztó szerveződés azonnal
elhal, felbomlik, megszűnik elkülönülten létezni a nagy egységtől. Az energiája és az anyagi
javai a környezetben eloszlanak, más, energiára és fejlődésre éhes, hatékonyabb és fiatalabb
szerveződések osztoznak javaikon és az életre alkalmas fiatal munkaerőn.
A szervezetben ugyan ez a folyamat történik. Ha olyan fejlett hatóanyag tartalmú, összetett
gyógyszereket juttatunk be, amely miatt a saját termelés hátrányba kerül, átmenetileg
csökken, majd teljesen leállhat. Ha elkényelmesednek az inzulint termelő, a Langhers ?
szigetekben élő részecskéink, mert a szervezet egyéb sejtjei már készen kapják a fehérjék és a
szénhidrát részecskék hegemóniáját megfékező hatóanyagokat, szükségtelenné válnak, és egy
idő után módosulnak, pályát változtatnak, leállnak a felesleges termeléssel. A saját és
megszokott inzulin termelés megléte azonban munkát adott az inzulin beépülését és a
felszívódását is segítő részecskéknek, mint a bőrgyári termelés a környezeti szűcsöknek,
cipőiparnak és kesztyűsöknek. A Pécsi Bőrgyár bezárása, és felbomlása után hamar kihaltak a bőr
alapanyagra szakosodó cipő, táska és kesztyűgyárak, az Ercsi cukorgyár bezárása után e cukorra
alapuló csokoládé és édességgyárak. Ezután a bőrt Argentínából kellett hozatni, az ott élő termelők,
feldolgozók örömére, de az itt és ebből élő munkások, családok szomorúságára. Hasonlóan az Ercsi
cukorgyár elprédálása leépítette a cukoriparra alapuló, ezen alapanyagokat tovább feldolgozó
iparágakat és a határokon kívül gyártott csokoládé azóta is akadálytalanul áramlik be az országunk
egyre életképtelenebbé váló szerveződésébe.

Ha nem kell a saját Inzulin, ezután már a felszívódását segítő anyagokat is kívülről kapjuk, és
a szervezet végképpen leáll a termeléssel, ezen termékeket, hatóanyagokat előállító szakmák
sejtszintű művelői, nagyon hamar kihalnak. A külső anyag azonban sohasem olyan speciális,
mint a helyileg elvárt, megszokott termékek, ezért a belőle készülő hatóanyagok, cipők
lélektelenebbek, hamarabb elromlanak, egyre több kell belőlük, egyre többet kell termelni,
hogy a családokat ellássák a dolgozók. Az idegen csokoládé, cipő, kesztyű minősége, a nagy
életversenyben egyre romlik, a cukrot, a már hét bőrt leadott róka meggyengült bőrét olcsóbb
de legtöbbször alkalmatlanabb műanyagokkal helyettesítik, és az életlánc változása gyorsul, a
káosz növekszik. A társadalmi szervezet hatékonysága, elosztása romlik, és az állami
szerveződés öregszik, mint nagyobb energiaszintű környezet, az egészséges életre egyre
alkalmatlanná válik. Ha egy szerveződés elöregszik, a benne élő alszerveződések káoszba és
romló élethelyzetbe kerülnek, amely miatt a még kitartó alszerveződéseik felnövekvő fiataljai
elhagyják a már nem jó életteret biztosító szerveződést. Menni, vagy maradni, ez itt a kérdés?
A konzervatívak, a rutinszerűen megszokott, de már nem működő dolgokat erőltetik, míg a
fiatalok észlelik, érzik a történelem szavát és a változásra, vagy az alkalmatlan élettérből
eltávozásra szavaznak. A fiatalok eltávozásával a szerveződésben lévő sejtek, részecskefalvak
elöregednek, rugalmatlanná és a korhoz alkalmazkodó képtelenné válnak. Az öregek a
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hagyomány és a megszokás miatt még maradnak, de az eltávozásukkal, a kihalásukkal az élet
és a táj megváltozik, és a nagyobb energiaszintű, a fiatalokat elvesztő szervezői szint
menthetetlenül tovább öregszik. Ha a folyamatot, munkateremtéssel, az életlehetőség és az
elosztás javításával az egészséges élet lehetőségének a biztosításával nem tudják a
szerveződés lelkét képező vezetők helyreállítani, az elöregedés teljes felbomlással és az
élőhely elnéptelenedésével, a szerveződés halálával végződhet. Bár az életet folytató fiatalok
máshol, más szakmákban új lakótelepeket, új közösségeket, szerveződéseket hoznak létre az
elidegenedés miatt ezek egyre kisebb tömegből állnak, egyre rövidebb ideig képesek
szervezett közösségek maradni. Az élet gyorsul, és a fejlődés az egyre kisebb energiaszintű, a
mindenáron életben maradni akaró (tudó) szerveződések felé halad. Amely elöregedett
szerveződések részecskéi feladják az életért és a tudatért folytatott, egyre ördögibb képességű,
a pokol felé haladó harcot, azok a felbomlás után – ha megértésre és elfogadásra jutottak –
kisebb egységnyi méretűre, a magasabb szférákba és a mennyei közösség angyalaihoz
csatlakozhatnak.
Az egészségzavar, a gyulladás és az idült zavar, a betegség, valamint a krónikus szervi
egészségzavar közötti különbségek:
Az egészségzavar, a szerveződési egyensúlyzavar akkor keletkezik, ha az életlánc
folytonossága valahol megszakad. Ha valaki megfázik, hörghurutja lesz, valahol a
szerveződési rendszerében hiány és többletből kialakuló energiahullám indul el, és a
szerveződési lánc egyik szeme, az életpiramis egyik szintje ilyenkor kiesik. Ha az élőmezőket
életben tartó, változtatóképes részecskék előtti valamely áramlási akadály kiesik, kisebb
kerülőútra kényszerülnek, gyorsabban haladhatnak a társuk, céljuk és az életük vége felé,
ezért ilyenkor gyorsul a rendszeridő. Az ősrobbanás és a kezdeti különbség, elválasztotta
egymástól a nagy azonosságú, korábban teljes szimmetriával rendelkező Isteni részecskéket,
amelyek azóta is keresik egymást, a nagy azonosságú társaikat, de lépten nyomon őket eltérítő
idegenekben ütköznek, amelytől az útjuk és a bolyongásuk meghosszabbodik. Miközben a
változtatóképes részecskék igyekeznek kikerülni az akadályokat, egymást és a Tao útján
megváltozott társaikat, munkát végeznek, változtatnak egymáson és működtetik az
élőrendszert. Minél több kerülőútra kényszerítik egymást, annál hosszabb lesz az
életáramlásuk, annál lassabban telik a nem változó időszakban a rendszeridő.
A nagy azonosságú közegek, közösségek, akadályok könnyebben kiismerhetők, ezért
könnyebben átjárhatók, megkerülhetők, ezért az ilyen anyagokon, közösségeken a
kiszámíthatóbb átjárás miatt gyorsabban áthaladhatnak. Ha azonban olyan egymástól eltérő
élőrétegeken átvezet az útjuk, amely rétegről rétegre eltérően és kiszámíthatatlanul viselkedik,
másképpen reagál, akkor csak lassan, óvatosabban haladhatnak, miközben változtatnak, és
maguk is változnak. Amíg a nagy azonosságú kezdeti tömeg a szétszóródott állapotban van,
és az összekeveredés miatt nem tudja visszaállítani a kezdeti, mennyei állapotokat, az élet és a
változás, a változatosság fennmarad, és az Isten neutrális részecskéi további áramlásra,
változásra kényszerítődnek. Minél nagyobb egy áramlási akadályt képező életrendszer,
szerveződés biodiverzitása, sokszínűsége, annál nehezebb az áthatolás, annál lassabban halad,
eltéved benne a változás. A sokszíntű, magas biodiverzitású, sok élőrétegből álló
szerveződések áthatolóképessége akadályozottabb, főleg akkor, ha annak a középpontjában
magas változássűrűségű fejlett életváltozás történik. Ez gyors belső rendszeridőt jelent,
amelyen a legfejlettebb részecskék is csak nehezen tudnak áthatolni, miközben változnak, és
fenntartják a szerveződésben a változást. Az élő szerveződések akadályozzák az Isteni
részecskék újraegyesülését, folytonosan kerülőútra, a szervezetben keringésre és ezzel
munkára késztetik őket, kihasználják, minden lehetséges eszközzel akadályozzák a
továbbáramlásukat.
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Ha valamely életszint, az arányok és az egyensúly eltolódása miatt kiesik a fraktálrendszert
képező életpiramisból, az egymásra épülő többgenerációs rendszerekben megszakad a
folytonosság, és egy hiányhullám keletkezik. Amíg nincs hiány, a folytonosság egységes és
egymásba fonódó szövedéket alkot, és a változás az egymást követő generációk útra
bocsátásával állandóan újraszövi az élet hálóját. Ha valamely szinten háború tör ki, és az
utánpótlás egy energiaszinten lecsökken, a hiány helyétől, a kicsitől a nagy, és belülről kifelé
haladó változás (valamint ezzel egyidejűleg egy fordított irányba a nanoszintek) felé haladó
energiahullám is viszi magával a folytonossági hiányt. Ha a tüdőt, vagy és a hörgőket, a
légcső falát eléri a folytonossági hiány, az addig egységes és állandóan újraépülő szövetek
folytonossága megszakad, és a folytonossági hiány felszínre bukkanásánál nyálka, nyák,
felületi rétegleválás következik be. A bőrnél ez szokatlanul erős hámlásban, pl. a napozást
követően kialakuló megégés után, a gyomorban és a bélrendszerben hasmenés és
nyálkaleválás kíséretében távozik a szervezetből. Előbb megduzzadnak a nyálkahártyák, és
egy életszinten szerveződési tél, elfolyósodás és nagy azonosságú állapot, nagyobb
egyenlőséggel járó következik be, majd az időegységre jutó változássűrűség emelkedésével
láz alakul ki és a vizes állapot elmúlik, helyette szárazabb korai tavasz, majd a hiány felszínre
bukkanása következik. A nagy azonosságú állapotból hamarosan új élet fakad, és a levetett
fák lombjából felépülő avaron új élet fakad, eljön a szerveződési tavasz. Miként a fák levetik
a levelüket, amikor a szerveződési és tápanyag, utánpótláshiány az őszük felszínére ér,
nagyobb azonosságú hatóanyaggal látják el a környezetet, és ezzel továbbgördítik az
energiahullámot. A virágzás után szinte teljesen beterítik a lehullott virágok és a virágpor a
fák alatt a talajt, amely megváltoztatja a talaj összetételét, és ez létrehoz egy nagyobb
azonosságú réteget. Hasonlóan, de más, a fákra jellemző hatóanyaggal, pl. csersavval dúsítja
fel a talajt minden ősszel minden lombhullató fa, fenntartva ezzel a fajára jellemző életterület
specialitását, megfelelően előkészített védettebb környezetet a talajra hulló magvak számára.
Ha az emberi és társadalmi energiaszinten keressük a folyamat analóg megfelelőjét, akkor az
energiahullámot és ezt követő, vele együtt járó energiahiányt, a táplálék és feladáshiányt kell
keresnünk. Ha egy környezetben hegemóniába került egy szerveződés kihasználja és
elnyomja a társait, az alatta lévő energiaszinten hiány támad. Ha gazdagszik az elnyomó és a
befolyása egyre nagyobb területre terjed ki, a negatív energiahullám szimmetriája is követi a
folyamatot és ez is egyre nagyobb térrészre, egyre nagyobb élettérre terjed ki. Az elnyomó,
kizsákmányoló erősödésének megfelelően egyre többen szegényednek el a környéken, és
miközben a gazdag az energiában és a hatóképességben növekszik, a környezete egyre
szegényebbé válik. A folyamat addig polarizálódik, amíg a kizsákmányolt, kihasznált, a
szabályokat megtartó, mindent elviselő bárány haragja el nem jő. Ha az energiahiány, a
bárány haragja a felszínre ér, forradalom tör ki, elfolyósodik a társadalom és nazarobin állapot
alakul ki. A polarizáció véget ér, ismét nagy azonosságúvá és együttműködővé, egyenrangúvá
válnak az életszíntér szereplői, azaz a forrongás a szerveződési ősz letisztul, a változás
jelenbe érő hulláma kidobja magából a folytonossági hiányt okozó rétegeket, és újabb,
sikeresen együttműködő kezdeti állapotokat alakít ki. Vállalatszinten ez szakemberhiányt és
változást, szerveződési átalakulást provokál ki, míg nagyobb társadalmi szinten rosszul
elosztó, elöregedett országok, társadalmak omolhatnak össze, és a változás kidobja magából
az életnek nem jó lélekkel működő irányítókat.
Ha csak átmeneti a zavar, az hamarabb és kisebb következményekkel levonulhat, hogy azután
a megváltozó szerveződés egyensúlya új állapotot felvéve más életminőségben helyreálljon,
de ilyen eseményektől az életszintek száma, a gyors isteni részecskék elé állított
határfelületek, kerülők száma csökken. Az élet és a változás tempója minden egészségzavartól
gyorsul, a szerveződések rendszerideje egyre gyorsabban jár. Az öregedés azért következik
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be, mert a hibák halmozódnak, és a részecskék elé állított határfelületek, akadályok száma az
élet folyamán egyre csökken. A rákosodást okozó folyamatot az indítja el, hogy egy,
Telomérának nevezett, a sejt családokat védő, sokrétegű kupak határfelületeket képező
rétegeinek, az életfelületeinek a száma az élet folyamán egyre csökken. Ha ez elér egy
kritikus értéket, a környezetben áramló Isteni energia már nem kényszerül kerülő útra, nem
kényszerül keringési rendszerbe, hanem kiismerve az akadályokat radiális, szabálytalanabb
útra vált. Ilyenkor a sejtben kialakult sokszínűség, a magas biodiverzitás lecsökken, és a kevés
maradó de még kellő azonosságú sejt egymással kezd el szaporodni, a sejttenyészet
belterjessé válik. Nagyon nagy azonosságú klónszerű sejtcsomók keletkeznek, amelyek e
szokásokat elterjesztik a szerveződésben, máris kész az áttételrendszer, és a sokszínűség
helyet a sokféle akadály helyett sejtburjánzás következik be. A sejtek sokasága ilyenkor
elkurvul, szabad és féktelen szaporodásba kezd, és a beltenyésztett állomány degenerálttá
válva, az eredeti funkcióban is alkalmatlanná válik. Ez történt a nagy világválság idején,
amikor a nagyvárosokban, Berlinben, Párizsban és az amerikai nagyvárosokban többszázezer
anya és lánya és a család prostitúcióból élt. Megsérült a társadalom alapegysége a család és a
társadalmi szinten bekövetkezett rákosodás már egyenesen vezetett a nagyobb azonosságú
elfolyósodó állapothoz, a szerveződési télhez, majd ebből felerősödő nemzetállamok
kialakulásához és a második világháborúhoz. Ha a sokszínűség lecsökken, és nagy
azonosságú állapot alakul ki, ez könnyebben fejlődik egységgé, de ilyenkor lecsökken az
életerő folyamatos és egyenletes áramlását megakadályozó széles társadalmi réteg is. Ilyenkor
nagyobb és lendületesebb, a megfontoltság és a körültekintés, a megértés által nem, vagy csak
kevésbé ellenőrzött áramlások alakulnak ki, és ennek a lendülete gyakran a velük szemben
áramlók ellen fordul.
A társadalmi szinten kialakuló szimmetriavesztés következtében a szerveződési gyulladások
azonban rövidebb életűek, rendszerint hamarabb helyreállnak az élet viharaival, azonban a
tartósabban hegemóniába kerülő diktatórikus rendszerek hosszabb ideig tartó erős elnyomása
sokkal nagyobb zavart okozhat. Ha valahol 20 – 30 éves, vagy ennél is hosszabb időszakra
elnyomó diktatúra alakul ki, a hegemóniába kerülő szint alatt nagyon nagy energiavákuum,
szabadságvákuum, rejtett változtató képesség alakulhat ki. Ilyenkor idült társadalmi, nemzeti
betegség, tartósabb egészségromlás következhet be, amely a magát a változástól sikeresen
megvédő réteg uralmáig tart. Ilyenkor a különbség és a feszültség nő, a polarizáció erősödik,
amely terrorrá fejlődve létrehozza az ellenterrort, a szabadságért és a változásért az életet is
áldozni képes kisebb energiaszintű alszerveződések egyre erősebb összefogását. Az azonos
célért, a változásért, a szabadságért küzdők célja azonossá válik, cél és növekvő azonossági
érzés, sorsazonosság alakul ki, amely minden más érzésnél erősebbé válik. Ha s szerveződési
zavart a krónikus szinten nem sikerül megjavítani, az idült betegséggé fajul, azaz kihalhatnak
a szerveződési egyensúlyt helyreállítani képes alszerveződések, a szabadság harcosai.
Ilyenkor az áldozati bárány egy ideig tűr, szenved, mártírrá válik, de végül mindig elveszti a
türelmét és kitör az angyalok lázadása. A bárány vérében a kezét megmosó, tisztára váló,
átálló fejlettek, a megbélyegezettek egy része mindig megússza, és az új társadalmi
szerveződés vezetésébe is átmentheti fejlettségét és tapasztalását. Rendszerint ezek lesznek a
változás utáni új lélek vezetői, vagy vezetőségében, és ilyenkor visszaáll a rendszeridő, és
majdnem előröl kezdődik egy új szerveződési ciklus. Ha a változás elbukik, és a forradalmat
leverik, szerveződési tél áll be társadalmi szinten, és lefagy a változás, konzerválódnak az
aránytalanságok és a feszültségek, de ezek e megoldással sohasem szűnnek meg. Elnyomással
nem lehet a feszültséget megszűntetni, nem lehet gyökerestől kiirtani. Ha a társadalmi
problémák nem szűnnek meg, a szerveződés könnyen elhal, a fiatalok elhagyják, az öregek
kihalnak, és az életteret a külső érdekeltségek beözönlői veszik át.
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Mit tehetünk, az egészségünk, a szimmetriánk és az életrugalmasságunk, a magas
biodiverzitás megtartása érdekében?
Először meg kell érteni, hogy az élettani folyamat ok okozati lánca miképpen működik. Ehhez
az élet hatásmechanizmusának, az életbe szerveződés életpiramisának a megértése szükséges.
A nanoméretű szerveződések éppen olyan, csak sokkal gyorsabb rendszeridővel élő
szerveződések, mint mi, valószínűen azonos mennyiségű, velük arányos kölcsönhatást érnek
meg az életük során, de ez sokkal kevesebb életidő alatt éri őket. E részecskék alsó szintje
még a csillagokban és más nagyobb energiaszintű részecske szerveződésekben lebontott
elöregedett szerveződések halálában válik szabaddá, amikor a megváltás lehetővé teszi az
önállóságot, a párkeresést és a saját szerveződés alapítását. A csillag energiaszintű és tömegű
mezőkben, a mezők nyelőjében a magas változássűrűségű mezőközpontokba jutó elöregedő
szerveződések felbomlanak, de a halhatatlan ionos részecskéikből új, ellenálló és nagyon
magas együttműködők képességgel rendelkező szerveződések születnek, az idő a múltból a
jövőbe fordul. A mezőközpontokban nagyon gyors evolúcióban is párra találó, fuzionáló
részecskék fejlett utódai elhagyják a túl sok kényszerrel járó szülői életteret, és a vágyaik a
szabadabb világtér felé hajtják őket. Az Út, az életáramlás során más azonos irányú,
neutrálisabb és töltöttebb részecskékkel kerülhetnek kapcsolatba, megismerkedhetnek
egymással, nagyobb közösségeket alkothatnak, nagyobb tömegszámú, nagyobb energiaszintű
szerveződéseket hozhatnak létre. Ha valamely nagyobb energiaszintű mező felé haladás
közben, a mező területét és a saját életteret védő, ellenérdekelt, analóg tömegű, téridős
elosztású, azaz azonos fejlettségű részecskékkel ütközésbe, konfliktusba, impulzusba
kerülnek, új, nagyobb energiaszintű párkapcsolatok alakulhatnak ki, de ez a lendület
csökkenéséhez és a fiatalos, direkt irányú radiális áramlás lamináris áramlássá terelődéséhez
vezet. A párra találó részecskeszerveződések, a lendületükben és az egyéb szimmetria
hiányaikban,- a tömegmérettől független analóg folyamatokban, - kiegyenlítik egymás
szimmetria hiányát, pontosabban kölcsönösen lefékezik a nem teljes életszimmetria miatti
túlkapásokat. A több, (dimenzióban) lendület, perdület, nyomás és vegyi energiában is
kialakulható szimmetriahiány, az együttélésre szóló párkapcsolatokban a túlzott töltések
elvesztéséhez, a szimmetria javulásához, lényegében áramlási határozatlansághoz vezet. Az
egymáshoz kötődő pár, a legközelebbi - a magasabb változássűrűsége miatt fejlett, elektron,
atom, molekula, sejt, szerv, - szerveződés, lény, család, közösség, lakóterület, élettér vagy
vállalkozás, társadalom, haza, ország, régió, világrész vagy élőréteg, bolygó, csillagközpont,
galaxis stb. - energiaszintű gravitációs rendszer központja körüli valamely élőrétegben
(szférában) keringéshez vezet. Ez a keringés egyre közelebb visz a rendszer fejlettebb
középpontjához, amelyhez életeken és az életre kelt lényeket egymástól elválasztó időzónák,
határfelületeken, határrétegeken át vezet az út. Ez az út, a Tao útja, a tudatfejlődés útja.
Ha egy lény, vagy a benne közösségbe szerveződő, a közösséget irányító lélek végigjárja és
elvégzi a Tao iskoláját, megismerésre és megértésre jut, amelytől kezdve elfogadja, vagy
tagadja az Isten létezését. Az Istent elfogadó, elhaló, a sorsnak magukat megadó részecskék a
mennybe, a csillagok közötti térben lévő nagyon nagy azonosságú részecskéket tartalmazó
Nirvánába jutnak. A Tao útján a tudatfejlődést el nem érő szerveződések, egyre nagyobb
változási sebességgel élő, egyre pokolibb életfeltételekkel rendelkező, egyre gyorsabb életre,
döntésre kényszerítő rétegekbe kerülnek, és a felgyorsuló változás tüze valóban tisztítótűzként
hat a tudatra. Az egyre gyorsabban változó szférákban születő nagyon töltött ördögfiak az
általuk ismeretlen külsőbb életszférákban, a nyugodtabb élőrétegekbe és az ott születő angyal
társakra vágynak, és valóban az Isten így párosítja a szerveződéseket. Ahhoz, hogy átlagosan
jó, még kellően fejlett, de ne túl gyors, hogy kellően szimmetrikus, de ne túl buta , ne nagyon
töltött, de ne nagyon neutrális szerveződések fejlődhessenek ki, az időben gyorsabban fejlődő
életszférák, ördögi képességű de jó szándékú, még együttműködő képes fiataljainak a
nyugodtabb környezetben született, felnőtt angyalokkal kell párkapcsolatra lépni, csak így éri
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el az élővilág az átlagos fejlettséget. A fiatal korban csupa jót megélő, csupa védett
környezetben felnövő angyalok még illúziókban élnek, míg a nagyon gyorsan változó,
pokolibb környezetben felnövő, erősen töltött részecskéknek már nem sok illúziójuk van, ők a
rosszabb valóságot jobban ismerik. A paranoiás részecskék negatív tapasztalata és az angyali
részecskék illuzitív elképzelései a családban vegyülnek, amelyből átlagos, a jóval beoltott és a
rosszra is kellően felvértezett, de magas együttműködő képességű fiatalok indulnak az
életnek.
A több élményre, gyorsabban fejlődő életre vágyó fiatalok nagyobb genetikai azonosságú
részecskéi még befelé és összetartóan haladnak a gyorsabban fejlődő, változó, végül a
szerveződéseket felbontó pokolibb életszférákba, míg a változásban elfáradt öregek már
megosztott, távoli rokonokból szerveződő, egymásnak sokszor idegen részecskéi már kifelé és
széttartó módon, kevésbé együttműködő képesen haladnak vissza a mennyei közösség felé..
Az egészséges élethez a születéstől kezdve mértékletesség, és sok önfegyelem szükséges. A
sokat mindenből kerülni kell, de a változatos táplálék érdekében szinte minden alapanyagból
fogyasztani szükséges. Amitől a szervezet undorodik, arra nincs szüksége, az valószínűen
többletben van a szükségesnél, és a további bevitel, csak zavart okoz. Az egészséges szervezet
mindig azokat az anyagokat kívánja meg, amelyre az egészségéhez, a szimmetriájához
szükség van, amelyekből a még hiányzó kisebb mennyiségű kiegészítőket, a szervezetben
lévő sejtgyárak el tudják készíteni. Mindenből keveset, mértékkel, ez a magas biodiverzitás,
az élet rugalmasságának a titka. Lehetőleg a szervezet által nem tiltott (nem undort keltő)
alapanyagokat fogyasszunk, és bízzuk a bonyolultabb vegyületek előállítását, a születéskor
többnyire megkapott belső munkásokra, a feldolgozókra. Ne hagyjuk munka nélkül egyik
sejtünket, szervünket se, miként az izomcsoportokat létrehozó sejteknek is állandó
késztetésre, munkára van szükségük a megfelelő állapotban maradáshoz, hasonlóan az
emésztő sejteknek is változatos táplálékra, az agysejteknek pedig megoldandó problémákra
van szükségük a szellemi képesség javulásához. Az egészségtelenséget és a betegséget, az
arányok elromlása okozza, ha valamely alkotóból tartósan túl sokat, vagy túl keveset
fogyasztunk, ha valamely alszerveződésünk a belső egyensúly elromlásától tartós
hegemóniába, vagy állandó kisebbségbe és elnyomásba kerül. Ha bármilyen földet egy kevés
trágyával megtrágyázunk, az a termőképesség és a biodiverzitás javulását fogja
eredményezni, a sokféleség életpiramis szintszáma megnő. Ha növeljük a bevitt trágya
mennyiségét, a biodiverzitás csökken, a föld kiég és a túl erőssé váló fogyasztók miatt
terméketlenné válik. Ha a mérgező növények, vagy az ilyen hatóanyagot termelő állatok,
rovarok, kígyók hatóanyagából, csak egy keveset és nagy hígításban fogyasztunk, ez sokszor
a krónikus betegeket is rendbe hozza, míg ha nagyobb töménységben ér a szervezetbe, a
létfontosságú életáramlás valamely blokkolása miatt akár halálos következményt s kiválthat.
Ami kicsi adagban, nagy hígításban gyógyít, az túl nagy adagban már méreggé válhat, és ez
még a szeretetre is igaz.
Kerülendők, az egyhangú ételek, a kevésbé változatos, azonos hatóanyagban feldúsult
táplálék, a sok liszt, a sok cukor és a sok só is. A magas biodiverzitású talajok termőképessége
magas, a sokféle hatóanyag és termelő állandó rendelkezésre állása nem enged hiányt vagy
többletet kialakulni. Nem jó a tartós azonos helyen lakás, az azonos helyen alvás, őseink
vándorló életmódja nemcsak viszontagságosabb, hanem sokkal egészségesebb is volt. A
Földsugárzások, a Bolygó szerveződésünk általunk nem látható elektronpályái, aurája
jellemző csatornákban áramlik, amely időnként helyet és irányt változtat, de mindig a
legkisebb ellenállású csatornát választja, és ha éppen ebbe az áramlási pályában alszik
rendszeresen valaki, könnyen idült szervi problémája támadhat. Az áramlási csatornák
kereszteződésében mikroszinten gyorsabb a változás, előbb öregszenek el a sejtjeink, és
együttfejlődés helyett a fiatalabbakhoz képes hamarabb rugalmatlanná válnak. Ez azzal a
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következménnyel jár, hogy egy idő után az aurák útjában lévő sejtjeink nem tudnak a
lassabban öregedőkkel együttműködni, elhangolódnak és megszakadnak az építő kapcsolatok.
Nemcsak belül kell kerülni a túl sok vagy a túl kevés kialakulását, hanem a külső környezetre
is ügyelni kell. Ha olyan helyen települünk le, amely valamely hatóanyaggal, hatással, zajjal,
rezgéssel tartósan telitett, ez túlterheli az ilyen nagy forgalmat nem jól viselő
alszerveződéseinket,

A táplálékként bevitt információ és az egészség:
Mint tudjuk, a kölcsönhatás mértéke a nagy azonosságtartalmú hatásokkal történő kapcsolatba
kerüléstől függ elsősorban. Az analóg rendszereknél, viszonylag nagyfokú eltérés esetén is
relatív nagy kölcsönhatással kell számolni, mert jelentős azonossági szakaszok a
hatáskombinációkat jelentő biológiai energiamezőket összekapcsolja. A táplálék
megemésztése is ezen alapul, mert a táplálékból a szükséges vegyi tulajdonságú
hatóanyagokat, (energiamezőket) az információjukat felismerő, abból a szükséges
azonossággal bíró szakaszokat kiemelő, hasznosító bélflóra kivonja, átalakítja és beépíti a
szükséges testi sejtek energia (információ) utánpótlásaként. Nincs is baj addig, amíg csupa
ismerős hatóanyaggal kell megbirkóznia, mert a helyén van minden hatóanyag, enzim,
hormon és peptid, és e rendszer összessége harmóniában változó emberi testet tud építeni. A
múlt századi ember ráadásul ismerte és többnyire szerette az éhgyomori pálinkázást, amely
mintegy helyreállította az ehhez már hozzászokott béltraktus hegemóniáját, (és elnyomta a
véletlenszerűen megtelepedő, a pálinkázáshoz nem szokott idegen flóra kialakulásának a
lehetőségét.)
Más a helyzet a táplálék összetevőinek a megváltozása miatt:
Mivel sok ismeretlen új hatóanyaggal oltjuk be magunkat a táplálkozás során, joggal
kijelenthető, hogy az emberiség évtizedek óta gondatlanul mérgezi és pusztítja magát. A
gyomornak és a béltraktusnak is épp olyan tanulási folyamaton kell átmennie, mint az
elmének. Meg kell ismernie a kölcsönhatásba kerülő információt ahhoz, hogy be tudja
azonosítani. Amiként az elme is megzavarodik a túl sok új és rendezetlen információtól,
olyanféleképpen zavarodik meg az emésztő rendszer is felkészületlenül bekerült ismeretlen
tartalmú, vagy hozzá képest túlfejlett tápláléktól. Mindkettőre igaz, hogy túl nagyfokú
eltérésű információs energia betáplálása esetén feldolgozási időzavarba, és ezzel
díszharmóniába kerülhet, és a fogyasztókból könnyen fogyasztott válik. Egy biológiailag
sokszínű, de harmóniában álló szervezet, szerveződés egyedi információs láncnak tekinthető,
amely a térben egy anyagszerű energiamezőbe tömörödve kapcsolja össze a mezőt alkotó
információs lánc nem teljesen azonos szakaszait. Az egyre hosszabb információs lánc, egyre
bonyolultabb sokrészecskés mező akkor alakulhat ki, ha a másolási alaphoz, a szülői
mintához kapcsolódó eltérés, az új információs töredék nem okoz díszharmóniához vezető
egyensúlyborulást. Fontos része a bonyolultság kialakulási lehetőségének, az egyre másabb
(Pletykaszerűen felépülő) információs lánc együttműködési harmóniájának a stabilizálódása,
és hogy e harmónia, a hagyományok átadása a környezeti változáshoz szükséges
együttműködés és alkalmazkodás, azaz a hatásfeldolgozás során hosszabb idő alatt lejátszódó
folyamatban is megmarad.
Egy elfogyasztott anyag (sajátos jellemző eredőjű energiamező) akkor képez megemészthető
táplálékot, ha abban nagyfokú információ azonosság miatt, a test vagy szimbiota alkotóinak
valamely részével a szükséges kapcsolódás a kellő kölcsönhatás kialakulhat, de a felbontó
szerveződések átlagos fejlettsége mindenképpen meghaladja a táplálékot képező
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szerveződések fejlettségét. Jellemző, hogy az állati fehérje, hús vagy tejtermék DNS
információ legalább 80%-ban azonos a táplálékként elfogadó emberi információ készlettel. A
táplálékként elfogyasztott növényi alapból származó anyag is legalább 50%-ban vagy ennél
nagyobb arányban emészthető (megérthető, feldolgozható) információt képvisel, amelynek a
ballaszt anyaga is rendkívül fontos és az emésztőrendszernek ismerős információjú
természetes anyag. A megemészthetetlen rostok nemcsak a bélműködést segítik és a táplálék
továbbításában játszanak főszerepet, hanem távol tartva a bélcsatornában besűrűsödő kalória
és fehérje-dús táplálék, szemcséit egymástól, kellő távolságú és közegű teret biztosít a bontó
mikrobák életteréhez, lég és folyadékcseréjéhez is. Ha a táplálékot képező anyagok
szerveződések kialakult rendszerét a fogakkal, késekkel szétszakítjuk, a súlyos életveszélyes
szerveződési zavart a már kellően egymásra utalt tápanyag részecskéi nem tudják kiheverni,
helyreállítani, és nem tudják a korábbi szervezett életrendszert folytatva a genetikai
mintájukat továbbadni. Bár az atomi szintek alatti szerveződés többnyire túléli az
elfogyasztást, az átalakulás és a táplálékcsatornában megszerezhető tapasztalatfejlődést nem
kerülhetik el, és a nagyobb bonyolultságú szerveződések lebomlanak.
Az emberi de az állati és a növényi betegségek legnagyobb részét az emberre is tartósan ható
dezinformációs energia beépülése, az információ azonosságban bekövetkező sok kis változás
tartós hatására kialakuló diszharmónia okozza. Ez hasonlóan alakul ki, mint a fuvallatból
keletkező vihar.
Mint ismert, az elfogyasztott táplálékban a szervezetbe bevitt vegyi hatóanyagok az
összetételtől függően változást okoz, kölcsön hat, és megváltoztatja az emésztőrendszer és
ezzel a nagyobb fraktálszinten a szervezet működését is. Ha egységnyi idő alatt, a szervezet
feldolgozó képességnél nagyobb e változás, akkor a teljes változási harmónia felborulhat,
amely a felborulást (elhangolódást) okozó étellel, hatóanyaggal (energiamezővel) szembeni
ellenállásban, undorodásban, kihányásban, súlyosabb esetben allergia megjelenésében
nyilvánulhat meg. Ha e természeti figyelmeztetést, az egyén nem érti meg, és figyelmen kívül
hagyja, akkor olyan hatóanyagok szabadulhatnak fel benne, amelyek komoly betegség
kialakulását, az immunrendszer legyengülését okozhatják. (Természetesen nem csak az utolsó
csepptől telik be a pohár, ahhoz az előzően befogadott sok és nagy máságú információ, mint
hatóanyagot jelentő csepp is hozzájárul. Ez is viharszerűen, apróbb hatások egymásra
halmozódásából alakul ki)

Ha a feltárt ismerethez kapcsoljuk a nagyüzemi élelmiszertermelésnek az emberi
organizmusra ható következményeit, akkor megérthetjük, hogy az allergiás és
emésztőrendszeri betegségek, miért éppen a XX. századtól növekedtek meg ugrásszerűen. A
kereskedelem által importált, a Világ minden részéből érkező hús, a tojás és a tejtermékek
egyre változatosabb genetikai eredőjű, az emberi szerveződéstől egyre távolabb álló, egyre
eltérőbb részletinformációjú táplálékot képez, amelynek a biodiverzítása messze megelőzi a
fogyasztó ember emésztőrendszere (által már nem követhető) biodiverzitását. Azzal, hogy
egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, fejlettebb táplálékot fogyasztunk, lényegében
megfordítjuk az életbe szerveződés rendjét, és a fogyasztó sejtjei, molekulái válnak
fogyasztottá. A sok és fejlett, a szervezet által nem ismert idegen szerveződéseket (anyagot)
tartalmazó táplálék, a korábbi helyi termelésű, már a szervezetünk által ismert élelmiszerhez
képest állandóan igénybe veszi a szervezet felismerő és feldolgozó képességét, azaz a
kelleténél sokkal jobban leterheli az emésztőrendszert. A túl sok nagy máságú csepp
elfogyasztása az emberi étrend és információs tanrendben már nemcsak átmeneti időzavart,
hanem állandósult feldolgozási zavart, akut betegséget okoz.
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A Zsidók és az Apokalipszis:
A Zsidók 12 törzse, lényegében egy korábbi túlszaporodás után keletkező természetes
redukció, dinasztiába épülő maradványa, amelyre a sokaság redukciója utáni túlélés miatt volt
szükség. A kiválasztódás lehet, hogy fejlettségfüggő, azaz az utolsó Apokalipszis, amelyet
kiváltó becsapódás lehetséges, hogy Izraelben és Armageddonnál következett be a kor
legfejlettebb tudatú, legéletképesebb túlélő alfaját a gerjesztés lehetőségét megkímélte.
Valószínűsíthető egy olyan természeti törvény, hogy a becsapódás által védett helyen lévő
embercsoport egy része azért úszta meg a korábbi nagy kataklizmát, mert a fölötte áthúzó, de
a becsapódási iránnyal megegyező irányba haladó első vihar hatalmas szeleket korbácsoló
energiahulláma a Földkörüli körbeérésekor már kellően megszelídülhettek, mérséklődhettek.
Ha más magyarázata van a túlélésnek, azt nem az Isten segítette.
A 12 törzs valószínűen 12 részben eltérő családból kifejlődő utódainak a legalább 2 x 12, azaz
24 kromoszóma variációra redukált sokféleség egy részének a túlélését jelenti. A túl sokféle,
egymást már nem értő, bábeli zavarban és káoszba kerülő túlszaporodott népek miközben
egyre nagyobb azonosságúvá és így egyre konkurensebbekké váltak egymásnak, a nagy
keveredés miatt nem tudtak új dolgokat kitalálni, nem tudtak fejlődni, a korábbi evolúciós
ciklusban a haladás megrekedt.
Kiteljesedett a mennyiség, de csökkent az élet minősége. A fejlődés folytatódásához, az
egymással konkuráló sokféleséget redukálni kellett, és talán a hagyományok mély őrzése,
talán a rassz fejlettsége, de lehet, hogy csak a becsapódó, a Földet ismét termékennyé tevő
részecskemező, az ionos aszteroida becsapódási iránya mentette meg e családokat a
kipusztulástól. Ha a fejlődés egyik pólusaként e népet azonosítjuk, akkor ez másféle segítséget
is kaphatott, de a fejlődést gerjesztő késztetés szükséges az élet megmaradásához, a változás
generálásához.
Az élet a bioszférán és más határrétegekben, élőrétegekben sem azonosan fejlett. Minden
élőrétegben, az újonnan bekerülők, az újoncok a legkevésbé fejlettek, ezért ők a legkevésbé
tapasztaltak, a hiszékenyebbek és a kihasználhatók. A jelenlegi evolúciós ciklusban a nagyobb
azonosságú kisebbségek, a Romák, és a hasonlóan legkevésbé fejlettek voltak a
kihasználhatók, az életterünkbe beáramló, fejlődésre vágyó részecskék bennük találhatták
meg a múltbeli állapottal a legnagyobb azonossági állapotot. Az élőrétegünkbe legkorábban
belépő, legfejlettebb részecskék, akik már továbblépni szeretnének, az Izrael népében
keresendő, valószínűen ezért nevezik őket az Isten kiválasztottainak. A várható változásban,
az Izraeli és a más országokban élő zsidó emberekben is életterületet építő legfejlettebb
részecskék valószínűen továbblépnek a fejlődés következő lehetőségére, amely lehet, hogy e
nép alkonyát, szerveződési őszét hozza el, de helyettük friss és fejlődésre vágyó ambiciózus
részecskék életterünkbe bekerülésére, a következő generációkba beépülésére kell
számítanunk. Mivel az eddigi alsó fejlettséget képviselő romák, a korábbi ciklusban beolvadó
Afro-amerikaikhoz hasonlóan egyre sikeresebben beolvadnak, friss genetikai anyagot vittek
az amerikai nemzetbe, amelynek része volt a legfiatalabb kontinens felvirágozásában.
Feltételezhető, hogy a romák jelenlegi sikeres beilleszkedése, azt jelenti, hogy a
legelmaradottabb emberi szerveződések egy osztállyal előrébb léptek, és nem csak a pünkösdi
királyság idejére szól a felvirágzásuk. Egyrészt friss genetikai anyagot kevernek a hozzájuk
képest visszafejlődő európai emberi szerveződésekbe, magyarokba is, és nemcsak a gazdasági
sikereik figyelemre méltó, hanem a szervezettségük és az együttműködésük is irigyelhető. A
nehéz sorssal, sokszor lopással, bűnözéssel és prostitúcióval szerzett pénzek egyre tisztábbra
mosódnak, legalizálódnak, és a korábban nincsteleneknek most-már van vesztenivalójuk. Ez a
törvények nagyobb betartására serkent, és valóban egyre szabályosabban élnek, és akik
megtehetik, már betartják az államunk együttélési szabályait. A természet rendje szerint, ők
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lesznek a következő evolúciós időszakban a kihasználható termelőképes erő, ők és a vegyes
leszármazottú utódaik jelentik majd az új vásárlóerőt. A genetikailag kifulladó magyarok
jelentősen visszafejlődhetnek, míg a korábban sikeresek, a veszélyeket keresőknek az
élőrétegünkhöz már túlfejlett részecskéi biztosan továbblépnek az időben még gyorsabban
változó, még fejlettebb élőrétegekbe. Valószínűen belőlük fejlődnek ki a szaporodási esemény
után is életben maradó, a fotonoknál gyorsabb részecskék energiáját is venni képes
szerveződések. A hangyák, és a legalább részben a Föld felszíne alatt élő szerveződések, a
vakondok, a gombák, a termeszek és a baktériumok ilyen élőlények, de számos nálunk
fejlettebb, nagyobb energiaszintű összetettebb, bonyolultabb szerveződések, életterek között
válogathatnak e részecskék, hogy milyen környezetben kívánnak élni, és kikkel és mennyire
fejlettekkel akarnak, tudnak együttműködni.
A korábbi fejlett élet nagy részének a kipusztulásakor visszafejlődő életágból, az angyali
nanoszinten az egyediség felé fejlődő mikroszintű új élet fakadt, amelyből ismét felépülhetett
a sokszintű életpiramis. Az élet körforgása megköveteli a kisszámú fejlett, összetartó, nagy
azonosságú, belterjesen szaporodó, a kevésbé fejlettekkel nem nagyon szaporodó szélsőséges
életág megmaradását. A szervezettség megmaradásához nem túl nagy létszámú,
szervezőképes fejlett, és másokat is a fejlődés felé kényszerítő élet megmaradására is szükség
van. A Tórából és a történelemből ismert a sokaságot reprezentáló 144000 túlélő, a világban
szétszéledt 12 életterületet alapító családnak a 12 család más nemű leszármazóival
szaporodók lehetséges túlélő variáció lehetőségeit fejezi ki jelképesen. A 144-es szám a
statisztikai valószínűséget, reprezentatív sokaságot, és a véges variációs lehetőséget fejezi ki,
amely meghatározza az evolúciós időszak hosszát és eltérő genetikai lehetőségek kifejlődési
időszakát. Ha ezek az életvariációk kimerülnek, az ismétlődések száma és az életverseny
megnő, genetikai degenerációs folyamat kezdődik.
Minden törzsben, nemzetségben és életvariációkban kifejlődhettek olyan túlélőképes egyedek,
amelyek a rendkívüli környezetváltozásokat is képesek voltak elviselni, és a nagyobb
természeti erők és az Isten segítségével az apokalipszist is túlélni. Ezek nem a bárányok,
hanem ők azok, akik az ártatlan bárányok vérében mosták ki a ruháikat. Ez a leírás, az akkori
körülmények között a legellenállóbb, legfejlettebb olyan emberi genetikai variációkat jelenti,
amelyeket valójában a biblia leírása szerint az adott élőrétegben a legfejlettebb ördögi
képességgel felruházottaknak kell tekintenünk. A bárányok, a kizsákmányolt ártatlanok
haragja, akkor következik be, ha már minden kötél szakad, ha már olyan nagy a sanyarúság,
hogy az ártatlanok és az addig mindent elviselők tűrőképesség is elfogy.
Ha e fejlett szerveződések túlfejlődő részecskéi még fejlettebb élőrétegbe települnek át, vagy
a jelenlegi élőréteg változássűrűsége növekszik, azaz a bolygónk méretbeli kiterjedésének a
növekedésével, a fejlettebb belső élőrétegek kiterjedése is növekszik, a ,,volt,, bioszféra már a
föld felszíne alatti réteggé fog válni, mert az esemény után lehulló por, és a placenta anyag
jótékony takarót fog teríteni a korábbi felszín nagyobb részére. Hasonló állapot kialakulása
várható, mint a Marson, ahol az utolsó nagy energiaszintű bolygószaporodási eseményben
leülepedő por alatti eltakarta és elszigetelte a lefagyott vizeket és a korábbi felszín nagy
részét.
Az új, a korábbinál fejlettebb, időben gyorsabban változó élőrétegbe átkerülő szerveződések
sorsa fordul, a fejlettebb élettérbe kerülve ők lesznek az újoncok, a kihasználhatók, akik a
legkevésbé ismerik az ottani szabályokat. Az időben sokkal gyorsabban változó környezetben
e szerveződése a tapasztalatlanabbak, a könnyebben időzavarba hozhatók.
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A tojás, a pete és a megtermékenyülés:
A tojás olyan fehérjében dús, energiával telített életteret jelent, amely életteret és környezetet
ad a bele kerülő, a belső életteret gerjesztő, a fehérjénél fejlettebb megtermékenyítő anyagnak.
A tojás is olyan magas rendezettségű, a kék (lila, rózsaszín stb) életbuborékkal analóg sok
gént, életcsírát tartalmazó szerveződési tér, amelyben az elődök reprezentáns állománya,
genetikai anyaga, fúzióba és együtt egy életciklusra az élettér építését meghatározó
dominanciába kerül.
A női pete és az ondósejt, hasonló, analóg életcsírát alkot, amelyben a pete életteret és
környezetet ad a bele jutó, az állományt nagyobb változássűrűségre, életre és életáramlásra
gerjesztő ondósejtnek. Ha a gerjesztés a melegebb női testben, a védett és már a szaporodásra
előkészített placentába kerül, a változássűrűség és a rekombináció is felélénkül. Ha az
anyagcsere folyamata felgyorsul, a kezdetben petényi de magas életszimmetriába kerülő
élettér egyre nagyobb térfogatot tölt ki, egyre több részecske (alattvaló) munkatárs épül be az
ideális élettérbe, a már neki is megfelelő termék-elhelyezési lehetőséget és életre alkalmas
környezetett biztosító életáramlásba. Az a szervezet, életáramlás fejlődik ki, amelyek az
örökítő anyagot adók, a kezdeti fejlettségi előnyt megtartva meghatározhatják a kezdeti
feltételeket, az életszabályokat, és azt is hogy mikor és mi épüljön. A kezdeti genetikai
anyagban lévő DNS információ meghatározóvá válik, és ami a belső részben változóknak
élettér, az a kívülről megfigyelőknek egy fiatal új szerveződés, amely ez az információs
rendezettség alapján épül fel.
A tojás holtideje?
Ha a tojást még a tyúkban megtermékenyíti a kakas, (és néhány más lényben hasonlóan), az nem
indul azonnal fejlődésnek, pl. a kenguruban akár évekre elraktározódik. Ha a hőmérséklet növekedés,
és a belső változássűrűség, a gerjesztés elér egy kritikus értéket, a reakció beindul, és az addig passzív
anyag, az életcsíra életbe gerjesztődik. A holtidő, a békés egymás mellett élés időszaka, amíg még
nincs káosz, bár az egymással reakcióképes két komponensű anyaga már jelen és egymással
egyensúlyban van, de az még nem kerül fúzióba, nem vegyül, nem okoz életre gerjesztést. Ilyenkor
nagyon kicsi megbillenés, dominanciába (hegemóniába) kerülés elég, hogy a labilis rendszer az
egyensúlya megváltozzon, hogy az egyensúlyra nagyon érzékeny változási folyamat, az életfolyamat
megkezdődjön. Hasonló analóg folyamat lehet a fekete lyukak holtnak látszó időszaka. Amikor nincs
nagyobb energiaszintű fogyasztható anyag a térségben, beérik a vegetálást biztosító kicsi
energiaszintű részecskékkel. Ilyenkor az örvény nem észlelhető, mert nincs jelentős (a bomlásra utaló)
infra kisugárzódás a térségből, a nanoméret alatti szintre bomlást pedig valószínűen kölcsönhatás
hiányában nem tudjuk észlelni, de ha elég jó a biodiverzitásunk, a legkisebb élőszinten élő
részecskéinknek ez táplálékot és energia feladást adhat.

Az élet elhangolódása
A fogantatás egy nagyon szimmetriaközeli kezdeti állapotot hoz létre, amelyben két egymást
sikeresen kiegészítő alrészecskékből álló szerveződések eredményes fúzióba kerülnek. A
sikeres páros egyrészt nagyon jó áramlási mintát képez, másodszor nemcsak jó utódgondozók,
hanem az utódaik utódai is sokáig megtartják a szülői hagyományokat, adottságokat, és
rendszerint jó párválasztók. Az ilyen sikeres őspárokból kialakuló leszármazói dinasztiák
hatalmas, viszonylag nagy azonosságú és sokáig összetartó családot hoznak létre, amelybe
betelepülő idegenek, a későbbi generációk vői és menyei is rendszerint elfogadják a bevált
mintát, elismerik a szüli tapasztalatot, és a hagyományokban gyökerező tekintélyelvet
elfogadva, analóg szellemben nevelik az utódaikat. A sikeres fúziót nagy gyermekáldás és

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

73

kiegyensúlyozott életgenerációk követik, amelyből nagy családok, nemzetségek és hatalmas
dinasztiák fejlődhetnek ki. A sikeres dinasztiákat alapító családok nagyobb azonosságú
leszármazói, miként Jákob fiai szétszéledhetnek és szétterjedhetnek a környezetben, de az
azonosság minden szinten összetart, tömeget és szerveződést épít. A sikeres közösségek
mögött rendszerint nagy azonosságú sikeres családok állnak, amelyeket a jó áramlási mintát,
életpéldát adó szülők, ősök tesznek naggyá, amelyek megtanulnak, összetartók és
együttműködők maradni.
A fogantatást követő gyors tömegfejlődés egy gyors evolúciós ciklust élő nanoméret alatti
szerveződési rendszer magas változási egyensúlyt eredményező párkeltésével kezdődik. A
magas egyensúlyba kerülő szülők gondosan és a szimmetriaközeli állapotban nevelik az
utódaikat, amelyek minden lényeges információt és hatást megkapnak annak érdekében, hogy
ne alakuljék ki az életüket torzító jelentős szimmetriahiány. Ha egy nagyobb energiaszintű
szerveződés, pl. egy embermagzat kifejlődését megfigyeljük, biztosak lehetünk abban, hogy
az elődök tulajdonságait is átörökítő gének, a szülőktől kapott alszerveződések
keveredésének, szaporodásának az elején, a kezdeti állapotokban nagyon magas, egymást jól
kiegészítő sokszintű változási szimmetria alakulhatott ki. Ilyenkor a kezdeti szerveződés, a
fiatal magzat, még a szülőben fejlődése során mindent megkap ahhoz, hogy nagy
szimmetriahiánya ne alakuljék ki, de a felépülő életpiramisban a nemzetségek
folyamatosságát biztosító mikroszerveződések fraktállánca, a szervezet érzelmi szint töltése
állandóan magas affinitású. Amely hatóanyagokat nem pótolják kívülről (importtal) azt
nagyon jó hatásfokkal a szervezetben, a kezdetben a szülőtől kapott fejlett alszerveződések
átalakítják, kitermelik, majd az utódban át és betelepülő részecskeutódok leszármazói is
folytatják a szüleiktől megtanult foglalatosságot, és a szervezetnek szükséges belső fogyasztás
jelentős részét maguk állítják elő. Ez a szerveződési tavasz állapota. A fiatal embrióból
kifejlődő magzat a placentából minden létfontosságú anyagot megkap, majd beindul a saját
termelés, és a megszületésre már részben függetlenedik a szülői táplálástól. A szerveződés
önellátó lénnyé individuál egyeddé fejlődik, amelyben az import az exporttal szigorúan
arányos marad, amelyben a kezdeti intenzív tömegbeépülés, betelepülés éppen a
szimmetriaközeli ideális állapot, az ideális élettéri alkalmasság miatt következik be. A kezdeti
tömeget részben a szülőket elhagyó nagy azonosságú részecskék magas szimmetriában
felnövő komplex utódai alapítják, majd ezekkel és a leszármazóikkal párkapcsolatba lépő,
betelepülő idegenek is növelik a tömeget, akik a szerveződést alapító utódok személyiségi
hibáit kiegyenlítő társakká válhatnak. A beépülő idegenekkel azonban csökken a
szerveződésben résztvevők eredő azonossága, és az idegen genetikai arány egyre nagyobbá
válik, amely miatt a kezdetben nagyon nagy azonosságú részecskékből alakuló szerveződés
egy idő után kivédhetetlenül elhangolódik, kialakul a Bábeli zűrzavar, a Káosz effektus. Ezt az
elhangolódást életenergia elosztási zavarként, öregedésként ismerjük. A kezdeti nagy
azonosság még nagy együttműködő képessége nagy összetartást, azonos cél felé koncentrált
áramlást hoz létre, amely az élet végére, a genetikai felhígulás kialakulására elfogy, helyette a
viszály és az ellentét, a széttartás növekszik. Az élet feléig, a középkorig ez az összetartás sok
energiát halmoz fel és jólétet koncentrál, magas hatásfokkal sokat termel, szaporodik és egyre
nagyobb tömegbe épül, de még megfelelő, arányos elosztással rendelkezik. Amíg az
egyenlőség és az arányosság működik, a szerveződés energiaellátása és elosztása nem csorbul,
a felhalmozás és a tömegbe épülés fizikailag is felismerhető, tapintható nagy tömegsűrűséget
hoz létre. Az élet során azonban a kezdeti egyenletes elosztás az azonosság és az egyenlőség
megváltozásával romlik, a rokonsági fokok és ezzel az azonossági érzések is módosulnak, az
egyenlőség és az elosztási arányok elromlanak. Megjelenik és egyre erősödik a töltöttebb
szerveződésekkel magasabb érzelmi kötődés, a kiemelt szeretet és az egyedi előnybe
részesítés, a kivételezés és a korrupció. A közös szerveződésbe egyre több egymással már
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nem közvetlen rokon, sokszor ellenérdekelt, ellencélú, vagy a közös célban már nem hívő
részecske kerül egymással munka vagy/és életkapcsolatba, kontaktusba, egymást
megváltoztató impulzusokba. Megjelenik, majd megerősödik az érzelmi differenciálás, az
érzelmi alapú elosztás, a begyűjtés és a közösbe begyűjtött termelés újraelosztása mind
egyenlőtlenebbé válik. A kezdeti ideális élőhelyi körülmények elromlanak, az élettér az életre
egyre alkalmatlanabbá válik. A szerveződések ezen állapotában a termelési és felhalmozási
hatékonyság romlik, a vezetésben és az újraelosztásban előbb kisebb, majd a büntetlensége
miatt egyre nagyobb igazságtalanságok alakulnak ki, és az érzelmileg közelállók kezdetben
szeretetre alapuló érzelmi kapcsolat rendszere, egyre tisztábban előnyökben érdekelt
érdekkapcsolat-rendszerré romlik. A szerveződés eléri a nyár állapotát, a termelési igény és a
változási sebesség növekszik, a szerveződés hőmérséklete és a még hatékony
változássűrűsége eléri a maximumot. Az élet gyümölcsei elkezdenek beérni, az
alszerveződések és az időben változó, változtatóképes részecskék elszaporodnak,
megsokasodnak, egyre többen töltik ki a rendelkezésre álló életteret, amely miatt és a
szerveződés nyarat a feszültséggel feltelő és energiahiányt hozó szerveződési ősz követi. A
kitermelők és a sikeresebben felhalmozók, a nagyobb fogyasztók elkülönülnek, egyre
aránytalanabbá és rosszabbá válik az elvonási – újraelosztó rendszer, és az hiánnyal növekvő
igazságtalanságok és az ellenérdekeltségek egyre erősebb feszültséghez vezetnek. Ha a
szerveződési feszültség eléri a maximumot, az addig agyonhajszolt, kizsákmányolt és az
egymástól eltérő fejlettségű alszerveződéseket közös rendszerben tartó határfelületek
felszakadnak, és az élet gyümölcsei belülről rothadásnak indulnak. A szerveződésben egyre
nagyobb zűrzavar, majd totális káosz alakul ki, és kezdetét veszi a szerveződési tél, a
lebomlás és átalakulás, a megújulás időszaka. Az élet gyümölcse, az élet ilyenkor vagy
megtanulja elviselni a téllel beköszönő környezetváltozást, az ínséget és ezzel évelővé,
túlélővé válhat, vagy egyciklusú periódusban rendszeresen megújul, azaz régi és elöregedett
szerveződésként elhal, de a régi szerveződés még sikeresen rendezhető, új nagyobb egységbe
szerveződő energiájából új életek, új szerveződések fakadhatnak. Az elromló szervezettséget
a szerveződési tél után helyreállítani képes, a megváltozó körülmények között is élve maradó
részecskék (és utódaik) túlélővé és akár többszörösen is évelővé válnak. Nagyon jó példa a
fenyő, amely a levelekbe szerveződő részecskéit csak egyenként cseréli, de a fenyőfa
dinasztiába fejlődő leszármazók közös szervezettsége, még mostoha körülmények között
növekvő fák esetén is - nagyon hosszú ideig megmaradhat. A hosszú életű fák, a
Mamutfenyő, az Afrikai cédrus részecskéi akár több ezer ciklust eredményező év során is
életképesek és együttműködők maradnak. Nem véletlen lett a fenyő a karácsony és a békesség
jelképe. E szerveződések sokkal hosszabb genommal rendelkeznek, sokkal több kataklizmát
életek át, több genikus élettapasztalattal rendelkeznek, mint a hozzájuk képest csak a 30–ad
rövidebb ideig élni képes ember egymással csak rövid ideig, bár bonyolult kapcsolatban is
megélni képes részecskéi.
Gondoljuk át, hogy mi okozza az embernél, a relatív rövid idegig tartó életciklust, azaz mi
rövidíti meg az emberbe szerveződő részecsketársadalom együttműködő képességét?
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A hatóanyagok befolyása:
A születés és ezt megelőző időszakban, az új szerveződésben kialakuló kezdeti fejlődési
időszak magas szimmetriájú állapotnak tekinthető, amelyben a szervezettség és az elosztás
magasan fejlett, igazságos. A kezdeti feltételeket meghatározó külső körülmények statisztikai
többségben védett térben és gondos szülői, környezeti odafigyelés miatt paradicsomi
körülményeket eredményeznek, még a nehéz körülmények között élő szülők is rendszerint
mindent megtesznek az utódok zavartalan fejlődése érdekében. Szinte inkubátori
körülmények alakulnak ki, a szülői ház és a családi környezet elszigeteli a még nem teljesen
terhelhető fiatal utódokat az élet valódi nehézségeitől. A védett idill meghamisítja a valóságot,
és szerencsére – a születési és a családi körülményektől is függő - kevés kivétellel a jóban
hívő, a jót statisztikai többségben megismerő új nemzedékeket bocsát az útjára.
A születés előtt kapott táplálék teljes értékű, gondosan összeválogatott, magas biodiverzitású,
amelyet sokszoros ellenőrzésben a szülői szervezetben élő előd részecskék alakítanak át,
feltárják az éppen szükséges összetételt, és a fehérjéket, a vitaminokat és a nyomelemeket is
az éppen megfelelő arányokban feladva, ideálisan elosztva adják át a placentaként ismert
anyagcserekapun. A születés után az anyai szervezetben élő részecskéknek a magzati
ellátásban privilegizált lehetősége kiegészül a család többi tagjának és részecskéinek a
befolyásával, amely azonban már előkészítésre kerül az utódban elszaporodó apai genetikai
örökítő anyagból leszármazó részecskeutódok igényével is. Tehát az utódok a táplálékban már
nemcsak az anya által feladott, az egyik szülő által meghatározott összetételt igénylik, hanem
mindkét előd által megismert, az életciklusuk alatt megszokott jellemző összetételű vegyesebb
ellátásra is igényt tartanak.
A szülőknek az előző életidőből hozott, kialakult és az életük során módosult táplálkozási
szokásukban rendszerint meghatározó a kialakult és az élőterületen elérhető tápanyag
összetétel, amely részt vesz az utódok korábbi felmenők által örökölt részecskék igényével is
kiegészülő táplálkozási szokásainak a kialakulásában. Amíg a világkereskedelem nem volt
ennyire fejlett, és a táplálkozási szokások az adott élőterület lehetőségei szerint épültek fel, az
ilyen befolyás miatt az adott élőterületeken és táplálékon felnövő nemzettségekben sajátos
jellegzetességek alakultak ki. Ahol a hagyomány és a helyi lehetőségek miatt valamely
táplálék, pl. a rizs vagy más gabonaféle kelet ázsiai területen meghatározóvá vált, ott az
emberek emésztőrendszere is ennek megfelelően módosult, amely sok kicsi változás mellet
eltérő faji jellegeket alakított ki. Tovább növelte a Földön már szétszóródó emberek faji,
genetikai eltérését, hogy a táplálékon kívül a szokások is eltérőkké váltak, és a helyi genetikai
azonosság felszaporodása a máshol és más génállományból felszaporodó, kikeveredő
sajátosságoktól eltérővé vált. Az emberek nemcsak szétszéledtek a földön, hanem egymástól
eltérővé, másokká, alfajokká, rasszokká váltak. Amíg elég nagy volt az élőterület, és a
megfelelő elszigetelés, pl. a földrészek és kontinensek természetes határainak a kialakulása
miatt biztosított volt, a mássá fejlődés és a különbség növekedése erősödött. Tovább növelte
az eltérést, hogy amíg a Föld egyik felén az éppen nem árnyékolt külső, csillagtéri
környezetből jellegzetes részecskék landoltak a mindenségből, addig az éppen árnyékolt
oldalon ezekből éppen hiány alakult ki. Bár a Föld forog és a mindenség is változik, az
átmeneti lokális hiányokat eredményező környezeti hatás a felsőbb szférákon át idővel
lamináris áramlásban bepótolja a be nem érkező hatóanyagokat, szerveződéseket, és hosszabb
távon statisztikailag egyenletesen látja az életszférákat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
átmeneti helyi hatóanyag hiányok, és az életlánc különbözőségei ne alakuljanak ki. Bár a
fűben – fában van az orvosság mondás igaz, mert ezekbe az élő szerveződésekbe
elraktározott, betelepült részecskék átalakulva az utódaikban is megőrzik a rájuk jellemző
genetikai, hatóanyagaikat, a faji, alfaji speciális összetételű információikat, színesítve ezzel a
hatóanyagokat és hatásokat előállító élővilágot és lehetővé téve ezek kölcsönös viszonyban
módosításra képes egymásra hatását.

76

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

Gondoljuk tovább, a szülői környezet és szokások által is befolyásolt területi, alfaji, genetikai
sajátosságok, az eltérésekkel egyedi hatóképesség kialakulását. Ehhez egyes hatóanyagokból,
táplálékokból többletbevitelre, másokból hiányok kialakulására van szükség, hogy az egyedi
jellemző hatástulajdonságok kifejlődjenek. A felnövő utódok már a szülők és az környezet
jellemző táplálkozási szokásait veszik át, és bár a szervezetek a megkívánással speciálisan
jelzik, ha valamely egyedi hatóanyagra igény támad, azt a világkereskedelem kifejlődése előtt
a szerveződésekben belül élő alszerveződések az éppen elérhető anyagokból állították elő.
Ezek a táplálék kiegészítők sokszor nem érik el az eredetit, ezért a személyi fogyasztás import igénye
rendszerint megmarad, vagy – és az adott személyiségre jellemző egyedi hatóanyag tartalom, egyedi
hatóképesség, speciális tudás alakul ki.

A szülői környezetben felnövő emberpalánták táplálása az anyai és apai szokásokhoz,
tradíciókhoz kötött, amelyek sokszor az elődeik szokásából, lehetőségeiből és táplálék
kultúrájából fejlődtek ki. A kezdetben magas biodiverzitású, de már ekkor sem minden
lehetséges hatóanyaggal, azaz hiányokkal is rendelkező fiatalok táplálása egy idő után az
egyed (és a benne élő alszerveződések) igénye szerint fejlődik, többnyire csak olyan
hatóanyagok importjára szorul, amelyet a szervezet kamráiban, gyáraiban nem tudnak
előállítani. Ha sokoldalú és magas biodiverzitású változatos táplálékon élünk, a belső
ellátásunk feljavul és a megismert, szükséges fontos hatóanyagokban sem szenvedünk hiányt.
A szervezetben tevékenykedő rövidebb ciklusidejű szorgos részecskéink a beérkező
alapanyagokból rendszerint minden fontos hatást, egyedi információt, hatást adó szerveződést
ki tudnak kotyvasztani, az élet vegykonyhájában egyedi tulajdonságokkal is rendelkező
hatóképes részecskék termelődnek. Ha az alapanyagokon kívül kész összetételű vegyi
anyagokat, jellegzetes hatóanyag tartalmú szerveződéseket juttatunk importtal a
szervezetünkbe, akkor egy idő után ebben is túlkínálat alakul ki, csökken a hazai (belső)
termelés, majd a már nem hiányszakma művelő részecskéi kihalnak. Ha a külső környezet
később megváltozik, és az import ellehetetlenül, a saját termelés már nem állítható vissza,
csökken az élet biodiverzitása, a belső változatosság szegényedik. Nem szabad teljesen kész
hatóanyagokkal, hatásokkal folyamatosan ellátni a szervezeteket, nem halat kell adni, hanem
meg kell tanítani halat termelni. Az élet során fontos, hogy folyamatosan figyelemmel
kísérjük a változatos táplálkozást, hogy ne alakuljék ki se hiány, se többlet, a szervezet kellő
belső egyensúlyban maradva megőrizheti a megfelelő termelő és elosztó képességét. Állam és
társadalomszinten ugyanez a szabály megtartása szükséges. Nem szabad a belső termelést
elsorvadni hagyni. Míg a társadalmunkban élő emberekben, az egyoldalúvá váló táplálás, a túl sok és
készen kapott fehérje, és a túl sok szénhidrát miatt kihalnak az inzulin felszívódását segítő, termelő
sejtjeink, terjed a cukorbaj és szövődményei, addig társadalmi szinten a világkereskedelem
miatt készen kapott és állandó túlkínálatot létrehozó áruházlánc elsorvasztja a saját termelő
elosztó hálózatainkat. Az állami, társadalmi szintű biodiverzitás ilyenkor csökken, fogyasztási
megszokás és függőség alakul ki, és ha a változás jő, a kihalt szakmák művelői már nem
támadnak fel, a társadalmunk elszegényedik, a belső ellátás elégtelenné válik. A hiányok és a
többletek kialakulása egyaránt elrontja az élet lehetőségét, a jó élet minőségét. Az ellátási és
elosztási zavarok kihatnak a nagyobb energiaszintű közösségek változási egyensúlyára,
életére. Amilyen hatóanyagból túl sok kerül egy szerveződésbe, ott a beáramlás ellen küzdő
ellenanyag, a rossz ellen tiltakozó élet kifárad, meggyengül, és végül eltávozik, vagy elsorvad.
Az eltávozókkal folyamatosan romlik a szervezet egyensúlya, egyre nagyobb elhangolódás,
egészségtelen állapot következik be, amelyben egy idő után már nem állíthatók helyre a
kezdeti állapotok. Az egészségként ismert egyensúly ilyenkor előbb csak megbillen, majd
meggyengül, elromlik, és szerveződési energiacsere zavar, ellátási és elosztási zavar
következik be. Az élet elmúlását e zavarok gyakorivá válása okozza, amely a már nem
helyreállítható kezdeti állapotok bőségétől a belső ellátás teljes káoszáig fejlődhet, amikor is
kaotikus összeomlás következik be. Bár a folyamat az élet állandó cserélődésének, az energia
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körforgásának a része, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt romlik el, és milyen életminőséget,
életegészséget enged az időben mindenképpen elhangolódó szerveződésnek.

Egyediség és elhangolódás:
Az időben változó, élő szerveződésekben kialakuló lokális hiányok és többletek speciálissá és
egyedivé tették az élő mezőket, az embereket is. Ha egy élőterületen a környezetben valamely
hatóanyag, pl. egy korábbi aszteroida, vagy üstökös becsapódása miatt túldúsult, és a
környezetben szétszóródó, a becsapódó ionos szerveződésre jellemző anyagok feldúsulva
beépültek az életláncba, megváltoztatták a helyi állapotokat, befolyásolták a lokális területen
fejlődő eltérő életlánc összetételét. Magyarországon, Pécs és a Mecsek hegység nyugati
körzetében valamikor egy fejlett csillagmaradvány csapódott be, amelyből szétszóródó fejlett
urán részecskék azóta is befolyásolják a helyi evolúciót. A közép és Kelet Mecsekben viszont
szén tartalmú üstökös csapódhatott be, amelyből felverődő szénport a csapadék a
szénmocsarakba szállította, leülepítette, de az azóta is szénben gazdag talajon speciális, a
magas széntartalmat elviselő élőkultúra fejlődött ki. A kelet és a nyugat Mecsek élőflórája
tehát eltérően fejlődött, és ez befolyásolta az eltérő növényzeten felnövő állatok, és az őket
fogyasztó szerveződések belső összetételét is. Hasonlóan történik mindenhol, és az eltérések,
a különbségek és az ezekből kifejlődő egyediségek kialakulása minden területre jellemző.
Amíg azonban az élet, az egyik részen a folyamatosan a különbségek növekedése, és az
egyedi összetétel (tulajdonság) információ tartalom felé fejlődik, addig a genetikai keveredés
az azonosság növekedése felé hajtja az élővilágot. Ha nem lenne az időben és életterületben
elkülönülési lehetőségek miatt egyediség felé haladó evolúciós ág, az élet egyszer ismét nagy
azonosságúra keveredne, megszűnne eltérésnek egyediségnek lenni. Az állandó szaporodás, a
genetikai keveredés biztosítja azt a folyamatos másságot, amely a különbség állandó
fennmaradásához szükséges, de ha a különbség túl naggyá, vagy éppen túl kicsivé válik, zavar
keletkezik az életrendszerben. Ha nem eléggé kevert, nem eléggé változatos, nem eléggé
magas biodiverzitású egy élőkultúra, ha túl speciális táplálékhoz, környezethez,
életfeltételekhez kötött, az életkörülmények megváltozásakor a túl egyedivé vált szerveződési
ág könnyen kihalhat. Ha túl nagy az azonosság, csökken az élet hajtóereje a változást
fenntartó különbség, nő a konkurencia harc, a gondolat és érzés azonosság. Ilyenkor azonos
termékek jelenek meg, rendszerint szegényessé válik a piac, és az azonos gondolatokból
azonos jellegű élettermékek fejlődnek ki, és az életverseny felgyorsul. Ilyenkor nemcsak
infláció és elértéktelenedés alakul ki, hanem nő a reklámarány, az értékesítési költség,
túlkínálat alakul ki és az élet anyagba, szerveződésekbe épülő hatásfoka elromlik. Ha a
genetikai sokféleség, a magas biodiverzitás elromlik, csökken a különbség és ezzel az
anyagba és életbe épülő szervezettség és az elosztás is romlik. Az élet társadalmi szinten
kifejlődő ősze éppen olyan periodikus természetes jelenség, mint az általunk ismert Nap
körüli keringés során az évszakok változása. Ez a periodikus változás azonban nem a Nap
körüli keringéshez igazodik, hanem valamelyik felmenői, nagyobb rendszer ritkábban
bekövetkező ciklikus változásához, amely 7, 15, 32 és 64 éves napciklusok mellett, más
csillagok (korábbi felmenők, ionos csillagszerveződések) által is befolyásolt 50 és 100 éves
követhető ciklusokban is változik.
A történelmi távlatban megfigyelt élet periodikusan megújuló tavaszba, nyárba, kiteljesedésbe
majd a szerveződési őszbe érve feszültségekhez vezet, hogy azután a szerveződési tél által
kiváltott körülményváltozásban a kevésbé életképes, elöregedett szerveződések részecskéi a
rossz szerveződésekből lebomlásuk után megújulhassanak. Minél ritkábban következik be egy
felmenői periódus, annál tartósabb és nagyobb környezetváltozást vált ki, amelyet csak e
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változáshoz már alkalmazkodni képes szerveződések bírnak ki. A családi szerveződések
periódusideje egy emberöltő, ritkán 30 – 40 év. A kisvállalkozások periódusideje az emberi
képességhez és a szerveződés lelkét képező irányítóhoz is igazodik, általában a személyi
képességciklushoz köthető 15-20 év, míg a nagyobb évelőképes vállalkozások elérhetik a kéthárom, néha az öt - hat emberöltőt is.
A társadalmi szerveződések, a pártos szerveződések szintén 20 - 30 éves ciklusokban
fejlődnek, de az ezekből kialakuló államforma szerveződések már 50 - 100 évig is képesek
ellenállni a változás viharainak. A tapasztalat szerint a statisztikai többség azonban csak 25 –
30 évig alkalmas a társadalmi termelés elosztás irányítására, amely után elöregszik és a
társadalmi szerveződés is elhal, vagy átalakul, átszerveződik.
A nagy hódítók által létrehozott hatalmas birodalmak szerveződési ciklusa általában 2 – 300
év, amely után ezek is elöregednek, megváltoznak és átszerveződnek.
Ha megöregszik egy szerveződés, elromlik a termelői elosztási és utánpótlási hatásfoka, és ha
nem tud innovatív frissítésre képes genetikai cseréről gondoskodni, a történelem
süllyesztőjében végzi.
Az egymástól megfelelően elszigetelt földrészek elöregedése gyorsabban is megtörténhet, de
a kontinens méretű szerveződések életciklusa már több-száz évben mérhető. Mikor Európa a
jelenlegi emberi civilizáció első szakaszában elöregedett, az angolok, a spanyolok és a
portugálok kirajzottak, és az életterületeiket, az anyagcsere lehetőségét kiterjesztették a
megszerzett, bekebelezett területekre is. Az Öreg Európát előbb a távol-keleti árucsere
lehetősége mentette meg az elhalástól, majd az Amerikai felfedezése és a kivándorlás, áru és a
szellemi import lehetősége biztosította a túlnépesedés feszültségének a feloldását. A második
nagy kivándorló hullám az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elejére tehető, amely a
közben túlöregedő Európát ismét megmentette az Önkipusztítástól. Most ismét nehéz idők
jönnek, de ez már nemcsak Európára kiterjedő válsággal fenyeget, hanem érzékeltetni fogja,
hogy az életszféránk genetikai keveredési lehetősége is véges. Az áru túlkínálat, a túltermelési
válság, az elértéktelenedés ismét valós veszély, amely már hatalmas sebességre gyorsította a
rendszeridőnket, a változás már a káosz talaján szenved.
Míg korábban a Kelet-Ázsia frissítő gazdasága még feloldotta a piaci feszültségeket, ma Kína
vette át a stafétát, és az elöregedő Amerika nagy biodiverzitású méltó konkurens partnerre
talált. A termelés és az elosztás Kínában dinamikusan növekszik, miközben Európában
folyamatosan csökken a produktum és a volt szoc. országok már mélyen az önellátási szint
alatt vegetálnak.
Ha a belső termelés elégtelené és az elosztás lelketlenné válik, az államszintű szerveződések
is importra szorulnak, de ezzel nemcsak serkenthetik, hanem a gátlástalanul és fék nélkül
beengedett termékekkel ellehetetleníthetik a belső piacot. Ilyenkor a belső termelés gyakran
leáll, a szerveződésekben hatások és hatóanyag, képesség hiányok alakulnak ki, az
államgépezet és az elosztási gépezet aránytalanná válik. A gazdaság keringését biztosító pénz
gyakran külön érdekeltségekbe, egyéni csatornákba terelődik, amelyből a többség kimarad és
elszegényedik, kizsákmányolódik, és a végtelenül kihasznált, kizsákmányolt ,,bárány,, haragja
növekedni kezd. Az elosztás romlásával a változást és a szaporodást elindító polarizációs
folyamat felerősödik, a tehetős a szegénytől egyre jobban elkülönül, a gondolkodásában és a
tudatában is mássá válik. Ez az elkülönülés, családi szerveződési szinten kialakuló feszültség
esetén is a szerveződés bomlásához, a családok átalakulásához vezet, de magasabb energia és
tömegszinten a vállalkozások tönkremenéséhet, átalakulásához és újjak felvirágzásához vezet.
A második szerveződési idő azonban rendszerint nem jobb, mint az előző, többnyire rövidebb
ciklusideig tart, és a tűrőképesség a romló biodiverzitással folyamatosan csökken.
Ha állam és társadalmi szinten következik be a polarizáció, és a feszültség növekedés, a
vezető pártok rendszerint súlyos ellentétbe kerülnek, és sokszor döntés és cselekvő
képtelenség alakul ki. Ha a társadalom vezetői a személyes érdek, vagy haszon, vagy a
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tehetetlenség miatt gátlástalanul beengedik a határokon kívül termelődött másságot, a belső
másságként megjelenő saját termelés csökken és elértéktelenedik, infláció és elosztási zavar
alakul ki.
A túl sok idegen információ, termék befogadása, rontja a saját kereskedelmi egyensúlyi
lehetőségeket. Ha a befelé és a kifelé haladó anyagcsere, árucsere arányai romlóra változnak,
bármekkora a szerveződés, abban folytonossági hiány, energiaszint csökkenés, negatív
energiahullám, és infláció söpör végig. Ha egy változásnak vannak nyertesei, mert valamely
gazdaság dinamizmusa javul, akkor annak a változásnak vesztesei is kialakulnak, ahol az
életminőség és az életegészség ilyenkor romlásnak indul. A mindenséget szervező Közös
Tudat, az Isten végtelenül, de az időben csak statisztikailag igazságos, lokálisan időegység
alatt levonuló igazságtalanságok, a változás állandóságát fenntartó túl nagy különbségek
alakulnak ki. Ez az erő biztosítja az energiaként ismert változtató képesség hullámzását, ez az
a szükséges és valószínűen nem elkerülhető rossz, amely az élet megmaradásához szükséges.
Az élet a jó állapotokat gyorsan megszokja, és másra, veszélyre, változásra vágyik, ezért a
mindenkinek megfelelő, egyaránt jó állapotok nem alakíthatók ki. Ráadásul a nagy tömeghez
nagy tehetetlenség is tartozik, amely a rendszeres túlreagálás miatt az ellentétes végletek felé
viszi el az élet hajóját, és miközben a lények a maguk hasznára jó irányú változást
eszközölnek, ez rossz irányú változást eredményez valahol máshol másoknak. Ha azután ők is
javítanak az elromlott lehetőségeiken, náluk javul a helyzet, hogy az ellenhatás miatt ott
romoljon, ahol korábban kedvezőbbé vált.
Az élet áramlás megmaradásához szükséges a periodikus (folyamatos) szimmetriahiány:
Az életfolyamattal anyagi lehetőséget kapó fogantatás, és ebből életfolyamatig tartó
szervezettség kifejlődése olyan sikeres fúzióban keletkezik, amelykor valamely nagy
egyensúlyban, fejlődési és változási szimmetriában álló elődök még sikeresebb fúziója még
nagyobb energiaszintű változási szimmetria lehetőségét teremti meg. A sikeres fúzióban akár
nagyon magas korábbi szimmetriára sem feltétlenül van szükség, esetleg nagy és egyenlő
dinamikával rendelkező, egymást rendkívül sikeresen kiegészítő elődök genetikai anyagának,
azaz fejlett alszerveződéseknek a fúziója is nagyon nagy sokaságot, azaz nagy tömeget
kezelni és egyenlően ellátni képes szerveződésé nőheti ki magát. Ha kellően nagy a kezdeti
energia, és az utódba egyesülő dinamika megfelelő rendezettséggel rendelkezik, akkor ebből
nagyon erősen és hosszú ideig egymáshoz kapcsolódó, a közösen létrehozott rendezettséget
megtartani képes nagyobb energiaszintű szerveződés alakulhat ki. Az ilyen emberi szemmel
és felbontóképességgel nem látható, nanoméretű vagy és ez alatti, gyors életidejű
szerveződések életpiramisba összegződése során, egyre nagyobb szimbiózisban és
információt is tartalmazó energia feladó és fogyasztói életlánc, életpiramis, szerveződési
fraktálrendszer alakulhat ki.
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A szimmetriaközeli ,, angyali,, állapot és az életbe szerveződés, a Tao útjára lépés
Gondoljuk át, egy nagy tömegű bolygóval árnyékolt térrész energiaellátási lehetőségeit. Ha
nem lenne a térben a bolygó, a mindenfelől egyenlően érkező hatásenergia izotróp lehetőséget
teremthetne, azaz nem lenne hiány a tudásból és a szimmetriából sem. Az ilyen térrész a
mindentudás és a határozatlan rezgés állapotában van, amely térponton élő
nanoszerveződések a potenciálgödör határfelületei között rezeghetnek. Az ilyen
potenciálgödrök tulajdonsága, hogy a legbelső helyén, a középpontban magas szimmetria
alakul ki, de a térben bármerre elmozdulva az időben változó pontról, a szimmetria csökken
és egészségtelenebb állapot alakul ki. Az sem lehetetlen, hogy a háttérsugárzásként ismert
rezgés éppen annak a következménye, hogy a mindenség minden pontján kialakuló állandó
változás sem teljesen egyenletes, és az elmozdulásra a pillanatnyi szimmetriahiány
kompenzálása érdekében van szükség. Ha a térben egymás körülkeringő távoli égitestek, egy
pillanatnyi ideig eltakarják egymást, a pillanatnyilag takart állapotba kerülő pontokon az
energiahelyzet (izotrópia) azonnal megváltozik, és a takarásba kerülő irányból a térnyomás
(életnyomás) egy rövid időre lecsökken. A megváltozó térerő egyenlőség a takarás idejére
lecsökken, amely miatt az adott és árnyékolásba kerülő térpontokon aszimmetria és hatáserő
különbség alakul ki. Bármilyen kicsi, nanoméretű az akár pillanatnyi időre létrejött
különbség, a takarásba kerülő kis tömegű, és ezért nagyon kicsi tehetetlenségű mikroélet
(vagy anyag) azonnal el fog mozdulni a kisebb térerő felé, és azonnal visszamozdul, ha az
elhaladó égitest árnyékolása megszűnik. Akkor is különbség és elmozdulás alakul ki, ha az
adott térponton lendületösszegződésből nyomástöbblet keletkezik, azaz a különbség bármely
formája kialakul. Ha két közeli csillagból radiális irányba kiáramló foton, vagy még kisebb
nanoméretű energia lendülete, (de akár nagyobb tömegű) olyan (60 foknál kisebb) szögben
kereszteződik, szükségszerűen lendülettöbblet, és ebből a növekvő különbség miatt
nyomástöbblet és gyorsulás fog kialakulni. A térben a csillagoktól és a nagy tömegű
égitestektől távol lévő térpontokon tehát folyamatosan időben változó különbség alakul ki,
amely azonban a statisztikai egyenlőség, az időben is izotróp szimmetria miatt nem tud anyagi
energiaszintű, szimmetriahiányt igénylő tömegbe szerveződni. Az életből, anyagokból
lebomló nanoméretű energia, amely a bolygó – csillagszerveződésektől viszonylag távol (az
orbitális pályán túlra) a csillagközi térbe jut, magasabb szimmetria fokozatba kerülve
határozatlanná válik, és megragad ezekben az időben változó potenciálgödrökben. A
határozatlanság és az ,,angyali,, állapot addig tart, amíg olyan nagy azonosságú, hozzá
mérhető fejlettségű, téridős összetételű részecskére nem talál, amellyel nem csak bontó
módon ütközik, hanem az impulzus extázisában differenciálódva nagyobb tömegsűrűségre is
épül. A szétszóródó részecskék jelentős része ilyenkor bármennyire eltávolodik az impulzus
helyétől, a szétszóródó perdületben töltést kap és visszatér, a vele legnagyobb azonosságú
részecskékből közös szerveződésbe épülő tömeghez. Az impulzus lendület vagy/és forgási
többletet, dinamikát ad az addig határozatlanul egy potenciálgödörben rezgő részecske
szerveződésnek, amely ettől kikerülhet a ,,mennyei,, társadalomból, és a lendületben
megjelenő áramlás, vagy és a perdületben megjelenő forgás miatt aszimmetria alakul ki. Az
áramlás megváltoztatja a korábbi statikus ,,mennyei,, állapotot, és dinamikára váltva az addig
a hatásokat elviselő energiakoncentrátumból ettől kezdve hatást keltő, változtató képességgel
is rendelkező, nagyobb energiaszintű időben változó és áramló/forgó szerveződés alakul ki. A
neutrális (forgás és töltés nélküli) viszonylag közömbös állapotba kerülő szerveződésnek a
lendületes áramlása miatt megnő az esélye a kölcsönhatásra, és a kölcsönhatás keltésére, a
nagyobb energiaszintű energiaállapot elérésére. A neutrális, többnyire csak lendülettel
rendelkező részecskék, energiamezők azonban többnyire az első analóg impulzuskor leadják a
lendület többletüket, könnyebben magasabb és stabilabb szimmetriaállapotba kerülhetnek.
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Az időben és nagy gyorsasággal, magas eseménysűrűséggel változó mezők azonban
leárnyékolják és eltérítik a rajtuk áthaladó részecskéket, ezért a mezők külső felületein
általában erős szimmetriahiány és ezért időben gyorsabban változó élet tud kialakulni. Ha egy
térrészben szimmetriahiányos állapot alakul ki, ott megnő a változás sűrűség, a szimmetria
visszanyerése érdekében állandó áramlás, időbeli változás alakul ki. Ha nagy részecsketömeg
változik ,,viszonylag kis helyen,, akkor az életesély, azaz a szimmetria nélküli élethelyzet
lehetősége megnő. A nagy tömegben egyre kiszámíthatatlan áramlások és ezzel ki nem
kerülhető kölcsönhatások alakulnak ki, amely akarattal nem teljesen befolyásolható, részben
sorszerű életfolyamat evolúciós lehetőségéhez vezet.
A szimmetria elvesztésének a lehetőségei:
Bár a mindenségben minden állapot és élethelyzet kialakulására megvan a lehetőség, de az
áramlás és a forgás, fizikai és kémiai szabályokat hozott létre, amelyben az lehetséges
állapotok nagyobb valószínűséggel kialakuló, és kisebb valószínűséggel kialakuló állapotokra
differenciálódtak. Az evolúciós folyamat tudatos állapothoz vezethet, amelyben a rossz
hatásként ismert változás elkerülésére a nem teljes képességgel és nem végtelen előrelátással
rendelkező tudat beavatkozik a sorszerű eseményekbe, és igyekszik elkerülni a számára
kellemetlen eseményeket. Ezzel a lehetséges események statisztikai azonossági lehetősége
még jobban lecsökkent, és a lehetséges állapotok nagyobb valószínűséggel kialakuló, az
életnek kedvezőbb, és kisebb valószínűséggel és rövidebb ideig tartó, az életnek hátrányosabb
eseményekre osztódott. Ez az az ok, amiért az atomi táblázatban statisztikailag nem egyenlők
a lehetséges állapotok valószínűségei a tényleges kedvező állapotok lehetőségeivel. Bár
minden állapot kialakulhat, de a kedvezőtlen állapotokat a tudattal rendelkező élet igyekszik
elkerülni, megszűntetni és helyette az életnek kedvezőbb állapotokat alakít ki. (Más dolog
azonban az, hogy amely változás az egyik félnek kedvezőbb lehetőséget eredményez, mert
hozzá megy és nála összegződik az energia, nő a tartaléka, a hatóképessége és az
életlehetősége, azaz gazdagodik), ugyanez egy másik helyen egy másik félnek kedvezőtlen
állapotokat alakít ki, ahonnan elmegy az energia és ezzel energiahiányos (szegényebb) élet
alakul ki.)
Térjünk vissza a neutralitás és a töltöttség értelmezéséhez, a kezdeti különbség megértéséhez.
Azt kell feltételezni, hogy nincs ideális csak neutrális vagy és csak töltött állapot, valószínűen
csak az energiamezőkbe szerveződő életforrás részecskék is enyhén töltött állapotba kerülnek,
amikor a szülő (kibocsátó) mezőt elhagyva a környezet apróbb részecskéinek az ellenállása
miatt keringő pályára kényszerítődnek. A csak radiális irányba haladó részecskék a
szülőcsatornát elhagyva már íves pályán áramlanak, és ha a térben rezgő nanoméretű
,,angyalenergia,, - kölcsönhatásképes azonossággal rendelkezik - azonnal befolyásolja a
szabad áramlást. Az is valószínű, hogy a fejlett mezőközpontokban, a csillagokban fúzióban
egyesülő fejlett nanoméretű részecskepár sem teljesen neutrális, a tökéletes
tömegazonosságnak, a lendületegyenlőségnek és a gyorsító pályákon kialakuló tökéletes
impulzusnak is nagyon kicsi az esélye. A fogantatáskor egymásba keveredő nanoméretű élet
tehát már eleve maradék töltéssel, tehát érzelemmel is rendelkezik, amely miatt megőrzi a
differenciált affinitását, az érzelmi fogékonyságát az ellenkező töltéstöbblettel rendelkező
analóg szerveződések felé.
A neutrális részecskék, szerveződéseknek a térben azonos irányú, jellegű haladása, és a kis
szögben egymás felé közeledő haladás az áramlásban, tömegben és fejlettségben (tudatban) és
ezekből kialakuló azonosságok szimpátiát és érzelmi azonosságot, együttérzést fejleszt ki,
amelyből barátságos együttélések, közös sors, közös életáramlás alakulhat ki. Amíg az
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egymás felé haladó, összetartó áramlás a közös szerveződésbe épülés felé halad, azaz egyre
nagyobb részecskesűrűség alakul ki, a koncentráció, a változtató képesség és a feszültség is
növekszik, de ez egy idő után meghaladja a környezeti nyomás értékét és ettől kezdve
szétáramlás és széthúzás, eltérő célok alakulnak ki. A szerveződésnek ez az időszaka a
középkor, az életforduló, amelytől kezdve csökken a beépülő részecskesűrűség és gyorsulni
fog a rendszeridő. Miközben a szerveződés, mint a benne élő részecskéknek addig ideális
élettér belső termelési és elosztási arányai elromlanak, az élettér minősége és eltartó
képessége jelentősen lecsökken, elromlik. Az egyre egyensúlytalanabb, igazságtalan
környezetből a még kevésbé kötődő fiatalabb generációk eltávoznak, és az élettér fokozottan
öregedésbe fordul.
5. ábra: A fiatal, összetartó, az energia koncentráció és az Vertex, az összeépülés felé haladó,
a képességekben kiteljesedő részecskék és az elöregedő, széttartó részecskerendszer
sematikus ábrázolása
Fiatal dinamikus, összetartó részecskékből
szerveződő a középkora, és az ereje telje
felé haladó artériás szerveződés

Elöregedő, széttartó részecskékből álló, egymással
egyre nehezebben információt cserélő, kevésbé
együttműködő kapcsolatot tartó vénás szerveződés.

Hideg, impulzusban
szegényebb,
környezeti tágas tér,
lehűlés és ismét
nagyobb
együttműködésbe
épülés

Vénás
vérsejt, és
ilyen a
vörös óriás,
az
elöregedő
csillag

Az élet dele, a vertex, a
szerveződési nyár

Elöregedő
szerveződés,
csökken az élet
nyomása,
Lent és balra felül
fiatal szerveződés,
amelynek a
környezetében nő az
élet nyomása

Artériás
vérsejt, és
ilyen a fiatal
csillag is

Határfelület, neutron keringési pálya

Ha a keringési rendszerekben áramló részecskéket a vérsejtben ábrázoljuk, akkor a még fiatal és
összetartó részecskékből szerveződő, oxigéndús artériás vérsejt magas egyensúlyban van, viszi az
energiáját a környezet sejtjei felé, és az élete dele a szerveződési nyár, a sűrűsödés felé, a
legnagyobb energiakoncentráció felé halad. A szervezet külső perifériájára, a célállomásokra érve
megütköznek a betolakodókkal, impulzusokba kerülnek, elfáradnak, oxigént (életerőt) adnak le és
elöregedett széndioxidot vesznek fel, mint vérsejt elöregednek, és haladnak, sodródnak az
együttműködő képtelenség, a határozatlanság és a felbomlásuk, de egyben a regeneráció felé. A
nagyobb változássűrűségű tüdőben, impulzusba és kapcsolatba kerülnek a légies oxigén
angyalokkal, párkapcsolatokra lépve lehűlnek, családot alapítanak, és a védett csontvelőbe, a
szülőszobába érve már fiatal vérsejtek születnek, akik hamarosan bekerülnek az életáramlásba, a
vérkeringésbe.

Hasznos, ha megértjük, hogy ha nagyobb nyomású környezetbe érnek az együtt életutazó
részecskék, akkor összenyomódnak, növekszik a sűrűségük és a hatóképességük, de nő a
feszültségük is, egyre nehezebben viselik a keveredésben és a vegyülésben hozzájuk keveredő
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idegenebb, eltérő életcélú, széthúzóbb részecskéket. Ha az együtt életutazó részecskeraj
nagyobb életnyomású határrétegbe, környezetbe ér, kompresszióban részesül, amelynek a
legnagyobb nyomásánál impulzus szikrák keletkeznek, amely megnöveli a belső életnyomást,
a szaporodást, amelyben a közösség nyomása nagyobbá válik a környezet nyomásánál,
amelyet közben lehűt, és miközben a környezet épen összehúzódik, (belélegzik) a
részecskecsoport szerelembe robban, gyors szaporodásba kezd, és az életterét kitágítja. A
nagyobb életszférákban, szerveződésekben belüli élet állandó fáziseltolódásban változik a
környezethez viszonyítva. Ha annak (makrokozmosznak) a nyomása csökken, kitágul, ha a
nyomása növekszik, a mikrokozmosz, a belső élettér is összenyomódik, de közben a
környezeti makrokozmoszt a magával hozott áramlással és hidegebb állapotával lehűti.
Miközben a környezetet lehűti, a kisebb tömegű és a nyomásában növekvő mikrokozmosz
felhevül, szerveződési nyár állapotba és kompresszált állapotba kerül. Ez kedvez a
szaporodásnak, az öngyulladásnak, a forradalmaknak és az élet gyümölcsei megérnek, a
magok szaporodnak.
A folyamat minden energiaszinten analóg módon működik. A sejteken és a nanoméretű
szerveződésekben éppen úgy, mint a csillagokban és a galaxisokban. Ennek a szemléltetésére
ismét bemutatásra kerül az Atlasz Csillagászat c. könyvből a Verteszük felé haladó, fiatal és
dinamikában növekvő csillagraj, és a kisebb nyomású környezetbe érő, elöregedő,
szétsugárzódó, szétszóródó csillagokból álló csillagcsoport, amely már túl van az élete delén,
és a vörös óriás állapota felé fejlődik. A fiatal csillagok, ha magas szimmetriában változó
térrészt hoznak létre, kialakítják az élet poklát, míg az öreg csillag szétszórja a már
neutrálisabb elöregedett részecskéit a környezetbe, akár angyalteret, mennyországot hoz létre.
Az alábbi részt, az Aspektus 4-ből, a Gravitáció és az idő Törvényei című könyvből emeltem
be. A részlet a csillagászat c. könyvből bemásolt képeken bemutatja a csillagszintű fiatal
részecskeraj közös szerveződésbe vertexbe, a gyújtópontba haladását (szerveződési nyár)
tömörülését, egyesülését, és az elöregedett állapotú, a radiáns impulzuspontból már széttartó
csillagraj vörös óriás utáni állapotát. A Nagy óriáscsillag halála, a csillagrészecskék
átszerveződése után, széttartó fiatal részecskékből álló öregek elhalnak, felbomlanak, de a
részecskéik más összetartókkal később újabb Vertexben egyesülnek és az utódok ismét a
szerveződési nyár állapotába kerülnek.
6.ábra: Egy nagy áramlási rendszerből,
mint szülőből kibocsátott részecskék,
már csillag méretre növekedtek, amelyek
a széttartó füzérpályák kiáramlási
tölcséreit éppen-hogy elhagyták. A
rendszer a tengelyével fordult felénk,
amelyből, mivel a tengelyirányban
állunk, a múltban igen sok és nagy
energiájú részecske került a térségünkbe.
Ezek a részecskék a fénynél nagyobb
sebességű összetevői már a rég múltban
ideérkeztek, viszont a fénynél lassabb de
szökőképes lendületű részecskék, lehet
hogy csak most érik el a térségünket.

Az áramlási mezők, függetlenül, attól hogy milyen méretűek, egy nagyobb rendszer felületén maguk is
keringenek. A Nap miközben kering egy nagyobb rendszer felületén, annak az ekliptikáján befelé
közeledve, egyben kering a galaxisunk körül is, annak az ekliptikája közepén lévő nagy fekete lyukhoz,
a galaxisunk nyelőjéhez közeledve. A galaxisunk sem mozdulatlan, az is számos, közel azonos
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életidőben keletkezett társával lokális csoportot, halmazt alkot, amelyek még nagyobb buborékokat
képező mezőkön áramlanak azok nyelői felé. A Virgo halmaz, amely a lokális galaxis csoportunkat és
a galaxisunkat is tartalmazza, valamint a Hydro-Centaurus, egy még nagyobb áramlási mező
életbuborékjának a felületén annak a nyelőjéhez közelednek.
Az ilyen nagy áramlási mezők még nagyobb szuper és hiper halmazokból képződő kozmikus
habszerkezetet alkot, amelynek az egyik mérete a Világegyetemként ismert kiterjedésű tér.
7. ábra: egy még nagyobb áramlási rendszer a Hyadok nyelője, amely fekete lyukat képez. A rendszer
nyelője felé áramlanak a képen látható objektumok, a más rendszerben keletkezett dinamikus fiatal
csillagok, amelyek ott impulzusokba kerülve gyors szaporodásba majd szétáramlásba kezdenek,
miközben létrehozhatnak egy nagyobb energiaszintű idősebb vörös óriást, felgyorsulva felbomlanak,
és szétáramolva, szétoszolva a mennyek országába érnek.

A csillagképeket az Atlasz,
2000 ben megjelent Csillagászat
könyvéből másoltuk, amelyet
mindenkinek ajánlunk
olvasására.
A távoli térben olyan látszólag üres
buborékok is léteznek, amelyben nem
látható anyag, csak az üres tér. Ez
csak akkor lehetséges, ha a tér
valójában nem üres, ezért nem
átlátható. Az ilyen mezőkben
hatalmas ősi szerveződések fekete
lyukai találhatók, amelyet azért
látunk üresnek, mert a fény és a
kozmikus sugárzás energiaszintű
részecskék sem szökhetnek ki e
mezőkből.
Ha megszűnt szétáramlott mezők, kiürült maradványai lennének, akkor a mögöttük lévő csillagtér
fiatalabb csillagainak a sugárzását észlelnünk kellene. Mivel nem láthatók át, ezért fejlett fekete
lyukak rejtőzhetnek e térség központjában, amelyekből már nem érkezik vissza általunk észlelhető
(hódító jellegű, felénk aktívan közeledő információ.

Ezekben a terekben születnek a nagy azonosságú neutrális részecskék, ezek a terek a mennyei
kezdeti birodalmak, a kék magzati állapotban szerveződő leendő óriáscsillagok, a mennyei
térségek óriásbuborékai, amelyek nagyon hosszú időre képesek magasan szervezett,
megfelelő életszimmetriában változó élettereket képezni. (lásd az Aspektus 12-ben leírtakat a
kék óriásokról, a mennyei közösségek és az életbe szerveződés születéséről.)
A neutrális kapcsolatok viszonylag laza kötésűek, csak hosszú idő alatt szerveződnek a
nehézségek között is megtartó összekötő erővé. Valószínűen ez az oka, (a magas affinitású
töltött szerelemhez viszonyítva) a relatív érzelmi közömbösségként, neutrálisként érzett
megfogalmazásnak.
Az első impulzusokkor még jellemzően neutrális eredőjű, azaz jelentős lendületet és áramlást
szerző részecskék áramlási szimmetriahiányban szenvednek, azaz megszűnik az izotróp,
magas szimmetriájú állapotuk, amelyet csak akkor nyerhetnek vissza, ha ellenkező irányba
áramló, nagy azonosságú (analóg) antirészecskére, antiszerveződésre találnak, amely
megfékezi a kialakult áramlási, a túl nagy lendület aszimmetriát.
Az impulzusokkor a korábbi állapot, a meglévő tömeglendület, azaz a kinetikai erő az
áramlási irányoktól, a támadásponttól eltéréstől és a korábbi töltöttségtől is függően
állapotváltozást szenved, amelyben az érzési (töltöttségi) és a lendület (áramlási) arányok
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megváltoznak, és új értékeket vesznek fel. A részben szétrepülő, felbomló szerveződés
töltöttségben és lendületben megnyilvánuló összesített kinetikai eredője azonban nem
változik, csak az áramlás/töltöttség egymáshoz képesti arányai módosulnak. Az impulzus után
a szerveződés nagyobb energiasűrűségre összeépülő, az egyediségben ,,fejlettebb,,
maradványa vagy nagyobb spinűvé és töltöttebbé, vagy neutrálisabbá és lendületesebbé válik.
Később ez az állapot, az impulzuskor kivált de később visszatérő nagy azonosságú
részecskék, vagy a tér más analóg szereplői miatt módosul, és a lendületben vagy az érzelmi
töltöttség különbségben érvényesülő hatásszimmetria hiány csökken, vagy néha éppen
növekszik. Ha az utolsó impulzusban a már alaptöltéssel (kezdeti forgással, érzelemmel)
rendelkező részecske szerveződés nagyobb forgási eredőre jut, azaz növekszik a töltöttséget
eredményező forgási szimmetria hiánya és ezzel az érzelmi igénye a kötődésre, a
szimmetriahiány csökkentésére, a következő impulzusához azonos tengely körül de ellenkező
forgásirányú társat fog keresni annak érdekében, hogy a szimmetriahiánya csökkenjen. Ha
nem ilyent talál, a kötődése és ezzel a kapcsolata nem lesz hosszú életű. Csak akkor fog
,,Szinbád,, megnyugodni, ha a neki megfelelő ideális társat megtalálta, (és csak addig, amíg e
társ megfelelően fékezi a szimmetria hiányát.) Ha a meglelt társ mellett újabb impulzus éri, a
töltési eredője ismét módosulhat, és ettől kezdve az addig ideális társ sem tudja
maradéktalanul megszűntetni a kialakult újabb szimmetriahiányát, vagy érzelmi többlete,
vagy ilyen hiánya keletkezik. Ez az oka a hűtlenségeknek, és ez a vágy mozgatja, köti össze
az élővilágot. A kapcsolódás és az egymást kiegészítő állapot a két analóg lény között
sohasem lehet időben tartósan teljes, ez csak a következő impulzusig tart, és hogy szerencse,
vagy balszerencse, ha ez nem következik be – ezt mindenki maga döntse el.
Amíg azonban a neutrálisabb, nagy lendülettel haladó szerveződések többsége a megfelelő
neutrális antirészecskére találva könnyen elvesztik a lendületüket, amelytől hamarabb a
hűséges határozatlanság és ezzel a cselekvőképtelenebb állapotba kerülnek, (ezért általában
sokkal kitartóbbak, kiszámíthatóbbak, de nem törvényszerűen hűségesebbek), addig a nagy
spinnel és erős töltéssel, nagy érzelmi igénnyel rendelkező szerveződések többnyire csak a
társ jelenlétében kerülnek magas szimmetriaközeli állapotba. Ha a társ eltávozása miatt annak
a hatása csökken, azonnal a szimmetriahiányt csökkentő új társ után néznek.
A töltöttség, azaz nagyobb – akár többszörös tengely körüli - forgással járó áramlás, annak az
eredőjétől (arányától) függően fogékonnyá tesz az ellenkező forgásiránnyal rendelkező, az
elvesztett szimmetriát javító analóg társ, társak igényére. Az érzelmileg töltött emberek a
neutrálisaknál sokkal jobban igénylik a kapcsolatot és erősebb az érzelmi kötődésük. Ez a
kötődés nem azonos a felületesebb neutrális kötődéssel, ez sokkal mélyebb, az
alszerveződésnek tekinthető kisebb energiaszintű részecskékben is kevertebb. Kovalens
állapotokat eredményez. A kovalens állapot, az egymásba érő keringő, vegyülő szerveződések
állapota. Ez az az erő, amelyet erősebb kötőerőként ismerünk, ez az állapot, az egymásba
fonódó karikagyűrűkkel, vagy az almával, az élet fájának gyümölcsével szemléltethető.
Lásd a karikagyűrű, a halastál és az életalma ábráját.
8. ábra:
A karikagyűrű, az összefüggés, az összetartozás és az egymásba átérés, az együttműködés jelképe

Az egymással kontaktusba kerülő szerveződéseknek, kölcsönhatást eredményező ügyeknek
ahhoz, hogy közöttük keletkező változás, energiacsere maradandó jó hatással és jó
eredménnyel végződjön, megfelelő átfedéssel kell egymásba érniük.
(amit az egymásba fonódó karikagyűrű pár jelképez)
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Ha a gépkocsijának az apró rezdüléseit is megismerő sofőr által észlelt zavarok, tünetek
megismerése, megértése nélkül akarja az autószerelő megkeresni a gépkocsi hibáit, e részletek
hiányában könnyen eredménytelenné válhat a javítás.
Ha a szakértelemmel rendelkező ügyvéd és a dolgokat a részleteiben jobban ismerő ügyfél
kapcsolata nem ér egymásba, az összefüggés és a részleteiben is pontos folyamat gyümölcse, az elvárt
eredmény nem fog kialakulni.
Ha a vállalkozó és a megbízó érdeke és akarata nem fűződik közös célba kellően egymásba, a
közöttük kialakuló együttműködés az apró részletek, a lélek hiányában gyümölcstelenné és
eredménytelenné válhat.
Ha a gyártó és a kereskedő kapcsolata nem teljes, a vevők felé közvetített változás, termék,
szolgáltatás vagy a gyermek a részleteiben hiányossá, lélektelenné válik.
Ha a betegségeket és a hatóanyagokat jól ismerő orvos és a gyógyszerész, a saját magát, a
saját szervezetét még jobban ismerő beteg közreműködése, az egyed személyiségének a nem
kellő ismerete nélkül akar gyógyítani, a belső részletek hiánya lélektelen és eredménytelen
gyógyításhoz fog vezetni.
Hasonlóan, ha a végtelenül kizsákmányolt, időzavarba kergetett szülő és a tanár
kapcsolatában az elérni kívánt cél, a gyermek nevelését együttműködés és munkamegosztás
nélkül akarja elérni, vagy egymásra mutogatva a másiktól várják el, a bábák között elveszik a
gyermek, és a tudásában, az utódainak nyújtandó áramlási (nevelési) példában, a követendő
életmintában is hiányossá, a gyermeknevelésben lélektelenné és eredménytelenné válhat.
Ha a csoportot, vállalkozást, államot vezető, az általa irányítani kívánt szerveződés, szerkezet
részleteinek az ismerete nélkül, a kisebb energiaszintű, a dolgokhoz a lelküket adó dolgozók
ismerete, kapcsolata, bevonása nélkül akar eredményt elérni, a részleteket ismerő lélek
hiányában esélye sincs az optimális eredmény elérésére.
Ha az nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegeket összekapcsoló nemzetek, és az
államszerveződések állampolgárai által a hasonló analóg szerveződésekkel a kapcsolatok létrehozására,
fenntartására és ápolására is megbízott képviselők közrehatása nem a tervezett célra irányul,
ha a megbízás megértése, a részletek teljesítése, a közérdek szolgálata és alázata, a kicsinyes
egyéni érdekek érvényesülése miatt elmarad, a nagyobb energiaszintű szerveződések közötti
kölcsönhatásban a változás átadása elégtelenné és lélektelenné válik, a kapcsolat a megbízó
tömeg érdekvédelmét nem segíti, az lélektelenné és a cél szerint eredménytelenné válik.

A szesz és a serkentő, doppingoló anyagok hatásmechanizmusa:
A szerveződési őszön és az elfolyósodáson, az interferenciát jelentő időszakon, az
energiaösszegződési lehetőségen áteső elöregedő rendszerek kaotikussá válnak, a
szerveződési rend, az organizáció felborul bennük, és a megszűnő együttműködés miatt
felbomlanak. Az ilyen túlérett gyümölcs állapotba, szerveződési őszbe kerülő életterekben
erjedés, elfolyósodás, elvándorlás kezdődik. A tevékenységek összekeverednek, minden
részecske mást végez, mint amihez ért, és általános életzavar alakul ki. Ez az az állapot, amit
a fejlettebb, az időzavarba nem kerülő szerveződések kit tudnak a maguk javára használni,
amikor a kevésbé fejlett szerveződések egymás ellen fordítva megoszthatók, az életenergiájuk
a megtermelt javaik elvehetők. Az elfolyósodás és az erjedés, az anyagi javak lebomlása,
átalakulása, a korábbi koncentrációk megváltozását okozza, és az elöregedő, nagyobb
energiaszintű családok, vállalkozások javai a fiatal még dinamikus, nagyobb hatóképességű új
nemzedék koncentrációjába kerül. Ez a korábbitól eltérő sokkal sűrűbb hatáskoncentráció
okozza, hogy az erjedés, a szerveződési átalakulás befejezése után a változtatóképes de most-
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már koncentráltabb energia a fiatal dinamikusok kezébe kerül. Ha a megerjedt kaotikus
vegyes anyag, a gyümölcsöknél cefre letisztul, az árpafőzet (a sör) vagy a bor leforr, az
illékony, de energiában dús, nagy energiakoncentrációval rendelkező, a helyzettől kevésbé
függő, az élettérhez kevésbé ragaszkodó disszidens fiatalok elpárolognak a megromlott
életterekből. Ha az indulatba jött, elpárolgott részecskéket lehűtve lecsapatjuk, a párlatuk
majdnem tiszta alkoholból, nagy azonosságú de a víznél energiadúsabb fiatal, nagy
hatóképességű részecskékből áll. Ez az oldat sokszor olyan tömény, hogy aki belőle, a tüzes
vízből fogyaszt, az olyan nagy energiára, átmeneti hatóképesség növekedésre tesz szert, hogy
azonnal kirúg a hámból. A folyadék alkohol (aktív részecsketartalma) megrészegít, és olyan
sokszor időben és térben is rendezetlen cselekvésre és igazmondásra késztet, amely csak a
részeg és a fiatal emberekre jellemző. A mondás, hogy a részeg és a gyermek megmondja az
igazat abból fakad, hogy a részegre ilyenkor a sok neutrális részecske gyermeki hatása, a tudat
gátjait feloldva kimondatja a kisebb energiaszintű részecskék gondolatait. Ha egy
parlamentális demokráciának vesszük a részegre jellemző állapotot, akkor ez olyan állapotnak
tekinthető, amikor a honatyák és a semmirekellő képviselőktől nem félő Tiborcok kerülnek a
szószékre, és az uralmi slepp gátlása nélkül kimondják az igazat. Később ez a kéretlen
igazmondás sokszor megbosszulja magát, pontosabban a semmibevett tanácsadók retorziót
alkalmaznak, amelyek a másnaposságot okozzák. Az erős, savas, gyorsan maró, oxidáló
anyagok rendszerint sok energiában dús és fejlődni vágyó koncentrált hatóképességű fejlett,
társra vágyó részecskét tartalmaznak. Vélhetően ilyenek kerülnek a paprikába, a csípős
élelmiszerekbe, az erősen maró anyagokba és a gombákba. Az ilyen koncentrált
hatóképességű szerveződéseket tartalmazó anyagok agresszívek, maró, erősen oxidáló
hatásúak, hajlamosak nagy sebességű szerveződési folyamatokba, oxidáló párkapcsolatba
kerülni.
A serkentő és doppingoló hatóanyagok szintén a természetes állapotnál nagyobb
töménységben tartalmaznak aktív, fejlődésre és társkapcsolatra vágyó fiatal részecskéket. Az
ilyen koncentrált hatóanyagú szerek, alkohol tartalmú italok, doppingszerek elfogyasztása
energiahullámot indít el, valamilyen energiaszinten és fejlettségen felgyorsítja a természetes
(emésztési) evolúciós folyamatokat, és az energiahullám alatt feléli valamely részecskeszint
életterét, korai szaporodást indít el. Az energiahullámot nemsokára a termelők kiesése, a
hatóképesség csökkenése a fellendülés negatív párja is követi, amelyet másnaposságként, a
koncentráció csökkenéseként, átmeneti elöregedésként, életzavarként észlelünk.
Ha tartóssá válik a koncentráltabb hatóanyagok bevitele, a szervezet egy idő után
alkalmazkodik és megszokja a jelenlétet, abbahagyja a saját termelést és ettől kezdve a
beviteltől függőségbe kerülhet. Az alkohol függőség, a dohány vagy a kávé függőség éppen
úgy kialakulhat, mint bármely, a szokásosnál nagyon koncentrációban ellenhatású hatóanyag
ellensúlyozása nélkül rendszeresen bevett doppingoló-szer. Ilyenné válhat a munkamánia, a
Tv. vagy az Információs betegség, a számítógépes betegség is, amikor a készen kapott
hatások, információk a valóságban egyensúlyban megszerezhető hatásokat nemcsak pótolják,
hanem egy idő után helyettesítik is. Valamennyi függőséget okoz, és ha a szervezetben élő
részecskék megszokják a készen kapott illúziókat, elkényelmesednek, elfelejtenek belső
egyensúlyt kialakítani. A függőséget okozó doppingszerek elsősorban azért károsak, mert
nem tartalmazzák az ellenszert, így a szervezet rendszeresen szimmetriahiányba kerül, amely
a belső ellenszer fokozott termelésére készteti, és ez idő előtt elöregszik és kimerül.
Gyakorlatilag bármilyen függőség kialakítható, és ezzel az így függőségbe kényszerített,
sodort szerveződés kézben és irányítás alá vonható. Az államok kormányai jelenleg a
túlkínálatot adó árudömpinget, a fogyasztási javak vásárlási függőségét használják arra, hogy
az ember részecskékből kizsarolják a változtatók épességüket, hogy folyamatosan olya
sokszor semmirekellő, haszontalan, minőség nélküli javak megvásárlására késztetik, amellyel
lekötik a figyelmét és a változtató képességét, az életerejét. Pedig jobb minőség esetén ezt
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lehetne sportra, utazásra, jobb és szebb életminőségre is költeni, de a változástól félő
hatalmon lévők sikeresen kiegészítették a cirkusz és kenyér kínálatát a TV. És az információs
siratófal áradatával, a haszontalan javak vásárlási függőségével.

A hatóanyag koncentráció és a Tea hatásmechanizmusa:
Ha egy szerveződés egy élettérben nagyon elszaporodik, túl nagy hegemóniába kerül,
meghatározóvá válik a hatása, és az ilyen szerveződés, koncentrált egyedi hatóanyag
tartalommal rendelkezik. Ha ez a hatóanyag, ellenkező életfázisban, szemben azonos
lendülettel áramló, vagy vegyileg semlegesítő nagy azonosságú semlegesítő hatóanyag
koncentrációval találkozik, kölcsönösen kiegészíthetik, megsemmisíthetik, közömbösíthetik
egymást, amelyből elfolyósodó és elpárolgó, a nagyobb azonosság felé (számunkra vissza)
fejlődő (fiatalabb részecske) anyagra, és az egyediség felé előre fejlődő valamilyen szilárdabb
sóra bomlik. Ha valamelyik hatóanyagba, hatásba csoportosuló részecskéknek nagyobb az
életnyomása, többen vannak, nagyobb a hitük vagy és a lendületük, vagy nagyobb a
sűrűségük, akkor dominanciát szerezhetnek, és a csatában semlegesített ellenanyag hatását,
részecskéit elnyomva meghatározhatják az élettér szerveződési rendjét. Éppen ez a lehetőség
biztosítja a szerveződési egyediséget és az egyszerre jelenlévő sokféleséget.
Az állatokba, növényekbe, gombákba és lényekbe szerveződő isteni részecskék eltérő
szabályok szerinti élettereket, mikrokozmoszokat hoznak létre, amelyekre meghatározó, hogy
kikből állnak az új életteret alapítók, milyen nagyobb energiaszintű felmenő részecskéi válnak
dominánssá, és a fejlettségi előnyt megtartóvá kezdetben. A kezdeti feltételek állapota és az
egyértelmű és elfogadott hegemónia hosszú időre meghatározza a szerveződések rendjét, az
elosztási szabályait és az élet arányait. A füvekbe és fákba, növényekbe is szerveződő
részecskék mindig abban a hatóanyagokban szaporodnak fel, amelyik éppen szerveződési
nyárba kerül, amely általában jellemző tulajdonságot, koncentrált hatóanyagot és ezzel
megfelelően ellátott életteret biztosít a felvirágzásba és a kitejesedésbe, a szerveződési nyárba
forduló növényeknek. A hatóanyagok csak látszólag egyediek, valójában még kisebb
szerveződések vegyületet képező eredőjének tekinthetők, amelyeket még ennél is kisebb
energiaszintű részecskék termelnek.
A gyógynövényekként számon tartott, többnyire már ismert hatóanyag koncentrációt
tartalmazó, jellemző hatású növényeket szárítva, alkoholban elnyeletett kivonatban és teában
kiáztatva is fogyasztjuk. Ha a növényekbe épült illékony, kis energiaszintű de jótékony
hatóanyag-tartalmú részecskéket be akarjuk juttatni a szervezetünkbe, nem kell a növényeket
elfogyasztanunk, helyette gyakran elég, ha a kényelmes beágyazódás lehetőségét az időben
megnövelt változás sűrűség emelésével, forrázással módosítjuk. A forrázás miatt
megnövekedő változássűrűségű elromló élettérből ilyenkor lebomlanak és elmenekülnek a
változtatóképes de rugalmas, nagyobb hatóképességű fiatalabb részecskék, de a teaként ismert
vizes oldatban elnyelődnek, amely lefékezi az áramlásuk. A szervezetünkbe bejutó kis
energiaszintű szerveződések mindig azokkal a belsőnkben, a gyomrunkban, a beleinkben, a
sejtjeinkben és az atomjainkban stb. élő részecskékkel kerülnek kölcsönhatásba, akikkel kellő
azonosságú a fejlettségük, a téridős állapotuk. Ha nagyon nagy töménységben fogyasztjuk,
koncentrált energiahullámot viszünk be a szervezetünkbe, amely néha sikeresen helyreállítja a
belső egyensúlyunkat akkor, ha az ellentétes hatóanyag túlsúlya, vagy a bevitt hatóanyag
tartalmú részecskék hiánya okozta a szervezetünk diszharmóniáját, egészségzavarát,
megbetegedését.
Ha vízben kellően felhígított, alacsony koncentrációjú, jellemzően egyféle hatóanyagot
juttatunk a szervezetünkbe, az rendszerint éppen ott fejti ki a hatását, ahol nagy azonosságú,
vele kölcsönható és szaporodóképes részecskékkel találkozik. Ha az élet egyensúlyához
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szükséges hatóanyaggal telítődik a szervezetünk, a felesleget nem tartja meg a szervezet, az
többnyire kiürül, de néha feldúsulva éppen ez okozza a szervezet zavarát. A mérgezéseket
általában olyan túl nagy koncentrációba lefogyasztott hatóanyagok szervezetbe jutása okozza,
amelytől valamilyen a szervezetre nem közömbös belső hatóanyagból vagy túl sok lesz, vagy
túl kevés. Ha túl sok a bevitt fejlett részecske, általában túl sok tűz lesz a következménye, és
a szervezet hőmérséklete emelkedik, lázas állapot keletkezik. Ha valamely, a létezéshez
szükséges fontos hatóanyagot semlegesíti a bevitt anyag, akkor ebből a nekünk fontos
anyagból túl kevés lesz, amely valamely szerveződési szintünkön energiahiányt, túl kevés
tüzet, elégtelen változást, túl alacsony életnyomást vált ki. A túl nagy hatóanyag koncentráció
egyes esetekben károssá válhat, szerveződési nyarat és a bőséget kiváltva megduzzaszthat
olyan sejteket, molekulákat, atomokat, amelyek elzárják a kisebb energiaszintű keringési
rendszerek anyagcseréjét, és lokális aránytalanságot váltanak ki.
A teában általában alacsony koncentrációban, jelentős hígításban elnyelődött, lefékezett
életáramlású részecskékkel nem okozunk túltelítődést, abból több pohárral fogyasztva is csak
keveset adagolunk. Ha a bejuttatott szerveződés jó életteret, bőséges legelőt, jó energia-feladó
környezetet talál, valószínűen gyorsabban elszaporodik, és megszűnteti a szervezetben az
adott életszinten kialakult hatóanyag, életanyag hatáshiányát. Ez általában jótékony hatást fejt
ki a szervezetre, helyreállíthatja a megbillent egyensúlyt. Ha kellő hígításban, de nem olyan
hatóanyagot juttatunk a szervezetbe, amelyből hiány van, hanem olyant amelyből túlkínálat
van, vagy annál fejlettebbet, azaz a belső életversenyt a sokaság és az azonosság növelésével
fokozzuk, ebből még nagyobb energiahullámok, különbségek fognak kialakulni, és az
egészségzavar fokozódhat. Ha gyógyító szándékkal különböző hatóanyagokat kívánunk
teában a szervezetünkbe juttatni, fontos, hogy mindig kisebb fejlettségű részecskéket vigyünk
be, mint ahol a szerveződési zavar kialakult, hogy ne vetélytársakat, hanem fogyasztható,
beépíthető eleséget juttassunk be oda ahol ebből kevés van, vagy lekössünk és semlegesítsük
azokat, amelyekből túl sok van. Ha valamely eleve túlsúlyba került szerveződések mellé,
azonos fejlettségű, azonos élelmen élő vetélytársakat állítunk, hamarabb elfogy az eleség, és
negatív energiahullám, energiahiány halad végig a szervezeten. Előbb elfogy az eleség, és a
magas életversenybe kerülő élőréteg tápláléka, miközben ez túlszaporodik. Az eleség ilyenkor
szerveződési télbe, a fogyasztó szerveződési nyár időszakába kerül. A fogyasztó felett álló
fogyasztóknak kedvező a pozitív energiahullám, átmenetileg megnöveli a kisebb szintek
feladóképességét, és a felszaporodás, a szerveződési nyár végighalad az életrendszer
fraktálláncba szerveződő életpiramisán. Azonban a korábbi bőséget és fellendülést okozó
energiahullámot (a sáskajárást) eleséghiány, energiahiány hullám követi, amelytől a
szerveződések kaotikusabb időszakba és szerveződési télbe, az energiahiány állapotába
kerülnek. Ha sikeresen felismerjük a megjelenő tüneteket, a szimmetriavesztésben a szervezet
által kiváltott jelzéseket, akkor éppen olyan hatóanyagokat juttathatunk be, amelyek az
egészségzavar helyreállításához szükségesek. Ilyenkor inkább nagyobb hígításúból többet
fogyasszunk, mintsem valamely rossz reakciót kiváltó ellenható-képes anyagot, szerveződést
túladagoljunk. Az elmúlt időben elhunyt, nagyérdemű Dr. Béres József egész életét kitöltő kitartó
munkájának is köszönhető, hogy időben felismerte a szervetlen hiánybetegségek hatómechanizmusát,
és a hiánybetegségek megelőzési és kezelési lehetőségeit. A táplálék kiegészítőkben megszerzett
tapasztalatait azonban már nem tudta Moetrius kiegészíteni, a mindenség elvének a
megismertetésével, de az olvasókkal együtt tisztelegjünk néhai honfitársunk emléke előtt.

A túl nagy koncentrációban a szervezetekbe kerülő hatóanyagok könnyen mérgezést okoznak.
Ilyenkor nemcsak a hatóanyag koncentráció számít, hanem az is, hogy milyen létfontosságú
energia elosztó pályát, hatóanyagokat blokkolnak, fogyasztanak, amely miatt valahol hiány, a
kibocsátott (sokszor az emberi szervezethez képest túlfejlett) hatóanyagok pedig nagyobb
helyi koncentrációkban mérgezést, szerveződési bomlást okozhatnak.

90

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

A mérgek éppen olyan relatívak, mint minden más, tehát viszonytól függők. Az mérgezi a
szervezetet, amelyből a kelleténél sokkal több van, amely a szükséges energiaáramlási
irányhoz képest éppen ellenkező irányba áramlik. Ha az egyik szerveződés részecskéi kelet
felé áramlanak, akkor számukra a nyugat felé nagyon nagy lendületsűrűségben áramlók
mérgezőek, lehetetlenné teszik az áramlásukat, nem jutnak el a szükséges helyekre, ahol
hatóanyaghiány léphet fel. Ráadásul ilyenkor nemcsak egy hatóanyag hiány jelenik meg,
hanem a bejutott mérgekből a megfelelő irányokba áramló részecskékből energia feladást nem
kapó energiaszint ellensége erősödik meg. Nem véletlen, hogy ilyenkor azonnal ellenanyagot
kell beadni, azaz a szervezetbe jutott koncentrált ellenséget, az elitcsapatot célzottan ellene
indított ellentámadással kell hatástalanítani. A mérgek, mint fejlettebb és nagyobb vitalitású
szerveződések blokkolják és elfogyasztják az egyes hatóanyagokat, amely miatt valahol,
valamikor hiány támad. Ekkor negatív energiahullám, áruhiány eleséghiány, foglalkozási
hiány indul el a szervezetben, és ahol tetőzik ott átalakulás, életáradás kezdődik.
A kígyóméregként ismert hatóanyag, és a mérges gombák hatóanyaga azonban többnyire nem
csak ellenanyag koncentrátum, hanem rendszerint sokkal fejlettebb, energiában és tudásban is
koncentrált, nagyobb hatóképességű részecskékből áll, amelyek egyszerűen átgázolva
lehengerlik a védőket. Az állott ételt, a romlott húst azért nem tanácsos elfogyasztani, mert a
közben elszaporodó, az életzavarból tanuló átalakuló részecskék gyorsabban fejlődnek, mint a
szervezetünk részecskéi, és ha elfogyasztjuk őket, a mi sejtjeink, molekuláink, atomjaink
lesznek az elfogyasztottak, és a felbontottak. A romlott hús által kiváltott, sokszor heves
mérgezés azért alakul ki, mert a fehérje energiában dús húsban, olyan gyors fejlődés alakul ki,
hogy már néhány baktérium, gomba a fogyasztást lehetetlenné tevő toxinokat termel a további
lebontás megakadályozására. Amíg a hús áll és a beépült fehérje a megszakadó szerveződési
rendszer felborulása miatt életképtelenné válva lebomlik, fejlettebb szerveződések
felszaporodnak. A ragadozók azért nem betegednek meg ezektől a mérgektől, mert általában
már fejlettebb, az ilyen baktériumokat is hatástalanítani és lebontani képes emésztőrendszerrel
rendelkeznek, amelynek a részecskéi a nekünk toxikus anyagokat is fel tudják bontani.
Ami azonban nagy adagban méreg, Pl. az oxigén is, az kicsi koncentrációban a szükséges
gerjesztéssel segíti a szervezetek életét. Ha a tüdő nem kap folyamatosan kis adagban
széndioxidot, légzési elégtelenség alakul ki, hiába vezetünk oxigént a légcsőbe, a beteg
légzése leáll és a túl oxigéndús levegőtől megfullad. Hasonlóan, ha a szív egyik kamrája nem
kap elég elöregedett, nitrogént és széndioxidot tartalmazó vért, gerjesztést, csökken a kamra
gerjesztése, működése és a szív leállhat. Ha viszont a másik kamra nem kap megfelelő
oxigéndús friss vért, akkor az oxigénnel elégtelenül gerjesztett szívizomsejteknél oxigénhiány
lép fel, és a paciens szíve megállhat. A szervezetünk minden fontos szerve kétivarú, két
különféle genetikai anyagból származik, azaz egymással szemben, inverzben változó nőies és
férfias részecskék dinasztiáinak az időben és a szerveződési fázisban egymáshoz képest eltolt
késői leszármazottaiból szerveződik. Míg az egyik tüdő-félben a hörgőcskék fele pihen, a
másik fél dolgozik. A vesénk is azért páros, mert csak a tavasz, nyár ősz és tél ciklusban
dolgozó sejtek csak az őszi téli időszakban választanak ki folyadékot, azaz kerülnek elfolyós
szimmetriaközeli állapotba. Amíg az egyik sejtcsoportban éppen szerveződési tavasz, vagy
nyár van, a másik csoport dolgozik, de ha a ciklusuk megcserélődik, a korábban dolgozók
pihennek, és a már pihenten aktívvá válók veszik át a vizelet-kiválasztás munkáját.
Ha éppen kellő arányban jut be az életterületre azt megfelelően gerjesztő hatású részecskék
csoportja, akkor az import invázió és a beáramlás megakadályozására hatalmas fejlesztés
indul, ellenanyag, ellentermék termelődik, hogy ne romoljon el a szervezetben kiegyenlített
árucsere, az anyagcsere, az életbe áramló hatásoktól a szervezet belső szimmetriája.
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A nagyon kis koncentrációban bejutó anyagok gyógyíthatnak akkor, ha valamely élőrétegben
a gerjesztők, vagy a hatóanyagot készítő (pl.) ,,szűcsök,, kihalnak, és ha túl békés az élet,
megvédik a mérnököket, a katonákat az eltunyulástól, a fejlesztés leállításától. A szervezeti
fejlesztést, a fennmaradást éppen a folyamatos, de éppen szükséges mértékű gerjesztés teszi
lehetővé.
Amikor az árucsere kapcsolatokban fejlett termékek áramlanak be az életterületre, két
lehetőség van, vagy leállnak a saját termeléssel, és visszafejlesztik a korszerűtlenné váló
termékeket. Ilyenkor az iparágak elhalnak, nő a munkanélküliség, a gyárak bezárnak, romlik
az életszínvonal, és a megélhetési lehetőség, és a beáramló terméket gyártók átveszik a
piacokat, újragyarmatosítás történik. Az ilyen utat választó országok, szerveződések
lepusztulnak, elszegényednek, függőségbe kerülnek. Az élet más megoldást választ. Japán
ideális példát mutatott a világnak az amerikai termékinvázió megfékezésére. Nem engedték a
kevésbé fejlett élettermékeket beáramlani, de hagyták, hogy a fejlett termékek mértékkel
bejussanak az országba. Azonnal szétszedték, megkeresték a legkisebb hibákat, kijavították,
és azonnal nagyon nagy mennyiségben elkezdték jobb minőséget, a beáramló importot
sikeresebben helyettesítő jobb minőségű árut gyártani, a saját és a környékbeli piacokat az
általuk gyártott, szállított élettermékekkel megtölteni. Ugyanezt teszi az immunrendszer. Ha a
saját és jó, versenyképes termékkel kellően ellátott a piac, a szerveződések részecskéi nem
hagyják az importot megerősödni, hanem ellenkezőleg, ők kezdenek el exportálni, és a
gazdaságot a sikeresen eladott termékek ellenenergiájával nagy iramban korszerűsíteni. Japán
sikerrel vette fel a szerveződésébe bejutó termékinvázió ellen a harcot, és a Kelet Európai
országokkal szemben elkerülte az újragyarmatosítást. Szép példa arra, hogy nemcsak
hadseregekkel lehet területeket és piacokat szerezni, hanem fejlesztéssel és korszerűsítéssel,
és kevesebb energiaveszteséggel is elérhető a cél.

A szeretet mérgező hatása:
A jóból is megárt a sok, tartja a mondás, és ez igaz a szeretetre is. Ha a gyermekére túlságosan
figyelő, de a szeretetben mértéket nem ismerő anya túl sok szeretettel halmozza el a
gyermekét, egy életre megmérgezheti az életét. Ha az apa és az ellenpélda hiánya miatt nem
állít a természet a gyermek nevelésében szimmetriát, akkor a túlságosan rajongó, a gyermekét
a széltől is védő anya, a túlzott szeretetadás hibájába eshet. Ilyenkor minden rossztól meg
akarja védeni az utódját, és ezzel elveszi a gyermek által megszerezhető tapasztalások
lehetőségét, amelyet a gyermek már felnőtt korban fog pótolni, és rendszerint kudarcként
fogja megélni. A ,,hálátlan,, gyermek szájából ilyenkor gyakran és jogosan elhangzik, hogy a
szereteteddel megfojtasz anyám. A minden más nőtől, a rossz hatásoktól a minden káros
dologtól óvó anya, elveszi a személyes tapasztalás, az élmény és a probléma megoldás
megtanulásának a lehetőségét. A tapasztalatlan felnőtt lényegében éppen ezért nagy gyermek
marad, aki függőségbe kerül az anyjától, aki ez miatt nehezen kap társat, de ha sikeres, ismét
függőséget okozó ,,anyai,, mintájú gondoskodó társat választ.

A szerveződések ,,napi,, útja és az időnként változó program hatása:
Az emberek keringenek és közlekednek a lehetőségeik által megszabott határaik között,
elsősorban a bioszféraként ismert élőrétegben.
Az emberek ciklikus tevékenysége sokféle periódusban ismétlődik, de ezek az ismétlődések
csak analógok, nem teljesen olyanok, mint a korábbiak. Néha korábban indulunk dolgozni, a
kialakult gyakorlatnál előbb kezdünk a napi ritmusban valamit, máskor pedig más útvonalon
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indulunk el, esetleg teszünk egy kerülőt, vagy éppen a reggeli elalvás és időzavar, vagy az
előző napciklus elhúzódása miatt későbben kezdődik a napunk. Az emberek munkaidőre, és
napi pihenő időre osztják a napi ciklusukat, és heti pihenőket iktatnak be a monotónia
csökkentésére, megtörésére, és éves szabadságokat, munkaszüneteket a változatosság
megtartására. A folyamatosságot tehát különböző ritmusokkal nem csak a szokásaink miatt,
hanem tudatosan is megbontjuk, mesterséges ritmushullámzást iktatunk be az életünkbe.
A vállalati szintű szerveződésekben szintén nem szabályos, de nagyobb időszakot ölel át a
ritmus megbontása, az egyhangúság csökkentése. A Cégnél az éves szabadságot sem mindig
ugyanakkor vesszük ki, néha hosszabbra sikerül egy hétvége, máskor pedig a kiküldetésekkel
tesszük változatosabbá a szabadidős tevékenységre és munkaidőben végzett tevékenységre
bontott életfolyamatot.
Ha egy bolygó szintű szerveződésnél megváltoznak az analóg szokások, akkor korábban,
vagy éppen későbben kezdődik egy hónap, hamarabb jön el a tavasz, vagy a nyár, vagy éppen
előbb kezdődik az ősz, vagy az időjárás változást jelző, a népi megfigyelésekre alapuló
jellegzetes napok. Néha a fagyosszentek előbb, vagy később kezdődnek, máskor a Medárd
nap esőjósló szokása változik, és ez elmondható a Pünkösdre, a negyedévek kezdeteire is.
Néha forró a nyár, mert a bolygónk az anyjával a Nappal együttkeringése közben túl közel
került egy csillag nagybácsihoz, vagy nagynénihez, és ilyenkor megcsodálhatta azt a fejlett
szervezett életet, amelynek a hatása alól nem tud kibújni. Ilyenkor forró lesz a nyár, vagy ha
éppen a felmenőtől távolabbi határrétegbe, azaz túlságosan távoli vidékre is elkalandoznak az
anyjával, - kieresztenek egy kicsit – ezt valószínűen jelentős lehűlésként, vagy éppen
rendkívüli hideg időszakként észleljük. Ha valamelyik még a csillag fejlettséget el nem ért
bolygótestvérhez túl közel keringünk, módosulnak a változási arányok, és megnő az
időegységre jutó változás sűrűség. Ha a közel elhaladó bolygó egyenlítői szórási síkjába
kerülünk, megnövekszik az életterünkbe bejutó részecskék sűrűsége, árama. A legközelebbi
égitest, a Hold közelebb kerülésekor megváltoznak a hormonok, változik a Földi
élőrendszerben az energiaelosztási viszonyok, Ez sok nőnél és néhány állatnál a
termékenységi ritmust vezérli. Ezeknek a nőknek nagyon nagy az azonosságuk a Hold
valamelyik külső határfelületén élő részecskékkel, ezért ilyenkor nő a változássűrűségük. Más
szerveződések termékenységi ritmusát más bolygók vagy csillagok vezénylik. Amikor a
környékben élő Napleány testvérekhez közelebb kerülünk, azoknak a kölcsönhatása megnő,
és azok az emberek, állatok, vagy és növények, lények akikben kellően nagy számban vannak
képviselve e szerveződések részecskéi ilyenkor megerősödnek, ilyenkor időre jutóan több
egyedibb, csak általuk értett, hasznosítható információs energiát kapnak. A bambusz csak
százévenként virágzik, ez azt jelenti, hogy csak százévenként kerülünk olyan csillaghoz,
hatásösszegződéshez közelebbi határfelületbe, vagy együttállásba, amely a virágzáshoz, az
energiában felteléshez szükséges fejlettségű, összetételű információs energiahullámot
biztosítja. Ha ez az energiahullám átvonul a térségünkön, a Bambusz elvirágzik, és
rendszerint elhal, a szükséges energiaellátottsága csak a fennmaradásra elég, a szaporodáshoz
szükséges többlettel már nem rendelkezik.
A bolygók a periodikus keringés során, minden fordulatnál félévig közelebb kerülnek az anyai
csillaghoz, félévig távolabbi határfelületben keringenek. Ha közelebb kerülnek a már
fejlettebb anyai élettérhez, nő a változássűrűségük, az energia ellátásuk és szerveződési nyár
köszönt be. Ha távolabb kerülnek a fejlettebb Nap külsőbb határrétegébe, csökken az
energiabeépülés, a változássűrűség és szerveződési tél következik be. Bár módosítja a félteke
évszakprogramját, ha a megvilágított felületre merőlegesebben jut be az energia, de a
bolygónkba szerveződő két fél (alapító) leszármazottai természetesen ellenkező életfázisban
változnak. Ha a Nap által megvilágított területen éppen szerveződési nyár alakul ki, a kevésbé
megvilágított, kisebb változássűrűségű földrészen éppen a szerveződési tél állapot van.
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Hasonlóan hónapokra ritmizálja, és a térségünkbe beáramló energia összetételét is
megváltoztatja az az állapot, hogy a környezetben keringő külső és belső bolygók közelebb,
vagy távolabb kerülnek tőlünk, azaz azok fejlettebb, nagyobb életnyomású, információs
energiaszintű energiát átadó élőrétegébe érünk, vagy fordítva éppen a tőlük távolabbi
határrétegbe érve mi leszünk a nagyobb életnyomású élőrétegünk kilégzése közben az
információs energia adók.
A Föld kering és bolyong a felmenője, a Nap anyja körül, - a tavaszi és őszi napéjegyenlőség idején
metszett szimmetriafelületét, az életteret, nagyobb változássűrűségű jövő zónára, és kijjebb lévő, kisebb
változássűrűségű, valamivel kisebb fejlettségű ,,vidéki,, zónára osztva – a közelebbi és a távolabbi

élőréteg között, de ez a keringés nem szükségszerűen ugyanazon a pályaszakaszon történik.
Néha a Föld is korábban, vagy éppen kicsit későbben kezdi a havi és az éves ciklusát, bár a havi
eltérések nagyobbak, mint a napéjegyenlőség, amely rendszeresebben és pontosabban következik
be. A Nap, a körülötte keringő bolygókkal együtt kering és bolyong az Ő szülője körül, egy
szintén nagyévi tavaszi és nagyévi őszi napéjegyenlőségként ismert nagyobb ciklusban, amely
szintén kisebb havi ciklusokra bontódik, a Nap testvéreihez közelebb kerüléskor, a rokonok
látogatásaikor. Ez az út és időprogram sem állandó, néha korábban, vagy későbben kezdődik
egy-egy nagyévi hónap, és valószínűen Gaia is örömmel szalad előre az időúton, amikor a
kedvenc nagyanyjához közeledik.
Ha valamelyik bolygó, vagy atom, a szülőtől kifelé haladva nagyon távol kerül az átlagos
életvitelt jelentő szimmetriafelületétől, sokkal kisebb életnyomású, vidéki környezetbe kerül,
amelykor a nagyobb belső nyomása miatt a tere kitágul, kilégzik és energiát ad le. Ha bármely
élettér kitágul, a benne élő részecskék átmenetileg távolabbra kerülnek egymástól, a tér
feszültsége ettől csökken, konszolidáció, megnyugvás következik be. A vidéki friss ,,levegőn,,
kieresztenek a fejlettebb élettérből jött rokonok, és hasonló dolog történik a külsőbb
határrétegekbe látogató bolygókkal, atomokkal is. Ilyenkor nemcsak csökken a feszültségük,
hanem a szétáramlás és az élettér kitágulása miatt lehűlnek, és a belső térrészbe beáramló friss
és hideg neutronok miatt valamilyen szinten szerveződési tél alakul ki.
A Földünkön jelenleg észlelt krónikus energiahiány kialakulásának a sokféle még ismeretlen
lehetősége mellett, két előre megismerhető fő oka is lehet.
Az egyik az, hogy ha egy távoli külső, alacsony változássűrűségű határrétegbe merül a
bolygónk, benne az életnyomás csökken, konszolidáció alakul ki, és a belső energia
szétáramlik. A terünk ilyenkor lehűl, és elkezdődik a szerveződési tél, a nagyobb nyugalom és
az elfolyósodás időszaka. Ha sokáig tart az ilyen élőrétegben áramlás, a lehűlés is sokáig
elhúzódhat. Mivel most egy fázissal korábbi időszakban van a nagyévi evolúciónk, azaz
éppen a maximális feszültségcsúcsához közeledünk, a nyomás növekszik, valószínűsíthető,
hogy valamely fejlett csillagként működő Naptestvér szerveződéshez, egy időben sokkal
gyorsabban változó csillag, vagy a nagyszülői csillag belső, nagyobb változássűrűségű,
fejlettebb részecskéket tartalmazó határfelületéhez közeledünk. Az életnyomás és az időre
jutó változássűrűség növekedése mellett, nő a káosz és szökik az energia a bolygónkról. Ha
elérjük a fejlett felmenő nagyévi nyarat jelentő határrétegének a felületét, tombolni fog a
káosz és szenvedni fog a Nép. Az egyenlőtlen elosztás, ami a nyugodt időszakban senkit nem
bántott, most sértő lesz és tüzeket forraló. A határfelületen neutrálisabb, kiszámíthatóan
keringő részecskék csoportja őrzi a határt, amelyek már régen közös szerveződésbe épültek,
és kiszámíthatóan róják a köreiket évmilliók, vagy évmilliárdok óta.
Gondoljuk át, hogy mit történik a nő a havi termékenységi ritmusában, és a folyamatot a
benne élő kisebb energiaszintű részecskék miként élik át. Ha a termékenységi ciklushoz (egy
közeli a nemi hormonokat vezérlő rokon határfelületéhez) közeledik, a belső változássűrűsége
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nő, átmeneti hőemelkedés történik. A méhe felduzzad, és több vér áramlik a szaporodást
segítő szervekbe, felkészül az esetleges terhességre. A sárgatest határfelületein belüli nyomás
megnő, és az ott sikeresebben túlszaporodó, kiegészülő hormonok határfelületei feltelnek
életnyomással. Ha a feszültség eléri a csúcsot, a tüsző felreped és a közben megérett pete
kiszabadul, készen áll a gerjesztő-anyag befogadására. A szerveződés felkészül az anyaságra,
a megtermékenyítésre. Ha a szerveződési nyárban nem következik be a megtermékenyítés, a
rendszerváltozásra és az élettér elhagyására készülő részecskéknek szerveződési őszbe fordul
a sorsuk, a forradalmat lefújják, a nyálkahártyák felszakadnak, elfolyósodnak és megjön a
menses. A szervezet ilyenkor fokozottan koncentrál a szaporodási lehetőség megfelelő
időzítéséhez és energiaellátásához. A szervezet többi részében visszatartja, vagy éppen
elvonja az energiát, tartalékot képez, és máshol is minimalizálja a felhasználást. Míg a
petefészekben és az egyik megérett petében éppen tombol a nyár és az energiabőség ideje
tetőzik, a szervezet más részében energiahiány és eláramlás, kaotikusabb időszak következik.
A szervezet belső energiaelosztása átmenetileg megváltozik.

A szerveződések szaporodásának a hatásai a családra és a környezetre:
Gondoljuk át azt is, hogy mi történik akkor egy családban, ha az anya terhességre vágyik, ha
gyermeket akar és felkészül az anyaságra? Hogyan érinti a család és a tagjainak a
energiamérlegét, forgalmát és elosztását a várható terhesség, és mit tesz a család, ha már
bizonyossá válik a családi létszám gyarapodása?
A legtöbb családban változtatni kell a tagok korábbi szokásain, a közös energia elherdálása
ezentúl meggondolandó. A férj kevesebbet jár a kocsmába, és a barátok vendéglátása is
beszűkül. A családi energiaháztartás átalakul, és egyre több energia koncentrálódik a
jövevény helyének, fogyasztásának a szolgálatára. A nagyobb gyereknek nem vesznek annyi
játékot, csökken a törődés és a figyelem, amelytől az a még meg sem született testvérére előre
féltékennyé válik. A család pénztárcája lehűl, kiüresedik, a tartalékok lecsökkenek. Kell a
pólya, a kiságy és a ruha a jövevénynek, az eggyel több fő miatt kisebb egységnyi energia
fedezet jut egy-egy családtagra.
Kétségtelen, hogy az anyaságra készülő szerveződésekben az energiaáramlás megváltozik, és
ez a belső elosztási arányok megváltozását is kiváltja. A bolygóknál a belső élettér köré
szerveződő placenta, a termoszféra szerepe az anyaméhhel analóg, ez védi a méhen belül
megfoganó, megtermékenyülő petesejtbe szerveződő korszerű genetikai részecskeállományt a
kültéri hatásoktól, de ez akadályozza meg a pete idő előtti kijutását, tehát vastag, csak a
sokkal kisebb méretű és tömegű, vagy nagyobb és koncentráltabb, fejlettebb részecskék által
átjárható megduzzadó határfelületeket hoz létre. Ha a már megduzzadt, és kellő vastagságú,
megfelelő energiaellátású anyaméh felkészült a közben megérett pete fogadására, az
életnyomással feltelt tüsző felreped, és a termékenységre felkészült reprezentáns
részecskecsoport elindul a méhbe vezető úton a megtermékenyítés felé. Ha a természet rendje
működik, akkor a határfelületekkel csőszerű alagutat, időfolyót képző petevezetékben, vagy a
méhbe haladó petét ezen az úton eléri a megtermékenyítő-képes hím ivarsejt. A hozzá képest
bolygónyi élettérbe csapódva, a határfelületei mögé bejutva létrejön a genetikai keveredés, a
részecskéket és a szívet is ellentétes váltóritmusra gerjesztő vegyi kapcsolat. A
megtermékenyült, összevegyült reprezentáns, fejlett, túlélésre, életversenyre ítélt
részecskecsoportok azonnal egymást kiegészítő fejlettségi dominanciába kerülnek a környezet
részecskéivel szemben, így az ő elképzeléseik, akaratuk szerint épül fel az új szerveződés, az
általuk ismert szokások és rendszer fog meghatározóvá válni. Ez az, ami meghatározza, hogy
az életbölcsőnyi genetikai keverékből milyen utódok fejlődnek ki. Bár a környezetből
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betelepülő részecskék eltérő szabályokat ismernek, de honosításra kerülnek, és az élettérbe
bevándorló vők és menyek elfogadják a domináns család, a dinasztia kezdetben még teljes
egyetértésben meghatározott egyértelmű szabályait. Az emberi genetikai információ tehát a
részecskeszinten már ismert szokásokról, szabályokról, arányokról kész tervvel sokáig
meghatározza a szerveződés rendjét és lehetőségeit, és csak sokára hígul fel a kaotikus állapot
közelébe. A betelepülők számának a növekedése során, a szerveződésben lévő leszármazó
részecskék azonossága folyamatosan csökken, és a sokadik leszármazói ág azonossága már
kicsi. Ez rontja a szabályok egyértelműségét, az életáramlási lehetőségek kezdeti határozott
irányait határozatlan lehetőségekre cseréli. Az élet először nagy rendezettségben kiterjed,
majd a sokféleség genetikai sikere miatt magasabb biodiverzitásra kerülve az erejében is
feltelik, de később a sokféleséget egyre nehezebb azonos eredőre hozni, egyre nehezebb az
eltérő genetikai állománynak egymással szót értetni. Ha a párkapcsolat hűségessége miatt, a
szerveződés nem kap genetikailag állandóan frissítő anyagot, akkor egy idő után
azonosságokkal telik fel, és degenerációs folyamat kezdődik. Ez az öregedés megkezdésének
az időszaka. Míg a fogamzásra készülő szerveződésben fejlődő új élettérbe az időegységre
jutó élő energia beáramlás, beépülés megnő, addig az öregedni kezdő szerveződésekben ez
éppen fordított eredővel működik, és az életnek egyre alkalmatlanabb élettérből menekülni
kezdenek a kellő életrugalmasságú fiatalok. Az öregedést ez fokozza, de az öreg
szerveződésekből kiszálló, az energiában még dús fiatal részecskék, nem a távoli világokba
áramlanak, hanem a legközelebbi, legnagyobb azonosságú, esetleg sok rokont, azonos
szakmát, szakembert igénylő gyorsan fejlődő szerveződésekbe, azaz a jobb életteret kínáló
fiatalokba. A szülők genetikai anyaga, tehát az életbomlás során, általában átépül a fiatalokba,
a család többi tagjába, amelytől azoknak nő az azonosságuk, javul a kapcsolatuk, az
azonossági eredő növekszik, amely a fiatalok életlehetőségét meghosszabbítja.
Amikor az élő szervezetek felkészülnek az anyaságra, a környezettől és a szervezetben élő
alszerveződésektől elvonják az energia jelentős részét, takarékosságot és leépítéseket
határoznak el. Ilyenkor a szervezetben nő a káosz és ez hőmérsékletnövekedést, peteérési
lázat és átmeneti energiahiányt, elosztási zavart eredményez.
A bolygónkban uralkodó káosz, valószínűen annak a következménye, hogy Gaia felkészül az
anyaságra, átcsoportosítja az energia ellátását, és a korábbi felhalmozását az új élet
előkészítésére fordítja. A bolygónk energiaellátása a belülről kiáramló, lebomló, már
élettapasztalattal rendelkező, áttelepülő szerveződésekből és a kívülről beérkező, a
placentában, a termoszférában impulzusba és párkapcsolatba épülő angyali részecskékkel
átrendeződik. Míg a bioszférán jelentősen növekszik a magas változássűrűségű placentában (a
termoszférában) elakadó, betelepülő részecskék beérkezési hiánya miatt az energiával
kevésbé jól ellátott, lebomló szerveződések száma, addig az új életteret előkészítő
placentában, a termoszférában (a bolygótojásban) hatalmas iramú építkezés, az új jövevény
védett ellátására alkalmas átmeneti élettér előkészítése folyik. A távoli csillagrobbanásból , vagy a
későbbi napkitörésekből az életterünket elérő, energiát feladó, kölcsönhatásképes tápláló
részecskék energiahulláma elérte a térségünket, és szaporodást okozó energiahullám vonul át
a terünkön és az időnkön. A hullám előtt és mögött apály, az ideérkezésekor energiadagály
várható. Az energiahullám előtti időszakban élünk, a termoszféra vastagodásával, az időben
növekvő változás sűrűséggel arányosan egyre kevesebb foton fejlettségű részecske képes
átjutni, a gyorsan fejlődő életövezeten, kölcsönhatásba kerülnek, elakadnak, szaporodnak a
sikeresen és dinamikusan fejlődő nekik új életszférában. A bolygónk mágneses polarizáltsága,
a pólustölcsérekben ki és beáramló elektromosan töltött (szerelmes) részecskék mennyisége
csökken, a Golfáramlást mozgató, az északi saroknál lehűlő vizet a mélybe süllyesztő motor
energiája csökkent. Az átmeneti lehűlést nemcsak a Golf áramlat csökkenése, leállása okozza,
(ez okozat) hanem a felettünk lévő külsőbb élettér egyre nagyobb változássűrűsége miatt a
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sikeresebb szaporodás energiaáramlást csökkentő következménye. Egyre nagyobb
változássűrűségű fekete, esetleg vörös, izzó felhő képződik felettünk, körülöttünk, amelynek a
hőmérséklete már meghaladja az 1600 C fokot. Bár mi kifelé még átlátjuk e réteget, de a
befelé haladó fejletlenebb neutronok nem látják át, és elakadnak a magas változássűrűségű új
életszférában. A melegebb, belső határfelület fejlettebb részecskéi azonban kifelé könnyebben
eljuthatnak az angyalokban (még nem töltött, szűz neutronokban) dús új élőrétegbe.
A folyamat a belső élettér energiaáramlásának a megváltozásához, környezetváltozáshoz fog
vezetni, amelyben az üvegháztartás, a belső élőrétegek felmelegedése egy idő után
exponenciális növekedésnek indulhat, és később már csak a fénynél, a fotonoknál nagyobb
áthatolóképességű, fejlettebb részecskék energiaellátására számíthatunk. A beáramló energia
mind szakaszosabbá válik, a felhősödés felerősödik, több lesz az eső, a zivatar, viszont
növekszik az áthatoló részecskék sebessége, a fényenergia az UV tartomány felé eltolódik.
Egyre fejlettebb, nagyobb lendületű részecskék tudnak csak a nekik nem kellően fejlett
termoszférán áthatolni, amely miatt a leégésveszély fokozódik, majd az üvegháztartásban és
az életszféránkban lendületet vesztő, bennrekedő fejlettebb részecskék számának és
igényének a növekedése miatt a változás sűrűség és a hőmérséklet növekedni fog. Várhatóan
a Vénusz analóg állapota felé fejlődünk, nő az életterünk változássűrűsége és a mind pokolibb
életkörülmények között is életben maradók fejlettsége. Az élőrétegünkben a káosz és az idő
előtt elhalók, lebomlók száma további növekedésnek indul, az életterünk elporosodik, és a
változást nem jól viselő, már feldolgozni, megérteni nem képes részecskék megismerik és
megértik a pokol lehetőségeit, a tisztítótűz kényszerét. A pokol ott van, ahol a környezet
sokkal gyorsabban változik, mint e környezetbe került részecskeszerveződések feldolgozó és
megértési képessége, ahol a fejlett fogyasztók száma a dolgozókhoz viszonyítva megnő,
amelyek e változássűrűséget nem tudják feldolgozni. Az ilyen környezet, az eseményeket
követni nem képes szerveződéseket időzavarba juttatja, elöregíti, káoszba kergeti és felbontja,
hacsak közben nem csökken a változás tempója. Ha a fejlett szerveződések, a feldolgozó
képességükhöz képest sokkal lassabban változó élettérbe kerülnek, nyugodtabbakká válnak,
kihasználhatják a hozzájuk képest kevésbé fejlett, időzavarba jutó környezetet, vezetői
szerepekbe kerülhetnek, sokkal sikeresebben rendezhetik el a dolgaikat, amelytől
meggazdagodhatnak. Az ilyen szerveződéseknek a hozzájuk képest kevésbé fejlett élettér a
sikereik színhelye, számukra akár a mennyország is lehet. Ha azonban az ilyen környezet,
nem gerjeszti folyamatosan és az igénye szerint a már sokkal fejlettebbeket, azok könnyen
erőszakossá válhatnak, keresik az Adrenalint, a szélsőséges, életveszélyes helyzeteket, szó
szerint a tűzzel kezdenek el játszani. A fejlett vagy elhagyja a neki nem elég fejlett életteret,
vagy igyekszik kihasználni a sorstól kapott helyzeti előnyöket.
Míg az egyik élőrétegben a túlfejlettek, a hozzájuk képest szelíd és általuk kihasznált angyali
környezetben már ördögöknek számítanak, de ha a náluk is fejlettebb lényekkel telített
környezetbe kerülnek, azonnal ők válnak angyalabbá, a náluk is fejlettebbektől
kihasználhatóbbakká, és az őket kihasználók lesznek a szemükben az ördögök. Tehát
Einsteinnek igaza volt a relativitás elméletével, a mennyország és a pokol is relatív. Az
életforduló lehetőségét éppen ez határozza meg. Ha egy részecskelény az aktuális
fejlettségénél lényegesen gyorsabban változó élettérbe, neki pokolba kerül, annak a
tisztítótűzében szó szerint lebomlik, megtisztul a rá rakódó anyagi hívságoktól, és addig
kering itt, amíg le nem adja a már terhet jelentő anyagi tulajdonságait, az élet félelmében
gyűjtött túl sok tartalék felhalmozást. Addig fog keringeni a számára pokoli élettérben, amíg
ismét meg nem tanul, a sorstársaival együttműködni, a benne folyó angyali élettérrel törődni,
és velük együtt sikeresen, de már anyagi terhek nélkül megszökni egy nyugodtabb, kisebb
változássűrűségű, külsőbb élettérbe.
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A felhők keletkezése:
Az eddigi ismereteink szerint, a felhők a légkörbe kerülő vízgőz lecsapódásából, és új
körforgásba kerülésekor keletkeznek. Az elmélet csak abban hibás, hogy nem veszi
figyelembe azokat a neutrális részecskéket, amelyek a hidegebb felsőbb légrétegekben közös
szerveződésbe, párba épülve lehűtik a fejlettebb életből a felbomlás és a szétáramlás felé
táguló, vízgőzzé válva visszafejlődő víz részecskéket.
Menjünk vissza az időben és a szerveződési állapotokban, és gondoljuk át, hogy hogyan
kerülnek az alsóbb légrétegekbe a felsőbbekben nem található felhők, és a felhőkben párba
épülő, és lamináris, kerületi irányú életáramlásba szerveződő részecskék.
A túl gyorsan változó, túl magas hőmérsékletű alsóbb (fejlettebb) élőrétegekben felbomlanak
a már nem jól működő vízcseppbe szerveződő (fejlettségű), elfolyósodó szerveződések, és a
környezeti közegnél kisebb sűrűségűre bontódva, egymástól szétáramolva a felsőbb légkörök
felé áramlik. Ez az alulról felfelé, a bolygónk bioszférájából kifelé haladó irányú,
visszafejlődő vízgőz (gyermekek) adják a későbbi víz egyik alkotóját, a fejlettséget és a
nagyobb bonyolultságot. A vízbe épüléshez azonban nemcsak lehűlésre, megnyugvásra és
feszültségmentes környezetre, hidegre van szükség, hanem olyan ellenkező lendületiránnyal
rendelkező, ellenkező fejlődési stádiumban lévő részecsketársakra is, amelyek a külső térből a
belső élőrétegek és a nagyobb fejlettség felé haladnak, hogy a kifelé gyorsuló lendületet az
ellenkező irányba haladásukkal megfékezzék.
Lépjünk vissza a bioszféra feletti rétegekbe, és gondoljuk át, hogy miképpen kerültek oda a
befelé áramló részecskék. Ha a Nap valamelyik külső élőrétegébe egyszerre túl nagy
tömegben beérkező idegen részecskék, bevándorlók elutasítatnak és napkitörés jelenséget
keltve kitoloncoltatnak, a már vegyes állapotba és nagyobb fejlődésre került részecskék a Föld
(és a bolygók) külső határrétegeibe kerülve már az ott folyó élethez elég fejletté válhatnak,
beilleszkedhetnek, folytathatják az evolúciós fejlődést a bioszférai bonyolultság irányába,
(később az arany állapota felé). A beáramló szerveződések rétegről rétegre befelé
haladhatnak, egyre nagyobb fejlettséget érhetnek el, és az alsóbb rétegekben társulhatnak a
már kellő azonosságú vízgőzzel, és a víz eredőjét újraépítve regenerálhatják a bioszférai
fehérje alapú, a szénre és a vízre jellemző bonyolultságú élővilágot.
A bolygó legkülsőbb élőrétegeiben befelé haladva egyre nagyobb tömegű, egyre nagyobb
fejlettségű részecskék élőrétegei találhatók. A külsőbb rétegekben még neutrális anyag később
egyre töltöttebb, egyre nagyobb tömegszámú, egyre nagyobb tömegsúlyú Műon, elektron,
proton, majd atomi állapotba szerveződik, és sok életszakaszon, életfolyamon megy át, mire
eléri az atomos hidrogén, Hélium, Nitrogén, Oxigén fejlettséget, a szerves sejtélethez
szükséges bonyolultságot.
Ha a kozmikus környezetből egy együtt áramló de kisebb tömegű, kevésbé fejlett neutrális
szerveződés beérkezik a külsőbb szférákba, ezeket meteorit beérkezéseként és
fényjelenségként észleljük. Ez az anyag azonban nem semmisül meg, csak látszólag ég el,
valójában felmelegszik és fényjelenség és ionáramlás közben felbomlik, elgázosodik, majd a
szabaddá váló részecskék párkapcsolatba, vegyes szerveződésbe épülnek az őket felbontó,
kellő azonosságú de ellenhatású, ellenkező irányú, de kellő azonosságú részecske
szerveződésekkel. Miközben a beérkező, hideg, neutrálisabb részecskeanyag elgőzölög,
elpárolog, elgázosodik, és a részecskék egymástól való eltávolodása miatt gáz sűrűségűre
csökken, hőt von el a környezettől és lehűti a vele párkapcsolatba épülő melegebb szférából
kiáramló, e hatásra nagyobb sűrűségbe épülő, a térben összehúzódó melegfúziós
szerveződéseket. A beérkező kisebb tömegű meteoritek, szerveződések elgázosodása,
elgőzölgése, párba épülése adja a lefelé áramlás közben fejlődő életanyag egyik komponensét,

98

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

a neutrálisabb, nagyobb azonosságú, de kellően rendezett lendülettel rendelkező Ádámi
hatásokat. A kifelé haladó, már rendezetlen és határozatlan, egy korábbi fejlettebb állapotából
kiváló élő anyag adja az újra rendezendő élet másik komponensét, a tapasztalatot, a
csalafintaságot, a töltést, az Évai érzelmet. Az életáramlás közben a szerveződések forgási
(nemi) eredője megváltozhat, és az impulzus találatot követően ellenkező forgásirányúra,
ellenkező neműre, vagy átmeneti neutrális forgásirányúra válthatnak.
A hidegebb külsőbb határrétegekből befelé áramló lendülettel rendelkező, neutrálisabb, de a
felsőbb (külsőbb) élőrétegekben túl fejletté vált részecskék azok, amelyek egyrészt
elnyelődnek a felfelé szálló vízgőz buborékokban, és kölcsönhatásba kerülve egyre több lefelé
irányuló lendületet adnak át a felbomláskor határozatlanná és kisebb sűrűségűvé vált vízgőz
állapotú szerveződéseknek. Miközben e részecskék elnyelődnek, a vízgőz buborékoknak nő a
tömegszámuk, a részecske sűrűségük, amelyen egyre nehezebb áthatolni, kikerülni a lefelé
áramláskor már relatív nagy tömeggel, és ezért elég tehetetlenséggel rendelkező, a fejlődés és
a párba épülés felé haladó neutrális részecskéknek. Ha a tehetetlenség és a tapasztalat hiánya,
vagy a szemből érkező nagy azonosságú, de mégis más megtetsző társ miatt nem tudják
(akarják) kikerülni, a kölcsönhatás létrejön és az egyre nagyobb lefelé ható lendületet átvevő,
a tömegében növekvő és a lendületében egyre szimmetriátlanabbá váló vízcsepp elnehezül, és
esni kezd az eső.

A halak és a méhek azonossága:
Amikor a méhek maguk közül kiemelt királynőt nevelnek, az egyik testvérüket választják ki.
A hormonokkal feltáplált szerveződés peterakó-képes nőivarrá fejlődik, amelyet a
genetikailag nagyon közelálló testvéreik termékenyítenek meg. Az élővilágban nem kivételes
szaporodási megoldás azt eredményezi, hogy az újszülött méhek nagyobb azonosságúak
egymással, mint ha különböző nemű, idegenebb szerveződések utódjai lennének. Az élet
sokféle megoldást talált az azonosság és az együttérzés növelésére. Nem véletlen, hogy ha
támadás éri a kolóniát, valamennyi bevethető dolgozó szinte egyként támad a betolakodóra, és
az életük árán is megvédik a Kast. A méhek között terjedő információ nemcsak jelbeszéd
formájában, hanem a nagyobb azonosságúak között telepatikus információátvitelként ismert
együttérzéssel, sokkal kisebb információs energiában, nanoszinten közvetítődik. Ilyenkor az
egyik részecske térbeli elmozdulása, reakciója megegyezik a vele nagyon nagy azonosságú,
szinte klónszerű részecskék cselekvési lehetőségével. Már nagyon kicsi változás, kicsi
különbség elég ahhoz, hogy az együttérzésen alapuló információ átvitel átadódhasson. A nagy
azonosságnak ez az előnye, de a korai degeneráció lehetősége a hátránya. Érdemes lenne
megtudni, hogy a méhek miképpen védik ki az elkorcsosulás lehetőségét?
A nagyobb tömegben együttműködő halrajok tagjai között hasonló azonossági
érzésinformáció átvitel működik. A halraj közös szaporodási megoldást választ, amelyben a
sokaság genetikai anyaga keveredik a többiek genetikai anyagával, és az utódok azonossági
valószínűsége megnő. Az ilyen halrajok nagyon magas azonosságúak, amelyek szintén
nemcsak együtt úsznak, együtt cselekszenek, akár különálló szerveződésekből álló közös
szerveződésnek is tekinthetők. Míg azonban a halrajnál meg tudjuk különböztetni szabad
szemmel is az egyedeket, amelyek vészhelyzetben eltérően is cselekedhetnek, tehát lehet
eltérő és saját akaratuk, addig az emberekbe, más állatokba szerveződő részecskéknek már
kötöttebb a lehetőségük, jellemzően csak közös akaratuk, együttes cselekvésük lehet. Bár
ezek a szerveződések is egymástól különálló, de nem látható méretű sokkal kisebb
szerveződések közösségéből épülnek fel, amelyeknek még a tervezésben és a dolgok
előkészítésében még lehet saját és eltérő akaratuk, azonban a közösség végrehajtó akaratát az
együttélés érdekében a kisebbségnek el kell fogadniuk.
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A szelektált gravitáció:
Az embereknél kisebb termetű, a levegőbe is repülni képes madarak, rovarok már fejlettebbek, és
valószínűen nagyobb egyedi fejlettségű állapotban bekövetkező bomlás után kerülnek a korábbi
életszféránál magasabban (kijjebb) lévő életszférába, de itt már jellemzően a magasabb
energiasűrűségű, fejlettebb energiát fogyasztják. Az ilyen szerveződések, attól is függően, hogy milyen
mélyen járták meg a poklokat, sokkal kevesebb vizet építenek be a szervezetükbe, több a szárazanyag
és a levegőtér a szervezeten belül. A rovarok többségénél nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért
tudnak repülni, a fizika és az aerodinamika szerint ez képtelenség. Ha azonban feltételezzük, hogy e
szerveződések olyan általunk nem látható, de a légtérben is jelen lévő nagyobb egységnyi sűrűségű
atomokkal kerülnek kölcsönhatásba, amelyekkel nagyobb a téridős azonosságuk, akkor szinte úgy
repülhetnek, mintha kis sűrűségű folyadékban repülnének. A szárnyaik berendezkedése, olyan hogy a
sokkal kisebb részecskéket akadálytalanul átengedik, de a nagyobb részecskesűrűségű atomokat,
molekulákkal a lefelé mozgatás során kölcsönhatásba kerülnek. Valami egyirányítós folyamatot kell
keresnünk, amelyben a szárnymozgás a könnyűbúvár úszólapátjának a mozgásával analóg. Ha e
szárnyrészek nem engedik át e részecskéket, azokra kölcsönhatást kifejtve tolóerőt és a rovarok
átlagos testsűrűségének megfelelő kölcsönható közegben felhajtóerőt is nyerhetnek. Ezért tudnak
repülni (úszni) a levegőben a madarak és a rovarok is. Ez hihetővé teszi a sárkányokról szóló
legendákat, amelyek szintén a dinoszauruszokkal rokon, (vagy azonos) korabeli melegfúziós lények
lehettek, és az érzékeny, illékony részecskéknek bizony lángforró lehetett a leheletük. Ezeket az
emlékeket őrzik és közvetítik a közös tudatunk felé az eseményeket akár a gyíkoktól, vagy egyéb, a
részecskékhez képest óriási repülő sárkányokat észlelő alszerveződéseink.

Az elektronpályák, a határfelületek telítődése:
Az atomi energiaszinten folyó változásról megismertük, hogy az atomnyi életterek központja
körül elektronpályákként ismert életterek, életszférák alakulnak ki. Ha egy fiatal, még kis
térrészt kitöltő, csak egy elektronpályával (és még csak egy, vagy két gyermekkel) rendelkező
atomnak (atom energiaszintű családi szerveződésnek) a szerveződést irányító központjához
legközelebbi életszférák betelnek, makroevolúciós változás kezdődik, és az addig minőségre
törekvő, és sok részletet pontosan egymáshoz halmozó szerveződésben növekszik az
életnyomás, és a környezetéhez viszonyított belső feszültség. Ez nemcsak a belső rendszeridőt
gyorsítja meg, amelytől az élet egyre rohanóbbá válik, hanem az élettér tágulását is elindítja,
amely a minőség romlásához, inflációhoz és a mennyiségre törekvés növekedéséhez vezet. A
folyamatot valószínűen a belső élettérben változó kisebb energiaszintű szerveződések
túlszaporodása előzi meg, amely miatt csökken az egy főre jutó élelem, egyre többet kell
keringeni az elektronszint alatti részecskéknek a mindennapi falatért. Romlik az atomnyi
élettér szervezettsége, és a sikertelen vadászatok, a nem szerencsés változások, az impulzusok
száma az időhöz viszonyítva növekszik. Az elektron szerveződések egyre bizalmatlanabbak
lesznek, egyre nagyobb távolságot tartanak az életük e szakaszán, amely az életteret
feszültséggel, belső nyomással tölti fel. A környezeténél nagyobb életnyomású, túlszaporodó
életterek a környezet rovására kitágulnak, de ezt a terjeszkedést, a hasonló ritmusban változó,
analóg állapotú, ellenérdekelt környezet - (ben élő részecskék) gátolja (-ják). Ez a tágulást fékező
határfelületeket, hatásegyenlőségi energiahéjakat (demarkációs területeket) hoz létre, erősít
meg, azaz a terjeszkedési vágy növekedését elindító hatás, létrehozza az ellenhatását, és a
kiterjeszkedést gátló határfelületeket megerősíti. Ez az időszak az adott energiaszintű
szerveződés tavaszát követő nyara, amelynek a végére a kisebb energiaszintű szerveződések
létszámbeli növekedése, (az élettér elporosodása) elhozza a szerveződési őszt. A határok közé
szorított belső élettér tágulásának a gátlása azonban nem szűnteti meg az élettér nyomásának a
növekedését, a káosz növekedésével egyre több, hőt termelő impulzus keletkezik, amelynek
az időegységekre jutó száma ugrásszerűen növekedni kezd. A szerveződésben az áramlási
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lehetőségek beszűkülése miatt, egyre kisebb lehetőség marad az elektronok keringésére,
amely miatt az addig egészséges körpályákon, a lineáris életfolyamatokon keringés lehetősége
egyre jobban csökken, a szabályok túl gyorsan változnak, vagy éppen lemerevednek, és egy
idő után lehetetlenné teszik a keringést. Ilyenkor rövid idő múlva belső rezonancia következik
be, amely lecsökkenti, majd leállítja a rendszerben az átlagos életáramlás lehetőségeit, amely
miatt az indulatok és az impulzusok miatti nyomás és feszültség nem tud eltávozni az atomnyi
élettérből. Ha a fizika nyelvén és ábrán kellene szemléltetni a folyamatot, akkor az élettérben
olyan szerkezeti átalakulás történik, hogy a sokféle méretű szemcséket és köztük, az áramlást
mindenkinek egyformán lehetővé tevő arányos élethézagokat tartalmazó, a szerveződés elején
még amorf állapotú, magas biodiverzitású lineáris életszakasz megváltozik. Az addig
megfelelően átjárható határok állapotát az atomnyi élettérben túl nagyra növekedett,
meggazdagodott ionokban (kristályokban) megnövekedett feszültség miatt a kristályszerkezet
kialakulása meggátolja, a határok átjárhatóságát, a keringés lineáris fennmaradását
megakadályozza. Ilyenkor a szerveződés, szemcsés (analóg, de nem egyforma méretű)
gömbszerű alszerveződéseinek az elrendeződése, az túl nagy életnyomású (gazdag) kristályok
térnövekedése, sikeresebb térkitöltése miatt megváltozik, egyre jobban kitölti a rendelkezésre
álló életteret, és oktaéder, pentaéder, stb. (a környezetben lévő analóg részecskék fejlettsége
által meghatározott alakú) sokszögletű térkristály alakot vesz fel. Mivel a nyomással feltelő és
egyre jobban a kristályos (határokkal lezárt) állapot felé torzuló szerveződés ezzel egyre
jobban, majd teljesen kitölti a rendelkezésre álló életteret, egyben lecsökkenti, majd leállítja a
rendszer egészséges energiaáramlását is. (lezárja a határokat).
9. ábra: Az ideális állapotú homogén tér fejlődésének a kezdete.
Egy magas feszültségű folyamat végén az élettérbe határoló korábbi, öreg
életbuborék határfelületei meggyengülnek, a feszültség feltelése miatt az
élettér felrobban, a határfelületei felszakadnak, és a vegyes állapotú eltérő
fejlettség túl öreg buborékjai felszakadva, szétporlasztódva, viszonylag
egyforma analóg, de egészben maradó életbuborékokra szakadva
szétrajzik a kisebb nyomású környezetbe. Ha az élettér azonossággal telik
fel, lecsökken az életáramlás, és a mennyei egyenlőségben paradicsomi, de
dinamika nélküli állapot alakul ki. Az ilyen élettér angyalokkal telik fel,
akik nem áramlanak egymás rovására, boldogan rezegnek a lehetőségeik
határai között. A máshol kifejlődött, már dinamikusabb, már fejlettebb,
nagyobb tömegű, nagyobb részecskesűrűségű életbuborékoknak a
szerveződési téren átáramlása megváltoztatja a korábbi ideális állapotokat,
a végtelen nyugalmat, amelytől differenciálódás kezdődik.

Egyes buborékok forgásba jönnek, és töltötté válva szerelembe esnek a hozzájuk hasonló
fejlettségű, analóg, de ellenkező forgásirányú olyan buborékokkal, amelyeknek a külső
(érintkező) határfelületén keringő kisebb buborékok áramlási iránya, a látszólagos életcélja
velük megegyezik. Az ilyen nagyobb életbuborékoknak, (szerveződéseknek) egymással
(ideális állapotban) majdnem teljesen ellenkező irányba kell forogniuk ahhoz, hogy a
részecskéik rendszeresen egymás mellé kerülésekor azonos irányba áramolhassanak tovább,
és ehhez azonos fejlettség, azonos áramlási sebesség, közel azonos belső feszültség, fejlettség,
stb. tehát nagymértékű azonosság szükséges. Ez a sokdimenziós azonosság az életet és az
anyagot is összetartó erő, de ha ez túlzott azonossági állapotba kerül, az életáramlás is
megnehezül, majd lehetetlenné válik. Ha ilyenkor a kisebb buborékok belső változása,
rezgése nem szűnik meg, mert nem teljes az élet leállása, akkor az ilyen élettér feszültsége
növekedni kezd, és a belső hő felhalmozódása miatt valahol a környezeti nyomást meghaladó
túlnyomás alakul ki. Ez valóban robbanásszerű állapotot és térállapot változást, és
makroevolúciót alakít ki. A változás elpattintja és megosztja a korábbi elöregedett
életbuborék haploid, egységét, és polarizált diploid állapotot hoz létre. Ha az élettéren nagyon
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kicsi tömegű, a szerveződési élőrendszer alsó szintjére és a nagyobb azonosságra
visszafejlődött, csillagrobbanás utáni részecskéi haladnak át, akkor az élettérben lévő,
hozzájuk mérhető energiaszintű, de már elfáradt, megöregedett, feszültséggel feltelt, a belső
struktúrájában már korszerűtlenné vált analóg szerveződések nem tudják megtartani az
állapotukat. A kialakuló impulzusözönben, az élettérben élő, kis energiaszintű részecskék
gyors szaporodása, a belső élettér differenciálódása, elgázosodása miatt a nagyobb
energiaszintű szerveződések is nyomással telnek fel. Ez az állapot váltja ki a nagyobb
energiaszintű szerveződések feszültségét, majd ezt követő analóg szaporodási folyamatét. A
kicsiknek környezetett, életteret adó, idősebb, nagyobb energiaszintű elöregedett, az élet
hívságai iránt már neutrálissá vált szerveződések is feltelnek életnyomással, majd
felbomlanak és differenciálódnak, azaz nagyobb energiaszinten is szaporodási, megújulási
folyamat kezdődik.
10. ábra: Az elöregedett szerveződések átalakulása, átszerveződése
1-es 4-es alap és végállapot:
Öreg, már megfáradt neutrális
szerveződés, benne életerős
fiatal illékony, energiában
dús szerveződésekkel

Fiatal, még kellő
dinamikával
rendelkező, még nem
töltött, még neutrális,
ártatlan szerveződés

3-as állapot, párkapcsolat, vegyi
keveredés, fúzió

2-es állapot, differenciálódás és osztódás

Már megosztott, és a
forgásba hozással töltötté
tett, már újra nemiséggel,
eltérő ivarú állapottal és
indulattal rendelkező
polarizált szerveződéspár

A szaporodás és az életáramlás, az életbe keveredés megújulása:
A már neutrálissá, a környezettel közömbössé váló, már
feszültséggel feltelő, elöregedett szerveződést, egy (vagy a
neutronpályán keringő több), fiatal, még nagyobb
részecskesűrűségű, nagyobb lendületkoncentrációjú, nagyobb
azonosságú és ezért jobban együttműködő, az együttműködés
előnyös voltában még nagyobb hittel rendelkező részecskékkel
kitöltött dinamikus neutron, (életláncba és füzéráramlásba
szerveződött neutron csoport) találja el. A csoport az áthaladása
közben a már elégtelen életáramlású buborékot megosztja, változást
vált ki, a semlegességet megszűntetve az életteret töltötté teszi,
amelytől új polarizáció és diploid állapot alakul ki.

Az áthaladás megosztja a korábbi semleges élettérbe szerveződött részecskéket, egyesek
elvesztik a semlegességüket, a szimmetriájukat, és áramlási szimmetriahiányba, indulatba,
lendületbe jönnek, lendületenergiára tesznek szert és csatlakoznak az átszáguldó, az
impulzusban szintén fejlődő, tanuló és magasabb bonyolultságú, de kisebb lendületenergiára
fejlődő neutronhoz. Az áthaladás irányától és a megosztódás síkjától jobbra, vagy balra lévő,
kétfelé szakított, megfiatalított életbuborékban maradó kisebb méretűvé és kisebb
energiaszintűvé váló (visszafejlődő) életbuborékokban, szerveződésekben új belső áramlás
kezdődik. A kettéosztódó elöregedett élőrendszer új buborékjai balra, vagy jobbra forgóvá, a
továbbiakban egymásra vonzást gyakorló férfi, vagy női eredőjűvé válnak. Mivel a forgásba
jött és megosztódott szerveződés apróbb életbuborékokra váló, visszafejlődő, lebomló, de
egyben a korábbi kötöttségből is kiszabaduló részecskéi összekeverednek az áthaladó neutron
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ottmaradt részecskéivel, ezért egymástól is a dinamikában, (lendületben), a töltöttségben
(forgásban) és belső feszültségben, azaz a dimenziós állapotaikban, a külső és belső
tulajdonságaikban is eltérővé válnak. A megosztódó, és már nemiséggel, forgási
szimmetriahiánnyal rendelkező, balra vagy jobbra forgásba jövő, már egymást vonzó eltérő
töltéssel, és újra belső életáramlással is rendelkező férfi, vagy nőivarú, balra vagy jobbra
forgó (többségű) szerveződési részben együtt maradó életbuborékoknak új életbe szerveződési
lehetőség, új változási sorozatot lehetővé tevő életciklus kezdődik.
11. ábra. A neutrálisabb szerveződéseket termelő hideg és a tüzesebb, időben gyorsabban
fejlődő melegfúziós részecskeszaporodás.
Az egymással azonos síkban, de ellenkező irányban forgó
szerveződéseknek a külső határfelületén keringő részecskéinek az
összeérő felületen az áramlási irányazonossága, a cél azonossága
nagyjából megegyezik, ezért a közöttük ilyenkor a kölcsönösen
leárnyékolt, de a kültéri különbség és a nagyobb áramlási sebesség
csökkenő életnyomása miatt egymáshoz szorító addig izotróp térerő
hatás szimmetriája csökken, és a két árnyékoló mező által védett,
lendületiránnyal rendelkező, határozott életáramlássá, új életcéllá
alakul.

Az azonos síkban azonos forgásirányú, tehát azonos nemű, vagy azonos síkú de egymással
szembeni áramló lendületirányú részecskék időegységre jutó impulzus sűrűsége növekszik,
amely megnöveli a köztes térészben az élettér, ezt követően a szerveződések belsejében is emelkedő
nyomását, amely miatt az azonos neműek, az egymással szemben áramlók között a taszító erő
és az utálat fog érvényesülni. Ha korábban az azonos neműek, Pl. barátkozási céllal egymás
felé áramlottak, az időegységre növekvő impulzusszám és a feszültség növekedése miatt a
köztes tér kölcsönhatása, energianyomása növekszik, amely miatt azon túl távolodni fognak
egymástól. A barátság megszűnik, ellenszenvvé, vetélkedéssé, gyűlöletté alakul.
12. ábra: A magas biodiverzitás sokszínűsége
A magas biodiverzitású, kellő sokszínűséggel rendelkező,
egészséges élettér, amelyben az arányok ideálisak. Az ilyen,
kellő arányban sokszínű élettel, öreggel és fiatallal, lendületes
és megfáradt, férfival, nővel és gyermekekkel, sokféle fűvel és
fával kitöltött, biológiai sokszínűséggel rendelkező élettérben
megfelelő arányban vannak a teret kitöltő, időben változó
élettel feltöltő szerveződések, a fogyasztottak és a fogyasztók
és az életáramlást még lehetővé tevő hézagok. Az egymástól
eltérő méretű és fejlettségű életbuborékokba szerveződő Isteni
részecskék nagyobbra nőtt buborékjai között nemcsak a
környezeti hézagok és a buborékok aránya ideális, hanem a
nagyobbak között lévő, látszólag üres térrészek szabadabb
átjárhatósága miatt e hézagokba az élettérben még elférő,
(szabad szemmel már nem látható) kisebb életbuborékok,
időben változó szerveződések is szabadon áramolhatnak. Az
életáramlás és az életpiramis arányai ideálisak, ezt jelképezi a
piramis és a karácsony jelképe, a címképen is látható fenyőfa.

Az ideális szerveződési térben, egészséges szerveződésben nemcsak egyféle élettípus van
jelen, hanem az egymást a tér kitöltésében és a szétterjedő energiahullámok lefékezésében
kiegészítő sokszínűség is megtalálható, a mikroszintektől a nagyon nagy méretű és
energiatartalmú szerveződésekig, de ezek térkitöltési aránya, mind a térben, mind az időben
az ideális körül kell hogy maradjon. A szerveződésekben egymást fogyasztó, de egymással
szervezetben együttműködő, anyagcserét, részecskecserét is folytató, sokszorosan oda –
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visszacsatolt érzékeny kapcsolatrendszerrel sok szálon összefüggő életpiramis arányainak
olyannak kell lennie, hogy a kis létszámú nagyok által lefékezett életáramlás ne váljék
életáradássá. A szerveződések közötti hézagokban minden szinten kell maradnia egészséges
hézagoknak, amelyben viszonylag kiegyenlített, nem túlságosan hullámzó életáramlás,
mikroszintű energia és információcsere folyhat, de ez nem duzzad valamelyik szerveződési
szintet, szinteket elsöprő életviharrá. A kisebb szerveződések hézagai között még kisebbek
áramolhatnak, és a még kisebbek között még kisebbek a fraktállánc végtelenségéig. Bár a
folyamat kezdeti, ideális arányaiban az életbuborékok még egyforma méretűek és egyforma
fejlettségűek voltak. Az egyenletes és minden irányban egyenlő hatóképességű, izotróp
részecskékkel kitöltött homogén tér kezdetben átlagos sűrűségű és amorf, (folyadék) állapotú,
de ez később egy fejlődésként ismert folyamatban megváltozik. Ha a korábban még kellő
életszimmetriával és még megfelelő életáramlásra alkalmas hézagokkal is rendelkező gömb
alakú szerveződési térben az élet nyomása megnő, az életáramlás lehetősége, a feszültség
elvezetődési lehetősége is megváltozik. Ilyenkor a nagy nyomás miatt megduzzadó túl
gazdaggá váló, és a felesleges energiáját a környezetnek át nem adó, túl nagy tartalékot
képező szerveződések a rendelkezésre álló teret egyre jobban kitöltő, a rendszeralkotók
közötti információs energiaáramlást egyre jobban meggátló kristályos alakba préselődnek. Ez
az állapot rendszeresen és akkor következik be, amikor a hézagok és a térsűrűsödések, a
szerveződések arányai és az életáramlás lehetőségei megváltoznak. Ha elhal egy távoli csillag,
a mikroszintű fejlett élet azonnal és szinte jelen időben szétáramlik, és elindít egy nagy
energiahullámot. Ilyenkor a tartalékkal és már kelő ellenállással sem rendelkező szerveződési
szintek, egymás után feltelnek túlnyomással, feszültséggel.
13. ábra: A térsűrűsödés és az élettér feszültséggel feltelésének a következménye.

Az ideális állapotú élettér (életszerveződés), amelyben a kellő sokszínűség aránytartóan van jelen,
a kis szerveződésekben meglévő életinformáció a nagyok közötti hézagokban szabadon áramolhat.
Ha egy kitáguló és egy összehúzódó fázisban lévő életbuborék párba szerveződik, az élet lokális
különbsége, helyileg, kicsi környezetváltozást kiváltva elrendeződik, és nem indít el végtelen
életáradást, túl nagy feszültséget szállító energiahullámot, életvihart, legfeljebb újabb kis
életbuborékok születnek. Ha azonban túlszaporodás kezdődik, és az élettér kitöltése is sűrűbbé
válik, az életáramlásra még alkalmas csatornák keresztmetszete és száma szűkül, az élet
feszültségének az elvezetésére egyre inkább alkalmatlanabbá válik. Ha túl nagy lesz az élet
nyomása, az életbuborékok belenyomódnak a még szabad hézagokba, és sokszögletű
téralakzatokat vesznek fel. Így alakul ki a klatrinkristály, és a sokféle nem szükségszerűen
azonos méretű szerveződéseket szilárd ionos anyagba rögzítő kristályos állapot. Ha azonban
valahol az élettér kitöltése túl alacsony szintűvé válik, a távolról nagy lendülettel ellentétes
irányból érkező buborékok végzetes impulzusba kerülhetnek, túl nagy életáramlás alakulhat ki.
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Ha a helyi párba szerveződés az élettér életre való alkalmassága, az életegészség bomlása
miatt sikertelenné válik, és ha túl azonos fázisban változó, túl sok fiatalt tartalmazó, a térben
és időben kiteljesedő élettérben valamennyi egyszerre tágul, a tágulások összeadódnak, amely
halmozott nyomásnövekedést, és hatalmas energiahullámot generálhat. Az ilyen tér hirtelen
kitágul a környezet rovására, de ha hasonló fázisban lévő terek egyszerre tágulnak, abból a
lokális robbanás szétterjedő életáradássá fejlődik. Ha az elöregedett, túl kevés fiatalt
tartalmazó, az életáramlásban leszűkülő keresztmetszetű, a feszültséget elvezető életcsatornák
elégtelenné válnak, az elöregedett térrészek rovására a túl nagy feszültségű térrészek
kitágulnak, és kiegyenlítettebb, egyformább életnyomású életterek és szerveződések
alakulhatnak ki. Az egymáshoz képest túl eltérővé váló fiatalodó és elöregedő terek éppen
úgy kiegészítik egymást, mint a férfi és a nő eltérő töltése, amely alacsonyabb energiaszinten
lokálisan lineárisabb folyamatba, egyenletes utánpótlásba rendezi le a tér szereplőit, és ezzel
előzi meg a túl nagy dinamika életáradássá válási lehetőségét.
Ha a már a nagy szerveződések is feltelnek belső nyomással, egyre jobban kitöltik a
buborékok közötti életáramlási hézagokat, és a közöttük lévő tér szabad életáramlási
lehetősége, az élet szabadsága lecsökken. Így válik az addig gömbszimmetriát megtartó tér
kristályos állapotúvá, így alakul ki a mikroszintű kvantumvilágot, az ionos szerveződési ágat
az általun ismert anyaggal és élettel közös rendszerbe kapcsoló klatrinkristály. Ez a túl
nagynyomású életállapot vezetett a nagy nyomás alatt is megtartható, nagy részecskesűrűségű
szerveződésekben az életáramlás lecsökkenéséhez, a gerjesztés hiányához. Ha az életre
alkalmas élettér áramlási csatornái a túl nagy térkitöltöttség miatt nagyon leszűkülnek, az
életenergia és az információáramlás elégtelenné válik, az élet és információs forgalomból az
ilyen szerveződések átmenetileg kivonódnak, lecsökken a fejlődésük, ásványokba,
kristályokba konzerválódik az állapotuk. Csak akkor erősödik fel a változásuk, ha a
tömegsűrűségnek megfelelő energiaáramú időbeli gerjesztést kapnak, azaz nagyon rövid idő
alatt nagy mennyiségű hő információt szállító kis részecskét szabadítunk fel a környezetben,
tüzet rakunk, megolvasszuk őket. Ilyenkor elérjük, hogy a látszólagos nyugalom időben
magas sűrűségű változássá, tovább hevítve kaotikus életáramlássá, szerveződési ősszé
fajuljon, és az addig a viszonylagos változatlanságra kényszerült és kristályokba zárt élet
megváltódjon, és az életáramlás egészséges körfolyamatába visszatérhessen. Az anyagba és a
kristályokba zárt élet rengeteg információs részecskét tartalmaz, amelyek régmúlt események
információinak, változásoknak az őrzői.
Ha betelik egy élettér, ha egy atomnyi elektronpálya, egy életszféra szabad áramlási lehetősége
beszűkül, az élet nyomása megnövekszik, és az életáramlás egyre nehezebbé válik.
Ha betelnek a nagyvárosok körül a belső körutak, az életáramlás azonnal a külsőbb hosszabb, de még
szabadabb, átjárhatóbb kerülőpályákra terelődik. Ha ezek is betelnek, a városok körüli körgyűrűkre
terelődik át a forgalom, és ha már azok sem járhatók, akkor elkerülik a városokat a szerveződések. Az
atomi pályák körül betelő elektronpályák is ilyen életáramlást lehetővé tevő körutaknak,
életszféráknak tekinthetők. Ha a belsők betelnek, egyre nagyobbat kell kerülni, egyre messzebb kell
menni, egyre hatékonytalanabb a napi termelés,egyre több a nem termelő holtidő, amelyet a kerülő
utakon kell eltölteni, bár elvileg gyorsabban lehet haladni, de nő az élet időegységre jutó eseménye,
gyorsulnak az életidőre jutó változás egymást követő eseményei.

Az életképes és illékony, de kellő belső nyomással rendelkező fiatal buborékok, az atomnyi
energiaszinten az elektron szerveződések ilyenkor emigrálnak, kivándorolnak az élettérből, és
szabadabb életáramlási lehetőséget keresve a kisebb nyomású környezeti élettérbe
áttelepülnek. Ez atomi szinten a szerveződés szaporodását és az egyediség felé fejlődését
eredményezi, amelytől az elektron alattvalók száma és a szerveződés belsejében megfoganó
neutronok (elektron (foton) gyermekek) száma is növekszik. Az atomnyi család változás
sűrűsége és energiafogyasztása megnő, amely miatt egyre távolabb kell az elektronoknak az
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otthontól eltávozni, egyre többet kell azonos eleségért áramlani. A belső élettér szaporodását a
belső életnyomás növekedése követi, amely miatt a korábbi határfelületen, élettéren túlra
kimerészkedő részecskék egy új szervezettség, egy új élettér építésébe kezdenek. Az atomnyi
családban az elektronpályák és a közös rendszerben élő részecskék száma növekszik, de mivel
az új pálya átmérője már nagyobb, az új életszférába áttelepülőknek újabb és már hosszabb
lehetőségű evolúciós időszak kezdődik. A korábbinál nagyobb méretű, nagyobb
életszimmetriájú és szervezettebb új élettérben ettől kezdve többen fognak elférni, hosszabb
ideig fognak nagyobb nyugalmú, lineáris életfolyamatban fejlődni. A folyamat később
nagyobb méretekben (energiaszinten) az egyediség felé fejlődés magasabb fokán analóg
módon megismétlődik. A kezdetben még csak két neutron gyermekkel rendelkező atomnyi
család, a folyamatban sokgyermekessé válik, előbb elszegényedik, majd a fiatalok
felnövésével egyre nagyobb energiaszintűre növekedve, az életterében is kiterjed. Az atomnyi
energiaszintű életterek fejlődése a hidrogénállapotú családtól a hélium állapot, majd az egyre
nagyobb összetettség felé fejlődik. Az atomnyi dinasztia az arany szerveződési állapotig tud
csak fejlődni, amelykor már lecsökken a szerveződési szabályokat meghatározó, kezdetben
domináns genetikai vonal szerveződési azonossága, helyette a túlzott sokféleség bábeli zavara,
és a túl nagy azonosság fejlődésképtelenségi állapota, belső infláció és leértékelődés alakul ki.
Ha egy élőrendszer genetikai sokfélesége, a környezettől elszigetelődése miatt lecsökken, az azonosság
és az ismétlődés megnövekszik, az új torták, az új élettermékek lehetősége csökken. Ez növeli a
meglévő tortákat szeletelők, fogyasztók számát, a tortarészletek megszerzésére fordítandó időt, és a
reklámokra fordítandó költségeket. Az élettermelés hatékonysága csökken, egyre többen részesednek a
mind kevesebbek által létrehozott tortákból. Lényegében a fogyasztók és elosztók, az inproduktívek
aránya nő a termelőkhöz viszonyítva, amely lerontja az élet és az elosztás hatásfokát.

A periódusos folyamatban az analóg életszakaszok egyre nagyobb energiaszinten részben
megismétlődnek, a nanoméretű részecskecsaládok elektron szintűvé és egyedibbé fejlődnek,
előbb atomi családokba, majd egymás mellett élő molekulákba szerveződnek, és a
bonyolultság így növekszik a fehérje, a sejtkolónia enegiaszintje és bonyolultsága felé.
Nagyobb bonyolultságot elérve emésztőrendszerbe, keringési rendszerbe, izmokat, csontokat
és a fehérjéket is tartalmazó közös szervezettségű, szimbiota élőrendszerbe, egymásra alapuló
energiát feladó – fogyasztó sokszintű életpiramisba épül.
Ha az atomnyi életterek fejlődése megtorpan, és ha az elektron részecskék felszaporodása
miatt feltelnek feszültséggel, a közöttük lévő élettérben a szabad áramlás arányai
beszűkülnek. Ez az elektronok és az életáramlás gyorsulását majd a kialakuló bizalmatlanság
a határok lezáródását váltja ki. Az ilyen élettér nemcsak elzárkózik, hanem elzáródik a
környezettől, amely során határokkal körülzárt kristályos állapotúvá válik. A feszültséggel
feltelő, korábban gömbszerű életterek benyomódnak a korábbi szabad tér addig ki nem töltött
hézagaiba, és a fejlettebb élettér a nagyobb azonosságú élettér rovására túlságosan kiterjed.
Az amorf állapot megszűnése, a sokféle határfelülettel egymástól elhatárolódó, de még vegyes
kristályokba szerveződő élettér látszólagos hézagainak és a kisebb energiaszintű részecskék
életterének a beszűkülését okozza. A térrész és e kisebb részecskék életnyomása, az élet
lendülete megnövekszik, amely miatt a fiatal, dinamikus részecskéi benyomódnak az életteret
leszűkítő nagyobb energiaszintű szerveződések belsejébe, amitől azok is feltelnek
feszültséggel, szaporodási folyamatba, porlódásba kezdenek.
A felhalmozódó feszültség nemcsak befelé, hanem kifelé is tud terjedni. A befelé terjedő és
időben növekvő feszültség, a szerveződések összenyomódását, és az együttműködés átmeneti
növekedését, bár a feszültséggel feltelést eredményezi, amelynek nincs felső véges határa. Csak
a környezeti nyomás és a befelé sűrítést meghatározó lendület, és ennek az utánpótlása
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határozza meg, amely véges az időben, ezért a befelé terjedő lendülettel összenyomott terek
nem szűnnek meg, nem bomlanak le, csak dinamikus életbuborékokba kompreszálódnak. Bár
az ilyen életbuborékok, szerveződések robbanó képesek, de nem szakadnak szét. A hűtés ezért
nem pusztítja el a mikroszerveződéseket, csak csökkenti az élet és az időre jutó változás nyomását.

14. ábra: A szülők és felmenők által védett potenciálgödörben fejlődő utódok élettere
A magas biodiverzitású sokféleséget tartalmazó élettérben az
életáramlást lehetővé tevő hézagok és ezt fékező szerveződések
megfelelő arányban vannak, az ilyen vegyes szerveződésekkel
kitöltött élettér, (anyag) stabil, erős, feszültséggel terhelhető. A
részecskék egymást kiegészítve felveszik a nyírási stb. elválasztó
erőket. A nagyobbak ideális hézagaiban kisebb szerveződések
áramlanak, azok hézagaiban még kisebb méretűek és
energiaszintűek. A rendszer egymásba fonódása, ideális
kötőerőket ébreszt, amelyet vonzalomként, bizalomként, és
szeretetként ismerünk.

Ha az élettér, az életpályák elzáródása és az elégtelen keveredés miatt túl nagy nyomással
telik fel, az addig gömb alakú, kellően szimmetrikus élettér eltorzul, benyomul a kicsi
energiaszintű szerveződések életterébe, és a nagyobb szerveződések is polarizált, sarkított
állapotba kerülnek. A korábbi gömb alak a szerveződések fejlettségére is jellemző alakot vesz
fel, és a fejlettségtől függő térbeli szabályos sokszögekből álló testekké, tetraéderré,
pentaéderré, a teret mind jobban kitöltővé, kristályos állapotba fejlődik.
15. ábra: Az élet kristályosodása:
Ha az áramlási lehetőségeket leszűkítő, túl nagyra
nőtt szerveződések térbeli kiterjedése miatt
csökken az életáramlásra alkalmas keresztmetszet,
az életterünk túl nagy életnyomással telik fel, és az
élet túl nagy hegemóniába került szerveződései
kiteljesednek. Ilyenkor nemcsak kitöltik a
rendelkezésre álló életteret, hanem a szabad
térrészt, (a kisebb szerveződések) szabad áramlási
lehetőségeit is leszűkítik. Az életáramlás
csökkenésekor a kisebb energiaszintű
életbuborékok túl nagyra növekvő nyomáseredője
ki fogja kényszeríteni az életnek rossz állapot, az
elégtelen életáramlás megváltozását.

Ha egy élettér betelik, de a szerveződések nem tudják a hatáshézagokba kerülő kisebb
energiaszintű részecskék gerjesztését feldolgozni, a felgyülekvő feszültséget belső áramlásba
szervezni, terelni, vagy a gerjesztést figyelmen kívül hagyni, elutasítani, azaz nem tudomásul
venni, akkor könnyen túlgerjesztett állapotba kerülhetnek. Ilyenkor a káosz rendezetlensége
miatt a korábban rendezett életáramlás, az energia elosztás hatékonysága elromlik, az
életterek belső feszültsége és hőmérséklete addig nő, amíg az meg nem haladja a tágulást
fékező erőket, azaz ki nem kényszeríti a szervezett élettér életáramlásának a javítását. Ha
azonban a belső fejlettség miatt, a szerveződésben élő részecskék nem veszik fel a gerjesztést,
nem engednek az élet hívságainak, nagyobb a belső kohézió néven is ismert összetartó erő,
akkor a szerveződés nem melegszik fel, az életáramlás gyorsulása és a feszültség növekedése
elmarad. Az ilyen anyag kellően hideg marad, mint a tükör, amely visszaveri, részben elvezeti
a gerjesztést. Ilyen a nagyobb részecskesűrűségű anyagok, a kövek és a fémek többsége, de a

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

107

gerjesztés időegységre jutó mennyiségének a növelése esetén ezek a fejlettebb szerveződések
is káoszba kergethetők, még a legerősebb baráti, családi kapcsolatok is felbonthatók.
Míg a fiatal, az összenyomódás és a nagyobb együttműködés felé haladó, az életük
kiteljesedése előtt lévő részecskék indulattal és egyre nagyobb életnyomással telnek fel, szinte
végtelen a terhelhetőségük, az összenyomásuk. Az ő részecskéik (az őket elnyelő
szerveződésekbe, az Isten malmaiba haladás során) egyre kisebb élettérbe kényszerülnek, ahol
hatalmas életenergia nyomással, életprogramba, vitalitásba sűrített részecskékkel telnek fel.
Az Isten malmainak, a nagy energiaszintű szerveződéseknek azonban véges a gyorsítási és
ezzel az életet életmagba kompreszáló, fejlesztő lehetőségük. A bolygó, csillag (és a sokkal
kisebb) energiaszintű szerveződésekbe pólustölcsérein, füzérsugarain a szerveződésbe
beáramló részecskék az életnek kellő nyomást biztosító fúzióba kerülve nagyobb
életnyomásra besűrítődve életprogrammal telnek fel. Az élet sodrásának már ellenállni nem
képes idősebb szerveződések azonban már nem tudják kikerülni a náluk sokkal gyorsabb,
fiatalabb, koncentráltabb lendületű, akaratú, hitű, de még neutrálisabb részecskék
keresztirányú életáramlását. A halál érzetekor, a szerveződési rendszer összeomlásakor
kialakuló befelé zuhanáskor, (amiről a tetszhalálból visszatérők egy csőszerű alagútban (a
füzérpályán) zuhanás érzéseként számolnak be), a nagyobb energiaszintű környezeti rendszert
képező fejlettebb szerveződés központjában székelő Isten képviselője elé járulnak.
A meleg fény, a szeretettel váró Isten azonban módosíthatja a sorsot, és e részecskéket nagy erejű
impulzusba küldve új összetételű életbe sűrítheti, vagy az életre és a megértésre alkalmatlansága
esetén további, de most-már sokkal nagyobb változássűrűségű, sokkal fejlettebb környezetben további
pokoli életre ítélheti. Ilyenkor a végzet addig keringteti e nagyobb változássűrűségű, a kevésbé fejlett
szerveződéseket az általuk nem követhető változássűrűségű, egyszerre sokkal több dimenzióban
változó pokolibb élettérben, amíg teljesen le nem bomlanak, meg nem tisztulnak az élet során rájuk
rakódó tisztátalanságoktól, erkölcsi szennyezettségtől, és a tisztítótűzben áramlást azok joggal a
pokolban keringésnek, a folyamat megszűnését az ilyen pokoli élettől megváltónak éreznek.

A szabad áramlásnak véges lehetőséget adó befelé áramlás megfordulásakor, az élet és a halál
váltásakor az új életbe szerveződést lehetővé tevő impulzusban differenciálódás történik,
amelyben az életképesség, a szerencse és az Isten akarata egy életre eldöntő sorsfordulatot
eredményez. Az élet kezdete, és a befelé áramlás végén a nagyobb energiaszintű szerveződést
és az egyediség felé kiteljesedő fogantatást eredményező impulzusban részesülnek, amelyben
az antitárssal nemcsak a korábbi szerveződést megsemmisítő nagyon nagy erejű impulzus
keletkezik, hanem a sikeres differenciálódás egy része fúzióban végződik, és a kikerülhetetlen
eseményben a korábbi elöregedett életek túlélőképes, sikeresen együttműködő részecskéiből
nagyobb energiaszintű szerveződést, új életkezdeményt, eltérő egyediségű életvariációt hoz
létre. A befelé, a nagyobb energiaszintű szerveződés fejlett központja felé áramló, gyorsuló
részecskék egy része új együttműködésbe szerveződik, tömörül, és a kellő életrugalmasságuk
miatt fiatal neutronként kivágódik, kirepül, kivándorol a környező élettérbe. A nagyobb
energiaszintű szerveződésből nagy lendületenergiával kifelé tartó, éppen-csak megfogant,
kezdetben ég védett életpályákon áramló fiatal neutronok azonban nemsokára a valós
élettérbe kerülnek, amelyben az élet analóg fázisában szerveződő, velük azonos, vagy
ellenkező irányba, a fejlett szerveződési központ felé áramló részecskékkel hozhatja a sors
össze őket. Ha ellenkező nemiségű, de kellő azonosságú részecskékre találnak, egymás
lendületét, szimmetriahiányát semlegesítve a korábbi életáramlási irányból azonos életcél felé
terelődve a találkozási színhelynek megfelelő élőrétegben folytathatják az életüket, és a
párkapcsolatot. Tehát a valódi élőrétegbe, életbe terelődéshez, a túlfejlett, túl gyorsan változó
ördögibb világból kifelé áramló, mást akaró, és a másik analóg környezeti élőrétegben, időben
változó mezőből kiszálló, az egyediség felé, részben éppen ellenkező életciklus felé fejlődő
részecskék párba épülésére van szükség. A kifelé haladó, de analóg párra nem találó
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részecskéknek kevésbé csökken a forgásban, töltöttségben, vagy neutralitásban, túl gyors
életáramlásban érvényesülő szimmetria hiányuk, egy idő után utódok nélkül felbomlanak, és a
lendületet vesztő részecskéik beágyazódnak a szabadabb tér kisebb energiaszintű mennyei
szerveződéseik közé. A szabad szárnyalás és az egyediség lehetőségén kívül mindent megadó,
magas önfegyelemre kényszerítő paradicsomból csak akkor van kiáramlási lehetőség, ha egy
kellő töltöttséggel, vagy indulattal rendelkező neutrontól az új életáramlás kialakulásához
szükséges lendületet, vagy perdületet, töltöttséget, energia kölcsönt kapnak. Az ilyen elromló,
az Isteni mezőt, a paradicsomot elhagyó, lázadó angyalok a környezet erkölcsi alapállása
szerint bűnbe és szerelembe esnek, fogyasztanak az almából, az élet jelképéből, a tiltott
gyümölcsből, és az anyagi valóság, a szaporodás és az életbe áramlás felé halad az állapotuk.
A természetben megismert tavasz, a fiatalság, a nyár, a kiteljesedés, az ősz az élet
gyümölcseinek és termésének a beérése, és a szépség és az élet elmúlása. A szerveződési ősz
végét a tél deres állapota követi, amelykor az élet elfolyósodik, nagyobb azonosságúvá válik,
és új életciklusba szerveződik. Ezt a ritmust követi a mikroszintű kvantum evolúció, és ezzel
analóg, de nagyobb időfolyamatban változnak az emberek, a csillagok, és a még nagyobb
energiaszintű együttműködő szerveződésekbe, életláncot képező életpiramisba szerveződő,
időben változó és változtatóképes energiával rendelkező élőrendszerek.
16. ábra: Az életbe szerveződés évszakai, az élet rendszeres periódusai
Diploid, polarizált, elfolyós
állapot, a szerveződési tél
vége és az új élet kezdete
Párba szerveződés, energiában
növekedés, vegyi keveredés és
a haploid állapot kezdete

A szerveződési tavasz, az
alszerveződési részecskékben
keveredés, és a fúzióban
keletkező többlet energiától
kiteljesedés, az energiában
feltelés, és a másság
növekedésének a kezdete.

A szerveződési ősz, az élet gyümölcse beérik,
az elöregedett szerveződés feszültséggel telik
fel és lebomlik, az élettér átalakul és újra
diploid állapotba szerveződik, felkészül az
elfolyósodásra, a szerveződési télre.

A szerveződési nyár, a megtermékenyítő
képesség, a kiteljesedés és a teljes
életerő elérése, de ez a feszültséggel
feltelés a szerveződési ősz kezdete, a
haploid állapot vége.

A kifelé tágulásra késztetett (elöregedő) életbuborékoknak azonban végesek a lehetőségeik, a
feszített húr és a szerveződésbe tömörült részecskék együttműködése egyszer-csak elszakad,
amelykor a nagy, öreg és már az életváltozásba belefáradt buborék elpattan. A nagy buborék
elhalásakor azonban az addig a belsejében együtt változó, és a továbbiakban is együttműködő,
együtt maradó, a környezet analóg szerveződéseivel sikeresen szaporodó életbuborékok
azonban túlélhetik e makroevolúciós időszakot, és folytathatják a korábban megkezdett
életváltozásként ismert változási folyamatot. A befelé sűrűsödés lehetősége végtelen, de a
lendületben és a tömörödésben véges lehetőség, amely a környezeti nyomás csökkenésekor
azonnal kifelé haladó szétáramláshoz, az életben kiteljesedéshez vezet. A szétáramlás
azonban véges lehetőség, mert az együttműködők egyre jobban eltávolodnak egymástól,
amely miatt az együttműködések többsége egy idő után megszakad. A korábbi
szerveződésben épült egyedi, individuum élet itt megszakad, de eltérő összetételbe átépülve új
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dinamizmussal folytatódik. Az élet a fogamzástól, az életmagba besűrűsödéstől a széttágulás
és a kiteljesedés felé halad, az idő ettől látszólag egyirányú. Az idő ettől a különbségtől lett
egyirányú, a fiatalságtól az öregség és az elmúlás felé, de valójában az elmúlttól az időben
későbbi elmúlásig haladó. Bár az elöregedett életbuborékok dinamikája csökken, amely miatt
idővel összeomlanak, elhalnak, elpusztulnak, de a bennük új életváltozásba szerveződő
fiatalabb életbuborékot képező, időben tovább változó, változtatóképességgel rendelkező
részecskéik mindig megújuló, eltérő összetételű szerveződésekbe épülve tovább folytatják, a
változás következményét, a kettős fejlődési lehetőségű evolúciót.
A fejlődés azonban az ellenkező irányba, inverzben is halad.
Ha az egyediség és a specialitás, a minőség felé fejlődik a mikroszintű élet, a makroszintű
környezet rendszerint ellenkező fázisban van, amely ilyenkor a nagyobb azonosság és a
nagyobb együttműködő képesség felé fejlődik. Ami a nagyobb energiaszintű szerveződésnek
az elmúlás, a szerveződési tél, az a fiatal és önálló életlehetőséget kapó szerveződésnek a
szerveződési tavasz. A nagy szervezetekből szétáramló új életvariációba épülő részecskék,
más, kellő életszimmetriával rendelkező csomópontokban ismét összegyűlnek, kellő hittel
összeadják az életenergiájukat, új élettereket hoznak létre.
Az evolúció a szabad áramlást lehetővé tevő tér és e térben fejlődő nagyobb szerveződések
életteret kitöltő arányainak az állandó változásáról szól. Az élet, az egyre bonyolultabbá és
ezért egyedibbé váló, az egyre gyorsabb változás lehetősége és a pokoli élet felé fejlődő, és az
ehhez képest visszafejlődő, nagyobb azonosságúvá váló, az időben változó többi kisebb
energiaszintű részecskének áramlási lehetőséget biztosító szabadabb, kisebb energiaszintű
szerveződésekkel kitöltött élettér arányairól és a szabad szárnyalás lehetőségéről szól. Ezt
értelmezzük relatív szabadságként. Az élet azonban nem szereti a szélsőséges állapotokat.
Sem az unalmas nagy azonosságot, a túl kevés, sem a túl sok változást, a túl nagy
feszültséget. A középút közelében maradásra, a kiegyenlítetten változó lineáris életre
törekszik.

A csillagrobbanások és a Napkitörés következménye, összefüggése:
Az elmúlt években észleltük az évszázad legnagyobb napkitöréseit. Ezeket az eseményeket a
Napba egyszerre nagyobb tömegben beérkező, még nem teljesen elgázosodott, a beérkezési
terület feszültségéhez és hőmérsékletéhez viszonyítva hideg idegen anyag beérkezése,
gerjesztése váltja ki. A beérkező anyag ilyenkor nem gázosodik el teljesen a Nap felé haladása
során. Rendszerint a Napot, mint életteret nem szabályos keringési pályán, nem lassan
megközelítő idegen szerveződésről van szó, hanem szabálytalanabb, radiális pályán beáramló
idegen (és neutrálisabb) részecskék kellően összetartó, de a Napnál sokkal kisebb tömegű
szerveződéseiről. Ez lehet egy korábbi elhalt kozmikus szerveződés, egy csillag hontalanná
vált, elárvult maradványa, vagy szabálytalan pályára ált fiatal aszteroida, esetleg üstökös,
vagy más intersztelláris gázfelhő állapotba párolgott részecskemező. Ilyenkor a radiális
sebesség és az idegen szerveződés sűrűsége általában túl nagy ahhoz, hogy a közeledés
közben teljesen elgázosodjon, (hogy a lendületenergiája elvesszen), és még jelentős tömegű,
nem teljesen elgázosodott, relatív hideg állapotba ér a beáramló hidegebb anyag a Nap
fortyogó katlanába. A becsapódó hideg anyag éppen úgy viselkedik, mint a háziasszony serpenyőjébe kerülő
vízcsepp, egy pillanat alatt elgázosodik, és a keletkező helyi gáz nyomása miatt a belső anyaggal keveredve
kilökődik a kisebb nyomású térrész felé. Ezek a kitörések olyan vegyes állapotú, részecskékkel

kitöltött élettereket, később aszteroidákba szerveződő csillagmagokat hoznak létre, amelyek
hamar kisodródnak a Nap Ort övezeteként ismert külsőbb határfelületére. Az elöregedő,
pályát és áramlási szabályt tévesztő csillagtéri ionos szerveződéseket tehát elnyelik a
környezeti nagy halak, amelyben differenciálódnak, és eltérő összetételű új életbe
szerveződnek.
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A Napba és a csillagokba is rendszeresen nagyobb csoportokba szerveződve beérkező
részecskemezők rendszerint a nagyobb energiaszintű környezetváltozás kialakulásakor, egyegy elöregedett csillag szupernóva robbanásakor válnak hontalanná, szabálytalan életáramlású
elárvult szerveződéssé. Ha elhal egy távoli csillag, a felrobbanásakor, a szerveződési tér
átalakulásakor a legkisebbre porlódott kvantumméretnél is kisebb, mérhető tömeg nélküli
részecskéi szinte jelen időben szétterjednek a térben, és az egymást követő,
röntgensugarakként érkező hullámai gerjesztik az élőrendszer mikroszintű szerveződéseit. A
nano méreteknél is kisebb kvantumokban érkező részecskék felgyorsítják az életidőt, a
változást a mikroszintek alatt, amelytől energiahullám, változási hullám indul el a környezeti
élőrendszerben. Bár a gyorsan tovahaladó energiahullámnak a nem kölcsönható része már
régen a távoli csillagmezőknél jár, de a kölcsönhatásba került kisméretű részecskék
differenciálódási és szaporodási folyamatba kerültek a környezet szerveződéseinek a
hézagaiban lineáris evolúciót folytató mikroszint alatti élőrendszerrel. A kis részecskék a
szerveződési ősz állapotába kerülnek, feltelnek élettel, majd feszültséggel és ezzel egyre
nagyobb élőszintnek közvetítik a csillagrobbanáskor kapott kölcsönhatás információját. Azok
az elöregedett, már rugalmatlan nagyobb energiaszintű életbuborékok, amelyek nem bírják a
belső feszültség növekedését, a kiteljesedés, a szerveződési nyár végén elhalnak, vagy
szaporodási folyamatba kerülnek. Az energiahullám gerjesztése egyre nagyobb energiaszintű
élőrendszerekhez ér, amelyet növel, hogy a felszabadulás után gyorsan ideérkező neutrális
részecskéket később egyre nagyobb tömegű, sikeresebben együtt maradó elárvult, vagy azóta
kifejlődött részecskeszerveződések követik. A tér és idő fejlődése ideális esetben úgy halad,
hogy a szétáramló gerjesztés éppen olyan sorrendben emeli meg egymás után a kisebb, majd a
nagyobb energiaszintű szerveződések belső feszültségét, hogy mire az elárvult, de a nagyobb
energiaszintű rendszerrel is kölcsönhatásképes, nagyobb tömegű részecskék ideérnek, azok
éppen megfelelően feszült, szaporodóképes állapotba kerülnek. Az utódok szaporodási
ciklusát a keringések során és az életváltások miatt is periodikusan kialakuló felmenői
elhalással, látogatással járó események vezérlik. Mivel a környező térben a csillagélet-halál is
folyamattá vált, ezek az események is periodikussá és rendszeressé váltak. A nők és a nőivarú
szerveződések fogamzó képességét, a sárgatestek és a tojások, a hormonok és a peték
kifejlődését is ezek az események vezérlik. Miként a hold ciklikus keringése, pontosabban a
közelebb és távolabb kerülése befolyásolja, sőt vezérli a Nők termékenységi ritmusát, úgy
vezérli a tavasz és az évszakok váltakozását a Naphoz közelebbi élőrétegbe kerülés és
távolodás. A bioszféra termékenységi ritmusa, a szerveződési tavasz a nagyobb lineáris
gerjesztést kapó Földfelületen mindig megerősödik napközelben, és meggyengül, ha a beesési
szög, vagy a távolság változása miatt a Föld lehűl, mert éppen kilégzik. Hasonló a helyzet a
még nagyobb felmenői csillagrendszerek körüli keringésekkor, amelykor ha nagyobb
változássűrűségű térbe érve a felmenőhöz, vagy egy környezeti rokon csillaghoz közelebb
kerülünk, nő a változássűrűség és a feszültség, az élet feltelik belső feszültséggel, hogy a
kisebb nyomású élettérbe érkezve újra kilégzés kezdődjön és leadja a feles energiáját.
Egy távol, sokkal korábban elhalt, felrobbant élőrendszer röntgen és fénytartományban érkező
hullámai már régen áthaladtak a terünkön és az időnkön, gerjesztve a legkisebb energiaszintű
élőrendszert, de ez az energiahullám, csak lassabban terjed át a környezetre. Lehet, hogy több
évszázad, vagy évezred kellett ahhoz, hogy a napra már nemlineáris kölcsönhatást gyakorló
hajdan szabaddá vált csillagmaradványok ideérjenek. Mire megjöttek, az élőrendszerünkön
már végighaladt az a korábbi robbanás által elindított, előkészítő hullám, amely egymás után
gerjeszteni kezdte a kisebb, majd a nagyobb energiaszintű változó rendszereket, amelyek a
megfelelő időre fogamzásképes állapotba kerültek. Feltételezhető, hogy akkor érkeznek meg a
későbbi nagyobb energiaszintű rokonok, amikor a mikro-szintű gyors szerveződések, a kémek
és a felderítők már elvégezték a munkájukat, és kellően előkészítették az életteret a várható
változásra, a nagyobb energiaszintű rendszerek sikeres megtermékenyítésének az
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előkészítésére. Lehet, hogy a belső feszültséggel feltelés, az elöregedett rendszerek
szaporodásképes állapotra kerülése már elégséges ahhoz, hogy a rokon felmenők eltérő águ
leszármazottainak a még szükséges és elégséges azonossága a termékenyítésben sikerrel
járhasson. Ha közelebb kerülünk egy már elég távoli, de még kellő azonosságú rokon
csillagszerveződéshez, az azonos síkban, és közel azonos sebességgel keringő
alszerveződések sikeres impulzusokban nászra kelhetnek. Ha már kialakult a szerveződési
életváltásra alkalmas állapot, az öreg és a fogamzó képes állapotban lévő szerveződések
megfelelő feszültséggel feltelése, már csak a lendületes neutronoknak kell megérkezniük,
hogy a szaporodás nagyobb energiaszinten is megtörténhessen. A Nap lehet hogy már
elhagyta a termékenységi időszakát , és olyan korba került, amikor a beérkező környezeti
gerjesztés már képes jelen időben feldolgozni, a terhességet, a szervezetének a megosztódását
már el tudja kerülni. Lehet, hogy még rendszeres peteérései vannak, de ezek már hold és
bolygógyerekek fogamzása nélkül a rendszeres menses eltávozásával érnek véget.
A Föld és a környezeti bolygók azonban még a termékenység állapotában vannak, és ha kérők
érkeznek, közel azonos síkú pályán keringés esetén nagy az esély a megtermékenyítésre. Ha a
környező rendszerek határfelületein keringő, már közös szerveződésbe épült neutronok
pályája időben és térben is sikeresen keresztezi valamelyik bolygó pályáját, megtermékenyítő
impulzus kialakulása várható.
A tavalyi és a két évvel ezelőtti napkitörés első energiahullámai tönkretettek néhány Japán
műholdat, de ezen kívül gerjesztették a nanoszintű élőrendszert. Lehet hogy az események
csak előkészítő előszelei a közeledő makroevolúciós változásnak, amelyre kétségtelenül
készül Gaia. Feltételezhetjük azt is, hogy a terünkön és az időnkön elsőként áthaladó
energiahullámok valóban gerjesztették a Föld életterében élő nanoméretű szerveződéseket,
amelyek kölcsönható-képes energiájának a jelentős része itt maradt az élőrendszerünk alsó
szintjén, szaporodást előkészítő energiahullámot gerjesztve. Mivel a kitöréseket követő első
hullámok a fény tartománya előtt, szinte jelen időben érkeztek, feltételezhetjük, hogy a
fényként érkező lassabb hullámait még lassabban ideérő, egyre nagyobb tömegű részecskék
invázióját hozó energiahullámok követik. Ez alulról gerjesztve az élőrendszerünket, egy
természetes energiahullámot indít el, amely egyre nagyobb energiaszintű szerveződéseket
gerjesztve ezek szaporodását előkészíti, és a nagyobb tömegbe szerveződött, kölcsönhatóképes részecskék megérkezésekor elindítja. A Napkitöréskor elinduló közeli
energiahullámokat tehát egyre nagyobb tömegű részecskéket tartalmazó energiahullámok
követik. Ezekből a hullámokból kialakult részecskék azonban még nem érik el a Földhöz és
az emberekhez mérhető kölcsönható-képesség értékét, hanem az atomi szinteken érkező
energiahullámokban érnek hozzánk. A beérkező energiaáradat növeli az élőrendszerünkben az
atomi és az elektronszintű szerveződések gerjesztését, amely idővel megemeli az
elektronszféra, majd a protonzóna életnyomását, élet telítettségét. A Föld távolabbi
határrétegeibe érkező foton áradat, szaporodási hullámot indított el elektron szinten, majd a
protonok és a neutronok, az atomcsaládok gyerekei is felszaporodtak. Ez növelte az
életnyomást a proton, majd ezt követően az életszféránkhoz közelebb lévő hidrogén
szférában, de egyidejűleg a Föld belső mikrokozmoszából is elindult, egy ellenkező fázisban
kifelé haladó ellenhatás hullám. Miközben kívülről, a makrokozmoszból is egyre közelebb ér
az élőrétegünkhöz az energiában feldúsult szerveződések egyre fejlettebb áradata, a belülről a
mikrokozmoszunkban kölcsönhatásba került, elinduló szaporodási hullám a belső
élőrétegekben is növelte az élet nyomását. A külső hatás ellen egy ellenhatás szerveződése
elindult. Az egymással szemben haladó és valamely életszférában éppen hatásegyensúlyba
kerülő két energiahullám ott fog szerveződési nyarat, magas impulzus sűrűséget okozni,
amely életzónákban legnagyobb téridős azonosságú, azaz fejlettségben a legnagyobb
azonosságú az élettér kitöltöttsége. Ha proton áradat (és fejlettségű) részecskék
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energiahulláma érkezik, az a protonszférában fog élettelítődést kiváltó kétfelé, kifelé és befelé
haladó energiahullámot elindítani. Ha a foton fejlettségű részecskék érkeznek, a távoli foton
övezetben lesz szerveződési nyár, amelynek az energiahulláma már a hidrogén, majd a
hélium, ezt követően a nitrogén szférában fog tetőzni. A nitrogén életszféra telítődése növeli a
levegő mennyiségét és nyomását, amelytől emelkedik az élőrétegünkben is a változás sűrűség,
és ettől melegebb lesz, egy melegfront éri el a térségünket. A melegfront hatására több víz
fejlettségű, az elfolyósodás szerveződési állapotában levő H2O szabadul fel a bonyolultabb
szerveződésekben kialakuló impulzusokban, a növények és a tavak, a vizek párolgása megnő.
Az élettér vízgőzzel telítődik, amely kisebb sűrűség részecskesűrűségű életbuborékokat
képez, amelyek kifelé áramlanak a belső életterekből ezért a szétáramlásukkal a köztük lévő
élettér tágul, amelytől a feszültségük csökken és a kevésbé gerjesztett hidegebb életszférákban
lehűlve lecsapódnak. Amikor az energiahullám kívülről ideér az élőrétegünkhöz, sok vízgőz
pára alakban elpárolog, majd lehűlésük után beborul az ég. Ha nem menne a vízpára hullám
ellenhatása kifelé, szállítva a Föld belsejében megnövekedett ellenhatás energiáját, akkor a
bejövő hidrogén fejlettségű energiahullámot nem tartóztatná fel semmi. A változás azonban a
Föld belső élőrétegeiben, a Föld mikrokozmoszában is azonnal elindul a nanoméretű
gerjesztés ideérkezésekor, és ellenhatás indul el, amely az alsóbb szférákban is kifelé ható, de
egyre nagyobb fejlettségű részecskék lebomlásával kifelé növekvő lendületáramú energiát
szabadít fel. Míg azonban a kívülről érkező és összetartó irányú energiahullámban a bejövő
ártatlan, neutrális angyali részecskék az egyre nagyobb energiaszintre, és bonyolultságba
épülve, fejlődve összeadják az energiájukat és a kiteljesedés felé, a szerveződési nyár felé
haladnak, addig a Föld belső élőrétegeiben már sokkal nagyobb fejlettségű szerveződések
lebomlása szolgáltatja az ellenhatást adó részecske energiát, az ellenlendületet. A belső
rétegekben lebomló, és az életből kifelé szálló, már széttartó irányú részecskéknek már kisebb
ugyan a lendülete, de nagyobb az élettapasztalása, fejlettebb az élettudása, ezért is képesek a
lendületes fiatalokat eltéríteni, semlegesíteni és az inváziót egy élőrétegben feltartóztatni,
vagy- és megállítani. Az új szerveződésekbe épülés lehetőségét megnyitó impulzus, tehát az
életből már kifelé áramló, elöregedett, de viszonylag nagy életteret kitöltő, a korábbi
szerveződésekből lebomló, elpárolgó tapasztalattal rendelkező neutrális részecskék és a befelé
áramló fiatal, de még tapasztalatlan részecskék kölcsönhatása során alakul ki. Az öregebb,
már neutrális részecskék és a nagyobb lendülettel érkező még neutrális részecskék egymásra
nagy változást generáló impulzusba kerülnek, amelyben az idősebb szerveződés részecskéi
megosztódnak, töltötté válva összekeverednek, a fiatalabb szerveződés részecskéivel, és új
vegyes állományú, egymáshoz kapcsolódó átlagos szerveződésekbe keverednek. Ilyenkor a
szaporodó szinten kialakuló frigyekből nemcsak átlagos, hanem a nagyobb azonosság felé
visszafejlődő, más tulajdonságában sikeres, vagy hamarabb lebomló, és az egyediség felé
fejlődő néha rendkívüli sikeres összetételű utódok születnek.
Valamelyik régmúltban kialakult csillaghalál életterünket és időnket keresztező
energiahulláma elérte a térségünket és az eddigi lineáris evolúció nemlineáris szakaszba
fordult. Az országunk és a társadalmi szerveződésünk már káoszban hever, előkészül a nagy
eseményre, az élettér megújulására. Éppen ideje, mert az emberek kis létszámú, tartós
hegemóniába kerülő csoportja már olyan nagyra terjeszkedett, hogy lezárta a kisebb
energiaszintű élőrendszer egészséges keringési lehetőségét, és ezzel lecsökkentette az
életáramlás lehetőségét. Az életáramlás szimmetriája, az életterünk szükséges sokszínűsége
elveszett, a szépséges Földanyánk, Gaia szaporodni készül. A feszültség már olyan
nagyszintű, hogy a bolygóban alkalmatlan életteret elhagyó elektron részecskék hatalmas
serege gyülekezik a termoszférában, igyekszik feltartóztatni a kívülről ideérő külső inváziót, a
távoli csillagrobbanás egyszerre érkező, már elektron fejlettségű tatárhadát. A nagyobb
változássűrűsége miatt átjárhatatlan határfelület azonban nemcsak befelé, hanem kifelé is
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lezárja az átjárást, megakadályozza a bolygónk belső fejletlen energiájának az elvezetődését,
és az életterünk ismétlődésekkel, azonosságokkal telik fel. Nő az élőrétegünkben az élet
nyomása, amely miatt növekszik az esélyünk arra, hogy a Föld a vizes korszaka véget érjen.
A Vízöntő időszaka a Föld életében rendszeresen kialakuló termékenységi ritmust jelzi.
Ilyenkor a beérkező részecskeinvázió hatására egyre több víz párolog el, egyre több vízgőz
kerül a bioszférába, megnövekszik az anyagcsere a termoszférába szállított energia
időegységre jutó mennyisége, ahol a vízgőz egy része tovább bomlik, és házasodni kész
szegény oxigénre, és energiában dús, de lendülettel rendelkező hidrogénre bomlik, majd új
összetételben ismét víz állapotba fejlődik. A sok eső, az először hideg csapadékos, majd túl
forró nyár, az energiahullám megérkezését jelzi. Elérkeztünk a szerveződési ősz határához, az
élőrétegünk szaporodni készül. A szerveződési tél az elfolyósodás időszaka, amelykor sok
régi, már korszerűtlen, rugalmatlan, alacsony biodiverzitású szerveződés elhal és lebomlik, de
belőlük kiváló, még rugalmas részecskék eltérő összetételben új társas kapcsolatokba épülnek.
Az élet a nemlineáris időszakban is megy tovább, de ilyenkor sokat nagyol, és a sok
részletben pontosabb minőség helyett a lendületben fontosabb mennyiséget építi. A nagyévi
évforduló közeleg, közeledünk egy felmenő körül keringő, még kellő azonosságú rokon
leszármazókat tartalmazó életfelülethez, az életterünk szaporodását kiváltó
határfelületünkhöz.
Az élet, magas biodiverzitású sokszínűségen, átlagos fejlettségen tartásának a lehetősége:
Az élet lineáris lehetősége mindaddig folyamatos, amíg az életáramlás szabadsága kielégítő,
amíg nem alakul ki tartós hegemónia. Ha az életáramlás pályáit elzárja némely nagyra nőtt
szerveződés, elégtelen keringés alakul ki, és az élet minősége elromlik. Ez szükséges feltétel a
későbbi szaporodáshoz, ez váltja ki a sárgatest megérését, a placenta kialakulását. Lehetséges,
hogy a hegemóniába került gazdagokban éppen azok a részecskék szaporodtak sikeresen el, amelyek a
közelgő invázióban egyre több támogatást kaptak, amelyek ettől magabiztosabbá és sikeresebbé
váltak. A hegemóniába került szerveződések korábbi életszimmetriáját elrontó egyedi

töltöttség, a mindent lehengerlő akarat anyagi energiaszinten is sikeres kiterjeszkedése éppen
az élettér megfelelő nyomással feltöltődését és a szaporodási célt szolgálja. A zsidóknak, az
Isten akarata szerint kiválasztottaknak korábban is ugyanez a szerep jutott, az élettér
gerjesztése, az életáramlási csatornák kellő leszűkítése. Míg a II. világháború előtti gazdasági
válságban analóg módon megerősödtek, sikeresen jöttek ki a környezetben keltett
impulzusokból, kellően felkorbácsolták az indulatot, és a feszültséget, az élettér
szaporodásához. Az 1926-29-es nagy gazdasági válság azt jelezte, hogy az élettér ismét
szaporodni készül, és a hegemóniába került réteg sikeresen elzárta az akkori életáramlás
lehetőségeit. Az élőrétegek kb. 100 éves ciklusokban szaporodnak. Az 1830-as, 1840-es
években, és a napjainkba is kialakuló gazdasági pangás ismét egy nagy gazdasági válság, a
környezetváltozás lehetőségét jelzi.
A Marson található Mont Olympos valószínűen részecskegyorsító, amellyel vagy el akarták az akkori
marslakók téríteni a közeledő megtermékenyítő vendéget, vagy növelni akarták a hidegenergia
arányát, és a már kaotikus élettérben a rendezettség növelésére tervezték. A kerületi irányú
határfelületből jelentősen kiálló Mount gigant megváltoztatja az átlagos szimmetriafelület (a jelen
felületének) a kerületi irányú lamináris áramlását. A felfelé görbülő felszínt követve a csúcson ionos
szelet keltve, hatalmas ionáramlást kelthetett, amely a csúcson már nem forgó, nem töltött, lehűlt,
magas rendezettségű neutrális részecskenyalábként áramlott ki. A nagy energiájú koncentrált
neutronnyaláb valószínűen kevés volt, a már több darabban közeledő megtermékenyítő aszteroidák
eltérítéséhez, (vagy lehet, hogy ezzel segítették elő a közeledő megtermékenyítő mező
feldarabolódását), annál is inkább, mert nemcsak több darab érkezik ilyenkor. Lehet, hogy nem
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értették meg, hogy élő, irányt módosítani képes, szerelemre vágyó lényeket akartak eltéríteni. Ez a
fogamzásgátlás sikertelenné vált, és a Marson a rendezettség egy időre nagyon megemelkedett, de a
lecsökkent káosz után nemsokára a korábbinál egy ideig nagyobb rendezettségű új evolúciós ciklus
fejlődhet ki.
A templomok tornya is részecske gyorsítónak tekinthető, amelyik a felfelé áramló energiákat,
(templomi ének, kántálás stb.) nagyobb rendezettségre hozza. A templomban kialakuló, részben
interferenciába kerülő, egymást erősítő, részben önkioltó ének valóban feljuthat a bolygóközi mennyei
térbe. Ha a toronyban lévő kereszt nemcsak jelkép, hanem a feláramló, és már megtisztult neutrális
energiát oldalágra bontva lamináris életáramlásba visszaterelő, az életet és a rendezettség
növekedését segítő eszköz, akkor sikeres találmányként maradhatott fenn egy korábbi evolúciós
időszakból, vagy egy fejlettebb élőrétegben élők segítsége által.

Hogyan előzhető meg, és miképpen hárítható el az élőréteg, vagy a bolygó szaporodása.?
Nemcsak a nők lehetősége a szaporodást meggátló védekezés, hanem társadalmi szinten is
lehetőség van a nem kívánt terhesség, a szaporodás és a makroevolúció megelőzésére. Ha
azonban már túlhaladt a folyamat, és az események jelentős része után vagyunk, csak a
drasztikus beavatkozás segíthet. Nagyon nagy energiaszinten megkezdődött folyamatok
azonban már nem háríthatók el, és ha a beavatkozás látszólag mégis sikeressé válik (lásd
Tunguza meteorit szétlövése), sokkal nagyobb káosz teszi tönkre az életteret.
Az életterünk genetikai megújulása azért szükséges, mert a környezettől sikeres
elszigetelődésünk hatására lecsökkent az életterünk sokszínűsége, és a túl nagy azonosság
miatt kevés a sikeresen szeletelhető valóban új élettermék. Az azonosságok emberekben,
gépekben, eszközökben is felszaporodtak, egyre több reklám kell az egyre silányabb termék
eladásához, egyre rövidebb idő áll a rendelkezésre a napi betevő megszerzéséhez. Az időnk
már rohanóvá vált, az élet kereke egyre gyorsabban pörög a végzete felé. Ha elhárítjuk az Isten
által felkínált, az életterünket genetikailag megújító, sok fejlett gondolatot hozó, a termékeket
is megfrissítő anyagot, akkor keserves, még gyorsabban változó, pokolibb élettérbe kerülünk.
Feltételezhető, hogyha sikeres az élettér megújulása, egy új fiatal kisbolygóval, nagyobb
energiaszintű és ellenkező irányból érkező vendég esetén egy új holddal szaporodhat a
bolygónk. Bár a fajunkra jellemző élet az elöregedett bioszférán átmenetileg kihal,
pontosabban differenciálódik, de a kellően rugalmas élet a nagyobb frekvencián érkező,
áthatoló képesebb sugárzási energiát is megtanulhatja hasznosítani. A szorgos, és az ember
makrokozmoszt, életteret ismét felépíteni képes részecskéknek az életbölcsőkben átvészelő
csoportjai, – lehet hogy némileg javított változatban – hamarosan újjáépítik az ember életteret,
mikrokozmoszt, szerveződést.
Az élettér szaporodása, az egészségtelen életszerveződés szimmetriaromlásának a korai
jeleikor azonban még megakadályozható, az élettér szervezettsége és az elosztás arányai még
megjavíthatók. Ha az élőrendszer gazdasági keringésének az bedugulása nem nagyon
előrehaladott, ha a nem kellően ellátott életterekben lebontjuk a hegemóniába került
szerveződéseket és ezek által állított korlátokat, határokat, ha az életáramlás, az energia
elosztás egyenletességét idejében helyreállítjuk, azaz kieresztjük a gőz nyomását, levezetjük az élettér
feszültségét, a becsapódás talán már nem, de a megtermékenyülés még lehet hogy elhárítható. A
genetikailag frissítő beérkező anyag ez esetben nem csapódik ki az életterünkből, nem épül
feltétlenül éj élőréteget a bioszférán kívül, és a változás lineárisra csendesülő energiahulláma
a fejlődést növelve bennmarad a rendszerünkben.
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A sikeres megelőzés, levezetés esetén az életterünk felrobbanása, világégés kiváltódása
nélkül is megkaphatjuk és megérhetjük a nagyobb életszimmetriára törekvő Isten
üzenetét.
A valódi megelőzés azonban csak a megértés és a tudat megfelelő fejlődésekor alakulhat ki.
Ha a tartós hegemóniába kerülő tudós réteg nem sajátítja ki és nem zárja el az információs
energiaszintű ismeret szabad áramlását, akkor a kisebb energiaszintű információs energia, a
tudás fejlődése sem marad el az anyag fejlődésétől, amely ez esetben sok új sokak által
szeletelhető tortát hoz létre. Ha nem a fegyvereket, hanem a tudás fáját gondozzuk,
szorgalmasan és bőségesen öntözzük, a tudás és a megértés is kifejlődhet, és az energia a
nehézkes, sok energiavesztéssel járó gépek helyett az életünket segítő termékekbe áramlik.
A túlszaporodást azonban meg kell akadályozni, hogy az ember arányai a bolygó és az
életszférán eltartó képességével arányos maradjon. A programozott sejthalált, az életidő véges
voltát azért találta ki az Isten, mert a mi változásunkkor még inaktív részecskéknek is egyenlő
lehetőséget kívánt adni az életáramlásra. A gépeinkben már mi is megvalósítottuk, a
programozott sejthalált, a gépeink egyre rövidebb ideig életképesek, működőképesek, hogy
helyet adhassanak a fejlettebb, és korszerűbb szerveződéseknek. Az autóink, a telefonjaink és
a háztartási gépeink életképessége csak néhány év, a technikai evolúció követi a biológiai
evolúció trendjét.
Ha helyes biológiai sokszínűséget, magas biodiverzitású változatosságot, azaz megfelelő
életáramlási arányokat alakítunk ki, és a fogyasztók felhalmozódása nem haladja meg a
feladók eltartó képességét, az evolúcióban változó életfolyónk ismét lineáris mederbe
terelődhet.

Az életenergia hullámzása, térben és időben vándorlása:
A párkapcsolatba épülés lényege:
Ha elhal a csillagtérben egy nagyon sok részecskéből szerveződött, és sokféle méretű,
fejlettségű szerveződést közös szervezett élettérben, életpiramisba, életláncba gyűjtő nagy
energiaszintű szerveződés, pl. egy csillag, vagy galaxis, akkor a korábbi szervezettség
megbomlik, és nagyon nagy, elkerülhetetlen kivándorlóhullám, energiahullám indul a
környezetbe. Ezek az energiahullámok elkerülhetetlenek a szerveződési lehetőség, az életidő,
az életciklus lejártakor. Ha ilyenkor teljesen azonos szerveződési állapotban lenne a
környezeti tér egésze, ha a részecskék szerveződési azonossága nagyon magas lenne,
valószínűen rögtön együttérzés, együttváltozás és rezonancia alakulnak ki. Ilyenkor lecsökken
az életáramlás, majd a rezgés miatt elvezetetlen hő feltorlódik és valóba egy ősrobbanásszerű
esemény történhet. Ilyenkor az egész élettel kitöltött tér átalakul, felrobban, és a kisebb
nyomású környezetbe szétterjed, amelyből új evolúció és új mindenség keletkezik.
Amikor az elsőként komplex tudatot szerző Isten felismerte és megértette, hogy ez milyen
nagy veszély a már kialakult fejlettség és az élet szempontjából, valószínűen azonnal
lecsökkentette és megosztotta a korábban végtelen élet lehetőségét. Mivel a nagy
életáradáskor, mindenki egyszerre akart eláramlani az életre alkalmatlanná vált korábbi
élettérből, nagyon nagy tumultus és káosz keletkezett, a közlekedési lehetőségek leszűkültek,
és a korábban elégséges keresztmetszetű életáramlási csatornák bedugultak.
A folyamat újrakezdődésekor az életváltozásra vágyó részecskék egy részét a felrobbanó tér
közepére áramoltatva nagy sűrűségű szerveződésekbe tömörítette, és átmenetileg kivonta a
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forgalomból, másokat, akik benne voltak az angyallázadás szervezésében, elgázosított, és a
magukat az eseményektől kellően távol tartó szerveződési térben maradt és már több szabad
szárnyalási lehetőséget kapó szerveződéseknek szabadabb életáramlási lehetőséget adott. A
tér korábbi nagy azonosságú részecskékkel egyenletes kitöltöttsége megváltozott, és részben
az átlagosnál sokkal sűrűbb szilárd anyagba, és az átlagosnál sokkal ritkább gázanyagba
szerveződött át. A kisebb sűrűségű gázanyagok és a nagyobb sűrűségű szilárd anyagok közötti
szabadabb tér, a rotációs életáramlásra alkalmasabbá vált, a periodikus életáramláshoz
szükséges feltételek kialakultak. Az éppen kitágulva a szétáramlás felé fejlődő, és a kisebb
életnyomású szabadabb térrész felé áramló, elöregedő szerveződések részecskéi egyre
távolabb kerültek egymástól, egyre nehezebben tartották egymással a kapcsolatot, amelyek
egyszer megszakadtak. Azok a szerveződések, amelyek most-már a szabadabbá vált térben
sikeresen megtanulták az életáramlás, az élet vágyott szabadságának a lehetőségét, amikor
elfáradtak a magas változássűrűségtől, az életáramlással járó impulzusoktól már kellően
elporladtak, kiszorultak, kivonultak a nagyobb változássűrűségű, nagyobb életnyomáskülönbséggel rendelkező életterekből, és a sokkal nyugalmasabb, kisebb életnyomású,
alacsonyabb változássűrűségű vidéki ,,birtokra,, életterületre húzódtak vissza. A kisebb
nyomású, lassabban változó térrészben azonban kitágultak, majd lehűltek, megnyugodtak, és
beágyazódtak az azonos sorsot választók közé. Az idősebb, elöregedett szerveződésekben
azonban sok olyan fiatal, rövidebb életidejű, de gyorsabb életciklusú alszerveződés, kisebb
energiaszintű részecske lakott, akik éppen ellentétes fázisban a fiatalságtól az élet
kiteljesedése felé fejlődtek, akik bár összehúzódtak a kozmikus térben lassabban változó
határfelületekbe érve, de nem pusztultak el, csak spóraszerű nyugalomba kerültek. Ha a nagy
és öreg életbuborékok, egy fiatal és dinamikus részecske találatától elpukkadtak, a fiatal
életspórák kiszabadultak a szerveződés életteréből, az esemény nekik megváltást hozott.
Gondoljuk át, hogy mi történik az olyan életbuborékokkal, amelyek egy magas életnyomású
meleg térből a sokkal kisebb nyomású és hidegebb élettér felé, kifelé tartanak. Hasonló
folyamat történik, mint a puskacsőben. A kifelé áramló öreg buborékra, és a benne utazó
részecskékre sokáig egyenlőtlen erő, tartós különbség, állandó gyorsító erő hat. Mivel a
korábbi szerveződési helyen, élettérben nagyon nagy nyomás alakult ki, a kifelé áramlás
közben hátulról mindig nagyobb nyomás hat rájuk, mint előröl, a kisebb nyomású élettérből.
Ez mindaddig gyorsító erőként hat, amíg a külső élettér, határrétegek életnyomása kisebb,
mint a belsőké, azaz a gyorsulás időben tartós, folyamatos. Az öreg sokrétegű
buborékrendszer, olyan, mint egy űrhajó kapszula, fokozatosan gyorsul kifelé, amely alatt
megvédi az alrészecskéit, de a sok és jól szigetelő határréteggel védett belsejében magasabb
változássűrűsége miatt a térrész nem hűl teljesen le. A részecske űrhajó sokáig gyorsul és
tágul, és amikor az öreg buboréktér szétpattan, elhal a nagyobbá váló belső nyomástól, a
spórák kiszabadulnak, és a nagy áramlási sebességet megtartva szétrajzanak a környezetben.
Ha a nagyobb életbuborék-rendszer külső, védő és jó hőszigetelő határrétegei elpukkadnak, az
addig kellően melegebb térben lévő részecskék még jobban összehúzódnak, de megtartják a
korábbi áramlási irányukat, sebességüket és a megszerzett töltésüket, a spint is megöröklik.
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17. ábra: Az egymással fordított, ellentétes irányba szerveződő életidő:
A határfelületek közötti határrétegekben, életszférákban kisebb a változás sűrűség, kisebb az életnyomás,
apró részecskékben szegényebb ezért hidegebb a tér. Az ilyen térben összehúzódnak az életbuborékok,
megfiatalodnak, energiával feltelnek, nagyobb együttműködés alakul ki az egymáshoz közeledő
részecskék között, és szerveződési tavasz állapotába kerülnek.

Ifjúkor, az élet
első negyede,
Születési
hely

Tavasz, nyár, ősz, tél

Tél, ősz, nyár, tavasz
Öregkor, az élet
alkonya, a
szerveződési ősz

Ivarérett középkor, erőben,
energiában és életegészségben
kiteljesedés, szaporodási
lehetőség, nagy azonosság, a
más mezőből ellenkező
fázisban érkezőkkel.

Öregkor, az élet
alkonya, a
szerveződési ősz
Tavasz, nyár, ősz, tél

Tavasz, nyár, ősz, tél

Tél, ősz, nyár, tavasz

Tél, ősz, nyár, tavasz

Ivarérett középkor,
erőben, energiában és
életegészségben
kiteljesedés

Elfolyósodás, keveredés
az alszerveződésekben

Születési
hely

Ifjúkor, az élet
első negyede,

Elfolyósodás, keveredés
az alszerveződésekben

A határfelületeknél áramló neutronfüzérek, vagy a belőlük közös szerveződésbe épült már együtt
keringő aszteroidák miatt nagyobb a változássűrűség, magasabb a hőmérséklet, nagyobb az élet
kockázata, de nagyobb az esély a megtermékenyítődésre, a genetikai anyagcserére. Míg az egyik
születési térből az élet felé kifelé áramló részecskék mindaddig növekednek, amíg el nem érik a
felnőttkort, a születési hely és a célállomás közötti térrészt, az élet nyarát. A szerveződési nyárban
kiteljesednek, utódok nemzésére alkalmassá válnak. Míg az egyik szerveződésben született részecske
szerveződés a kiteljesedés, majd a szétáramlás, az öregedés, a szerveződési ősz felé halad, addig a
vele szemben áramló hozzá képest inverzben változik. A kiteljesedés során a legnagyobb az azonosság,
ezért itt alakul ki párkapcsolat és utódba átszerveződési lehetőség.
A két szülő közötti legsemlegesebb térben mindkét fiatal szerveződés éppen a szerveződési nyár és a
kiteljesedés, a nagy azonosság – és kellő másság, a legkisebb ellentét állapotában van. Ha ilyenkor
szerelembe esnek, abból utód foganhat, amely az alszerveződéseknek új életteret hoz létre, és mire
végképpen elromlik az élettér eltartó képessége, kiegyenlített, nagyobb életerővel rendelkező fiatal
életbuborékba, az életre alkalmasabb új élettérbe szerveződhetnek át.
A nagy azonosság, de (az életirányban, életcélban) a kellő másság állapotában párkapcsolat alakulhat
ki, és a fiatalok egy mindkettőjüknek semleges köztes irányba, a találkozási helyük szerinti
életszférába, határrétegbe letelepülnek, és közös életáramlásba, párkapcsoltba szerveződnek. Ettől
kezdve e részecskék rendszeresen ingáznak a fiatalok szüleit tartalmazó két élőréteg között, hol az
egyikbe, hol a másikba látogatnak. Míg az egyik fiatalnak a szülői környezetében a más élőrétegből
származó párja számít idegennek, a másik fél szülői környezetében pedig fordítva, amely miatt a
statisztikai többség a két szülői élőréteg között települ le, hoz létre a nagyszülőkhöz képest unokákban,
a szülőkhöz képest a már az utódaikba vegyüléssel vegyes genetikai anyagú leszármazói életteret.
Ha az élet akadályain, határfelületein sikeresen átjutó, elöregedő, nagy méretre kitáguló szerveződés
közel jut a neki idegenebb anyóshoz, a haladási irányba eső, sokkal nagyobb méretű szerveződéshez, amely a vertexét, az élete nyelőjét határozza meg- annak a nagy változássűrűségű valamelyik
határfelületén keringő neutron füzérektől találatot kap. Ha már információs energiával és
alszerveződésekkel is telitett, azaz túlszaporodott és nem elég rugalmas, elmerevedett, elmeszesedett,
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azaz nem rendelkezik deformáció-képes, az ütközési energiát is felvevő, elosztó gázszerű részecskéket
is kellő arányban tartalmazó határrétegekkel ezt az ütközetet nem éli túl. A belülről már nagyobb
életnyomással feszített buborék megérik és az addig a részecskéit egyben tartó határfelületei
felszakadnak. A részecskék a felszakadást elindító, becsapódó neutron füzér részecskéivel
összekeverednek, nagyon rövid idő alatt hirtelen túlgerjesztés, nagy életverseny, túlszaporodás és
azonossággal feltelés történik, és a végletekig fokozódó életnyomás kikényszeríti a határok
felszakadását. A szerveződés vegyileg is keveredett, párkapcsolatokba és gyermekekbe átszerveződő
utódoknak tekinthető részecskéi részben kiáramlanak az addigra már placentával határolt, fokozottan
védett (inkubátorszerű állapotba szerveződő) környezetbe, részben a megtermékenyített szerveződés
központjában lévő, a szaporodással a külső, beáramló energiától átmenetileg leárnyékoltabb élettérbe
keverednek. Gyakorlatilag változást és genetikai információt, gerjesztő energiát juttatnak az
elöregedett szerveződésbe, amelytől az megfiatalodik, a változás megelevenedik.
Ha megértjük, hogy a szív koszorúere miért meszesedik el, sok esetben a kisebb részecskéknek életteret
és környezetet biztosító nagyobb energiaszintű egyed, a szerveződés életét is veszélyeztetve, akkor
közelebb kerülhetünk az élőrendszer megértéséhez. Ha a szívben, mint élettérben élő, az érrendszerben
keringő, letelepedő részecskék egyike-másika nagyon nagyra nő, mert belül már az ő életterét is kitöltő
részecskék túlszaporodtak, ez súlyos szervezeti zavart eredményezhet. Ha az elöregedő részecskék a
szerveződési ősz állapotba kerültek, teljesen kitöltve az életteret, kitöltve a rendelkezésre álló
életáramlási csatornákat, kristályos állapotba kerülhetnek (meggazdagodtak, de nehézkessé, és
rugalmatlanná váltak), akkor az általuk nagyon leszűkített életáramlási csatornákban gátolják a
nagyon kicsi energiaszintű, még életképes fiatal, hatékony részecskék életáramlását. Gyakorlatilag a
szív koszorúereiben élő alszerveződések elöregedtek, túlgazdagodtak, az életáramlás biztosítására,
fenntartására alkalmatlanná váltak. Ha nem orvosolják, és nem távolítják el, pl. felbontással, másik
életáramlási csatorna beépítésével és az energia újraelosztásával a túl szűk keresztmetszetet létrehozó
túl gazdag sejteket, az egész szerveződés keringési rendszere összeomolhat, érgörcs, keringési
elégtelenség vagy infarktus, szívizom elhalás, és ebből a szervezettségi összeomlás, halál következhet
be.

Ha a vegyes szerveződési, életlehetőséget eredményező köztes élettér az alszerveződésekben
felszaporodik, megnő az életnyomása, a tér tágulásra kényszerül, az környező öregebb
élőrétegekben élők maguk között helyet szorítanak a fiataloknak.
Az előző ábrának van legalább még egy alternatív megoldási lehetősége is. Ha az együttélés
megszakad, vagy valamely szülőhöz közelebbi élőrétegbe települnek le a fiatalok, az adott
szülőnek megnő a párra (és az utódaikra) a befolyása, amelyet a másik fél nem jól visel, és az
egyoldalú ráhatást ellensúlyozni igyekszik. Ilyenkor a távolabb lakó másik szülőhöz sűrűbben
látogatnak, vagy a távolabbi rokonok látogatásait növelik. Az utódokra ható ráhatás
szimmetriája helyreáll. Ha azonban az együtt élők kapcsolata megszakad, vagy az egymáshoz
kötődés meglazulásával a saját útjukat kezdik járni, akkor a pártól mindinkább eltávolodva
egy másik nagyobb energiaszintű szerveződés felé kanyarodhat az útjuk. Ahogy közelednek
az egyre nagyobb változássűrűségű fejlettebb élettér, élőréteg, életállapot felé, úgy növekszik
a kísértés az egyre nagyobb izgalom, Adrenalin megszerzésére. A fejlődés hozza magával,
hogy minden megszokottá válik egy idő múlva, és egyre újabb és újabb, mind kockázatosabb
tevékenységbe kezdenek. Addig jár a korsó a kútra… míg egyszer nem sikerül Akella ugrása,
és az izgalmakat kereső szerveződés elöregszik, rugalmatlanná válik, egyre többet hibázik. A
belső együttműködés és a szervezettség romlása magával hozza az időben növekvő
hibalehetőséget, egyre nehezebb azonos ütemben visszaütni a környezetben felgyorsuló
változás esemény labdáit, és az időzavar, a belső kényszer és a feszültség fokozódik. Ha a
saját képességeit egyre jobban túlbecsülő szerveződés nem csökkenti idejében a sokszor általa
keresett kihívásokat, az szükségszerűen közelebb hozza a szerveződési végállapot lehetőségét.
Miközben magát kipróbálva egyre közelebb kerül a nála sokkal fejlettebbek életteréhez,
szerveződési zónájához, abban a környezetben, élőrétegben lévő magas változássűrűséget már
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nem tudja követni, ezért gyorsabban differenciálódik, a belső elkülönülés felgyorsul. Az
események a még életképes elektron jellegű fiatalok elvándorlásával, szerveződésből
kilépésével felgyorsulnak, az elöregedett, tehetetlenebb öregebbek, kellő rugalmasság
hiányában, az elnehezülés, az elfáradás, az elmeszesedés (kristályosodás) miatt már nem
tudnak szaporodni. A szervezet rugalmassága, szervezettsége csökken, és miközben tovább
áramlanak valamelyik nagyobb energiaszintű környezeti szerveződés egyre nagyobb
változássűrűségű élőrétegei és központja felé, az egyre gyorsabban pergő események, az idő
az addig szervezetten működő életrendszert felbontja, végül felemészti. Az elöregedett
rendszer egyszer csak beér a maga vertexébe, (nyelőjébe), amelyben általa már ki nem
védhető találatot kapva felbomlik, mint megismételhetetlen egyedi szerveződési rendszer, az
individuum elhal, de a határfelületekkel zárt rendszerbe kényszerített és a már kényszerű
együttélés szervezetlen rendszeréből kiszabadult alszerveződései az eseményben megváltásra
kerülnek, szabadabbá válnak, ismét szabadabban életnek, áramolhatnak. A rendszerben
kölcsönös gerjesztés alakul ki az életbuborékokat kibocsátó szerveződésekbe bejutó
elöregedettek elfogyasztódnak, de a fiatal, kellően életképes, rugalmas utódaik eltérő vegyülő
alszerveződéseikben beépülhetnek az új élettérben az élet folytatásába, fenntartva a nagyobb
energiaszintű rendszerek életképességét, gerjesztését, friss genetikai anyagot, információs
energiát szállítva a nagy energiaszintű élőrendszerek között.
A társkapcsolatnak van egy olyan aspektusa is, hogy a fejlődés felé haladó, de egymással ellentétes
irányba fejlődő pár tagjai az életidő első harmadában találkoznak egymással, amikor a részecskéiknek
választási lehetőséget kínálnak a visszafordulásra. Csak a párosodás során megnyíló
dimenziókapukon kell átmenni a céltól eltántorodó, a szülői életterületre és körülményekre visszatérni
kívánó részecskéknek, és a távoli cél helyett a hazafelé szállító szerveződésben (információs energiát
szállító eszközön) találja magát. Ha a tüzes részecskék eltántorodnak a számukra elégtelen változást
adó neutrális élettér felé haladó céltól, és nem kívánnak a nagy együttműködő közösség felé tovább
utazni, akkor csak át kell menni az egyik aktuskor a hazafelé tartó társ rendszerébe, szervezetébe.
Hasonlóan, ha az Isteni közös mezőt elhagyó neutrális részecskék megbánták a rossz cél választását, a
párkapcsolat aktusaiban lehetőséget kapnak, hogy megtért bárányként visszatérjenek a nagy
azonosságú közösségbe.

18. ábra: Az ellentétes irányba haladó életidő évelő életszakaszai
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A nagyobb, nemlineáris változások idején az elöregedett közös lélekbe szerveződött részecskék
felbomlanak, és ezzel a megismételhetetlen egyedként ismert individuum lélekbe, és a közös tudatba
szerveződött eredő is elhal. A közös rendszerbe szerveződött részecskékből a kevesek, a dominánsak,
az egyediségben fejlettebbek és erősebbek közös tudatba, de az éppen inkognitóba, elnyomásba,
kisebbségbe kerülő kisebb energiaszintűek lélekbe szerveződnek. Ha az egyik nagy energiaszintű
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felmenőhöz közelebb kerülnek, az egyik csoport megerősödik, és a fejlődés őket segíti, de ha a másik
felmenőhöz kerülnek közelebb, akkor az addig elnyomottak, a kisebb energiaszintűek megerősödnek,
és az addig dominánsak kerülnek, kényszerülnek kisebbségekbe, ellenzékbe húzódni. Az éppen
távolabb lévő szülőtől, felmenőtől és rokonoktól messzire kerülők, nemcsak kisebbségbe
kényszerülnek, hanem a nekik túl idegen környezetben a hozzátartozói támogatás nélkül könnyen
elhalnak, felbomlanak, de közben kellően fenntartják az élettér különbségét. A szülőktől és a saját
életterülettől, a kezdeti nagy lendületben messzire elszakadt kisebbségek, fejlett korszerű de idegen
élettermékként bejutva a távolabb lévő szerveződésekbe, életterületekre, a minőségre vagy a
mennyiségre törekvő változással fejlődésre gerjesztik az életversenyt, és ezzel fenntartják az élethez
szükséges különbséget is. Túlszaporodáskor, inflációkor, elértéktelenedő mennyiséget termelnek, de a
recessziókor, a kényszerű összehúzódáskor, koncentrált, a részletekben is kidolgozott minőséget
hoznak létre. Mivel a közízlés, és a közigény is rendszeresen változik, a részecskék nem unatkoznak és
a megunt dolgok, az állandó környezetváltozatlansága helyett az Isten mindig biztosítja az élet és az
élettér, a környezet változását.

Ha az előbbi gondolatot a csillagtéri evolúció nyelvére fordítjuk, akkor megérthető, hogy a
kezdetben nagy életnyomású térből, szerveződésből indult részecskék, nagy és koncentrált
indulatra tesznek szert, ezért ők a hazai tájtól messzire eljutva, gerjesztik a távol lévő
szerveződésekben a nagyobb azonosságú, ott honos idegeneket, de minél nagyobb a környezet
nyomása, annál jobban összetömöríti, összetartásra serkenti őket az azonosság, a földiként is
ismert származási azonosság. Ha az életteret adó szerveződés túlságosan megközelíti a
többséget támogató felmenőt, a kisebbség összetartása megnő, összefog és a helyiekkel közös
új életcsírába vegyül, beolvad, de a genetikai anyagával felfrissíti a túl régóta lineáris és már a
megszokottsága miatt is elégtelenné váló változást. Az új keverékeknek, az utódokba vegyült
másságnak viszont magasabb lesz a biodiverzitása, a sokszínűsége, és mivel a kisebb tömege
miatt kisebb a tehetetlensége, nagyobb lesz az életnyomása, messzebb tud elrugaszkodni a
kezdetként megismert élettérből. A sikeresen vegyülők, és a sokszínűséget sikeresebben
megtartók kevésbé viselik rosszul a környezetváltozást, ezért ha a nagyobb energiaszintű
élőrendszer, a környezet szaporodik, kevesebb veszteséggel túlélhetik, és létszámban,
tömegben és lendületben is megerősödve átvehetik a többség szerepét. Ha túl közel kerültek a
nekik környezetet adó szerveződéssel az akkori többséget megerősítő felmenői
szerveződéshez, ott nemcsak kisebbségbe kerülnek, hanem szétrajzanak és általában sikeres
felszaporodás veszi a kezdetét. A környezetet adó szerveződésben a dominális rend lassan
megfordul, és ahogy közeledik a szerveződés az addig kisebbségben volt, a távoli szülők által
nem eléggé támogatott szerveződések felmenőjéhez, egyre erősebbé válnak, és a korábban az
élet súlyát viselőktől is átveszik az élet terhét. A közös élettérben megmaradó, volt egyediség
egyre jobban a háttérbe szorul, kisebbséggé válik, az addig kisajátított javaktól elkülönítődik.
Ha ábrában szemléltetjük a folyamatot, akkor az idegen szülői szerveződéshez túl közel
kerülő, de már vegyes élőmezőkben mindig megnő a kisebbség, a másság elnyomása, és ezzel
nő az élet nyomása és az indulat is. Ez a folyamat akadályozza meg, hogy a köztes
szerveződés valamelyik szülőben landoljon. Az élőrendszer úgy alakult ki, hogy ha
valamelyik felmenőhöz túl közel kerül egy leszármazói rendszer, mindig megnő a közeli
hozzátartozóknak a hegemóniája, és egyre jobban elnyomják az élettől kevesebb támogatást
kapó kisebbségeket. Ez növeli a belső indulatot, és olyan eltávolító feszültséget,
nyomásnövekedést okoz, amely miatt az unoka otthagyja a vőjét szapuló nagyanyját. Az
egyik felmenő túl erőssé váló hatása, feszültségnövekedést, ellenhatást vált ki az utódban,
amely inkább eltávolítja tőle, és a távolabbi felmenő felé áramlásra serkenti. A belső
igazságérzet, a szimmetriára törekvés a többséget mindig visszafordítja a túl erős hatástól.
Ezek szerint, ha az előző ábrákon bemutatott, és a társának a felmenőjéhez túl közel kerülő
szerveződés valóban az életteret felfrissítő genetikai anyagot visz, de képes visszafordítani a
túlságosan az egyediség felé haladó fejlődést, és bár a korábbi szerveződésbe kapcsoló, közös
tudat felbomlik, de a dominanciaváltásban a lélek megerősödik. A kisebb energiaszintű
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részecskék eltérő összetételben újabb fiatal szerveződéseket, lényeket hoznak létre, amelyek
többségbe kerülnek és megváltoztatják a szerveződés közös akaratát. A nyergelj – fordulj
jelszó válik erősebbé, és az addig az egyediség felé rohanó fejlődés ettől kezdve visszafelé, a
térrész legfejlettebb központjától a nagyobb azonosságú élettér, életszféra felé veszi a fejlődés
és haladás irányát. Ha ez a szerveződés bolygó méretű lény, akkor a Nap anyjától, vagy a
Nagyanyjától a külső, távolabbi határréteg felé áramlik. Ha a szerveződés ember, akkor az
anyai hatás túlerősödése esetén, a belső igazságérzet, amelyet a belső receszív állományú
kisebbség, lelkiismeretként befolyásol, az apai élettér, mező felé hózódik, a külső
igazságtalanságot a belsőjében feldolgozva az igazságérzetének engedelmeskedik. A
kisebbségbe szerveződött, kevésbé domináns részecskéket azért nem látjuk, mert egyénileg
nem képviselnek erőt, veszélyt a nagy szerveződésre, kicsi a közös dolgokra a ráhatásuk, de
ha összefognak és megerősödnek, ha sokan ugyanazt akarják, már láthatóvá és a mást
akarókra, a haladást minden áron erőltetőkre veszélyessé válnak. Ettől kezdve ők lesznek a
látható többség, és a tér látszólag új, domináns szerveződésekkel telik fel. Valójában itt voltak
a látszó korábbi erősek között, csak kicsi volt az energiaszintjük és túl nagy az azonosságuk.
Míg a nekik idegen környezetben a kisebbségbe kerülők elgázosodnak, látszólag kicsi
energiaszintű részecskékké és láthatatlanná válnak, ott maradnak a köztes, egyre nagyobb
életnyomásúvá váló térben a nagy szerveződések által kicsire leszűkített életáramlási
csatornákban, elnyomva, elszegényedve, hatóképtelenné téve. A túl gyorsan változó élettérből
a szerveződés aurájába, termoszférájába, külsőbb környezetébe menekülnek, pontosabban
létrehoznak a korábbi gazdagabb élettér körül egy szegényebb, de egyre magasabb
változássűrűségű élőnegyedet. Ilyen negyedek szerveződnek a nagyvárosok körül, a paloták
szaporodásával a bádogviskók száma gyorsabban növekszik, a már nem fenntartható nagy
rezsivel terhelt bérházak helyett a hétvégi telepekbe, a kertekbe, és a városok körül megjelenő
kalyibákba húzódik az elszegényedő, de az indulatában növekvő feszültségű nép. Ha fordul a
sors, és a makroevolució megváltoztatja a kialakult mennyiségre és erőltetett haladásra
irányuló trendet, a belvárosok egyre veszélyesebbé válnak, elnéptelenednek (lásd Harlem,
Budapest Józsefváros, stb.) viszont a külterületi életterek változása, felvirágzása
bekövetkezik. Miként az Atlantiszt is elpusztította egy korábbi, az életszféra szerveződés,
vagy a föld energiaszintű lény szaporodása, a túl rosszá váló nagyvárosok is Szodoma és
Gomora sorsára jutnak. (valószínűen azért nem találják a kutatók Atlantiszt, mert nem egyet
találtak, a Föld korábbi fejlett evolúciós időszakai a túlnépesedéskor, a nagyévi felmenőkhöz
túl közel kerüléskor rendszeresen megszakadnak. Valószínűsíthető, hogy a Bermuda területén
csapódott be az az utolsó nagy megtermékenyítő, friss genetikai anyagot hozó részecskemező,
amely lehetővé tette a jelen civilizáció felfrissülését, kialakulását.
Korábban is rendszeres volt Gaia termékenységi ritmusa, amely kb. 25800 évente a közel
azonos síkban keringő nagyévi felmenőhöz közel kerüléskor megismétlődik. Ilyen
alkalmakkor a régi, már a biodiverzitásban, a sokszínűségben hiányos civilizációk, az
egyszerre, viszonylag rövid idő alatt beérkező idegen (hozzájuk képest túl korszerű) genetikai
frissítő anyagtól könnyen megváltoznak, vagy elpusztulnak. Földrészek süllyedhetnek el,
mások pedig kiemelkednek, és valószínűen így emelkedett ki egykor Amerika, miközben
Atlantiszok, legendás fejlett városok és földrészek süllyedtek el, Gaia ráncai változnak.
Esetenként kimaradnak a bolygók menszeszei, főleg ha a termékenységképes időszak végéhez
közelednek, ha elkezdődik a klimax, de még a termékenységi időszakban sem szükségszerűen
következik be minden ciklusban a megtermékenyítés. Valószínűen ilyen kimaradó
eseménynek köszönhetjük a szokásosnál nagyobb fejlettséget elérő, hosszú lineáris evolúciós
ciklust, amely a létünket és fejlettségünket is lehetővé tette, de egyben ez okolható az életidő
nemlineáris felgyorsulásáért, az életminőség elromlásáért.
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Az egyre kisebb átmérőjű térrészbe koncentrálódó részecskék sebessége és perdülete megnő,
és mivel a szétpukkadt öreg életbuborékban együtt életutazók egymással nagyon nagy, de
nem teljes azonosságúak, egymástól kicsit elmaradva füzérkukacba szerveződve, a legkisebb
ellenállású gyöngysor, vagy V alakzatban áramlanak tovább. Az ilyen részecskék képezik a
Kupidó nyilát, és ha eltalálnak egy nagyobb, de hozzájuk mérhető fejlettségű részecskéket
tartalmazó, még kellően rugalmas életbuborékot, a sikeresen koncentrált lendülettel, kellő
összetartással, egymásba vetett hittel abba behatolhatnak, vagy azon áthatolhatnak. Ha a
másik, részben elöregedett buborék részecskéi még elég jól megszervezték az életterüket védő
határfelületüket, azaz még nem öregedett el az életbuborékba szerveződött élőrendszer, kellő
életrugalmassággal (belül még nem teljesen kitöltött, gázokat és öregeket is tartalmazó
élettérrel, és összetartással rendelkezik, akkor a koncentráltan behatolók lefékeződhetnek,
elveszthetik a korábbi lendületet, miközben a behatolás miatt gerjesztett állapotba kerülő
védők sikeresen lezárják a határokat. Nézőpont kérdése, hogy a még életképes rugalmas
buborék elfogyasztotta e a beáramló kicsiket, vagy a támadók vették be a várat. A fejlettség a
döntő, hogy kik szereznek dominanciát, a most-már közössé váló élettérben. Ha valamelyik
részecskecsoport sokkal fejlettebb, akkor hamar át fog hatolni a fejletlenebbek által állított
határokon, védőgátakon, és szétzilálva, elhagyja, vagy uralja és elfogyasztja, magába építi a
kevésbé fejletteket. Ha azonban egyforma fejlettségűek, és patthelyzet alakul ki, akkor hol az
egyik gerjeszti a másikat, hol a másik fejlődik előrébb.
A közös szerveződésben a változás felgyorsul, új életáramlássá szerveződik, és a tojásban egy
új élet kezd kifejlődni. Az ilyen életkezdemény megegyezik a tojásos, embrionális, peteszerű
szaporodási megoldásokkal, amelyet az alábbi ábrákon igyekszik Moetrius bemutatni.
19. ábra:

A tojás és a pete típusú életáramlás kialakulása.
A még kellően rugalmas, a középkora előtti időszakában
változó szerveződés valamelyik kellően védett belső
élőrétegébe, (a termoszférája alá) bejutó idegen genetikai
anyag keveredésének, és az új életáramlásnak kezdete. A
hasonló adottságú, fejlettségű, de eltérő életfázisban lévő
szerveződés belső határrétegeibe (a placentába) bejutó
idegen részecskecsoport idegen termékeket és eltérő, részben
másképpen fejlett technológiát juttat be az élettérbe, amely
életversenyt gerjeszt és a belső rétegben lévő kellően analóg
részecskékkel életbe keveredik, de közben lendületet, életerőt
veszít, és már nem tudja elhagyni az új életteret, a közös
szerveződést. Fúzió és együttműködés, új párkapcsolat alakul
ki. A genetikai reprezentáns részecskék vegyüléséből, sikeres
közös élőrendszerbe keveredéséből új élettér épül.

A folyamat analóg azzal, amikor a hajósok felfedeznek egy már hasonló, de eléggé elszigetelt
szerveződésekkel lakott szigetet, kontinenst, és egy részük szerelembe esik, beházasodik, az utódaiban
vegyül, ott ragad és végül a szigeten öregszik meg.
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A 20. ábra: A toroid típusú életáramlási rendszer, a bolygók és a csillagok szaporodási
megoldása, de az emberbe szerveződő részecskék is ilyen analóg tengelyszimmetrikus
életáramlásba szerveződnek. Az ilyen részecskeáramlási rendszer, szerveződés tipikus példája
az alma.
A biodiverzitásban, a genetikai sokszínűségében már csökkent szerveződésnek friss genetikai
anyagra van szüksége. Az ilyen elöregedett élettérben kívül neutron rétegek, beljebb fehérjében
dús élőrétegek vannak, belül pedig energiában dús sárgatest, életcsíra található.
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A még megfelelő életrugalmasságú, de már nem elég nagy életáramlású, még ivarérett
szerveződésbe bejutó fejlett idegen neutron gyorsan áthatol a szerveződésen, de közben megosztja
és egymással ellentétes forgásba hozza a régi szerveződés részecskéit, amelyek ettől töltötté
válnak, és a korábbihoz képest eltérő variációban életáramlásba kezdenek. Kialakul a
szimmetriatengely és a sarki-test, de a déli pólusnál kilépő részecskék visszavándorolnak a nagy
azonosság szerveződés, a saját élettér külsőbb határrétegeibe. A nagyobb áramlási sebességű
északi és déli pólus lehűl, kialakul a bolygónkra is jellemző toroid állapot, és a térenergia szivattyú
működni kezd. A toroidon átszivattyúzott, átsodort kisebb részecskék elfogyasztódnak,
beépítődnek, bekapcsolódnak az életáramlásba. A tömeg növekedésnek indul, és életáramlássá
fejlődik..

Azonosság és idegenség:
Amikor a szerveződések az erejük teljében vannak, ha a kisebb energiaszintű
alszerveződéseik túlszaporodnak, szükség van a megnövekedő életnyomás levezetésére, a
sikeres genetikai állomány elterjesztésére.
Ha egy nemzet szintjén következik be a szerveződési nyár, az élőterület az ország lelkét
képező domináns vezetőség által meghatározott életáramlási, életviteli, együttélési
szabályokat megismert, elszegényedő alszerveződések szétrajzanak a kisebb életnyomású
környezetbe, kivándorlás kezdődik. Ilyen sikeres szerveződési nyár indította el Dzsingisz Kán
tatárhadát, és valószínűen analóg felszaporodást eredményező energiahullám tetőzése
indította el a Magyarokat is az ő Kánaánjukba, Etelközbe. Miközben a megerősödött
nemzetek erkölcsét, szokásait és jogrendszerét ismerők szétrajzottak a környezetben,
elsősorban a közvetlen környezetre tudták kiterjeszteni a szokásaikat és otthagyni a genetikai
állományukat. A környezet azonossága ettől nőtt, az ellenszenv a következő generációkban
csökken, és egy idő és sokadik nemzedék után beolvadás, elvegyülés, befogadás alakult ki. Az
itt maradt tatárok, törökök, labancok, rácok első nemzedékei még idegeneknek és
jövevényeknek számítottak, de a környezetben a honos gyerekekkel együtt felnőtt
gyermekeik, unokáik már nem idegenek, már ismertek és elfogadottabbak voltak. A második
világháború végén itt maradt német, orosz, román genetikai vonalat is tartalmazó utódoknak
az azonossága már jobb a környezettel, mint a tiszta ,,ős,,- Magyaroké, és most hasonló
beolvadás, elfogadás és beépülési folyamat részesei vagyunk a Roma nemzetség
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magyarországi sikeres felszaporodása miatt. Hasonlóan nő az azonosságunk a Kínai és az
ázsiai bevándorlókkal, úgy tűnik, hogy az emberiség genetikai keveredése, az azonosság
növekedése is felgyorsult. Amikor az első nagy Európai kivándorlási hullámban a kontinens
túlszaporodott, és elszegényedett nemzeteinek a kivándorló hulláma elérte Amerikát, ott a
sokféleség sikeres biodiverzítása alakult ki. A polgárháborúban kialakult új dominális rendben
a sokaság és a sokféleség kellő azonosságra jutott, kialakult az USA-ra jellemző gondolkodás,
erkölcsi rend és új szokásjog. A korábban Angolok, Írek Olaszok Magyarok, Lengyelek stb,
későbbi generációkban sikeres keveredései egy új egyediséget hoztak létre, az Indián, az
Afrikai és az Európai emberekből származó genetikai anyagok, törvények, szokások sikeres
keveredése sajátságos sokszínű Amerikai gondolkodás és szokásjogot, életmódot hozott létre.
Az amerikai sokasodás és felvirágzás a természetes következménye volt a kialakult magas
biodiverzitású sokféleség sikeres keveredésének, az elszigetelődés lecsökkenésének, amelytől
később Európa elöregedett. A túlságosan bezárkózott, és a korábbi kivándorló hullámokkal
elveszett javait, energiatermelőit sirató, fájlaló Vén Európa, valóban elöregedett, a környezet
fejlődéséhez viszonyítva merevebbé és a politikájában is rugalmatlanná vált. A 2.
világháborús keveredés adott ugyan némi genetikai anyagot, de ez a helyiek túl erős
dominanciája miatt nem volt elégséges a genetikai és a gondolkodásbeli megújuláshoz, a
törvények a régiek maradtak, elavultak, az irányítási rendszerek és a túl régi hagyományokon
alapuló elosztó rendszerek korszerűtlené váltak. Európa energiatermelő hatékonysága
lecsökkent, ember részecskékben, szokásokban, törvényekben, elosztási módszerekben
frissítésre vár. Mivel a kontinens évszázadok óta nagyon korlátozta a más földrészekről az
energiával rendelkező emberszerveződése beáramlást, erős importra rendezkedett be, és a
korábbi gyarmatosítással szinte készen kapott javak miatt nem fejlesztette eléggé a
gazdaságát. Bár az 1800-as években kezdődött Ipari forradalom nagy hitet és lendületet adott
az akkor megfiatalodó, átmenetileg gyorsan gyarapodó Angliának, Európának, de a gazdaság
sikeres lendületét a fellendülés utáni energiaszegény időszak, a gazdasági válság megtörte,
elemésztette. Az amerikai kivándorlási hullám viszont olyan sok aktív és változtatóképes
energiával rendelkező ember részecskét szállított a fiatal kontinensre, hogy az valóban
megfiatalodott, dinamikus fejlődésbe kezdett és egy idő után az egész világban dominánssá
vált. Az amerikai állom azonban túl sokáig tartott, az államszerkezet és az elosztási,
gazdasági, jogi és szokásrend itt is elmerevedett, elromlott, amely következtében Amerikai
újra eljutott a belső differenciálódáshoz. Miközben a határain kívül igyekszik a megszerzett
dominanciát és a szépség látszatát megtartani, a látszólagos dinamikus fejlődés ellenére belül
erjedésnek indult. Amerika túljutott a középkoron, merevvé és fejlődésképtelenné vált.
Ha elkezdődik a világ eszmélése, önállósodása és az amerikai befolyás csökkentése (amely
már az Európai Unió szerveződésével egyértelművé vált), belső energiahiány, elosztási
zavarok kialakulása, felerősödése várható.
Amerikai álom öregedésnek indult, és az Ázsiai tigris rugalmasságához képest korszerűtlenné
és merev gazdaságszerkezetűvé vált. Míg az elöregedett Európa igyekszik felzárkózni, és a
tőle szellemi erőt, változtatóképes kiváló adottságú energiát elcsaklizó, elszippantó Amerikai
befolyást csökkenteni, máris új veszéllyel kell szembenéznie, a Kelet-ázsiai túlnépesedés
miatt már megkezdett betelepülőkkel, az életet frissítőkkel. Kína és Délkelet Ázsia több
Európányi lakossága hatalmas iramban szaporodik, és elkezdődött a mennyiségi és a
gazdasági terjeszkedése, a náluk koncentrálódó energia pozitív eredővel sikeres árucseréjének
a szétterjesztése. Bár az első hullám még csak a mennyiségében veszélyes, az olcsó árak és a
mennyiségre törekvés relatív silány termékei még nem teszik teljesen tönkre az Európai
piacokat, de beérkező árudömping, az életverseny hatására az európai minőség is csökken, az
olló kezd összezáródni. A várható ellenhatások következtében az európai mennyiség növelés
a minőség romlását, a minőségi különbség csökkenését fogja kiváltani, az Ázsiai felzárkózás
várhatóan nemsokára a minőségi hullámba fog átfordulni. Rövidesen elkezdődik az áruk
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mennyiségi és minőségi kiegyenlítődése, a különbség lecsökkenése, majd megszűnése. Ez az
az állapot, amikor a már nemcsak mennyiséget, hanem a minőséget is produkáló ázsiai
termékdömping hosszú időre kiszoríthatja a világpiacról és az európai piacokról is a kevésbé
rugalmas, korszerűtlenné váló vetélytársakat, amelytől Európa gazdasága megrendülhet,
összeomolhat, de Amerikában is a válság felerősödése várható. A folyamat előre látható,
mivel a magas önfegyelemmel és átgondoltan fejlődő Japán gazdasága már régen túl van az
árumásolás mennyiségi időszakán, és már olyan, az amerikainál és az Európainál is sokkal
jobb minőséget produkál, hogy a vezető fogyasztók nem tudják kikerülni. Japán sikeres
gazdasági terjeszkedési politikát folytat, miközben megfékezte a belső túlszaporodást, az
elosztásban kiváló, egyenletes energiaellátást biztosít az állampolgárként és emberként is
megbecsült, sokat utazható részecskéinek.
Amíg azonban Amerika a korábbi ciklusban fellendült a még sok változtatóképes energiával
rendelkező fiatal bevándorlóktól, egyidejűleg Európa elszegényedett, elöregedett az életerős
kivándorlók szellemi, fizikai változtató képességének a lecsökkenése miatt. Csökkent a
változás sűrűség, és az addig Európában mennyiséget termelő élet elkezdett lassabban haladva
nagyobb minőséget építeni. A helyzet átmenetileg konszolidálódott, de az Ázsiától geológiai
és társadalmi és az eltérő fázisú államszerveződések között vasfüggönnyel megerősített
határokkal magát elhatároló öreg kontinens csak nem lett fiatalabb. Mivel a bevándorlás és a
genetikai keveredés üteme csökkent, a magukat sikeresen megvédő országok bezáródtak, és
jelentősen elszigetelődtek az általuk megerősített határaik között. Bár a nyugati államok
nagyobb tömeget tartalmazó sikeresebb keveredése a nagyobb egyenlőség állapotába került
volt szocialista országokhoz viszonyítva a fejlődést meggyorsította, de ez csak addig tartott,
amíg máshol más ország-szerveződések, kontinensek felzárkózása nem vált sikeresebbé.
Kelet Ázsiai országok, élőkön a legkorábban eszmélő Japánnal elkezdtek gyors iramban
fejlődni, a sikeres európai, amerikai termékeket lemásolva továbbfejleszteni, és hamarosan az
európai és az amerikait termékekkel konkurálni képes jó minőségű élettermékeket
fejlesztettek ki.

Az élet mennyisége és minősége:
Amikor a természet megfelelő egyensúlyban van, és egy energiahullám éri el az élőrendszert,
az időegységre számítva megnövekedő energia feladás, a bőséges táplálék miatt a beérkezőket
fogyasztók rekordtermésekre számíthatnak. Ha a beérkező energiahullámban a sokféleség
kellő arányban képviselve van, a rekordtermés nemcsak bőséges lesz, hanem a minőségében
is kiváló. Ilyenkor bőséges csapadékra kell számítani, és az elégséges foton áradat miatt
egyenletes a gyümölcsfa fejlettségbe épülő tömeg mennyisége és minősége is kifejlődik. A
cseresznyefákon hatalmas tömegű cseresznye fejlődhet, és más gyümölcsfák is
roskadozhatnak a rengeteg lédús édes gyümölcs súlya alatt.
Más helyzet alakul azonban ki akkor, ha az energiahullám egy távoli csillagrobbanás
következménye. Ilyenkor viszonylag nagy időeltolódás keletkezhet a gyorsan és egyszerre
ideérő fejlettebb fogyasztók áradatának a hullámakor, a kevésbé fejlett még nagyobb
felülettömegű részecskéknek sokkal többet kell kerülgetni. Ezeknek a fotonoknál gyorsabban
áramló, kisebb tömegű és még neutrálisabb – tehát még feles spinnel sem rendelkező részecskéknek még nem volt idejük közös tömegbe szerveződni. A tömegkoncentráció
nagyon nagy, azaz a fejlett részecskék füzércsoportja nagyon kis méretű tömegbe tud
szerveződni, ezért nagyon gyorsan tud haladni. Mivel a kihasználhatóbb, kevésbé fejlett
részecskék ilyenkor egyrészt később is reagálnak, később indulnak, másrészt csak lassabban
haladhatnak, az energiahullám nem magas biodiverzitású eleséggel is ellátott csapatként
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érkezik, hanem olyan a környezetet letaroló sáskahadként, amelyik ott eszik és fogyaszt,
amerre jár. Ha egy fejlett csillag a halála küszöbére ér, már súlyosan differenciálódott
állapotba kerül, az elszegényedő, elhaló részecskéi körkörös gátat, határfelületet építenek
körülötte, ostrom alá veszik a túlfejletté váló központját. Ha kitör az angyalok lázadása, és a
csillagközpontra zúdul a szegény részecskenép, szupernóva robbanás, részecskeforradalom
történik, és a szegényebb forradalmárokból nagyon sok elhal, elporlad. Ha az ostrom miatt a
túl nagy nyomású élettérből kitörnek a fejlettebb és gazdagabb, részecskék, ez jelenti a
robbanás állapotát, nemcsak leverik a lázadást, hanem elporlasztják, kiirtják a szegényebb,
addig nekik is táplálékot feladó részecskenépet. Ha az elektronokkal analóg, nanoméretű
dolgozók száma drasztikusan lecsökken, krónikus energiahiány, élelemhiány alakul ki.
Valószínűen ennek is köze van a fejlett részecskék térbeli szétáramlásához. Gondoljuk csak
át, hogy mi történik akkor, ha egy sűrűn lakott életterületen tartós aszály keletkezik és
elsivatagosodás kezdődik. Kiszáradnak a termések, a folyók, súlyos aszály és krónikus
élelemhiány lép fel. Az életterület, amely addig a megfelelő termőképessége miatt ellátta a
környéket, egyszeribe kiszáradt pusztává változott. Ez történt Egyiptomban a Nílus
környékén, amikor súlyos éghajlatváltozás keletkezett, és az addig vízkedvelő akáciákkal és
zöld füvet bőven termő terület, néhány év alatt teljesen elsivatagosodott. Ha felrobban egy
akár elég távoli, de a családhoz tartozó csillag rokon, hatalmas részecskehullámok perzselik
fel az éppen útba eső életterületeket, és mint a sáskák elfogyasztanak, lebontanak minden
tápláléklehetőséget, a füveket, a vizeket és minden szerves anyagot.
Ez az az ok, amiért egy ilyen fejlett fogyasztókkal elárasztott térségben energiahiány lép fel,
mert a túlszaporodott életterületről beáramló idegenek, az elromlott szerveződésből,
környezetből menekülő részecskehullámok elfogyasztják a környezetben talált nekik eleséget
jelentő alsóbb energiaszintű tápláléklánc részét.
Ilyen esetben az addig ott élő termelők elszegényednek, termés és bevétel, élelem nélkül
maradnak, és a bőség félhullámát követő negatív energiahullám is végigsöpör a környéken.
A szárazság és az energiaválság, lehet hogy hét szűk esztendeig tart, de valószínűbben attól
függ, hogy milyen távol, és milyen nagy csillag halt el a csillagmérce szerint közeli térségben.
A csillagrobbanások azonban bármennyire is ekvipotenciális hullámokban indulnak a térnek,
az eltérő életnyomás miatt eltorzulnak, és a távolabbi térségekbe már egyenlőtlenül haladnak.
Jó példa a Rák köd, de más szupernóva maradvány alakjában is észlelhető a torzulás és a
deformáció. Amely térrészben még nagyobb az életnyomás, ott ellenállás kezdődik, és eltereli
az ellenséges invázió erejét. Ha valamely bolygó szintű szerveződések útjába kerülnek a
térségen átvonuló főtömegnek, ott valóban kő kövön nem marad, a sáskahad minden ehetőt
elfogyaszt, felbomlaszt, és amerre jár negatív energiaeredő, éhínség alakul ki. A közel lévő
bolygók csillagrobbanás felé eső felületei megperzselődhetnek, de a túlfejlett részecskékből
energiahulláma gyakorlatilag szinte akadálytalanul áthatolhat a fejletlen élőrétegeken,
legfeljebb a legbelső, sokkal fejlettebb életszférák tudják feltartóztatni, elterelni őket, ott
váltanak ki kölcsönhatást. Ilyenkor az alsóbb energiaszinteken az energia feladókban hiány,
létszámhiány alakul ki, de a felszaporodó réteget fogyasztóknak eljött a bőség és az
energiában feltelés időszaka. Ezek a szerveződése kiteljesednek, felszaporodnak, és az őket
fogyasztó láncszemnek továbbadják az energiát. A kiteljesedés egyre nagyobb
energiaszintekre ér, egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb egyediségű részecsketömeg
szaporodik fel, ér a nyár, a szerveződési kiteljesedés állapotába. Lehet, hogy a hét szűk esztendő, a
természet szokásos regenerációképességét jelenti egy átlagos távolságban elhunyt rokon esetén.

Ha az energiahullám a cseresznyébe épülő szerveződések szintjéhez ér, hatalmas termés
várható, de mivel ebből hiányzik a sokszínűség, ezért csak mennyiségi feldúsulás fog
bekövetkezni. Ha hiányzik a sokféleség, az élet egésze, egészsége, a kiteljesedés a
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mennyiségbe fog átszerveződni, mert az idő rohan és a fának nem lesz ideje minden egyes részecskéjét
megfelelő édességet adó sok kicsi életélménnyel, részlettel, tudással ellátni, tanítani, gondozni. Amíg tart az
egyoldalú táplálék hatása, addig nagy tömegbe épül a cseresznye, de nem lesz jó a
biodiverzitása, rövidebb életidejűvé válnak, és sokkal hamarabb elrothadnak. Ha kijavítja
magát a természet, azaz elvonul az energiahullám, és a szerveződési és a biológiai egyensúly
helyreáll, akkor újra javul a minőség, és bár kevesebb cseresznye terem, de az édes minőségi
áruként fog megjelenni a piacon.
Ha az átvonuló energiahullám következményét az emberi bioszféra szintjén keressük, akkor
sem kell sokat kutakodnunk. Amikor kevés az energia, kevés az idő, és már sokaságba épült a
kicsi biodiverzitású fogyasztótömeg, kiteljesedik a mennyiség és elromlik az élet minősége.
Ilyenkor nagyon sok a piacon az egymástól alig megkülönböztethető termék, jelentős
túlkínálat alakul ki mindenhol, és recesszió kezdődik. Amely vállalkozások, engedve a kor
követelményének, a kibocsátandó mennyiséget fokozzák, egyre nagyobb iramra (versenyre)
kényszerülnek, amely könnyen végletes időzavarba hajtja őket.
Az eltérő fázisba kerülő szerveződéseknek azonban ekkor nyugodtabb életidőszak következik,
és ilyenkor nem a mennyiséget fokozzák, hanem az átfutó energiahullámot és a számukra
csökkenő időritmust kihasználva a részletek pontosabb kidolgozása és a minőség felé
fejlesztenek. Amikor a mennyiséget fokozók kénytelenek az ár tartása érdekében egyre
rosszabb minőséget termelni, egyre silányabb termékeket a piacra dobni, a közízlés egy idő
után megelégeli az olcsó, de túl rövid életű termékeket és a közigény megfordul. Ez az az idő,
amikor lejár a Kínai termékdömping, az árubőség varázsa, és csökkenni kezd a vevő
érdeklődése az olcsó árukra. Mivel a munka nélkül maradók, több időhöz jutnak, a mennyiség
fokozása helyett kénytelenek a rosszat megjavítani, a minőséget fejleszteni. Ilyen megoldás
tette a Japán, és a Német gazdaságot a környezeténél eredményesebbé. Ha túl nagy az
életverseny, és már nincs értelme az egyre rosszabb minőség és a mennyiség termelése felé
elmenni, az idejében kapcsolók kihasználják a nyugodtabb időket a minőségi termelés
kifejlesztésére. Egyre több hasznos részlet kerül a termékekbe, a szív és a lélek elkezd együtt
dolgozni, érezni és gondolkodni. A széthúzás és a viszály időszaka után, az együttműködés
és az együttérzés, a konszolidáció időszaka következik.
A bolygószerveződésünk nemsokára a szerveződési újév állapotába kerül, de kérdés, hogy a
rajtunk már átvonult, részben belénk épült átvonuló részecskehadat milyen időben később
hozzánk érkező, kevésbé fejlett de nagyobb tömegű részecskeszerveződések követik.
A csillagrobbanásban nemcsak elárvult holdak aszteroidák és csillagmaradványok, hanem
lehűlve a megmaradó nagyobbakba szerveződő és velük közös szerveződésbe tömörülő, és a
hideg térben áramolva az alulgerjesztés miatt megszilárduló részecskemezők keletkeznek,
amelyek között szabálytalanok, radiális irányokba közlekedők és a szabályos életspirálokon
áramlók is találhatók. A terünket nemsokára eléri, és az életfejlődésünket keresztezi egy (vagy
több) ilyen energiahullámból nagyobb tömegű részecskékből már elég nagy aszteroidába, vagy
üstökösbe szerveződő, a Földnek friss genetikai anyagot hozó részecsketömeg. Ha Moetrius
megérzése igaz, akkor a 20-as és a harmincas évek körül fog hozzánk érkezni.
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Működés és gazdálkodás:
Az egyszerűbb szerveződéseknél, a kisebb vállalkozásoknál és a családoknál általában nem
szükséges bonyolult nyilvántartás a gazdasági helyzet megértéséhez, követéséhez. Ha az
egyik zsebbe (vagy a pénztárcába, a családi kasszába) pénz kerül, a kiadási lehetőségeket a
szükséglet és egy egyszerű szabály, a rendelkezésre álló pénz mennyisége, a fedezet
lehetősége határozza meg. Ez tehát az érzelmi alapú gazdálkodás, amelyben a vágyaknak a
költekezés mennyiséget jól érző, a pénzt kezelő családtagok szabnak korlátot.
Ha azonban nagyobb egy gazdálkodó egység, vagy több családot egyesítő szerveződés sokkal
bonyolultabb gazdaságát kell egyensúlyban tartani, amelynek nem csak egyszerű, egyutas ki és
bejárati csatornája van, akkor a hagyományos egyszerűsített nyilvántartás, az érzett lehetőség már
nem működőképes, már nem elég. Ilyenkor valamennyi bevétellel és kiadással el kell
számolni, és kell valaki, (vagy egy csoport) akik folyamatosan figyelik a bevételek és a
kiadások egyenlegét, hogy rossz gazdálkodás és tartós eladósodás ne következhessen be.
Ilyenkor minden pénzt és eredményt kezelő köteles a változásokról keletkező információt
rögzíteni, ezekkel rendszeresen elszámolni, és a kapcsolatoknak nyugtát adni, illetve az
átadott teljesítésekről nyugtákat kérni. Mivel minden partnernél ésszerűség esetén hasonló
analóg kettős nyilvántartás keletkezik, ezért minden változásnak van másolata és ikertestvére,
és ellenjegyzése, ellenkező előjelű esemény-párja. Az ilyen tükrözött nyilvántartásokat kettős
könyveléssel követett nyilvántartási rendszernek nevezzük.
A kettős könyvelés lényege, hogy a vállalkozásokat érintő változások mindig két helyen
jegyzettek, ami az egyik helyen adóság, az a másik helyen bevétel, vagy fordítva.
Ha jelen időben keletkeznek üzleti események, azok egymással képeznek kettős kielégítésű
egyenlegeket, azaz mindkét helyen egyszerre keletkezik egy rubrika a bevételről és a
teljesítésről is, azaz az egyenlegek eredője nulla.
A szolgáltat, vagy árut
ad át B-nek, keletkezik
egy áru átadó (vagy)
szállítólevele, és egy
tartozás feljegyzése. Ha
B jelen időben fizet,
keletkezik egy bevételi
bizonylat az eladónál, és
egy kiadási bizonylat a
vevőnél.

A

Áru vagy szolgáltatás

Jelen idejű értékváltozás = 0
Pénz, vagy ellen érték

B

Ha B vásárol, keletkezik egy
kiadási bizonylata, és
pénzállománya csökken, de
bevételre kerül és növekszik
az áru vagy eszközállománya
(esetleg a szolgáltatás miatt a
korszerűsége, az értéke), de az
egyenleg a kiegyenlítés esetén
nulla lesz.

Más a helyzet, ha a dolgok nem jelen időben kerülnek egyenlőségbe. Ilyenk, ha a
tárgyidőszaki vállalkozási, gazdálkodási eredményt, a jelen eredményét meg akarjuk ismerni,
hamarosan rájövünk, hogy az csak látszólagos képet ad a valóságról, amelyet ha jobban meg
akarunk ismerni, ki kell bővíteni az ismereteinket, a látszólagos képet és a jelen történéseit
befolyásoló, nem jelen időben párba kapcsolódó, időben elhatárolható dolgokkal.
Minden vállalkozásnak, gazdálkodásnak és szerveződésnek vannak nemcsak jelen időben
teljesülő dolgai, hanem olyan páratlan és egyoldalúan teljesített eseményei, szállításai,
kiadásai vagy és vásárlásai, amelyek ellentételezése csak később történik.
A jelen dolgok, áruk, szolgáltatások a korábban megtermelt, létrehozott dolgok és
eredmények következményének tekinthetők, azaz a jelen eredményeket befolyásolják a
jelenbe a múltból áthozott kötelezettségek és tartozások, az életet vagy energiát adók
követelései, vagy a nekünk járó, időben a múltból elhatárolt dolgok.
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Ha a jelent egy olyan határrétegnek képzeljük el, amely a múltból fejlődött ki, amelyben az
időben elhatárolt, a múltból páratlanul maradt dolgok, az özvegyek vagy a leendő már
megfogant utódok befolyásolhatják a jelen állapotát. Ilyenkor nem kettős direkt
jogviszony alakul ki, hanem egy időben elhatárolt befolyással bíró új módosító lép be, az idő.
Nézzünk egy példát: 21. ábra: A gazdálkodás és az energia egyensúly összefüggése
A múltat tartalmazó határréteg
A múltban keletkezett, de a jelenbe
áthúzódó kiegyenlítések, adott
előlegek, kölcsönök, tartozások és
követelések egyenlege (eredője).
Jelen időben történő változások,
eredmények, amelyeket befolyásolnak a
múltból áthozott páratlanul maradó
dolgok, de ezek is befolyásolják a jövőt

A múltból a jelent
befolyásoló dolgok
A jelen dolgai
jövő

A múlt vagy a jelen időben pár nélkül
maradó, keletkezett bevételek, (karmikus)
adóságok, elmaradt dolgok terhelik a jövőt
csak a jövőben kerülnek kiegyenlítésre.

Későbbi jövőben történő hosszú távú dolgok

A materialista idő iránya

Tehát minden, - karmikus, vállalkozási és jószolgálati (baráti, szívességi) adóság, az eredet és - a jelen
állapot elérésére szolgáló, de még rendezetlen energiakölcsön terheli, és a már elkészült,
másnak átadott, de azok által még nem elrendezett javak, szolgáltatások, szellemi segítések,
jótétemények javítják, befolyásolják, pontosabban módosítják a jelen állapotát, eredményeit.
Ez nem menti, ha a jelen eredménye csapnivaló, de megmutathatja a kialakulás folyamatát, és
a korábban felhalmozott eredménytöbblet időben elhatároló későbbi mobilizálása, visszafizetése
meghosszabbíthatja a jelen fennmaradási lehetőségét. A múltbeli dolgok egymáshoz
viszonyított eredője lehet semleges, ha az áthozottak egyenlegbe kerülnek, de lehet terhelő, a
jelen eredményét rossz irányba, vagy lehet javító, a jelen eredményét a jó irányba segítő.
Adott esetben a jelen rossz eredménye ellenére, a jó múltbeli cselekedetek (szolgáltatások,
forgalom (likvid) jó eredője lehetővé teheti a túlélést, vagy meghosszabbíthatja a vegetáció és
a vajúdás időszakát. A múltat túlélő páratlan tényezők, az özvegyek egymáshoz viszonyított
aránya határozza meg, hogy a jelent milyen irányban befolyásolják. Ha az özvegy férfiak, a
némi többlettel rendelkezők (a múltból áthozott (és beérkező) követelések vannak a némi hiánnyal
rendelkező özvegy nőkhöz viszonyítva többségben, akkor a múltból elhatárolt eredményt
módosító tényezők eredője is kedvező, javítani fogja a jelent, de ha az arány fordított, akkor a
jelenre ható, befolyásoló módosító hatása is negatív lesz.
Tovább bonyolítja a gazdálkodásokat, hogy a múlt történéseivel, módosítóival kiegészített
korrigált, a jelenben már kétoldalúan teljesedett eredmények sem tartalmazzák a teljes
valóságot, mert olyan pár nélküli, egyoldalú változások, cégnél szolgáltatások, áruszállítások,
teljesítések is történhetnek, amelyek ellenértéke csak a jövőben fog befolyni. Része a
vállalkozásoknak (és az életnek is) hogy jelen időben olyan szállítói (vagy karmikus)
tartozások is keletkeznek, amelyeket csak a jövőben fogunk kiegyenlíteni.
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Ha a múltból átkerült, az eredőt befolyásoló módosító dolgokat a jelen szülőjének, az átkerült
páratlan tényezőket időben elhatárolt páratlan özvegyeknek tekintjük, amelyből fejlődött ki
a jelen állapot, a van, akkor a jelen eredményéből kifejlődő későbbi a lesz állapotot a múlt és a
jelen leszármazójának, a ma gyermekének kell tekinteni. Ha a múltbeli dolgok, a szülői eredő
befolyásolhatja a jelent, akkor meg lehet érteni, hogy a jelen állapota is befolyásolja a jövőt, a
jelenlegi gyermek vállalkozást, a későbbi életet, a leendő későbbi eredményt, a majdani
felnőtt szerveződést, vállalkozást.
Ha a tér szerveződési lehetőségei felől közelítjük meg a múltat, akkor a társtalan, a már
neutrális, a pár nélkül maradó, időben elhatárolódott (itt maradt) személy, az özvegy, (a jelent
a múltból módosító tényező), és a gyermek, a még neutrális, az időben későbbre határolódott,
a jelen eseményeit később befolyásoló (költséget és eltartást igénylő) leszármazó.
Miképpen a múltbeli özvegyek jelent befolyásoló eredője is lehet jó, vagy rossz, hasonlóan a
jövőbeni hatások eredője is lehet neutrális, kedvező, (az élet reménysége), vagy a jelent rontó,
(eladósodott, sok tartozással tele) és ekkor kedvezőtlenül csökkentheti a dolog, a vállalkozás, a
szerveződés reálértékét. Ha a jövőre elhatárolt szállítói tartozás aránya (a kiházasítandó
leányka) a jövőben befolyó követelésekhez képest túl nagy, ez természetesen csökkenti a
vállalkozás, a szerveződések jelenlegi értékét és a fennmaradás lehetőségeit, a megmaradás
esélyeit. Ha az arány fordított, és a biztosan befolyó követelések, az értéket növelő, a későbbi
fő termelők, a még páratlan fiúk aránya a magasabb, az későbbi plusz várható értékbevétele
miatt növeli a vállalkozás értékeit és a megmaradás esélyeit.
Amelyik fiatal (kezdő) vállalkozásnak, szerveződésnek, életnek, a múltról még nincsenek
idegeneknek tartozásai, azok a kezdeti energiát adó, létrehozó cégalapítóknak, (a részecskéknek,
szülőknek, az Istennek) és az elődöknek tartoznak az eszközök, a szervezés és a többletigény
létrehozási értékével. A vagyontalanok, a múltbeli és a jövőbeli tartozásokkal és
követelésekkel sem rendelkező, tehát a jelen egyensúlyi állapotában, vállalkozási (élet) szimmetriában
lévő, csak a jelenre támaszkodni tudó vállalkozásoknál, szerveződéseknél kiemelten fontos a
jelen idejű teljesítések, a bevételek és a kiadások egyensúlya, a jelen és az idő egyensúlya.
Megváltozik azonban a helyzet, a tartalékkal nem rendelkező, a csak a jelenben élő, kicsi
tartalékú, vagy tartalék nélküli vállalkozásoknál, ha a környezetben nő a változássűrűség, az
időegységre jutóan kibocsátandó termék. Ilyenkor a szolgáltatás, szerveződés megtérülő
jelenbeli energia-kibocsátási igénye, és az egyensúly megmaradása még fontosabbá válik.
Ha nő a környezet változássűrűsége, ehhez képest kétfelé lehet elmozdulni. Vagy a környezet
elmozdulásától ellentétes tendencia felé, azaz ha a sodródó többség a nagyolás, a gyorsabb (és
a legtöbbször alkalmatlan) megoldás, a mennyiség növekedése felé mozdul (alkalmazkodik),
amelytől silányodik a termék, az élet, a kevesek a nagyobb nyugalomba kerülők a jobban elkészített
termék, a jobb minőség felé mozdulnak el. Ez akkor válhat be, ha már a környezet már
felismerte, hogy a nagyolás és a gyorsított de gyökértelen fejlődés erőltetése nem előre,
hanem visszafelé visz, káoszt gerjeszt és lesilányítja az életet, az élet minőségét. Ilyenkor
megnő a kereslet a jó, a minőségi szerszámokra, élettermékekre, és a hosszabb távra építők
időzavara csökken, uralhatják az időt és a kellően kontrollált fejlődést.
A többség azonban alkalmazkodik a trendhez, a kialakuló szélhez, és amerre fúj, arra mozdul.
Ekkor a mennyiségi termelés irányába mozdul el a legtöbb vállalkozás, amely miatt egyre
többet kell beinvesztálnia anyagba, termelőeszközbe, hogy a felgyorsuló forgalmat győzze.
Ha nem elég sok (és nem elég jó) vevőből áll a palettája, akkor bármelyik jelentős (domináns)
meghatározó szereplő (vevő, partner) (vagy az általa teljesítendő ellenérték beérkezésének a
késése, kiesése, időben már fel nem dolgozható veszteségbe, tartós, halmozódó időzavarba
kergetheti a vállalkozást. A mennyiségi termelés növekedése a minőség romlása és a
túlkínálat kialakulása felé hat. Ha silányodik a termék, nemcsak az életverseny növekszik,
hanem egyre többet kell költeni reklámra, szállításra, előre nem betervezett veszteségpótlásra.
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A mennyiség felé elmenő életverseny fokozása rontja a szerveződések hatásfokát, a
rendezettségi lehetőség és a megmaradási képesség eredőjét. A túlkínálat feszültséget,
inflációt és káoszt gerjeszt, feltölti haszontalan élettermékekkel az élőréteget, elrontja az
életteret, amelynek nemsokára megjön a böjtje, várható a hét szűk esztendő. Az ilyen
időszakokban elromlanak, leépülnek majd megszakadnak a kapcsolatok, és nem épül, hanem
bomlik az élet. Amikor azonban az elöregedett életek, vállalkozások leépülnek, azok romjain
az életképes ötletek, fiatal új vállalkozások, túlélő szerveződések erősödnek meg.
Ha nem megfelelően alkalmazkodik a jövőben várható igényekhez a szerveződés (vagy az
élet), leépül, lebomlik, a rosszul döntő többség sorsára jut. Azok válhatnak túlélővé, akik jól
ismerik fel az ellenkező irányba átcsapó tendenciát, a mennyiséget termelő többség
kialakulásakor az egyediséget termelő minőség igényét. Az élet igénye változik, és ha az
élettér a túl sok de silány élettermékkel betelik, az egyedi minőségre, a jó és tartós
szerszámokra, cipőkre, használati dolgokra a kereslet megnövekszik. Amely vállalkozások jól
tartalékoltak, és jól időzítve idejében az ár ellen kezdtek menni, meghatározói lehetnek egy
gazdasági fordulatnak, jókor jó helyen, jó árut kínálni a túlélés egyik lehetősége.
Míg a tömegtermelés felé elmenők megelégedtek, kényszerpályára kerülve már
rákényszeredtek a jelen túlélését ígérő látszólagos eredményekre, a múltat és a jövendő
lehetőségeket is kellően figyelembe vevő gazdálkodó egységek a reálértékek megmaradására
figyeltek, és a mennyiségi termelés időben szegényedő hozzáadott értéke (hozama) helyett a
periodikusan ismétlődő recesszió ellenére kivárnak, az átlátható gazdálkodás és a minőség
felé fejlesztenek. A kettős könyveléssel sikeresebben megoldható átláthatóság, a vállalkozás
és a környezet kapcsolatában reálisabb valóságképet épít fel, amelyre biztosabban lehet
alapozni, a tevékenység és a szerveződés reálértéke romló makrogazdasági mutatók ellenére
stabilabban megőrződhet. A vállalkozási eredmény reálértéke, tehát nemcsak a látszólagos
jelenlegi eredményekből áll, hanem az előzmények és a következmények befolyásoló
eredőjéből, és ezek által jelzett tendenciákból. A jelen eredménye azonban csak akkor elég a
folyamatos fennmaradásra, ha az tartósan a középső út, a szimmetria környékén található.
Buddha, amikor megértette az őt a böjtölése ellenére eledellel kínáló szolgálólány cselekedetét,
megértette a középső út értékét, hogy, a két véglet útja, az Isten buzgó imádsága, sem a végtelen
böjtölés nem helyes, helyette a mértékletesség, a középső út a helyes, a járható.

A Fejlettek, a bioszférai szerveződést alapítók leszármazottai, a Zsidók eredete:
Ha a megmaradás és a jelen állapot, a lét megőrzési lehetőségét a Zsidók hatszögletű
Ábrahámcsillagának az eredete felől mutatjuk be, ez is segíthet a megértés kialakulásában.
A Földre érkező emberi típusú élet valószínűen elsőként a Júdea és a mai Palesztina területén lévő
Sínai hegység melletti kátránymocsarak helyén érkezett be a bioszférába. Erről nemcsak a nagy sós
tenger (a Holt tenger) ad bizonyosságot, hanem a kátránymocsarak magas energiatartalmú, nagy
azonosságú fejlett részecske közössége, és a környéken szintén jelen lévő, magas nátrium, kálium
tartalmú hegyben lévő részecskeanyag. Nem véletlen a terület magas termőképessége, igen intenzív
energiaforgalom van évezredek, évmilliók óta. Az ember szerveződést, életteret alapító első fejlett
részecskék ezen a területen landoltak, és az Armagedon is e területen található. Számíthatunk arra,
hogy e terület fokozottan van kitéve a genetikai állományunkat korszerűsítő anyag beérkezésének.
Ha egy élettérbe fejlett, az életteret alapító részecske kultúra költözik be, azok sokáig (míg meg nem
osztódnak) uralhatják és meghatározhatják az élőréteg szerveződési lehetőségeit, az élet arányait, az
energia elosztási arányait. Ez a lehetőség a dominanciaváltás idejéig szól, amelykor az eredeti
alapítók rendszerint receszív és kisebbségi állapotba kerülnek, és kénytelenek a háttérbe húzódni.
Valószínű, hogy a zsidók joggal tekinthetők az emberiség, az ember szerveződés mai fejlett
változatának, alapítójának ez lehet az ok, hogy a Halhatatlan Isten kedvencévé váltak.
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A múltban a nagy energiaszintű csillagok fejlett belsejében keletkezett változás csak
időkéséssel ér el hozzánk, a jelenünkbe, és módosítja a kialakult szimmetria körüli eredőnket.
Az életterünket is adó szerveződés, a Föld (Gaia) és a szülőanyja a Nap fejlett belsejében
azonban az immunrendszer első jeleire ellenhatás kezdődik, és a beáramló árudömping
kiváltására ellenhatású anyag, az import igényét csökkentő élettermékek képződnek, amelyek
kifelé és szétáramlanak, és ezen termékek versenyképessége, alkalmassága az élet piacán
megméretik. Ha az idegen beáramló anyag fejlettsége, alkalmassága jobb, az keresettebbé
válhat, és kiszoríthatja a helyi gazdaságok termékeit, ráadásul kiszivattyúzhatja a pénzt is a
gazdaságunkból. Ez minden helyi szerveződésnek káros, és bár látszólag jó üzletet köt, mert a
kiáramló energiája ellenében jobb termékhez jut, de ezzel elvesznek helyi munkahelyek, a
termelők kiesnek, munkanélkülivé lesznek, egyszóval nő a káosz.
Ha a saját termelésű élettermék mennyisége és minősége jobb, nemcsak visszaverődhet a
beáramló árudömping, hanem az életterünk és a piacunk is kiterjedhet, és a környezet
rovására javulhat az élet minőségünk. Ezzel csak az a baj, hogy ez csak átmeneti állapot,
amely a vereséget (piaci hátrányt) elviselő felet olcsóbb, vagy hatékonyabb termékek
készítésére ösztönzi, amely később ellenválaszt fog eredményezni. Sokkal szerencsésebb a
helyzet, ha a saját termelés nem sokkal több, nem sokkal jobb, de meg tudja állítani az idegen
termékek terjeszkedését, és kompenzálva a behozatalt az szimmetriába kerül a kivitellel.
Makrogazdasági szinten ez a megoldás válhat be, miképpen az életünket létrehozó részecskék
is már évezredek óta e megoldást működtetik.
22. ábra: Az élet jelképe, az Ábrahámcsillag kialakulása:
Ahonnan jöttünk,
Idegen beáramló élettermék, hatás, részecskevariáció

A múlt

A múlt és a jövő között fejlődő jelen

A jövő

A jelen és
az életre
alkalmas
élettér,
határréteg

Saját termelésű ellenhatás, ellenáru

Ahová tartunk, ahonnan mások jönnek

Az Ábrahámcsillag
jelentése az életbe
keveredés, a megmaradás
lehetősége, a
hatásszimmetria
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A gazdálkodás és az eredmény (folytatás):
A jelen eredményszámítása:
A jelen eredményeit pozitívan befolyásolják a már meglévő dimenziók, pl.(nagyobb
energiaszintű) anyagi javak, a készletek léte, értéke, használhatósága, mobilitása és
forgalomképessége. Ezen belül a tartós készletek, a termelést szolgáló nagy értékű ingatlanok
és gépek, a termelő eszközök, és az anyagi készletek, valamint a mobilisabb, rövid távon
rendelkezésre álló pénzügyi készletek eredői, és a kisebb értékű szellemi termékek, az
inmateriális termékek, a létezés, a már van elismert piaci értékei. Ha nincs elegendő hit,
tartalék és utánpótlás, a jó irányú életcél, a nemes lendület is kifullad, ezért e három együtt
kell a gazdálkodás tartós sikeréhez.
A tőke és a termelést segítő anyagi állomány azonban csak az egyik része, a látható jéghegy
csúcsa a vállalkozásoknál, a szerveződésnél. A háromszögletű piramisokkal jelzett
csoportokban egymás felé áramló részecsketömegeket olyan analóg struktúrájú szerveződési
életrendszereknek, életpiramisba épült részecskehalmaznak tekinthetjük, amelyeknek a
csúcsaiban fejlettebb vezetőik határozzák meg az irányt (a tömeg csak követi) és végrehajtja a
vezetők által meghatározott változtatást. Az életcél, az életprogram meghatározása tehát a
domináns vezetők lehetősége, de ha ők rossz irányt határoznak meg, a velük együttáramló
tömeg is rossz irányba fog haladni. A tömeg cselekvő, változtatást és a szükséges
változtatásokat, a (meghatározott) kölcsönhatásokat végrehajtó.
A vezetők feladata, hogy jó irányokat határozzanak meg, hogy fenntartsák a megfelelő
szervezettség és a jó elosztás állapotát, hogy a periodikusan változó gazdaság, az
életáramlás folyamatossága megmaradjon.
A termelő eszközöket és az anyagi javakat valakiknek szervezetten működtetniük szükséges
ahhoz, hogy azokból folyamatosan többletérték keletkezzék. Ha nem elég jó a szervezettség,
és mindenki - mindenki ellen, csak a saját megmaradására figyelve hadakozik, a
szervezetlenség káoszt hoz, és az idegenek, a zavar kalmárai, a túlfejlettek, a fekete lyukak
gyarapodnak.
A meghatározott cselekedetek végrehajtása, a megfelelő időben és megfelelő helyeken történő
szervezett kölcsönhatás az életpiramis alsóbb szintjén élők feladata.
A változtatást és az igazi változtató képességet a dolgozók és a termelők, az eredményeket
létrehozók, a dolgokat működtetők, a hatástöbbletet leadó kisebb energiaszintű (kisebb
(valójában csak más élettudású információval, de nagyobb azonossága miatt kellő
együttműködő képességgel rendelkező) lélek képviseli. Ha e lélek, a bárány, rájön, hogy
átverik, hogy az életenergiáját haszontalan dolgokra, mások gyarapodására elveszik,
életáradás kezdődik, amely folyamat lecseréli a rossz irányítókat.
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Élet, élettér, utazás és környezet, szaporodás, ritmus:
A Föld a szülőanyja a Nap körül kering, a fejlettségének megfelelő két külsőbb és belsőbb
határrétegek között. Az élettérként behatárolható határrétegek, az időfolyók, az életspirálok
kívülről és belülről is nagyobb változássűrűségű, részben zárt határfelülettel vannak
elválasztva a belső nagyobb és a külső kisebb változássűrűségű életterektől, a környezetként
ismert életzónáktól. A bioszférán, egy Föld nevű bolygó egyik belső határfelületén él és
változik az ember nevű szerveződés, részecske élettér. A változási lehetőséget biztosító
környezet, mint a létünket lehetővé tevő élettér, egy átlagos és szimmetriát eredményező
határfelülettel, (élőréteggel, az időfolyóval) két részre van választva, amely a Naphoz
közelebbi, fejlettebb és magasabb változássűrűségű, átlagosan nagyobb életnyomású életteret
részben elszigeteli a külső környezethez közelebb eső, kisebb életnyomású, hidegebb
élettértől. Az életterek kisebb energiaszintű lakó, egyedi, de mégis egymással elég nagy
azonosságú individuumai jellemzően maguktól nem tudnak áthatolni e részben zárt
határfelületen, de lehetővé válik az áthatolás, ha a nagyobb tömegbe szerveződött, és a
kinetikai lendületénél fogva áthatoló képesebb szerveződésbe bejutnak, diffundálnak, vagy
eleve ott élnek. Ez éppen olyan, mint a csempészhajó, amelyik az egyik országban megtelik a
másik országban keresettebb termékekkel, és áthajózva a semleges felségvizeken átviszi a
rakományát a kritikus felületen, a szerveződési tereket elválasztó határokon.
A Föld nevű csempészhajó, a Föld a keringési ciklusaiban egy évként ismert időtartam alatt
félévente közelebb, majd távolabb kerül az anyjától, (a Naptól) és radiális (centrikus)
irányban 2.5 millió Km-re belemerül, hol az egyik, a naphoz közelebbi nagyobb
változássűrűségű fejlettebb, hol a másik, a Naptól távolabb lévő nagyobb azonosságú
szerveződéseket tartalmazó élettérbe. Ha a hidegebb, az időben lassabban változó külső
élettérbe, élőrétegbe, életszférába merül, akkor a Földben addig kialakult belső (élet)nyomás
csökken, és a Föld kilégzik, kitágul, kiereszti magából a nagyobb változássűrűségű élettérben
felvett nyomást, a fejletlenebb vidékre látogató fejlettebb utasait, és feltelik, berakódik a külső
életszférában túlkínálatot képező, egyszerűbb, kisebb változássűrűségű, kiszámíthatóbb és
átláthatóbb de gyorsabb fejlődésre és változásra vágyó vidéki szerveződésekből. A Föld a
külső életszférában, az életterét képező apai, hidegebb környezetben leadja az a feszültséggel
feltelt utasaival a feles hőjét és utasokkal a belső térben felvett feszültség többletét. Amikor az
anyagcsere, a rakodás véget ér, a bolygónkként ismert élettér kitágul, a feszültsége csökken,
és ezzel lehetővé válik, hogy nagyszámú, kényesebb, kisebb energiaszintű, de rendezettebb
élettel, a fejlettebb az irányában centrálisan a belső tér felé haladó könnyedebb
lélekenergiával teljen fel. A bolygónk részecskéinek, a Naptól elfordult élettereinek a
többsége ilyenkor a hideg és a tél szerveződési állapotba kerül A bolygónk kisebb
energiaszintű lényeinek a rendezettségi eredője ilyenkor megváltozik, és a már határozatlan
kerületi (lamináris) áramlás határozottabb centrális eredőjű életáramlássá, életcéllá válik, az
életszférák lehűlnek, hidegebbekké válnak. A külső és lassabban fejlődő életszférában a
bolygónkban impulzusba kerülő, kis energiaszintű részecskelényekből ilyenkor sokan
betelepülnek, elszaporodnak és ezzel többségbe kerülnek, és a többség vágya győz. Az új
céllá és jelszóvá (a nyergelj –fordulj), az új párkapcsolatokkal a megismert egyediség felé
fejlődés válik. Ilyenkor a térben határozatlanul bolyongó Föld a Naphoz, az anyjához
viszonyítva annak a belső határrétege, az időben gyorsabban változó és ezért az egyediségben
fejlettebb centrálisabb életszféra, élettér felé veszi az útját, miközben fejlődésre vágyó fiatal,
tapasztalatlanabb és még neutrálisabb, pár nélküli vidéki fiatal utasokkal telik fel. A közel
féléves külső élőrétegben tartózkodás (utazás és bolyongás) után, a bolygónkba szerveződött
részecskék és leszármazóik életcélja megváltozik, és a napéjegyenlőségi határfelületet, az
életteret felező határfelületet átlépve ismét a magasabb változássűrűségű, a Napcentrumhoz
közelebbi fejlettebb élettérbe kerülés vágya erősödik fel. A külső élettérben párkapcsolatra

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

135

lépő, és ezért a leszármazottaiban már e rétegek lakóitól idegenebb, vegyes összetételű
alszerveződések miatt a bolygónyi élettér lakosainak az ellenérzési és változási erdője
növekszik, a külső élettérben egyedibbé, és ezzel idegenebbé válik és a környezettől eltérő
(gyorsabb) fejlődése miatt a Nap gyorsabban változó (anyai) élőrétegéhez egyre közelebb
kerül. E hatásban segítheti a külső határfelületnél megnövekvő közeg nyomása, segítheti az
idegenség, a másság taszítása, és vonzhatja az új fiatal szerveződések által még csak
elbeszélésből ismert anyai, ősi föld megismerési vágya. E hatások eredője erősebbé válik,
mint a külső és nyugodtabb, rendezettebb de már meguntabb élettérben maradás vágya, és a
bolygó a Naphoz közelebbi, belsőbb élőréteg felé veszi az útját, és az új cél a fejlett
alszerveződések (és a kíváncsi vegyes állományú utódok) vágya győz, vissza a
nagymamához. A cél felé felgyorsuló, és a nagy részecsketömege miatt a kinetikai
lendületben a kelleténél a fejlettebb napkörüli élőrétegekhez közelebb kerülő Földben a
környezeti változássűrűség növeli az időegységre jutó változást, az idő ritmusát, és ez a Nap
felé merőlegesebben beeső élőterületeken szerveződési nyarat hoz létre. Miközben a Föld az
egyre nagyobb fejlettségű, belsőbb élettérbe, életszférába mélyen belemerül, megnő az időre
jutó gerjesztése, és a tömegére jellemző késedelemmel megnő a belső változássűrűsége. A
nagyobb változássűrűségű, a hozzá képest fejlettebb és melegebb hőmérsékletű, nagyobb
életnyomású életszférában ismét összenyomódik, a térfogata először csökken és nagyobb
változássűrűség alakul ki. Az ilyen gyors változást, a nagyobb életnyomást nem jól viselő, a
külső térben felvett, könnyed, de már nem neutrális, nem ártatlan de még a belső
élőrétegekben élőknél angyalibb terhétől befolyásolva ismét az atyai (isteni) élőréteg, a
lassabban változó, nyugodtabb külső (vidéki) tér felé veszi az útját. A belső és magasabb
változássűrűségű időszakban, élőrétegben született vegyes összetételű részecskék, és a külső
élettérből származó szüleik ebben a gyorsabban változó, nekik pokolibb környezetben
idegenné, jövevénnyé válnak, és hamarosan tömegesen visszavágynak a kiszámíthatóbb,
rendezettebben változó vidéki élettérbe. Ha a visszavágyók igénye győzedelmeskedik, a
Bolygóba szerveződő tömeg célja átalakul, és az irány vissza a papához, az isteni mezőhöz a
külső élőrétegbe jutássá fejlődik. A bolygóban a magasabb változássűrűségű térrészben
hátrányba kerülnek az ilyen feszültséget nem jól viselő, a külsőbb élettérből betelepült
(kezdetben kisebbségben lévő) angyalok, akik és leszármazóik idegensége gerjesztően hat a
bolygó belsőbb életterében szerveződő életre, amelytől annak az eredője, életcélja ismét
megváltozik. A feszültebb élettérbe kerülő idegenek elbeszélése szerint, a szomszéd kertje
zöldebb, és ez tömeges vágyakat növel a magasabb változássűrűsége miatt fejlettebb
(ördögibb) élettérben élő, itt már unatkozó, másra, szőke és tudatlan angyalokra vágyó
ifjakban. A Föld nevű csempészhajó egzotikus szerelemre, még fejletlenebb, és érintetlenebb
neutrális fiatalokra vágyó, az egyediségben fejlettebb centrális fiatal utasokkal, hazautazó
angyalabbakkal és kifelé ható lendületiránnyal, új céllal telik fel. A fejlettebb határrétegben
tartózkodó bolygónyi élettérben a párba szerveződési (szaporodási) izgalom és az idegenné
vált tömegeredő miatt a belső nyomás ismét megnő, az élettér térfogata a belső feszültség és a
szaporodási ritmus által felfújva kitágul. Mivel ilyenkor lecsökken a mezők (rétegek),
bolygók, (lények) térfogatra jutó sűrűsége, a nagyobb energiaszintű felmenői centrális
rétegétől ismét távolabbra, magasabbra, újra a külső felmenő élőrétegébe emelkedik. A
bolygónk térfogata megnövekszik, és a felfúvódó életbuborékban, a kitáguló élettérben
kialakuló sűrűségi különbség, mint felhajtóerő kiemeli a bolygóba társult, kifejlődött,
szerveződött közösséget a túl nagy változássűrűségű, nagyobb életnyomású élettérből. A Föld
nevű részecskéket szállító légi-jármű ismét a külső rétegek felé veszi az útját, és a
szerveződési ősz lehűlése után nemsokára új tél kezdődik.
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Gondoljuk át, hogy mi történik a bioszférán, a változási folyamatban analóg
emberszerveződés eltérő be és kilégzési ritmusában, a napéjegyenlőségi határfelületek
átlépésekor? Március 15 és szeptember 15 körül?
Az ember nemcsak önálló lény, hanem a szerveződését létrehozóknak élettér, életbuborék, a
Földhöz hasonló, azzal analóg organizált mikrokozmosz. Ha a környezetében nagyobb a
hőmérséklet, a változás sűrűség, a fejlődés, az élet nyomása, a tüdejében, a tömegére jellemző
időeltolódással, időben gyorsabb belső változással telik fel. A gyorsabb változástól nő az
ember belső feszültsége, amelytől a belső nyomásához viszonyítva a környezet nyomása kisebbé, és
ezzel lehetővé válik, hogy a nagyobb belső tüdő, sejt stb. nyomástól kilégzéssel
megszabaduljon. A ki és a belégzés során, a Földhöz hasonlóan a beszívott levegővel kisebb
energiaszintű életbuborékokat, levegőt alkotó oxigént, nitrogéngázt és vízgőz molekulákból
álló utasokat veszünk fel, amelyeket a belsőnkbe (a tüdőnkbe) szállítva egy másik helyen
leadunk. A friss levegőből nagyot szippantunk akkor, amikor a tüdőnk a kilégzés után
megszabadult a fejlettebb széndioxid szerveződésektől, és a pillanatnyilag jobb belső rendezettség
miatt kisebb nyomású, és feltelünk oxigén fejlettségű szerveződéseket kellő arányban
tartalmazó levegővel. Ha a belélegzett neutrálisabb oxigén és nitrogén részecskék bejutnak a
tüdőn át a belső keringésünkbe, eljutva minden létfontosságú részecskékhez egyenletesen
elosztódik, de a szervezetünknek idegenebb, agresszív (oxidáló és a tüzesebb részecskéket
redukáló) anyag gerjesztése, belső impulzustöbblet, szaporodása miatt megnő a tüdőnk belső
feszültsége. A szervezetünkben kifejlődő fiatal szén (fehérje) fejlettségű részecskék impulzus
sűrűsége az oxigénnel feldúsult belső környezetben növekszik, a változás és a szaporodás
felgyorsul, és a tüdőnk széndioxiddal gerjesztett nyomása is megnövekszik. A
szerveződésünkben a szerveződési nyár állapotába kerülő, rövid idő alatt elszaporodó
mikroorganizmusok (széndioxid) növekvő belső életnyomása, a tüdő légnyomása egy fél
periódus idejére nagyobb lesz, mint a külső környezeté, és a szív ritmusától nagyjából
független új kilégzési ritmus kezdődik. A külső légköri hidegebb környezetben élő oxigén
fejlettségű szerveződéseknél fejlettebb, nehezebb, vegyes állapotú széndioxid életbuborékok
kitaszítatnak a fejlettebb és nagyobb máságú belsőbb élettérből. Mint a zsidók a Német
tisztogatásokban a hozzájuk képest többségben lévő részecskékkel telített környezetből idegenekként
kitaszíttatnak. A rokonság nem segít!

A ki és a belégzést, a szervezetünkben élő légies, könnyed, de a széndioxid molekulákhoz
viszonyítva kevésbé fejlett oxigén és a fejlettebb szén alapú fehérje származékok, Pl. a
hidrogén) fejlettségű részecskék (szülők) szaporodási ritmusa vezérli. A fejlődés felé haladó
oxigén szerveződések könnyen kölcsönhatásba kerülnek a belsőnkben kifejlődött, az
oxigénnél fejlettebb stádiumba került szén részecskékkel. A mikrokozmoszként
beazonosítható szerveződésekben, a szervezet sejtjeiben, erőműveiben, a mitokondriumokban
születnek, és halnak el, bomlanak le a szerveződésre jellemző fejlettségű, már kellő
egyediségű részecskék. A külső határrétegekbe tartó fejlettek és a fejlettebb rétegekbe tartó
fejlődésre vágyó részecskék kölcsönhatásából, impulzusba kerüléséből vegyes állapotú,
átlagos fejlettségű utódok fogannak, keverednek, vegyülnek, amelyek idegenek a belső
szerveződésben, ezért kitaszíttatnak, de idegenek a környezetként ismert légtérben is,
amelyből szintén elkülönítődnek. A vegyes átlagos szerveződések a két életszféra közös
határán, a környezetben átmeneti fejlettségű életszférát, új élőréteget építenek. A külső
környezetben a fejletlenebb szerveződések fejlődés felé szorító gravitációs életnyomása miatt
folyamatosan légies, de agresszív, tudatlanabb, nagyobb azonosságú oxigén fejlettségű
energia keletkezik. A belsőnkben, amely e részecskéknek a hozzájuk képest fejlettebb
életteret, a nagyobb változássűrűségű élőréteget jelenti, gyorsabb evolúciós fejlődés zajlik,
amelyben a ki és a belégzés ritmusát a vegyes állapotú, az érzéseket keltő légies energia, és a
náluk fejlettebb már vegyes állapotú molekulák biológiai szaporodási ritmusa vezérli.
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A szerveződésünk másik fontos ritmusát, a szív határozza meg, amelyben hasonló módon a
környezethez viszonyítva a nyomásnövekedés és csökkenés, a biológiai nyár és tél állapot
váltakozik. A nagyobb rendezettségű tél állapotban a sejtekben és a szövetekben kevesebb a
belső impulzus sűrűség, a rendezett irányú kiáramlás a meghatározó, ezért kisebb az élet
nyomása, mint a véráram másik ágában, az éppen fél ritmuseltolásban szerveződő környezeté.
Mindig abban a szívkamrában nő meg a nyomás, amely áramlási, keringési rendszerben
éppen biológiai nyár alakul ki. Az anyai és az apai származású, e feladatra szakosodó részecskék
utódai egymást gerjesztő analóg áramlási körbe és életversenybe szerveződtek. Hol az egyik
sikeresebb, hol a biológiai ritmusában eltolt másik. A két szerveződési rendszert, a
vérrendszer két ágát egy határfelület (szívbillentyű) és a sejtmembránok választják el
egymástól, amely a sejtekben és a szívben is folytatódik. A vegyes állapotú életterméket
szállító vér, a határfelületek mentén terelődve a periodikus fejlődés felé kényszerítődik. Ha az
egyik kamrában és a hozzá kapcsolt sejtekben szerveződési nyár alakul ki, és a sejtek kisebb
részecskékben felszaporodva feszültséggel telnek fel, az ozmózisként ismert folyamatban a
sejthártyák a fiatal neutrális utódokat a véráramba eresztik. Ha a másik áramlási körben nő
meg a nyomás, és a kis energiaszintű sejtélet a nyárba fordul, akkor az alternatív életág
nyomása megnövekszik, és az ő utódaik is kitódulnak az élet csatornáiba. A véráramba és a
szövetekbe is bekerülő fiatal, a másságra és az impulzusra, az érzésekre is fogékony életek
egymással keveredve magasabb változás sűrűségre gerjesztik egymást, szerelem alakul ki,
majd a sejtekben megnő a szerelmi nász nyomása. A sejtek, a szövetek és a véredények az
élet nyarának az állapotába kerülve periodikusan ismét feltelnek életnyomással. Az éppen tél
utáni tavasz állapotba kerülő sejtek belsejében lévő nyomásnál átmenetileg nagyobb
környezeti nyomás behatol a szövetekbe, a sejtekbe, a fehérjékbe és a molekulákba, ott egy
félperiódus idejére megnöveli a változást, hogy a következő kiáramlási félperiódusban
nagyobb rendezettséget, hidegebb és kisebb nyomású tél állapotot hozzon létre. A vérnyomás
természetes ingadozását, a verőér mérhető ritmusát a belsőnkben folyó, kisebb
energiaszintű mikroevolúció tél-nyár állapota vezérli, amelyekkor a fejlettebb és lebomló,
az Istenhez visszatérő részecskék periodikusan impulzusba és áramlási ellentétbe kerülnek a
befelé haladó, még neutrálisabb légies energiával. A fejlettebb alszerveződéseink gyorsabban
szaporodnak, a szív ritmusa ezért mindig gyorsabb, kiszámítható, és könnyebben
alkalmazkodik a külső környezet által kiváltott igényekhez, mint a tüdőben folyó légiesebb
részecskék ritmusban lassabb evolúciója. A szerveződésünk fraktálrendszerében, a
mikrokozmoszunkban nagyon sok egymásra épülő, különböző fejlettségű, ezért eltérő
életritmusú evolúciós folyamat zajlik. A szoros együttműködésben a bennünket alapító, a
meghatározó genetikai mintát adó ősök utódai és leszármazottai, a betelepülők rokonai,
barátai, vői és menyei, és ezek utódai, és a környezeti mikrokozmoszok idegenebb képviselői
fejlődnek. Ha kedvező környezetet, és magas szimmetriában változó, mindkét típusú energiával
megfelelően ellátott, kellően keveredő, eltérő rendezettségbe, fejlődésbe vegyülő, kiegyenlített életteret
találnak bennünk e részecskék, betelepülnek az organizációnkba, ellátnak energiával, és az
életet, a megmaradást is segítő információval.
Az emberi élet, legalább hét, vagy több szintű életszerveződés életpiramisba, életláncba épült eredője. Az atomi
szint alatt még érzékelt legkisebb élőszintek egyike a fényt, a másik a hőt, a harmadik életszint a szagokat
érzékeli. A náluk is kisebb szerveződési szinteken élő érzékenyebb szerveződések feladata a színek és a még
kisebb szerveződési szinten élő érzékeny lények a hangulatokat érzékelik. Külön kifejlődött eltérő energiaszint
szakosodott a zenére, a szaporodási ritmusok dallamára, periodikájára, és megint mások az érzéseket és a
nagyobb energiaszintű, összetettebb tudást keltő információs eredőre. A sorrend nem biztos, hogy a leírtak
szerinti, de a lényeg az, hogy ezen lények egymásra épülő kiegyenlített életpiramisba vannak szerveződve,
amelynek az élet elején a szerveződések biodiverzitása, azaz életlánc folytonossága teljes. Az ember érzéseit, a
lélek és a tudat érzéseit, a gondolatokat ezek a lények keltik, amelyek eredője bennünk a fejlettebb részecskék
tudásába, és az érzékenyebb, kisebb energiaszintű részecskék érzéseibe összegződik. Az érzékszerveink e
részecskék tapasztalatait, hangulatait és az érzéseit közvetítik, az illatok, a színek és a harmóniák hozzájuk, az
érzeteikhez és a panaszaikhoz kötődnek.
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Az élet nyomása
A környezetünket képező bioszférán átlagosan 1 atm. nyomás van, amely a légkörben minden
irányban viszonylag egyenletes, izotrópnak tekinthető. Ha a légköri áramlások nem zavarják
meg a nyomás rendjét, akkor az eloszlik, és a felszín felett rétegekben homogenizálódik,
részben izotróp, minden irányba ható nyomássá alakul. A fizikai tanulmányainkban, e nyomás
származását a felettünk lévő légtömeg, az anyagtömeg súlyából eredeztettük, amelyet egy
nehézségi erő, a gravitáció határoz meg. A gravitáció pontos deffiniciójával azonban a mai
napig adós a fizika, amelyet hol az anyagok közötti alapvető gyenge kölcsönhatásnak,
vonzásnak, hol légtömegsúlynak, hol áramló anyagtömegek lendületben lévő különbségeként
határoztak meg.
Ha a szűkebb környezetünktől és a nem pontos meghatározásoktól, a téves tanoktól bátrabban
elrugaszkodunk, és megvizsgáljuk a gravitáció csökkenésének és növekedésének a
lehetőségeit, tapasztaljuk, hogy a felszíntől, a sűrűségi határfelülettől, a szilárdként ismert
közeghatártól távolodva csökken a leszorító erő, és csökken a légköri nyomás is. Ha a
közeghatárnál meglévő nyugodt légtömeg alapnyomását, alapfeszültségét átlagosan 1
atmoszférának fogadjuk el, akkor a rendezett és azonos irányú áramlásba hozott légtömeg (szél)
nyomása azonnal csökken, tehát célazonos, azaz irányba rendezett áramlás esetén - bármilyen
nyomású a környezeti közeg, mindig ahhoz viszonyítva kisebb nyomás különbség,
energiakülönbség, feszültség különbség jön létre. Ha az áramlás rendezetlen (amely a
természetben csak a legritkább esetben, az örvényes és kaotikussá váló viharokban fordul elő), akkor
az össze-vissza áramló, és ezért az élet szereplői által kiszámíthatatlanabb közegben nő az
impulzus sűrűség, és ezzel a hőmérséklet és a feszültség is növekszik. Ilyenkor a környezeti
közeghez képest kisebb sűrűségűvé kitáguló, szétáramló, bomló felszálló melegebb légtömeg
helyére oldalirányból benyomuló, hidegebb (azonos irányba áramló) rendezett leszálló
légáramlatok alakulnak ki. Ha e leszálló hidegebb áramlatok keverednek a felszálló
áramlatokkal, ezek ellen hatnak, amellyel viszonylag kis térben csökkentik a túl nagy,
sűrűség, hőmérséklet valamint nyomásbeli különbséget, és helyreállítják a tér
rendezetlenségéből fakadt átmeneti egyensúlyzavart. Az ilyen kiegyenlített feszültségből,
rövid körforgásból nem alakul ki áramlási halmozódás, nem alakul ki életvihar.
Ha valahol egy nyomott, energiával telített térben áramlással, vagy a rendezettség
megváltoztatásával lokális különbséget tudunk létrehozni, akkor a különbségből áramlás, az
áramlásból kiegyenlítődés, de a tömeghez (és a tudathoz is) köthető tehetetlenség miatt új
különbség fakad. Ha egy térben nyomás van, (valamihez, pl, a környezethez viszonyítva) az
magas energiájú állapotnak tekinthető, de hogy mekkora ez az energia, azt csak valami más
értékű kisebb, vagy nagyobb nyomáshoz viszonyítva határozhatjuk meg. Ha azonos nyomású
térrészhez viszonyítunk, akkor nem észlelhetünk különbséget, kivéve, ha az azonos nyomású
tér rendezettségét módosítjuk. Ha nagyon kis helyi nyomású környezethez viszonyítjuk a tér 1
atm. nyomását, akkor a különböző térrészek nyomásban megnyilvánuló különbségét nagynak
fogjuk találni, és ha a két eltérő nyomású térrész mérete is nagy, hosszú időre kialakuló
áramlásban a különbség lassan lecsökkenhet. Mivel ez áramlással és ezzel a lendületből és a
tömegből fakadó tehetetlenséggel is jár, a két térrész teljes kiegyenlítődése előtt sokáig ide –
oda áramló periodikus változás, időben változó, ingázó túllengés is ki fog alakulni. A
tömeggel járó tehetetlenség miatt az áramlás sohasem szűnik meg azonnal az optimális
állapotnál, hanem mindig túllendül, és az optimálisnál mindig nagyobb nyomást hoz létre,
amely miatt a teljes kiegyenlítődésig a hatás (nyomás) után periodikus visszahatás is
keletkezik.
Egy energiával telített, nyomott térben bárhol létrehozható, növelhető a különbség, de ez
magára hagyott tér esetén energiaáramláshoz és kiegyenlítődési folyamathoz fog vezetni. Ha a
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különbséget a teljes kiegyenlítődése esetén mindig növeljük, a változás, az energia ide – oda
áramlása sem szűnik meg. Ha tehát életszerű folyamatokhoz vezethető, tartós rendezett
energiaáramlást akarunk létrehozni, amelyekben a nyomás periodikusan váltakozva
növekszik, vagy csökken, a kialakult különbséget annak a teljes megszűnése, egy érték alá
csökkenése esetén mindig meg kell növelni. Az óráknál a felhúzott rugó mindig akkor ad egy
impulzust a különbség növelése érdekében a lengő, forgó, áramló tömegnek, amikor és
amennyivel annak csökken az elindításkor kapott különbsége. Hasonlóan az
ingaszerkezeteknél is tartós periodikus változás tartható fenn, ha a kilengő inga lendületét
fékező súrlódás stb. erőhatásokat minden ütemben kicsit nagyobb ellenhatással kiegyenlítjük.
Ha a lendületet és az áramlást sokáig pufferoló energiatárolónk is van, a szellemet a palackból
néha kiengedve felhúzhatjuk a tér óráját. Csupán arra van szükségünk, hogy az
energiatárolókból a térrészek rendszeresen lecsökkenő különbségét egy programmal mindig
akkor növeljük meg, amikor az életáramlás elégtelenné válik. Ha a nyomásában váltakozó két
egymást gerjesztő térrészt olyan egymást kiegyenlítő, felhúzó, gerjesztő párba kapcsolunk,
amelyben az egyik túlnyomása, élettel túltelítődése esetén átáramlik a másikba, ott megnöveli
a különbséget, a közöttük a túlnyomással automatikusan működtetett szelep esetén, a
túlnyomás éppen átáramlik, és gerjeszteni fogja a különbség lecsökkenése miatt éppen
kiegyenlítődő térrészt. Ez a valami lehet egy lendülettel átadott kicsi impulzus, de lehet vegyi
hatás, élethatás gerjesztés, amely az életnyomást periodikusan felpumpálja. Ha olyan, e célra
kiválasztott, kifejlesztett, a kelleténél mindig több energiát elnyelő élőlényeket, fekete
lyukakat, összehúzódási életfázisban lévő, az általa termeltnél a környezettől nagyobb
energiát elvonó szerveződéseket, kisebbségeket vagy egoista túlfejlettebb szerveződéseket
hozunk létre, amelyek rendszeresen elvonják, magukba sűrítik, építik a környezet energiáját,
akkor a lokális különbség növekedés miatt az életet mindig változásra, lázadásra, öngerjesztő,
energiatöbbletet leadó változásra tudjuk serkenteni. Ha a túlfejlett, a normál változásban már
nem eléggé gerjesztett, az energiadimenzióban, vagyonban egyensúlyhiányos szerveződések
magukba építik, elvonják és/vagy felhalmozzák a környezet energiáját, a lokális különbség
mindig megnövekszik, de a nagyobb rendszer energiája, amelyben mindez benn van
lényegében nem változik. Elég elhitetni a túl gazdagokhoz viszonyítva nagyon elszegényedő
emberkékkel, hogy a szegénységnek az életük ellehetetlenülésének az energiaszimmetriában
hiányos részecskék felhalmozása, kapzsisága és telhetetlensége az oka. Ha nő a káosz, a
feszültség és az indulat, a részecskék a változtatóképes energiát a centrális központokba
szállítva szerveződési ősz állapotba sűrítődnek, az indulat lendületbe, feszültségbe és
életnyomásba halmozódik. Ez az energiasűrítés, a fejlődés, a centralizáció, a globalizáció,
amely az impulzusok keltésére, a részecsketársadalmak szaporodására az egymás felé áramló,
energiában sűrítő lendületet használja ki. A túlfejlett, de belsőleg szimmetriahiányos,
életnyomás-hiányos szerveződések rendszeresen elvonják a környezet energiáját, növelik
annak a feszültségét, és ezzel maguk felé áramló energiaáramlást keltenek. Ez fenntartja a
térrész megfelelő energiaáramlását, de folyamatosan növeli a különbséget, amely
differenciálódást okoz, és időnként a központokban összecsap, kiegyenlítődik. A feszültség
rendszeres lendületbe terelődése a túlfokozott polarizációban társadalmi osztódást,
szaporodást vált ki, de az időben mindig újratermelődő, energia elvonó, túlfejlett réteg
periodikusan fenntartja a tér időben változó állapotát. A sors és az Isten rendszeresen a
legfejlettebb emberrétegre, az életteret alapító első emberi részecskék utódaira, a Zsidókra
osztja a tér életnyomását növelő és a sűrítést elindító gerjesztő szerepét. Holnap lehet hogy az
éppen túlgazdagodó kisebbségek, a Romák válnak azzá, miként Amerikában a szesztilalom után
meggazdagodott, túlfejlődött afroamerikaiak és a maffiózók is elvégezték e munkát. A kisebbségek

egy része visszafejlődik, de egy része mindig túlfejlődik, aránytalanul meggazdagodik, és ez
rendszerint mindig akkor történik, amikor nagy az életnyomás és a nép éppen elszegényedik.
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A tömeggel és áramlással is jellemzett rendszereknek jellemző tehetetlensége van, és ha a
rendszert magára hagyjuk, a rendezettséget növelő, a különbséget csökkentő erők idővel
elemésztik a mozgási energiát, a lendületben, életnyomásban megnyilvánuló különbséget. A
magára hagyott rendszerekből, mindig veszteségként ismert energia távozik a környezetbe, de
ez a veszteség a környezetben nyereségként mutatkozik. Ha zárt, vagy majdnem teljesen zárt,
vagy analóg veszteséget termelő rendszerekkel kitöltött környezetben, rendszerben
létrehozunk egy nagy kezdeti különbséget, az a rendezettség periodikus megváltozásaként
mindaddig áramlani fog, amíg a különbség teljesen meg nem szűnik. A tér relatív (kezdeti)
nyomása, sűrűsége nem lényeges, csak a tér célbeli rendezettségének a különbsége, a
feszültségben, nyomásban, áramlásban és időben, a rendezettség fejlettségében meglévő
különbsége. Ha a lendülettel rendelkező tömeg áramlását azonos irányokba rendezzük,
nagyon nagy áramlatok alakulhatnak ki, amelyek szűkületekbe vezetve hatalmas
nyomáscsúcsokat hoznak létre. Ha e szűkületekbe nem teljesen tömör részecskéket,
életbuborékokat irányítunk, kisebb térbe sűrítődnek, megnő az életnyomásuk, és ha
kikerülnek egy ilyen rendszerből, sokkal tovább tart a kiegyenlítődésük. Az ilyen fuzionált,
megnövelt feszültségű életbuborékok a környezet buborékainál nemcsak nagyobb lehet a
sűrűségűek, hanem a kis méret ellenére nagy és irányba koncentrált a lendülettömegük lehet.
Az ilyen kicsi részecskébe sűrítődő anyag a ,,természetes,, részecskegyorsítókban nagy
sebességgel egymásnak ütköztetett ellenirányú életbuborékokhoz hasonlóan koncentrált
tömegbe kerül, amely miatt - ha felgyorsítják - át tud hatolni a nála kisebb sűrűségű
anyagokon, tereken időkön. Mondhatjuk azt is, hogy a korábbiaknál nagyobb sűrítéssel az
életváltozásba indított, egymással fuzionáló részecskék korszerűsítésre kerültek, hiszen a
közben növekvő életnyomású, nagyobb lendületsűrűségű részecskéket termelnek, amelyek a
haladásban, az áthatolóképességben fejlettebbek.
De szükség van egyáltalán erre a rohanásra, hová vezet ez a haladás, az egyre nagyobb
egyediség, a másság hová vezet. A Tao útja erről a tanulságos meséről szól, az élet meséjéről,
az élettudatot kapó, azonos időben azonos cél felé együttáramló életbuborékok életre és
önállóságba, öntudatra eszméléséről. Ha azonban e tudatot nyert részecskék nem kapnak
utánpótlást, az impulzusokban elfogy a lendületük, ezért nem elég egyet elküldeni, hanem
folyamatos utánpótlásról is gondoskodni szükséges. Ezek a lendület utánpótlást szállító
részecskék követik egymást a füzérpályákon, amelyek nagyon nagy célazonosságúak,
amelyek csak abban mások, hogy a pillanatnyi térpozíciójuk, és a születési időpozíciójuk egy
kicsit eltér egymástól. Ilyen jól megszervezett, az elől haladókat folyamatosan lendülettel
segítő utánpótlás esetén, nagy távolságra el lehet juttatni a miniatürizált részecskékbe, a
részleteket nem észlelő neutronokba sűrített egyediséget.
Ha az egymástól energiatöltöttségben is különböző, részben zárt rendszert alkotó, energiaéhes
életbuborékok egy folyton változó környezetbe kerülnek, akkor a változó környezet
gerjeszteni fogja őket, az életbuborékok pedig a környezetet fogják mindaddig gerjeszteni,
amíg ahhoz képest elegendő különbséggel rendelkeznek. Ha időben növelni tudjuk e
különbséget, olyan egymást kölcsönösen gerjesztő, időben állandóan változó rendszert
kapunk, amely, mint Szinbád, sohasem tud megnyugodni.
Ha az időben változó, életre kelő, de a környezetétől nem teljesen elszigetelődő, részben
nyitott határfelületekkel zárt buborékokat periodikusan befolyásolja a környezet állandó
nyomásváltozása. Nagyobb környezeti nyomás esetén összenyomódnak, közelebb kerülnek
egymáshoz, és azonos cél felé, azonos irányba, a térrész középpontja felé áramolnak. Ha nő a
környezet nyomása kilélegeznek és összenyomódnak. Ha a környezet közben összehúzódó
fázisba kerül ahhoz képest nő a belső feszültségük, a kisebb nyomású környezetben pedig

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

141

belélegeznek és kitágulnak, csökken a feszültségük. Ahhoz, hogy ebből életszerűen változó,
periodikus folyamatokat alakítsunk ki, nyomásban, áramlásban, hőben és feszültségben, vagy
a vegyi hatásában megnyilvánuló tartós, soha meg nem nyugvó különbséget kell
létrehoznunk. A bolygó hollandit ez a tartós különbség készteti vándorlásra, és ez készteti
Odüsszeuszt az otthona elhagyására. A dinamikus és a tömeghez köthető áramlás, az
életáramlás nem alakult volna ki a kezdeti különbség létrejötte és megerősödése,
fennmaradása nélkül. Valaminek tehát vagy létre kellett hoznia e kezdeti különbséget, vagy e
különbség mindig is létezett, az életre kelt anyag sohasem volt teljesen mindenhol homogén.
Ha mégis a véletlenek sokezer-milliárd lehetőségének az interferenciája létrehozta egy
pillanatra ezt a homogénséget, a majdnem teljes azonosságot, a legkisebb különbség
megmaradása, kis szintről megerősödése, újratermelődése azonnal újraindította a rendszert, és
újra nagy különbséget hozott létre. Az azonos állapotba kerülő tér azonos reakciókkal szinte
azonnal robban, ha valahol különbség alakul ki, vagy felerősödik, és az ősrobbanás újra és
újra megismétlődik. Ezt a le nem járó lemezt játssza el az élőrendszer minden szerveződésben
újra és újra, egy állandó programot, amely mindig majdnem úgy végződik. Ez azonban csak
analóg lehetőség, mert a változás felismerte az azonosságokat és megismerte a jó és a rossz
fogalmát is, és fejlődni kezdett. Az átlagos élet azonban unalmas, a differenciált élet
változatos de kiszámíthatatlanul veszélyes, de az életfejlődés felvállalta ezt az életveszélyt, és
megkísérelte az életet javítani, jobbítani. A hiábavalóság azonban amiatt lett szállóige, hogy
amit a jobbító szándék az egyik térrész érdekében javított a sorson, az a másik térrész,
szerveződés életét rosszabbá tette. A tér átlagos fejlettsége nem változtatható meg, és
lokálisan is csak azon az áron lehet nagyobb fejlettséget elérni, ha egyidejűleg máshol
visszafejlesztjük, még nagyobb különbséget hozunk létre. Az Isteni megoldás, az
egyenlőségre törekvés, csak az energiaadás az energiában már feltelt részecskék,
életbuborékok lehetősége. Ahhoz, hogy ők adni tudjanak, előbb fel kellett telniük, lendülettel,
nyomással, élettel, tehát életkölcsönt kellett felvenniük, amit később, az élet második felében
törleszteni kell. A környezettől kapott energiával feltelő, addig energia elvonó, a fekete
lyukakkal analóg fiatalok a középkoruk elérése után energiaadókká, a felvett kölcsönt
törlesztőkké válnak, de nem a kölcsönadóknak, hanem az időben későbben kifejlődőknek
adják vissza a múltban, időben korábban más környezettől felvett hitelt. Valakinek először
meg kellett hiteleznie, el kellett indítani a piramisjátékot, az energiában, információban,
erőben, vagyonban adott kölcsönt. A kezdetben (életre) kölcsönben kapott információ,
információs anyagba felhalmozódva áramlik virágból, virágba, elöregedett, szétáramló
részecskéjű szerveződésekből új életáramlási központokban lévő, éppen részecskéket és
lendületbe koncentráló, sűrítésben fejlődő szerveződésekbe.
Az élet és a változás a tér valamely részében mindig létezett. Az, hogy mekkora életintenzitást
hoz létre a különbség, sok vita tárgya lehetne, de tapasztaljuk, hogy a térben az egészen kicsi
különbségek is képesek sokáig tartó életáramlást fenntartani, de elsősorban a nagyon nagy
különbségek kialakulása biztosítja nagyon hosszú távra az élet kifejlődő bonyolultságára is
alkalmas energiaszint periodikus váltakozását, a hosszú evolúciós lehetőség fennmaradását.
Az élet azonban globálisan mindig szimmetriában fejlődik, és ha az egyik helyen tágul, a
másik helyeken éppen ennyit összehúzódik. Az életáramlási lehetőséget az anyagba
konzerválódó, egy időre inaktívvá váló anyag forgalomból kivonása tette lehetővé, ez
biztosította a tér energiaáramlásra alkalmasságát. Ha túl sok részecskét váltunk meg,
szabadítunk fel az életáramlásba, a tér változássűrűsége is növekszik, de ha ezek jelentős
részét gazdag vagy fejlett szerveződésekbe tömörítjük, a tér korábban létrehozott különbsége
is növekszik, és egyre nagyobb életnyomással telik fel. Ha az időre jutó nagyobb
változássűrűség miatt nem tudnak áthatolni a fejletté váló, szaporodásra megérő térrészen a
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környezetben folyamatosan ide – oda áramló részecskék, felhalmozódnak és a tér elveszti az
energia, hő és feszültségelvezető képességét, a korábbi életáramlási szimmetriáját. Ilyenkor
nemcsak az életnyomás nő meg, hanem az időben növekvő beáramlás miatt az
energiaforgalom és a különbség is növekszik. Az ilyen térrész szaporodni készül. Az egyre
magasabb változássűrűségű térben az egymást addig nem zavaró életáramlásba szervezett
rendezettség csökken, és egyre több akaratlan kölcsönhatás keletkezik. A tér felgerjed és a
korábbi lineáris még kiszámítható változás nemlineáris eseménysűrűségűre,
kiszámíthatatlanra növekszik. A rendezetlenség időbeli növekedése a rend és a rendezettség
növelésének az igényt váltja ki, az élet ilyenkor új célokra, újra elfogadható életáramlásra
vágyik. A nóvaszerű és az ősrobbanásszerű heves csillaghalálok éppen ilyen
változásgerjesztők, a kaotikus öngerjesztő összevisszaságból a téráramlást újra azonos
irányokba, azonos célok felé rendező, a rendezettséget növelő térátalakulások. Ha egy nagyon
nagy és elöregedett, az energiával és az elosztással rosszul gazdálkodó, a térrészben,
szerveződésben kaotikus, rendezetlen, szervezetlen életáramlás alakul ki, a felgyülemlő
feszültség kisülése átalakítja a teret és új időt, új evolúciós ciklust hoz létre. Míg azonban a
múltban csak heves robbanásban szóródott szét az életre kelt anyag, mára már képessé vált a
nagy változást életáramlásba, tartós életfolyamatba terelni, megszelídíteni a különbség nagy
térre kiterjedő indulatát. Ha a térben, az ide-oda áramló energia lendülete lefékeződik,
megfelelő rendezettséggel a kívánt irányba, körfolyamatokba és életspirálokba terelődik, a
rendezettsége nagy térre és hosszú időre terjedhet ki.
A három dimenzióban és időben, egymást követő eseménysorban is háborgó élettengerben
kialakulhatnak olyan interferenciákba kerülő nyomáshullámok, amelyben a folyamatok
egymást erősítve tartósan a különbség megnövelése irányába hatnak. Ilyenkor nagyon nagy
helyi különbség, ebből nagyon nagy helyi térfeszültség és lokálisan nagyon magas impulzus
sűrűség alakulhat ki. A felhalmozódott feszültség kisülése, hatalmas és gyors térhelyzet
változást, térátrendeződést, rendezettségi átalakulást okoz. A villámot megelőző térállapot,
magas feszültséggel jellemezhető, amelyben már nagy a változás nyomása a légtéri fejlődés
felé. Ha valahol ioncsatorna nyílik, a kialakult határfelületi átjáró, a féreglyuk lehetővé teszi
az anyagcserét, és az útra kelt részecskék rendezett irányú átáramlását és ezzel az elhagyott
életszféra túlfeszültségének a csökkenését is. A feszült állapotban még rendezetlenül és
kaotikusan áramló életbuborékok, a feszültség átalakulásában, a túlnyomásos, kompresszált
életövezetekből, a kisebb ellenállású térrészek felé rendezett irányú áramlásba terelődnek. A
káosz miatti életnyomás lecsökken, és a kialakuló életáramlásban a helyes irányt
megmutatókat követő tömeg rendezett radiális áramlása lamináris életspirálba, életörvénybe,
életfolyamatba terelődik. Az idő útja, a Tao, a tudatfejlődés útja azonban egyre fejlettebb
életváltozatok kialakulásához vezet, amelyekben a fejlődés vágyat ébreszt a fejlettebb
életterekbe kerülésre. Ha a túlfejlett szerveződések a régi élettérben maradnának,
túlgerjesztenék a teret és az időt, amelyben az égig csapó különbség hatalmas életviharokat
keltene. A közöst érzésmezőbe szerveződő részecskék kollektív tudata rendszeresen fejlettebb
élettérbe engedi a már az adott életszférában csak gondot okozó túlfejlett szerveződéseket. Ha
az új életszférába átkerülő fejlett szerveződések náluk fejlettebb életszférába, másik még nem
ismert élettérbe kerülnek, a helyi szokásokban és törvényekben tapasztalatlanokká, könnyen
törvénysértőkké, kihasználhatóbbakká és a hozzájuk képest fejlettebb szerveződések között
ők is kisebbségi újoncokká válnak. Az egyik élettérből kifejlődők az életszférák többosztályos
életiskolájában egy másik életszférába kerülnek, ahol ők lesznek a az újoncok, a kezdők. A
korábbi kisebb közösségekben fejletteknek számítók az új közösségekben és az ott kialakult
szokásokhoz képest fejletlenebbekké válnak. (A kisvárosban nagy színész, ha felkerül a
fővárosba, a nagyvárosban kis színésszé válik, egyikké a sok hasonló közül.)
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Az élet körforgása, az életáramlás, a Tao iskolája a sok élet során megismerhető bölcsességet adja,
amelyre azonban valószínűen csak akkor lesz lehetőségünk, ha a sors valamely új élőrétegbe
tapasztalt új áramlási mintákat keres, ha az átlagosnál többet tervez velünk. Az univerzális tudásra,
életbölcsességre szert tevő, az életáramlási szabályokat a szélsőséges körülmények esetén, a saját
káruknál is betartó, magas életszimmetriájú szerveződések valószínűen egy új életben, egy újabb
életszférában lehetőséget és bizalmat kapnak a még kevesebb tudással rendelkezők tanítására, és
lehetséges, hogy visszamenve a lassabban változó múltba vezetőkké, tanítókká, irányítókká válhatnak,
vagy az életből átmenetileg kivonva feledésre és felejtésre ítéltetnek.

A tér differenciálódásakor az élőrétegeket addig elválasztó határfelületeken a nagyobb
életnyomástól ioncsatornák nyílnak, és egy időre szabadabb átjárási lehetőség nyílik a kellő
töltéssel rendelkező részecskéknek. A fejlettebbek és a további egyediség felé fejlődésre
vágyók ilyenkor a még fejlettebb élőrétegekbe, a túlfejlődéstől elrettenők a hozzájuk képest a
múltbelibb, nagyobb azonosság állapotában lévő külsőbb, kisebb életnyomású életterekbe
kerülhetnek, ahol újra átélhetnek egy kicsit másképpen kifejlődő evolúciós ciklust, segíthetik,
hogy az új jövő tartósabban magasabb életszimmetriában maradhasson.

Fejlődés és visszafejlődés, a differenciálódás:
A legnagyobb életnyomású övezet azonban rendszerint nem a feszültséget még jól elvezetni
képes fejlett centrumokban, hanem a különbséget és a legnagyobb igazságtalan terhelést és a
rossz elosztást a legrosszabbul viselő, nem megértő köztes rétegekben, a középrétegekben és a
középkorúaknál alakul ki. A középső legaktívabb rétegek térfeszültségének a
túlnövekedésekor, a feszültség életáramlássá alakulásakor a nagy terhelésű élőrétegtől kifelé
és befelé is rendezett, többnyire radiális és centrális irányú energiaáramlás,
részecskeforradalom indul el. A mindkét irányban elinduló ekvipotenciális jellegű
(mindenfelé ható) energiahullám, feszültsége először csökken, majd előbb a befelé haladóé,
majd utána a kifelé haladói is megnövekszik. Míg a befelé haladó a fejlettebb centrális
övezetekről, a beljebb lévő centrálisan besűrűsödő élőrétegekről magasabbra szökik és
visszaverődik, ez megduplázza a kifelé haladó, ilyenkor sokszor pánikba eső
energiahullámokat. A belülről visszaverődő menekülők, vagy a győzedelmes ostromlók
megerősítik a kifelé haladókat, ezért az ilyen eseményekben az átlagostól kifelé eső élettér a
nagy nyomás miatt általában enged és kitágul. A kifelé haladó, egyesült energiahullámok sem
haladhatnak a végtelenségig, mivel azok a kialakult különbség kiterjedését gátló külső
környezetről lefékeződnek visszaverődnek, ezért az egymással szemben, ki és befelé haladó,
periodikus energia hullámok (mint Spartacus csapatai) egymással interferrálva, kinn és benn is
lendületszimmetriába kerülve magasabb impulzus sűrűségű, a kitágított életteret már megtartó
új határfelületeket hoznak létre. Ha a forradalom, az új élettér kitágítása, átalakítás sikeres, és
az élettér kitágult, a belső feszültség csökkent, a határok megváltoztak, az életszféra térfogata
átmenetileg nagyobbá válik. Az egymással szemben (radiális) irányú lendülethullámokban áramló,
kisebb energiaszintű életbuborékok frontálisan ütköznek, és töltöttséget szerezve elterelődnek, és a
frontvonalak két oldalán kerületi irányú új életáramlásba terelődnek.

Az élet nyomását a kiegyenlítődni soha nem tudó különbség rendszeres megújulása tartja
fenn, a gravitációt pedig a határfelületeket, a bioszférai közeghatárt ostromló, tömeggel
és áramlási lendülettel is rendelkező, fejlődni vágyó részecskéknek a talajra, a
közeghatárra leszorító lendület többlete. A gravitáció valódi oka, hogy az azonos
fejlettségű részecskék, az életbuborékok életáramlása a sűrűségi határnál egyenlőtlenné és
szimmetriahiányossá válik, azaz az időben változó térhelyzetű határfelületek egymással
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lendületegyensúlyban lévő zónáit kivéve, mindig több azonos fejlettségű életbuborék,
szerveződés áramlik befelé, mint azonos időben és állapotban kifelé. Bár a be és a
kiáramlás tömegeredője az időre viszonyítva statisztikai egyensúlyban lehet, de mivel a
kiáramló részecskék téridős szerkezete, fejlettsége, szaporodási frekvenciája, tudati állapota
nem azonos rendezettségű, ezért e határfelületeken nem kerülhetnek egymással teljes, a
lendületeket egymással kompenzáló szimmetriába.
A centrális szférákhoz közelebb lévő alsóbb régiók változássűrűsége magasabb. E rétegekben
kaotikusabb, csak a fejlettebb szerveződések által átlátható, megérthető, feldolgozható
változás történik. A kisebb fejlettségű, e gyors eseményeket meg nem értő, feldolgozni nem
képes szerveződések nem tudnak áthatolni e magas változássűrűségű kaotikus életövezeteken,
amely miatt vagy kerülő utakra terelődnek, vagy ha mégis bejutnak, a náluk fejlettebb lények
táplálékául esnek, felbomlanak és felhasználódnak.
A centrális rétegek felé áramló fiatalabb, neutrálisabb részecskék még növekvő
rendezettségűek, a hitükben és a céljukban is erősebbek, bár tudatlanabbak,
ártatlanabbak, naivabbak, sokszor idealisták és hiszékenyebbek, befolyásolhatók. Az
élet rossz dolgait még meg nem tapasztalt, a rossz dolgokról viszonyítási alapot, életismeretet
még nem szerzett, még csak a rendezettebb életáramlást megismert neutrális, angyalibb
részecskék szükségszerűen optimistábbak, hívőbbek és nagyobb azonosságúak. A még
ártatlan, de az életbe befelé haladás közben sok entrópiát, rendezetlenséget keltő, tudatlan,
energiakölcsönt igénylő, az azonos célok felé együttáramlás során a békésebb hidegfúziós
lehetőséget előbb megismerő és ettől a tudatában is befolyásolt, rendszerint idealista angyali
neutronok többnyire jót akarnak, de eközben a még nem ismert következményű
beavatkozásaikkal sokszor a dolgok rosszabb irányába hatnak. A jóság, a naivság és az
ártatlanság még nem garancia a jó cselekedetek végzésére, csak az ilyen szándékra.
A pokolba vezető út csupa jóindulattal és segítő készséggel, jót akaró kölcsönhatással van
kikövezve. A tudatfejlődés útja valóban a túl magas változássűrűségű pokoli lét felé vezet, és
a hidegfúzióban idealistává váló részecskék a fejlődésük során megismerik az élet más
aspektusait is. Az életáramlás célja a tapasztalatszerzés, a természeti rend megismerése,
megtartása, az élet rendjének a megtartására nevelés. Néhányan félreértik, de a statisztikai
többség tanul és néhány életperiódus után eljut a megértésig.
Az élet magas változássűrűségű élettereit is megismerő, - ebben sok negatív tapasztalatot, és
töltöttséget szerző, a túl nagy feszültségű életövezeteket elhagyó, onnan az Isteni közös mező, a kezdeti
állapot és a múlt felé visszaterelődő, - az élet sűrűjéből már kifelé haladó, több oldalú tapasztalással

és már megértéssel is rendelkező részecskék azonban a többségükben már nem idealisták. Az
élet legrosszabb aspektusait, a durva anyagi valóságot is megismerő túlfejlett részecskék egy
idő után elfelejtik, hogy honnan indultnak, és az evolúciós folyamatban, az Istenben és
egymásban már nem hívő materialistává, és egyre szabálytalanabb életáramlásúvá válnak.
A sors fintora, hogy a tapasztalatlan de jóindulatú angyalok egyre rosszabb dolgokat is
felvállaló, később már tudatosan is szabálytalanságokat elkövető ördögökké fejlődnek,
majd a következő generációk szorítását és a világ durvaságát megelégelve, az öregkorra
megértőbbekké, ismét hívővé és szabályosabb életvitelűvé, megtérő bárányokká válnak.
A szabályosabb életben azonban már nem a tudatlanság és az ártatlanság tartja távol a
többségnek és az életáramlásnak rossz cselekedetektől, hanem a tudatban kifejlődő
megismerés és megértés alakít ki megbízható tudati gátat. Mire az öregség és a részecskéik
szétszéledése miatt az idős szerveződések megismerik a lehetőségeik korlátait, az élet
szabályait, megtanulnak szabályosabban élni, a külső és a belső részecskevilág között
egyensúlyi állapot körül maradni, egyre nagyobb közösségekben együttműködni. Míg az
egyediség felé haladás mássá tesz és elválaszt egymástól, az azonosság felé haladó sors növeli
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az azonosságot, a megértést és összeköt. Az élet végére a statisztikai többség megértővé és a
már megismert életszabályokat betartóvá válik. A szabálytalan életáramlás nem kerülhet be a
nagy rendet és a rendezettség megtartását igénylő, nagyon nagy részecsketömeg együttélését
biztosító mennyei birodalomba, a paradicsomba, az ott élő kicsi energiaszintű, de nagyjából
egyenlő angyalok között már a kis különbség is nagyon sok galibát okozna.
A tudati gát kialakulása, a megértésre jutás, a megvilágosodás azonban határozatlansághoz
vezet, az egyéni célok csökkennek, majd elvesznek. Egy idő után megértjük, hogy az isteni
tudat által szervezett élet akkor halad a legjobb mederben, ha a terv végrehajtásába nem
avatkozunk be, ha különutas gondolkodás, és egyedi útkeresés nélkül végrehajtjuk az Isten
akaratát.
Az egyéni akarat az élet szebbítésébe, jobbításába csak a tervezés során kapcsolódhat be, amikor
mindenkinek lehetősége van az életet javító ajánlatát, javaslatát megtenni, és kicsiben bebizonyítani,
hogy az elképzelése valóban javít az élet többségén, és zöld utat fog kapni a nagyobban történő
megvalósításra.

Az öregedéssel egyre rövidebbé válik a lendületből fakadó amplitúdó, és az élet nyomása is
csökken. Az idősödő szerveződések már nem reagálnak minden gerjesztésre, és a fiatal
korban még gyors reakciót keltő hatásokat és a hiábavalóságot is megértve az élet hívságait
kölcsönhatás nélkül áteresztik magukon. Az élet azonban nem szűnik meg a halállal, csak az
anyagi energiaszintre felépült erős hatóképessége csökken le a felbomlás során, és a már
életképtelenné váló, elöregedő alszerveződések, együttműködési kapcsolatok felbomlanak,
elporladnak. Bár az életképes és fiatalabb alszerveződések áttelepülnek az analóg, hasonló de
fejlettebb szerveződésekbe, mindig marad egy túlélő részecskecsoport, a szerveződést alapító
lélek maradványa, amely egyre kisebb különbségű életterekbe, életszférákba vándorolva
sokkal kisebb energiaszinten, információs energiában sokáig megtartja az eredeti genetikai
összetételt, de egyre csökkenő amplitúdóval változva végül eltávozik a másvilágba. Az
elöregedett, szétfoszlott részecskéjű szerveződés egymástól már széttartó részecskéi azonban
miközben az egyik szerveződésből kiválnak, elszállnak, egy másik és egyre nagyobb
változássűrűségű új szerveződés helyszíne (vertexe) felé tartanak, és nemsokára eltérő
összetételű új anyagi szerveződés részévé válhatnak. Míg a régi életekből kifelé, a
makrokozmosz és a régi szerveződéshez viszonyítva a múlt felé eltávozó részecskék más
terek, más idők, eltérő téridős szerveződések felé áramlanak, a mikrokozmosz és a gyorsabb
fejlődés felé, befelé elindult részecskék egyre nagyobb változássűrűségű élőrétegekbe
kerülnek, a hasonló cél, azonos vertex felé haladókkal besűrűsödnek, a szerveződési nyár és
az ősz felé tartanak.
Ha az élet sodrásával szemben védekezni már nem képes szerveződés életáramlása
elégtelenné, vagy túl naggyá válik, a nagy örvény elsodorja a felbomlott szerveződésből
felszabadult, a már elöregedett, kisebb sűrűségre, kisebb energiaszintű részecske egyedekre
bomlott szerveződési maradványokat. Az élet végén, a füzérpályákon és a póluscsatornákban
sodródó, beszippantott szerveződések az Isten Malmába, a legnagyobb változássűrűségű
rétegekbe kerülnek és átlagosan meghatározható eseményszámú változás után sokkal kisebb
méretű, de nagyobb azonosságú részecskékre bontódnak.
A tetszhalál állapotában sokak által megélt alagútban áramlás, az alagútélmény, a füzérpályán a
magas változássűrűségű központba jutás a mennyek és a pokol kapuja, azaz választás elé állít. A még
merev hajthatatlan, még mindig fejlődni akaró, a Tao útján nem eleget tanult, az életet még mindig
nem megértő szerveződések egyre pokolibb gyorsasággal és kíméletlenül változó élőrétegekbe
kerülnek. A kisebb tömegű és sokkal kisebb tehetetlenségű, de szinte végtelen rugalmas
életbuborékokra, egyedekre bontódott részecskék előbb az Isten ítélőszéke elé kerülhetnek, majd
bebocsátást nyerve és felgyorsítva a csak kiáramló részecskéket engedő ioncsatornákon a csillagközi
térbe juttatva a mennyei birodalomba kerülhetnek.
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A mennyország, a csillagközi térben lévő nagy azonosságú közegben és a kezdeti
állapotokban kereshető, amely nem képzelgés, hanem valóság, és a szüntelen
differenciálódásban megfáradt lélek részecskéi itt átmenetileg tartósabb nyugalmat kaphatnak.
Az, hogy mennyire és kinek paradicsom e szféra még sok vita tárgya lehet. A nagyon nagy
azonosság és a nagyon nagy tömeg békés együttélése nagyon sok együttélési kényszerhez
vezet, és ez a kötelező szabályok betartását, az egyediség mind nagyobb feladását igényli. Ha
a rend megtartása és az együttélési szabályok betartása már olyan nagy kötöttséget ró a
részecskékre, hogy inkább nem érdemes élni, a mennyei paradicsomok is a diktatúra
állapotába fejlődnek, és az érzékeny részecskék ismét elhagyják az ilyen, életre már ismét
alkalmatlanná váló élettereket. Ha már túl nagy a kényszer, és az angyalok birodalmában
ismét növekszik a feszültség, újra elkezdődik az angyalok lázadása, és az új életáradásban,
tanulva az elkövetett korábbi életviteli hibákból, még hosszabb időre, és még nagyobb térre
kiterjedő új evolúció kezdődik.
Az életterünk fejlettsége a szerveződési ősz állapotba került, közeleg a nagyévi tél. Az
élőrétegünk, vagy Gaiánk, a bennünket is eltartó nagyobb energiaszintű szerveződés, lény, az
élet folytonosságát fenntartó, a rendezettséget növelő, az életet frissítő, megszelídítő friss
genetikai állomány befogadására, hozzá mérhető energiaszintű szaporodásra készül.

Az embereket is építő részecskék vándorlása:
Amikor a környezetünkben korábban magyarokkal is benépesült, ma Romániához tartozó
Erdély jelentősen elszegényedett, a kellő életrugalmasságú emberrészecskék áradata indult el
a környezet felé, új és jobb hont, az életre és az utódok felnevelésére alkalmas megfelelő
életteret keresni. A kiáramlás célterülete jellemzően azokba a környező régiókba történik,
amelyeknek az azonossága a legnagyobb a kivándorlókkal. A korábban magyar származású,
magyarul gondolkodó, érző, a nagyobb azonosságúak által jobban megértett, elhitt
propagandának bedőlő fiatal, még magyarok sokasága indult el a régi elöregedő
anyaországba, jobb életteret, új hont keresni, építeni. A határainkon kívül már gyülekeznek a
nagyobb azonosságú, magyar származású emberek érzései, leszármazottai, akik még mindig
idegeneknek számítanak a más nemzet leszármazói által uralt saját életterületükön. Mivel a
környező országokban ragadt nemzetiségünk helyi kisebbséggé vált, a beolvadás nem
mindenhol sikerült. Míg Jugoszláviában először sikeresebben illeszkedtek, keveredtek a
környék nemzetiségei, addig Szlovákiában és Romániában megmaradt a kisebbségek
elszigeteltsége, az egymástól a szokásaikban, gondolkodásában is még túlságosan elkülönülő
nemzetiségeknek megnehezült a beolvadása. A másság megőrződött, és ha megerősödik,
életteret követel magának, és miként a még korábban nagy Jugoszlávia is kisebb energiaszintű
államokra, szerveződésekre szakadhat. A nagyobb államból kiváló kisebbség, a kis fiatal (új)
államba szerveződve a nemzeti többségi (és ezzel a nagyobb azonosság, a jobb megértés,
összetartás állapotába kerülhet, ahol a korábban megosztódott, határozatlanná vált akarat
végre határozott célok felé irányíthatja az alszerveződéseit.
A differenciálódás után az eltérő államokban maradt, és hontalanná vált kisebbségek
rendszerint vissza (át) költöznek a nagyobb azonosságú fajtársaik által lakott, irányított
életterületre, amelyen az általuk megismert, elfogadott szabályok szerint élhetnek tovább.
Hasonló a helyzet, amikor egy nagy kozmikus szerveződés elhal és felbomlik. A
szervezetlenné váló élettérben ilyenkor elromlik az élet minősége, és az élet egészsége,
helyette csak szimmetria nélküli részegészség marad meg. A térben kisebbségbe kerülő
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részecskeszerveződések ilyenkor a velük és a megismert szokásokkal, szabályokkal nagyobb
azonosságú részecskéket (az őseiket) tartalmazó környezeti életterekbe, szerveződésekbe
átépülnek, és azokat az élettereket, a még be nem telt külső kerületek lakosságát szaporítják.
Új és már vegyesebb állományú városok, új határfelületek alakulnak ki a régiek körül,
(között) és az élet a nagyobb azonosságú életterekbe áttelepül. Miként az elhaló csillagok
felszabadult részecskéi is életre alkalmas, kellően szervezett életteret keresve szétáramlanak a
környezetbe, hasonló sors vár az emberszerveződésbe, mint élettérbe, mikrokozmoszba épülő
részecskékre a szervezett együttélés, az emberi élet összeomlása után. E részecskék, a tudati
és a tömegi tehetetlenségektől és a személyi érzelmi kötöttségektől is függően a velük
legnagyobb azonosságú, kellően az optimum közelében változó élettereket keresik. Az
emberek és a lények elhaló, kiköltöző részecskéi rendszerint csak egy - két határréteggel,
aurával kijjebb költöznek, a kisebb különbséggel rendelkező, de még kellő azonosságú
(fejlettségű) részecskék által belakott külsőbb élőrétegekbe költöznek. Az elhaló szülői
részecskék általában a velük legnagyobb azonosságú, és még nagyobb életszimmetriájú
leszármazókba, életterekbe költöznek, az elődök tudásának, energiájának jelentős része így
adódik át az utódoknak.
Az időben későbben keletkező, fiatalabb, korszerűbb analóg szerveződésekben még sokkal
jobb az elosztás, és csak később romlik el az élettér szimmetriája, mint a korábban
keletkezőkben, ezért az általunk nem látható, nem mérhető, de valós tömegű részecskék
vándorlási iránya mindig ellentétes az általunk ismert időiránnyal.
Míg nálunk az idő a kezdeti fiatalságtól az öregség felé halad, addig a nanoszintű élet
iránya, az elöregedett, elmúló szerveződésektől és az elromló életterekből a múlt felől a
jövő felé halad. Ez az, amit fordítva ír le a Biblia, amelyet korábban nem értettünk, és amikor
megértettük, már nem mertünk vele szembenézni.

A gravitációt is okozó megváltott, angyali részecskék áradata az elöregedett, elhaló
szerveződések, elromló életterekből a fiatalabb, az életet későbben kezdő, tehát a jövőbeni,
korszerűbb állapotban lévő szerveződések belsejében fejlődő jövő felé halad. E részecskék
mindig áttelepülnek a jövő lehetőségét jelentő nagyobb életszimmetriájú életterekbe, és mivel
egy fél élethullámmal eltolódott hozzánk képest az életritmusuk, ezért szabadabb és más
irányú az életáramlásuk. Míg a bennünk kiteljesedő élet a fiatalságtól az öregség és az
elmúlás, a felbomlás és a makrokozmosz felé halad, addig e kisebb energiaszintű részecskék
áramlása a nagy és öreg elhaló rendszerekből az összetartás, az energiakoncentráció és a
nagyobb együttműködés felé, az őj és korszerűbb mikrokozmoszok felé halad. Sajnos ki kell
mondani, hogy amennyiben ők az életet építő angyalok, akkor a mi élőrendszerünk a bomlás és a
szétáramlás felé haladó ördögibb lét állapota, de e két egymásra kölcsönható-képes rendszer, mint a
Jin és a Jang csak együtt életképes. A túl rövid ideig tartó, túl gyors életáramlás megfékezési

lehetősége a két egymást kiegészítő életrendszer együttműködésének a következménye. A túl
sok tudással rendelkező, és a fejlettebb életterekből, a múlt felé haladó életekből a
makrokozmosz, a szabad tér felé áramló, már több élettapasztalattal rendelkező, korábban a
már fejlettebb, ördögibb szerveződésekből lebomló, a korábbi életállapotból kifelé áramló
részecskék gyorsuló áramlását fékezi az elöregedett máshol található életterek belsejéből a
fejlett életterekbe igyekvő angyalibb részecskék lendületet és szimmetriahiányt is semlegesítő
áramlása. A periodikusan megújuló, és a rendszeresen megfiatalodó élet e két egymással
szemben fejlődő, haladó, áramló élet, a múlt és a jövő kölcsönhatásából keletkezik, a jövő a
múltból, az pedig a jövőből épül. Ha valamelyik időtényező sikeresebbé válik, az élet a múlt
és a nagyobb azonosság, az együttélés és a szocializmus, vagy a kommunák felé, vagy a
túlfejlett és túl gyorsan változó ördögibb, egyedibb jövő felé eltolódik. Az egyediség felé
fejlődése esetén gyorsabban fejlődve, de nagyolva, sokféle gyorsan, hevenyészve összehozott
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sokaságba, mennyiségbe épülve a jövő lehetőségek állapotaiba kerül, de ezután a többség
visszafejlődik és csak a sikeres életterek fejlesztődnek tovább, nagyobb energiaszintre.
Az Isteni részecskék nagyobb energiaszinteken mindig azt a minőséget, életváltozatot,
megoldást fejlesztik ki, amelyik a legjobban beválik a kisebb térben és gyorsabb
időtényezővel elkészült mennyiségi modellezés során. Az élet folyamatosan, és a helyi
viszonyoknak a legjobban megfelelően fejlődik, és ma is fejlesztődik, de az életre alkalmatlan
életterek, megoldások nem fejlesztődnek, azok lebomlanak és elsüllyednek a történelem
viharaiban.
Az élőrendszernek olyan életszerveződési része is van, amelyik az élet lehetőségeivel és a
fejlődés modellezésével foglalkozik, amelyben az egyedi tudatba fejlődő kis energiaszintű
részecskék kicsiben, információs energiaszinten gyorsan lejátszva kipróbálnak sokféle
életlehetőséget, amelyekből a jobbakat, a nagyobb életszimmetriában változókat tovább, a
rosszabbakat visszafejlesztik. Morffy módszere látszik beigazolódni. Amíg azonban kicsi
energiaszinten szinte minden megvalósulhat, addig a sokkal nagyobb tömeg együttélését
biztosító óriási részecske szerveződésekben, a csillagokban, galaxisokban és a galaxisok
közötti terekben már csak a kipróbált és bevált, szimmetriát és az életszabályokat megtartó
eredőjű folyamatok fejlődhetnek ki. A kellően változatos és még megfelelő életszimmetria
környékén változó élet azonban csak az átlagos lehetőségek környékén fejlődhet ki. A túl
lassan és túl kiszámíthatóan változó mennyei élet unalmas, a túl gyorsan és
kiszámíthatatlanul változó élet pedig pokoli.
Az élet az átlagos életminőség megtartására, az átlag körül váltakozó életlehetőségre vágyik,
és az isteni, mennyei tér ezt teszi lehetővé. A túl sok víz és a túl sok tűz egyaránt káros,
miként azt a Kínai népi gyógyászat már évezredekkel korábban helyesen felismerte, a
középső ösvény járható. Ha nagyobb részecskesűrűségű változatlanságba merevedik az élet
egy inaktív része, ezzel lehetővé teszi, hogy az átlagos élettér egy része kisebb sűrűségűvé, és
élettel átjárhatóvá váljon. Ez okozza az életként és a halál váltásaként is ismert lehetőségeket.
Ha az élet túlfejlődik egy határon, az átlagos hatások már nem fogják gerjeszteni. Ha az ilyen
lény több izgalomra, több Adrenalinra vágyik, könnyen izgalmasabb, nagyobb
változássűrűségű ördögibb életet választhat, játszhat a tűzzel a saját, és a mások életével. Az
élet keveseknek ezt is megengedi, hogy azután megismerve az Isten ajándékát, az élet értékét,
megtapasztalva az elmúlás lehetőségét, az elmúlás felé haladó megtévedt angyalokat
fékezhessék, a vad jövőbe haladásukat csökkenthessék.
Ha az elmúlás időszakába érkezik egy sok részecskének addig kiegyenlítetten és
kiszámíthatóan változó életteret adó csillagszerveződés, a véget megértő, megérző részecskék
özöne megindul a még számukra átjárhatóbb, kiszámíthatóbb, nagyobb azonosságú
életterekbe, a jövő felé fejlődés és az élet további lehetőségét adó más kellően fejlett, de még
elég életszimmetriában változó szerveződésekbe. Az angyaláradat az elmúló és az életre egyre
alkalmatlanabbá váló élettérből a még alkalmasabb felé halad, míg a más alkalmatlan
szerveződésekből, életekből kiszálló szintén (de eltérő) tapasztalattal rendelkező részecskék
az ellenkező irányba áramolva keresik az élet Kánaánját, az Ígéret földjét. Az eltérő
szerveződésekből kiszálló, az útkeresésben ellentétes irányba haladó, nem teljes azonosságú
részecskék azonban nemcsak akadályozzák egymást a továbbhaladásban, hanem kölcsönösen
egy alkalmasabb irányba eltérülve nagyobb szimmetriára segítik egymást az életben. Az
egymással párkapcsolatba lépő nagy azonosságú szerveződések, az ördögebbek és a még
angyalabbak abban mások, hogy más élettérben és eltérő fázisban kezdődött, folytatódott az
életük, amely az éppen ellentétes kezdeti cél ellenére képes a kölcsönös kompromisszum
hatására a további életben egy ideig együtt haladni. Néha túl sok angyal, néha túl sok ördög
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váltódik meg, szabadul fel az egyes életterekben, amely hatására a változtatóképes részecskék
eredője lendületszimmetria nélküli energiahullámok formájában halad az élettérben, amely
nemlineáris változást, és az életszimmetriában csökkent állapotokat eredményez. Az élet
azonban a szimmetria, az átlagos eredő megtartására törekszik, nem kívánkozik vissza a
múltba, az ősrobbanáskori állapotba, és ezért hajlandó lemondani a túl gyors és a túl nagy
fejlődésről, az energia túl nagy hullámzásáról. Azonban minden relatív, és ami a kicsi
szerveződéseknek vihar, az a nagy szerveződéseknek csak könnyed szellő, és nekik is
szükségük van életteret megtisztító viharokra, utódok nemzésére, örömszerzésre, arányos
analóg életre.
A periodikus élőrendszer ezeket az igényeket is figyelembe veszi, és hol a kicsi energiaszintű
szerveződéseket, hol a nagyobbakat fejleszti. Az időnk és a terünk a nagyobb energiaszint
fejlődésének kedvez, az általunk az életünkkel is lemodellezett életlehetőségek legnagyobb
szimmetriában lévő változatai lehetőséget kapnak nagyobb energiaszintű sokaság
életáramlásának a megszervezésére, egy új élettér és a benne zajló egészségesebb élet
kifejlesztésére, nagyobb életszimmetriában tartására.

A Nap, az egyenletesen fejlődő élettér és az életenergia lineáris lehetősége:
Nekünk, a Napban élőkhöz képest sokkal fejletlenebbeknek, még Napkitörésnek látszik a
Napba egyszerre túl hirtelen, túl sok idegen bevándorlása miatt, a beérkezett vegyes, részben
idegen anyagú új szerveződés kilökődése, egy napbeli élőréteg szaporodása. A Tunguzka
meteorit becsapódásakor a Föld felszínéről elindult és a kozmikus tér felé tartó
energiahulláma hasonló Napkitörésként hathatott, a Földön kívül, pl. a Holdon és a
környezetben fejlődő, hozzánk képes még kisebb egyediségű élőrendszernek. A Föld
korábban körkörös ekvipotenciális határfelületei ekkor, mint a szabálytalanul növekedő fa
törzse kifelé megnyúlva eltorzultak. A Föld körüli határfelületek korábbi lokális szimmetriája
megbomlott, és a bioszféra feletti határrétegbe terelődő új életág kezdeti lehetősége, egy új
életrügy keletkezett.
23. ábra: A térszimmetria és a határfelületek torzulása.
Ha a környezeti térerő izotróp egyenlősége megváltozik, a
korábban egyenletes határfelületek, a nyári és téli pászmák a
nagyobb belső nyomás levezetődésének az irányába
eltorzulnak. A kezdetben kör alakú fatörzs mindig abba az
irányba deformálódik, amely felé nagyobb belső erőhatások
hatnak, amelyek megváltoztatják a helyi lokális
erőviszonyokat, és a határfelületeket is maradandóan
eltorzítják.

Miként a Románia területén rekedt Székelyek ma már sem Magyarok, se nem Románok,
mindkét országban nagyobb azonosságú idegenek, az idegen tudattal felnőtt leszármazottaik
ösztönösen vonzódnak a megmaradt Magyarságukhoz. A határmenti vegyes kisebbségeket
tartalmazó életterületek lakosainak azonban időnként dönteniük kell, hogy hová tartoznak, és
ez polarizációhoz, megosztódáshoz és az ellentét növekedéséhez, kiéleződéséhez vezet.
Miként az élőrétegek között szaporodó vegyes állományú, vegyileg kevert szerveződései már
nem tartoznak egyik életszférához sem, mindkét szülői rétegben legalább részben idegenek,
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úgy a bolygónkban, a bioszféra és a felső hidrogén és protonszféra közötti élőrétegben, a
jelenlegi termoszférába átszerveződő vegyes állományú életbe keveredés is új életteret
kényszerül létrehozni. Az elöregedett szerveződések, élőrétegek, életterek helyet szorítanak a
fiatalabb szerveződéseknek, élettereknek, és a köztes védettebb térbe felszaporodó
állományaik folyamatosan módosítják, megváltoztatják a helyi arányokat. A természet rendje
szerint az öreg enged, és a tér idős szerveződései az életfordulókra átadják az általuk elfoglalt
életteret, és a korábban általuk felhalmozott, kölcsön kapott energiát az utódaiknak. Egyes
fejlett szerveződések azonban sikeresebbek, mint az utódaik, gyorsabban szaporodnak,
nagyobb tömeget gyűjtenek és nagyobb életteret igényelnek. Ilyenkor a tér átrendeződik, és a
természet legnagyobb állandói, az arányok is módosulnak. Az élőrendszer változását a négy
évszakos ritmusként ismert ciklikus időszakok befolyásolják, amelykor a közös élettérbe
került szerveződéseknek a környezethez viszonyított arányai e ciklusok szerint változnak.
Azonban nem egyszintű élőrendszerben, hanem életpiramisban élünk, amelyben a tereket
kitöltő szerveződések egymáshoz és a szabad térhez viszonyítható arányai is rendszeresen
változnak, e sokváltozós rendszerben az életáramlási szabályok a legstabilabb állandók.
Az élet akkor jut az optimális változási lehetőséghez, a mindenkinek arányosan elosztott
energiához, ha ezeket a szabályokat megtartjuk. Az élet szabályai a szabad áramlási
csatornák megtartási lehetőségéről, a kisebb energiaszintű szerveződések és teret jobban
kitöltő, nagyobb energiaszintű szerveződések egymásra figyelő, rotációs rendszerű,
vetésforgós életáramlási lehetőségéről szólnak. Akkor maradnak átjárhatók és megfelelők,
egyenletesen áradók az élet patakjai, folyói, ha sehol sem állítunk nagyobb gátat, mint amit a
természet kialakított. Ha mesterségesen megváltoztatjuk a sorsot, és az egyik helyen a
javítás céljából eltérünk a szabályoktól, biztos, hogy máshol és az eredőjében többet
rontunk, mint amennyit az egyiken javítunk. Ettől gyorsul az élet, ettől válik egyre
rövidebbé, pergőbbé az idő, ettől sűrűsödnek az egymást követő események. Az életterek
elromlása az oka annak, hogy folyamatosan újabb és alkalmasabb élettereket kell építenünk.
A nagy gondolkodók és a próféták azért képesek az univerzális bölcsességként ismert
univerzális tudásra szert tenni, mert nagyon nagy külső - belső egyensúlyba kerülve a
mikrokozmoszukban demokrácia alakult ki. Moetriusban is szólásszabadság van, amelyben a
legkisebb energiaszintű részecskének is joga van véleményt, akaratot és az elképzelését
megfogalmazva nyilvánosságra hozni. Ha kellő időt és lehetőséget adunk, és nem nyomjuk el
a mikrokozmoszunkban fejlődő részecskék tudását, megérthetjük a belső kozmoszunkban
gyorsabban, de analóg módon általában éppen a környezettel ellentétes fázis felé fejlődő
evolúciót. Miközben a környezetünk a totális diktatúra irányába sodródik, a gondolkodó
tanítóban belső béke és sikeresebb együttműködés alakult ki. Miként azonban Moetrius
egészsége sem teljesen ideális, (csak optimális) a megvalósítható, megélhető élet sem kerülhet
teljes szimmetriába.
Az élet lehetősége az idealizmus szélsőségétől a vadkapitalizmus materialista valóság
másik szélső állapotlehetősége között, a demokráciaként ismert optimum körül változik.
Az optimum és a szimmetria azonban egy érzékenyen változó mérce, amely egyaránt eltér az
ideál elképzelésektől és a rosszul létrehozott valóságoktól. Az Optimum, mint az élet valósága
folyton változik, és miközben az optimumra törekszik, a tömeg cselekvési és tudati
tehetetlensége miatt mindig túllendül az elérni kívánt állapoton. A mai világunk sikertelen, az
átlagos ember boldogtalan, túl messze kerültünk a lineáris élet lehetőségeként ismert
optimális valóságtól. Vad energiahullámok korbácsolják az indulatot, és egy kis létszámú
embercsoport által leszűkített életáramlási keresztmetszeteken épp csak csordogál, másoknak
pedig vízözönszerűen ömlik az egyenlőtlenül elosztott, de sokaktól elvont életenergia.
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Mikor jutunk el a lineárisan fejlődő élet lehetőségéhez, az egyenletesen energiát továbbító
Nap csillag magas életszimmetriában változó állapotáig?
A csillagok olyan a Földnél fejlettebb szerveződéseknek tekinthetők, amelyek az energia
feldolgozás, továbbítás során megtanultak a ki és a beáramló információval helyesen a
jelenben gazdálkodni, a beáramló eseményeket szinte késlekedés nélkül, jelen időben
feldolgozni, a külső idegen hatásokat azonnal visszaverni, elutasítani. Az energia túl nagy
hullámzása, a csillagállapotba került szerveződések nemlineáris időszakokat kiváltó
szaporodási ciklusa véget ért, és a még ereje teljében lévő, a beáramló energiát egyre
igazságosabban elosztó Nap nagyanyánk is a nyugalom és a lineáris élet időszakába fejlődött.
Az életünket és a létünket ennek az egyenletességnek, az általa fenntartott tartós lineáris
életlehetőségnek, a szinte folyamatos energiaadásnak, a szeretetének köszönhetjük. A Nap és
a már közben felnőtté, már majdnem egyenletesen sugárzó csillaggá váló idősebb leány
bolygói védett, lineáris lehetőségű életteret biztosítottak a fiatal földi evolúciónak, így az
egyediségbe épülhető, de még együttműködő-képes bonyolultság az ember részecskék
államba szerveződéséig ki tudott fejlődni.
A Jupiter átlagos sűrűsége 1.33 g./cm3 és sugárzási egyenletessége közelít a Napéhoz, amely 1.44 és a
Szaturnusz (a szintén kék bolygó) 0,7, az Uránusz 1,2. Ez magas változássűrűségre utal, amely a
Napnál elsősorban azért hamis, mert a bennünket tartalmazó belső és külsőbb határrétegek sokkal
kisebb sűrűségét valószínűen nem számították be. Ezzel együtt a naptér szerveződés átlagos látható
anyaggal kitöltött sűrűsége valószínűen 0,05 gr./cm3 érték körül becsülhető, de lehet hogy ez a
legkisebb átlagos érték csak 0,1 lehet: A Jupiterben már általunk is mérhető energiaszintű termofúziós
folyamatok működnek, azaz az élettérben időben változó, és változtatóképességgel rendelkező élet
szaporodik. A Merkur a Vénusz és a Föld Centrumainak az átlagos, (látható) sűrűsége magas, 5,
feletti értékkel rendelkezik. Ezek a bolygónyi életterek, még az anyagot időben felhalmozó,

tartalékot képző életfázisban vannak, de a közeli időben a szaporodásuk várható. A Mars volt
az utolsó Naplány, aki néhány tízezer (vagy százezer) évvel ezelőtt sikeresen szaporodott, és
ma már a sűrűsége, a tartalék energia felhalmozása, az élettér egyenlőtlensége 3,95 gr./cm3-re
csökkent. A Mars szimmetriahiánya csökkent, és mint a Földhöz hasonló, analóg,
kiegyenlített élettér nemsokára az általunk képviselt életvariációra is ismét alkalmassá válhat.
Sajnos nagy annak az esélye, hogy az ember éppen azt a szerepet tölti be a bolygószerveződések
vírusaként, mint a zsidók az emberi társadalomban. Folyamatosan gerjesztjük az élőrendszert, és ha
kellően előkészítettük a szaporodásra, egy bolygó szerveződéssel odébb álunk.

A sors adta szerepet, megbízatást korábban a Marsnál, majd a Vénusznál és most a Földnél is
elvégeztük. A Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet. A nemsokára ismét lakható Marson
rövidesen új evolúciós ciklus teljesedik ki. Az élet már a víz fejlettségben van jelen, és nem
sok kell az ismét vízest ciklust eredményező molekuláris körfolyamat újra beindulásához. Az
üvegháztartás már elkezdődött, és hatalmas iramban megindult az olvadás, a felhalmozódott
ásványi anyagokba konzerválódott élet már várja a megváltókat, a változást. Míg bennünket
az Antikrisztusként ismert, az életet átmenetileg a Földön visszaszorító aszteroida fog
megváltani az általunk létrehozott életmocsárból, a hideg ásványokba, fejlett szénbe
szerveződött, de átmenetileg a változástól megfosztott részecskéket mi fogjuk megváltani a
változatlanság kárhozatától. Az Isteni közös tudat igazságos körforgást hoz létre, amelyben az
életlehetőség és az életáramlási lehetőség azért tudott kialakulni, mert az anyag
változatlanságára ítélt részecskék nagy sűrűségű anyagokba tömörödése, szerveződése
létrehozhatta az életáramlást is lehetősé tevő gázrétegekkel rendelkező átjárhatóbb,
változóképesebb élővilágot. A szilárd és fejlett, ezért csak magas változássűrűséggel
gerjeszthető anyagok nyugalma szükséges az életáramlás megmaradásához, a tér és az élet
szabadságának a megtartásához. Az átlagos sűrűségű élet azért tud változni a kisebb és a
nagyobb sűrűségű állapotok között, mert az időben változó anyag, aktív gáz állapotú és
inaktív szilárd állapotú, eltérő sűrűségű folyadék jellegű anyagokká tudott fejlődni. A víz és a
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folyadékok azokat az átlagos sűrűség közelében lévő szerveződések életáramlási lehetőségeit
alapozzák meg, amelyek képesek ezen kiegyenlített, átlagos értékek közelében maradva
időben viszonylag egyenletesen elosztó jó szimmetriában változni. Míg a kisebb sűrűségű
gázszerű életterek kisebb energiaszinteken de túl gyorsan változhatnak, addig a sokkal
nagyobb sűrűségű szilárd anyagok változása a tömeghez kötött és túl lassú. Az ember vírusok
a tér Szinbádjai, akik bolygóvirágról más bolygóvilágokra repkedve nemcsak elterjesztik a
fajuk, hanem segítik, és tudatlanul végrehajtják az Isten akaratát.

Tiborc panasza:
A tegnapi (2006-07-01) televíziós hírekben szerepelt egy gazdaságunkat érintő hír, amely
szerint vezető gazdaságértékelő külföldi szerveződés szerint, Magyarország államháztartási
hiánya a legnagyobb a jelenlegi időszakban a Földön.
Ez azt jelenti, hogy az országunk vezetői rosszul sáfárkodnak a tehetséggel, a változtatóképes
részecskéiket nem becsülik meg, hogy a túl nagy dominanciába került kormánypárt azt hiszi,
hogy neki mindent szabad. Elköltötték az ország pénzét, és kicsinyes egyéni és pártcélokra, a
hatalmon maradás érdekében felhasználták a korábban sokunk által létrehozott, a szocialista
együttélés idején felhalmozott javakat. Kisajátították a honi energiapiacot, a pénzpiacot, a
könyvpiacot, és most az egyre jobban jövedelmező egészségpiacra, a szerencsejáték piacra is
igyekeznek rátenni a kezüket. Az elosztás és a szerzés egyenlőtlenné vált, és a túl nagy
dominanciát szerző, de elosztási szimmetria és lélek nélküli gazdasági szerveződések
túlerősödése elzárta a kisebb energiaszintű részecskék energiaáramlásának a korábban szabad
csatornáit. A gazdasági, politikai elnyomás nemsokára totális diktatúrába érkezik, amelytől a
kis energiaszintű szerveződések belső feszültsége, indulata tovább nő. A könyvpiacon szinte
kizárólagos hegemóniába, monopóliumba került, még hatalmat és tévesen ismét bizalmat kapó
politikai elit nemcsak uralja a megrendelői, kiadói, nyomtatói, elosztói könyvpiacot, hanem csak
azoknak a könyveknek a megjelenését segíti, amelyek a hatalmon maradást szolgálják. Moetrius
Aspektus sorozatú tudatfejlesztő könyvei sem kapnak megjelenési lehetőséget. Miközben az ország
lakossága vészes iramban szegényedik, nincstelenné válik, a sokaságtól jogtalanul elvont
sokmilliárdok kizárólagos könyvmonopóliumokba épültek. Budapest, Magyarország fővárosa a rák és
az egészségtelen élet nemzetközi első helyére került.
A tegnapi egyik televíziós adásban került nyilvánosságra az a tény, hogy a hivatalos rend őrei
megvertek egy utcai (futball) zavargásról felvételeket készítő riportert. Ez jelzi az indulatok
felgyűlését, a hatalom félelmét. A riporter látleletekkel feljelentést tett, de a közreadott hivatalos
információ szerint ,,jogosan verték össze,, a rend őrei a munkáját végző embert, ezért az érvényes
jogrend lehetősége szerint nem indult ellenük eljárás. Moetrius valószínűen tévedett abban, hogy ez a
hegemónia diktatúrához fog vezetni. Nem a ,,jóslata,, előrelátása volt helytelen, hanem a folyamat
jövő időhöz kötött lehetősége.
A másság mindenáron elfojtása, a totális diktatúra és a káosz felé haladó világunkban, mi
Magyarok már az élen járunk. Chille, Pinochet, Mussolini, Hitler, Sztálin diktatúrái már feledésbe
merültek, és a Zsidók emlékezete is felemás. Még fájdalmasan emlékeznek Auswiczra, de közben új
Berlini falat emeltek az általuk kiszorított Palesztin kisebbség bekeveredésének a megakadályozására,
és a módszereik sem barátságosabbak, sikeresen alkalmazzák a haláltáborokban elsajátított
embertelen lehetőségeket. Most már érti e sorok írója, hogy miért rá terhelte a sors a megértés terhét.
A pókszabásúak tagoltsága:
Az ízeltlábúak és a pókszabásúak testfelépítése, fej, tor potroh. Ha jobban megfigyeljük e rovarokat,
észlelhetjük, hogy a fej és a tor, valamint a tor és a potroh között jelentős szűkület van. E három
részből álló rovarok valószínűen három eltérő fejlettségű nemzedékként élnek egybeépült
szimbiózisba, amely természetesen alsóbb szinteket is tartalmaz. A legfejlettebb, leghamarabb
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kifejlődő, vagyis a legnagyobb változássűrűségű testrész a fej. Itt élnek az irányítók, a vezetők, a
főnökök. Ezek észlelik a környezetet, mérlegelnek, cselekvésre utasítják a nagyobb tömegű, de később,
vagy lassabban kifejlődött torban (és a lábakban) található részecskéket, és az emésztőrendszert is
tartalmazó legkevésbé fejlett, legkisebb sűrűségű potrohban lévő szervrészeket. Míg a torban a
szerveződés létfontosságú funkcióit fenntartó szervei kaptak helyet, a fejben a döntéshozók, a
neuronok. Az idő és az energiaáramlás útja e szerveződésekben a fej irányából halad a tor és a potroh
irányába. Mivel fejlettebb eredőjűek, ezért már ragadozók. Ha az előző életben, hernyó, vagy báb
alakban éltek, a növényfogyasztó hernyók még nem nagy sűrűségűek, még angyalibb eredőjű, kevésbé
differenciálódva életek. Az egymást követő életekben tehát hol angyalibb állapotban, több fiatal és
még tapasztalatlan részecskével feltelve befelé áramlunk a fejlettebb élőrétegek, a fejlettebb
szerveződések felé, (és eközben azokba beépülve fogyasztottá és táplálékává válunk). Pl, a hernyó
zöldet és levelet fogyaszt, mint a még angyalibb táplálékon élő növényevő bárány és a tehén, de ha
elfogyasztja egy fejlett rigó, vagy az angyalibb emlősöket az ember, nagyobb változássűrűségű
fejlettebb térrészbe jutnak. Ha végtermékként kikerülnek e szerveződésekből, és fiatal új életteret
építenek, keresnek, akkor a poklot, az emésztőrendszert megjárt részecskék már maguk is nagyobb
változássűrűséget jobban elviselőbbé, fejlettebbekké válnak. A végtermékben fejlett mikroszintű élet
távozik, amely azonban már nagyobb sűrűségű és ragadozó, a nála kisebb energiaszintű, kevésbé
fejlett lényeket fogyasztja, de a visszafejlődő részecskéi a növényeket táplálja. E szempontból a tehén
és az ártatlan bárány is nála kevésbé fejlett, ártatlan fotonokon hízott füvet fogyasztott, amelyeknek a
bárány bendője jelenti a poklot. A fejlődés során tehát egymást fogyasztó életláncba épülünk, és e
láncon továbbhaladva, túlélve, vagy átalakulva, új, de más életre kelve egyre jobban, vagy
visszafejlődve az életet támogatóvá válunk. Valószínű azonban, hogy a poklon és az ioncsatornákon, a
dimenziókapukon áthaladó részecskék felbomlásakor, azok közös tudata is törlődik, és csak az új
mezőt, új életteret alapítók élettér építéséhez szükséges alapvető tudata, ismerete marad meg. Akkor ez
a fontos, ezért a többi visszafejlődik, a nem aktív DNS szekvenciákban marad.

A szerveződések nemiségváltása:
Az elektronról ismert, hogy amennyiben szaporodást előidéző, foton részecskét kibocsátó
impulzusba kerül, a forgásiránya gyakran megváltozik, és ilyenkor a szerveződés átmenetileg
neutrálissá válik, a töltöttsége csökken. A Vénuszról is ismert, hogy a naprendszer bolygóihoz
képest retrográd irányba forog, amely csak akkor lehetséges, ha a közelmúltban a fordított
irányú forgást előidéző szaporodást keltő impulzusban részesült. A Vénuszban két különböző
rétegben egymáshoz viszonyítva ellenkező irányú, nagyon nagy sebességű légrétegáramlás
ezt bizonyítja. A korábbi nemiség, a szexuális töltöttséget jelző forgás ilyenkor csökken, vagy
megváltozik, és egy rekombinációs folyamatban differenciálódik, jelentősen redukálódik,
amely neutrálisabb, közömbösebb nemi eredőt biztosít a terhesség és az utód megszületése, és
a kifejlődés első időszakában. Néha a szaporodásba kerülő szerveződések olyan nagy, kétfelé
bontó diploidba fejlesztő találatot kapnak, hogy az egyik félszerveződés forgásiránya,
nemisége a másikhoz képest megváltozik, és ezzel eltérő összetételben az együttélésre és a
továbbfejlődésre újra alkalmassá válik. Eközben a megosztódott genetikai anyag, idegen, őt
gerjesztő és egységbe hozó, életcélt adó, a szerveződés óráját ismét felhúzó rendezettséget
növelő, a belső életáramlást megjavító, felfrissítő genetikai anyagot kap. A meghatározható
forgásiránnyal, és erre jellemző nemiséggel rendelkező szerveződések azonban folyamatosan
(periodikusan) kisebb energiaszinten ellenkező forgásirányú, ellenkező genetikai
információjú, eltérő nemű genetikai anyagot, nemi hormonokat, hatásokat kapnak a
környezetben lévő másik neműektől, ezért miközben a saját nemükre jellemző részecskéik
aránya idővel csökken, a másik nem hormonjainak az arányai növekednek. A párkapcsolatban
élő nők az öreg korukra feltelnek férfi hormonokkal, elférfiasodnak, szőrösebbekké válnak,
csökken a női hormontermelésük. Ha elérik a klimaxot, erősen megváltoznak, a női nemiség
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jegyei szemmel láthatóan csökkennek. Az elhalásra ismét neutrális, nem nélküli állapot alakul
ki, és a beérkező új életáramlás megindulásával újra kezdődik az élet.
A rendszeres párkapcsolatot élő férfiakra is jellemző, hogy idősebb korukra csökken a
férfiasságuk, és bennük pedig a női hormonok szaporodnak fel. Az 50 éves korban
rendszeresen megjelenő prosztata betegségeket, a prosztata megnagyobbodását azok a
felszaporodó női hormonok okozzák, amelyek e legnagyobb azonosságú környezetben tudnak
elszaporodni, és a nemiségváltást elő tudják készíteni. Ha egy szervezetben megváltozik a
balra forgó női és a jobbra forgó hím ivarsejtek, alszerveződések aránya, a szerveződés
nemiséget vált, és attól kezdve a másik nem külső belső jegyei fognak erősödni.
Gondoljunk csak egy vállalkozásra. Ha benne a nők erős többségben vannak, az egész vállalkozás
nőies jelleget fog árasztani, azokban a jegyekben, tulajdonságokban fog kidomborodni, megerősödni,
amely a benne közösségbe épültek jellemzője, eredője. Az ilyen szerveződés a férfias dolgokból
hiányossá válik, ezért fogékonyabb az olyan férfias szerveződéssel társulásra, amely akkor virágzik,
amikor a női szerveződés már a tél állapota és az inaktív tevékenység felé halad. Ha a férfi vállalkozás
kemény férfias munkát végez, pl. favágó, kőműves, vagy kubikus, akkor gyengéd, házias, nőies
munkát végző szerveződésre, párra van szüksége. A nyárba és szezonális vízi játékokat termelő
vállalkozásnak pedig a télben értékesíthető termékeket gyártó kiegészítő társra van szüksége.

A férfi és a nő eltérő látásmódjának az okai:
A férfi belülről látja a dolgokat, nagyobb átlagos sűrűségű, mint a nők, és részecskéinek a többsége a
felszínen belül található. Valószínűen ez is hozzájárul, hogy a férfi hatol be a nőbe és nem fordítva. A
jobbra forgó férfi aszteroidák, csillag és bolygógyermekek a határvidékre kerülnek katonának,
elkülönítődnek, hogy kellő vágy alakuljon ki a más nemmel egyesülésre, az élet fenntartására.
A férfi, és a hím aszteroidák nagyobb átlagos sűrűségűek, ezért belülről szemlélik a valóságot, a belső
részleteket és összefüggéseket keresik, ezért racionalistábbak? Az Ort féle végvárakon, a
csillagrendszerek külső határfelületén a külön keringő sűrűbb férfinemű aszteroidákba szerveződött
részecskemezők számára a környezeti összefüggések a fontosak. Fontos hogy ki, kivel van, ki jön és ki
megy, és fontos az is, hogy ki kihez tartozik. Az összefüggések megértése alapvető igény e
környezetben.
A nők, a bolygók és a meleg csillagok, a melegfúzióval szaporodó szerveződések, mint Gaia, kisebb
átlagos sűrűségűek a férfiakhoz viszonyítva, de nagyobb aurával rendelkeznek, és valószínű, hogy a
részecskéinek a többsége a felszínen kívül található. A nő átlagos sűrűsége kisebb, és mivel az
aurájában sok részecske található, a nő mindig kívülről látja a részecske mezőjét, azaz magát. Ez az
az ok, amiért a nőknek a külsőség és a megjelenés a fontos, a látszat, az amelyet önmagukból és
másokból is kívülről látnak.

Az aspektus, a szemlélet relatívsága: Kintről és bentről:
A nálunk korábban, de a mi rendszerünkben és az észlelésünk előtt keletkezett
életbuborékokat, a változási esemény információját kifelé szállító, időben és a térben is táguló
ekvipotenciális gömbfelhőket jellemzően belülről látjuk, amelyek a tágulás közben egyre
nagyobban rajzolják ki a korábbi eseményeket, a változásokat. A belülről látott, időben
növekvő ekvipotenciális gömbhéjak felnagyítják a már megtörtént eseményeket, sok időt
hagynak a részletek megismerésére, megértésére, ezért a már megtörtént eseményeket az apró
részleteikben, sokkal nagyobb felbontásban is megismerhetjük. Mivel a kifelé szálló és időben
táguló eseményfelhők a belőlünk kiváló és elszálló részecskékkel sokszor egyező irányban és
táguló felhőben távoznak, ezért a részecskéknek lehetőségében áll az ilyen dolgokat nagy
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felbontásban jobban megfigyelni, megismerni. Másképpen alakul azonban a helyzet, ha
rajtunk kívül lévő változást kell megismernünk. A mezőnkön kívül keletkezett változás
információt szállító felhője felénk jön, a kifelé szálló részecskéinkkel ellenkező irányba, ami
miatt sokkal kevesebb idő áll a rendelkezésre a felénk jövő, időben és térben is sűrűsödő
információ, változás megértésére. Ez miatt az időben későbben és rajtunk kívül keletkezett
eseményeket kívülről látjuk és kisebb időbeli felbontással, a részleteiben nem szemlélhetően.
Az ilyen szerveződési terekben folyó változást segédeszközök nélkül a gyorsasága és az eltérő
arányai miatt általában nem észleljük, csak a változás eredőjét, az egységet észleljük,és azt,
hogy felénk jön e, vagy elkerül bennünket. Ami felénk jön és ezért a méretében és a
felbontásban, esetleg a hatáserősségében fokozódik, azaz veszélyeztetheti a mi részecske
felhőnket arra sokkal jobban odafigyelünk, de mivel az eseményeket figyelő, előreszálló
felderítő fotonjainkkal ellentétes irányban jönnek, sokkal kevesebb idő áll a rendelkezésünkre
főleg a közelből érkező események kivédésre, elkerülésére. Nem véletlen a külső és a belső
események eltérő látásmódja, eltérő felbontású észlelése. Egy hozzánk képest a külső térben
keletkezett változásból csak az eredő a fontos, hogy érint e bennünket vagy sem, hogy
veszélyt vagy barátságot közvetít felénk. Az ilyen változási eredőket egységnek,
individuumnak látjuk, azaz személyeknek, tárgyaknak észleljük.
Az élet eltérő mércével és eltérő felbontással mér kifelé és befelé. A nekünk élettéri
környezetet, szerveződésre és életre is alkalmas életteret adó bolygónkhoz hasonló, de analóg
szerveződéseket szintén csak kívülről látjuk, mert a mi rendszerünktől külön álló külső térben
önálló buborékrendszert alkotnak, amelyből események és változások következményei
jöhetnek felénk, támogathatnak, vagy veszélyeztethetnek bennünket. Ha kevés idő áll a közeli
eseményben változó dolog megértésére, nem fogjuk tudni felbontani a részletekre, csak az
egész bennünket érintő változás eredőjét látjuk. Elsősorban azokat a dolgokat tudjuk nagy
felbontásban szemlélni, ezért sokkal jobban és a részleteiben is megismerni, amelyek együtt
élnek, együtt áramolnak velünk és a részecskéinkkel. Minél több idő van a rajtunk kívüli
áramló rendszer megismerésére, minél több részletet van lehetőségünk felfedezni,
megismerni, annál nagyobb információs mennyiségünk lesz a dolog, személy részleteiről,
annál jobban átlátjuk a részecskék belső összefüggését, az adott dolog, személy belső
tulajdonságait. A megismeréshez tehát idő kell, és az is szükséges, hogy a rendelkezésre álló
időben a megfigyelendő dolog részecskéi a mi részecskéinkkel azonos, vagy ellenkező
irányban haladnak e? Tehát ha azonos a haladási irány, akkor sok idő áll a rendelkezésre a
dolog, személy, hatás megismerésére, ezért a velünk együtt életutazó részecskéink, és a
szerveződésünk eredőjét, belső tulajdonságait van időnk megismerni. Ez lehetőséget ad a saját
szerveződésünk, és a saját belső tulajdonságaink, összefüggéseink megismerésére,
megértésére, amit azonban nehezít és bonyolít, hogy közben belül is állandó változás van.
Hasonló a lehetőség a velünk együtt életutazó, hozzánk tartozó tárgyak, dolgok és személyek
megismerése szempontjából. Azok, akik velünk jönnek, rendszerint hozzánk tartoznak, akkor
is, ha csak periodikusan érkeznek vissza hozzánk, vagy mi hozzá, pl. a lakásunk és a
személyes holmijaink. Ezek külső belső tulajdonságait van időnk megismerni, megítélni, hogy
melyik jó és miben jó, ha pedig nem az, miben és miért rossz. A szülők, a barátok, a
gyermekek és a munkatársak is periodikusan velünk jönnek, még-ha rendszeresen el –
eltávoznak a saját köreiket járva, éppen eleget visszajönnek ahhoz, hogy legyen elég időnk
megismerni, kiismerni őket. Ha rosszul figyeltük meg, és az elvárásainkban csalatkozunk,
rendszerint a másikat hibáztatjuk, pedig csak a saját elvárásunk, értékítéletünk volt hibás.
Valamilyen részleteket nem figyeltünk meg eléggé, vagy nem tulajdonítottunk elég
jelentőséget, esetleg egyszerűen nem akartuk észlelni, mert mást vártunk el. Ha jobban
figyelünk az apróbb jelzésekre, ha jobban figyelünk a részecskéink jelzéseire, intelmeire,
valószínűen kevesebbet csalatkozunk, az önámítás hibájából kikerülhetünk. A valóságot
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azonban nem mindig jó látni, nem mindig jó észlelni, hogy a hitünk megtarthassuk
szükségünk van az illúziókra.
Az élet eltérő mércével mér kifelé és befelé, a tudat eltérő objektívvel ítéli meg a kinti és a
benti valóságot. Ami a kintiek vétsége, hibája, ami nekünk zavart vagy kárt okoz az egetverő
bűn, az gerenda a szemünkben, amelyet azonnal észlelünk. A mások hibáját azonnal észleljük,
de a sajátjainkat mindig bocsánatosabbnak tartjuk. A felénk jövő hibákat sokkal hamarabb
észleljük, mint a tőlünk eltávozó zavarokat, mert a már eltávozó események általában nem
bántanak bennünket, már nem változtathatnak közvetlenül rajtunk. Ez az oka a szubjektív
megítélés eltérésének a kint és a bent között. Ami felénk jövő zavar, az rossz irányban is
változtathat rajtunk, az módosíthat bennünket, ronthatja az eredőnket és a szimmetriánkat. A
felénk jövő zavarokat, a mások hibáit ezért szinte azonnal észleljük.
Az együttműködéseket sokszor éppen az nehezíti meg, vagy teszi lehetetlenné, hogy a
személyekként elkülönült individuumok nem értik meg, hogy a hibák feltárása és kijavítása
teheti jobbá az életet, csökkentheti az életzavarokat, az életminőséget rontó dolgokat
csökkentheti vagy megszüntetheti. Ha jóindulatúan elmegyünk egymás hibái mellett, ha
mindig elnézők vagyunk, nemcsak megakadályozzuk, hogy szembesülve a hibáinkkal azokat
kijavíthassuk, hanem egyenesen konzerváljuk a hibás megoldásainkat és a rossz
cselekedeteinket. Mivel saját magunkat általában nem tudjuk kívülről látni (kivéve a nők),
ezért a saját hibáinkat érthető ok miatt kevésbé észleljük, ezért mi azokat ritkán javíthatjuk ki.
Ahhoz, hogy az élet alatt javulhassunk, a jó irányba változhassunk, kell egy társ, aki éppen
szembe jön velünk, aki ezért a hibáinkat észleli, és ha kell nem elnéző, hanem szóvá teszi. Az
elnéző nemcsak lehetővé teszi, hogy ne tanuljunk, hogy ne fejlődjünk, hogy később is
hibázzunk, és ezért a mindig elnéző, a dolgokat szó nélkül hagyó társ hosszú távon rosszat
tesz velünk. Sokszor nem a barátaink, hanem éppen az ellenfeleink, esetleg az ellenségeink
javítanak bennünket, akik szóvá teszik a hibáinkat, de ezt nem akadályozó céllal, hanem
javítás lehetőségének a biztosításával teszik.
Az együttműködés lehetőségét éppen az teszi lehetővé, hogy ami hibát nem észlel az elkövető
egyén, azt észleli a vele éppen szemben érkező (haladó) részecskékkel rendelkező másik. Ha
csak a hibákat keressük, és segítség helyett felhánytorgatjuk egymásnak, abból állandó
konfliktus támad, folyton azt érezzük, éreztetjük a másikkal, hogy az a hibánkat megnevezve
bánt bennünket. Ha a tudat képessé válik megérteni, hogy a hibák megnevezése csak azért
történik, csak azért van rá szükség, hogy egymást segítve a hibáinkat kijavíthassuk, akkor
nőhet a hatékonysági és a minőségi eredőnk. A hibák keresése nem szükséges, csak az észlelt
zavarok megnevezése, és annak a megértetése, hogy az nem a hibázó ellen, hanem a vele
együttműködő közösség érdekében, értük és a jobb munka, a jobb élet miatt, értünk
szükséges. Ha végre megértjük, hogy az együttműködés arról szól, hogy az én hibám bánthat
Téged, a Te hibád bánthat engem, a Mi hibánk bánthat benneteket, és a Ti hibáitok
életzavarokat okozhatnak nekünk, ezért ha azokat idejében észleljük, és még a kis hiba
állapotában, mielőtt megerősödik, mielőtt megnő, kijavítjuk, akkor sokkal hatékonyabbá,
sokkal jobbá válhat az élet. Ha kevesebb idő alatt több és jobb termékeket készítünk, a szabad
időnk megnövekszik, több időnk lesz sportra, szabadidős tevékenységre, az életáramlás
megfelelő tanítására. Ha a hatékonyságunk és ezzel a szabad időnk megnövekszik, azt a
gyermekeink tudatának a fejlesztésére, gondozására, a tudatuk javítására, művelésére
fordíthatjuk, amellyel egyre jobb életminőségre, egyre jobb életegészségre tehetünk szert, és
ilyent hagyunk az utódainkra is.
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Színek, telítettség és az energia iránya:
A fehér szín a lehetséges felénk jövő támogató energia, a színek összességének a telített
változata, amelyben minden szín kellő arányban jelen van. Nem véletlenül látjuk az Istent
fehér jóságos lényként, egyrészt nagyon magas biodiverzitású, sokféleséget tartalmazó lény,
amely ráadásul idős öreg, állandóan az életet támogató energiát adó szerveződés.
A fekete szín magyarázata a tárgyról visszaverődő fény szinte teljes hiánya. Míg a fehér és
fényes felületekről több energia jön felénk, mint amennyi távozik arra, azaz az eredőjében
felénk jön az energia, a fiatal élet, amely segíti a fényt és az energiát kedvelők, tisztelők
megmaradását, (Ők a Nap gyermekei, leszármazottai), addig a fekete színű, az energiát és az
információ elnyelő tárgyakról, szerveződésekről kevés fény érkezik vissza. Ezek a rájuk eső
energia többségét elnyelik és csak sokkal kisebb energiaszintű részecskékben, az infravörös
tartományban és ez felett szórják szét. Ilyenek az energiahiányos emberek, az energiahiányos
fekete lyukak és az energianyelő szerveződési állapotban lévő időben változó lények.
E szerveződések az éj gyermekei, a fekete lyukak, a nálunk fejlettebb, nagyobb sűrűségű,
átlagosan több energiaéhes fejlett részecskét tartalmazó olyan szerveződések, amelyekben a
saját energiatermelés, átalakítás eredője a fogyasztási eredő alatt van. Tehát a nem
látható energiát elnyelő (termelő), fekete lyukként ismert szerveződések nemcsak az éj
lehetőségei, hanem a tér olyan energia fogyasztói, amelyek hozzánk képest átlagosan
fejlettebbek, de rossz, inflációs életszakaszban fogyasztói eredőben vannak, időben
gyorsabban változnak az egyediség felé haladó úton. A jelenlegi társadalmunk fejlettsége a
kaotikus időszaka miatt valószínűen most ilyen állapotban van, azaz több energiát fogyaszt
jelenleg a környezetéből, mint amennyit visszaszolgáltat. Az ilyen inflációs térrész, élettér,
határréteg, szerveződés nem képes az energiát szimmetriában tartani, valamelyik frekvencián
folyamatosan többet nyel el, mint amennyit termel, de ez nem jelenti azt, hogy más
frekvencián ne sugározzon ki kisebb egységnyi méretre bontott hasonló mennyiségű fiatalabb,
és korszerűbb (az eseményekből tanult) információs energiát.
Mitől nagyobb a felbontóképessége egy szerveződésnek?
Attól, hogy benne több részecske kisebb térbe sűrítődve várja a változás lehetőségét, a
megváltás lehetőségét. A fejlettebb szerveződésekben egyre nagyobb a változás tüze, az élet
tempója, és az egymást egyre gyorsabban követő események megkülönböztetési lehetősége,
az esemény felbontó, megértési képesség, az idő szimmetriája romlik. Ha több részecske van
egy szerveződési téren belül, akkor ha jó a munkamegosztás, egy részecskére kevesebb
megfigyelendő, megértési esemény jut, ezért a több részecskét megfelelően elosztó
együttélésben tartani képes fejlett szerveződések jobb eseményfelbontó, jobb megértési és
megoldási lehetőséggel rendelkeznek. Talán ez az az ok, amely miatt a fejlődés egyik főiránya
a mind nagyobb tömegbe épülés felé halad. A nagyobb részecskesűrűségű és nagyobb
változássűrűségű szerveződésnek természetesen időre számolva több táplálékra van
szükségük. Ha a fejlettség varázsa miatt még több részecske épül a korszerűbb, de magasabb
változássűrűségű életterekbe, annak tovább nő a sűrűsége és a benne eltartandó részecskék
aránya, de ezzel szinkronban nő az étvágya, a telhetetlensége, ezért termelőből egyre inkább
fogyasztóvá válik. Pontosan olyanok az időben a környezetüknél gyorsabban változó
fejlettebb életterek, mint a nagyvárosok, a fővárosok. Egyre kisebb a saját termelés, már csak
az elosztás és a felbontás, a környezettől állandó energia elvonás az igényük.
Az emberek között, az átlagosan több részecskéket tartalmazó emberek sötétebb hajúak,
többnyire barna vagy sötét, esetleg fekete szeműek, főleg, ha a szerveződésükben többségben
vannak a töltött és fejlett részecskék. Az ilyen szerveződések a földön is az időben
gyorsabban változó életterekhez, az egyenlítő vidékéhez, innen elsodródás esetén az időben
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gyorsabban változó életterekbe, a nagyvárosokba vonzódnak. Ezeknek az embereknek, mint a
ragadozókba szerveződött hasonlóan fejlett részecskéknek állandó energia elvonásra van
szükségük a környezetből, időben nagyobb a változássűrűségük, az energiaforgalmuk.
Ha ilyen nagyobb energiaforgalmi igényű szerveződések elsodródnak, kiszorulnak,
elvándorolnak a természetes életterükből, és az átlagos forgalmú (a mérséklet égövi) emberi
szerveződések közé kerülnek, nagy az esélyük, hogy kisebbségekké váljanak. A kisebbségek
már szelektáltabbak, valószínűen ezért képeznek a belső tudatban és az energia elvonásban
fejlettebb kisebbséget. Sokszor a bűnözésként ismert cselekményekre kényszerülnek, hogy
csillapíthassák a fokozottabb energiaigényük. A fehér galléros fejlett pénzmosó, elvonó
bűnözés és a fekete bőrű vagyon elleni bűnözés a nagyobb energiaéhségű életigény
természetes része. Meg kell értenünk, hogy e szerveződéseknek több alrészecskét kell
életélményekkel, energiával, Adrenalinnal táplálni. Ők az élőrétegünk fekete lyukai, akik az
energianyelés stádiumában magukban hordozzák a jövőt. Akik most energia elvonók, azok
egyben energiatovábbítók, felszabadítók az általuk már nem hasznosítható, nem fogyasztható,
túl kicsi energiatartalmú náluk angyalibb, ártatlanabbként ismert lényekre. Az energiát
elnyelő fekete lyukak olyan nagy forgalmú életterek, amelyek belsejében magas
változássűrűség és folyamatos korszerűsítés történik. Ők hozzák létre a bennük folyó
túldifferenciáló szelekcióban, az egyediségben a legfejlettebb, pokoli változássűrűségű, és az
egyediségben a legkevésbé fejlett, de nagyon nagy azonosságú részecskékből szerveződő
nagyon jó együttműködő angyali élettereket. A fekete lyukakba befelé tartó részecskék
sűrítődnek, gyorsulnak, kompreszálódnak, és az alkalmasak korszerűsödnek, a nagyobb
változássűrűség elviselésére is alkalmassá válnak. A magas változássűrűségben felbomlók
viszont megismerik az élet legsötétebb oldalát, a majdnem mindent elnyelő, felbontó fekete
lyuk mélyét, az életváltozás legsötétebb oldalát. A korábban még a fejlődést erőltető, az
egyediség felé fejlődéstől vissza nem riadók többsége itt felbomlik, kisebb sűrűségűvé válik
és visszafejlődik, visszatér a régmúltban már feledésbe merült angyali lét sokkal lassabban
változó, de biztonságosabb életterébe, és újra a mennyei közösségbe szerveződik.
A galaxisok, a galaxis halmazok és a még nagyobb, idősebb változórendszerek
központjában lévő legnagyobb, legidősebb fekete lyukak, az élet és a fejlődés, az idő
vissza fordítói, akik a jövőbeni állapotok fejlett (túlfejlett) lehetőségeiből a múltbeli
kedvező kezdeti állapotokat alakítanak ki. Bár a környezeti anyag elfogyásakor a fekete
lyukak, mint a kullancsok, sokáig inaktívak maradnak, néhány gondolat szerint elpárolognak, a
túl gyors életváltozásra kényszerített részecskéik mennyei közösségekbe szerveződnek át.
A szelekció tanulsága szerint a sűrűségnek és a fejlettségnek nincs felső és alsó határa. A
most megismert életlehetőségek a változatlanság mennyi állapotától a szinte végtelen
változássűrűség állapota között valamennyi energiaszinten megvalósulhat a mozgási, vegyi,
helyzeti, nyomás és potenciális energiával rendelkező időben változó és változtatóképességgel
rendelkező anyag, az életként ismert, élettudatot szerző együttáramló részecskefelhő időben
és eseménysorrendben történő változása. A lehetőségeknek csak a tudat változási igénye szab
határt, és ha már minden lehetséges életállapotot kipróbált, megélt, a már feledésbe merült
régi állapotokra vágyik. Ha az igénye, vagy az élet kényszere, sodrása miatt nagyon magas
változássűrűségű, pokolian fejlett (túlfejlett) állapotba szerveződik, akkor a már régen áhított
nyugalomra és együttműködésre vágyik. Így kerül az életbe szerveződő változás, az élettudat
a toroidok belsejében folyó magas változássűrűségű fejlett élettérből a nagyon lassan változó,
kis életnyomású mennyei élettérbe.
A túlfejlett szerveződéseket gonoszként, energia elvonóként ismerjük, mert elvonják tőlünk az
energiát, azaz a mi energiamezőnket, a részecskéinket fogyasztják. Az elvont energiát
azonban e szerveződések is átalakítják, tovább differenciálják, azaz felbontják és még
nagyobb sűrűségű szerveződések mellett kisebb egyediségű és nagyobb azonosságú
részecsketömeget, ártatlan kis energiaszintű angyalokat termelnek.
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Ha az angyalok aspektusából nézzük e szerveződéseket, akik viszont felénk jönnek és
táplálnak bennünket energiával, a nagyobb és már gonosz energiát fogyasztó fekete lyukak a
megváltók, akik kiszabadítják őket az anyagba rögzítettség, az együttváltozás börtönéből,
vagy a szinte örökkévalóság óta tartó változatlanságból. Tehát a rossz és a gonosz is csak
relatív tartalommal határozható meg, ami az egyik, a fogyasztott részecskéknek rossz, mert
rontja az életesélyét, a szerveződési lehetőségét, az a másiknak, a kisebb energiaszintűnek jó,
aki ebben felszabadul, aki új és önálló életlehetőséget kap.
Az energiát fogyasztó szerveződések a nálunk idősebb, időben előbb keletkezett, vagy
gyorsabban fejlődő életbuborékok. A kisebb életnyomású környezeti élettér felé el tud távozni
az energiafeleslegünk, ezért külső környezetet, az életterünket nálunk idősebb, időben előbb
keletkezett, de nálunk lassabban fejlődő, ezért kevésbé fejlett, korszerűtlenebb
szerveződésnek kell tekintenünk. A szervezetünk és a tevékenységünk, a változásunk által
elfogyasztott, felbontott nagyobb energiaszintű szerveződések visszafejlődnek, kisebb
egységnyi energiaszintű, kisebb egyediségű, kisebb tudású szerveződésekre bomlanak, és a
nálunk kevésbé fejlett, időben előbb keletkezett öregebb életbuborékok még korszerűtlenebb
részecskéit táplálják, tanítják, felkészítik a korszerűbb élet veszélyeire. Az alattunk lévő
élőrétegek, a bennünket tartalmazó életbuboréknál, szerveződésnél fiatalabb, időben későbben
keletkezett életbuborékok viszont már korszerűbbek, időben gyorsabban változnak,
gyorsabban fejlődnek, ezért e szerveződésben (életbuborékban) felbomló élet kifelé távozó,
visszafejlődő része táplál bennünket, és információt szállítva felkészít a jövőben várható
változásokra és veszélyekre. Ha az élőrétegünkben időben gyorsabban változó, gyorsabban
fejlődő szerveződések (alszerveződések, részecskék) alkalmassá válnak a korszerűbb, de
nagyobb változássűrűségű élőrétegekbe bejutásra, a fejlettebb, de nagyobb életverseny
elviselésére, ezek táplálékként bejutnak a fejlett rétegekbe és ott tovább szelektálódhatnak. A
túl gyors életet nem jól viselő részecskék visszafejlődhetnek, visszatérhetnek a múlt
állapotába, a korábban keletkezett ezért korszerűtlenebb, de nyugalmasabb változássűrűségű,
időben előbb keletkezett életbuborékok külsőbb élőrétegeibe. Az anyagcsere, egyben
szerveződési élettér cserének is tekinthető, amelyben a kis energiaszintű, elvileg halhatatlan
részecskék lehetőséget kapnak az igényüknek és a tudatfejlődésüknek megfelelő élettérbe,
szerveződésekbe áttelepülésre.
Az élet azonban életpiramisba, egymáshoz kapcsolódó végtelen életláncba épült, amelyben
sok életszint alakult ki az egyidejű vándorlás, az életáradás megakadályozására, a hirtelen túl
nagy, esetleg végzetes változás, az ősrobbanás megakadályozására. A nagyobb és már
korszerűtlen, a rosszul elosztó, egymással már nem jó hatásfokkal együttműködő elöregedett
szerkezeteket szétbontják, és betartják Morrfy törvényét, a már korszerűtlen életszerkezeteket
az alkotóira szedik, és a még működő állapotig visszabontják. Ez azt is jelenti, hogy a még
megfelelő, elég korszerű alkatrészeket, szerveződéseket megtartják, és olyan helyekre, a
külsőbb, vidéki, fejletlenebb életterekbe küldik, ahol azok még korszerűnek számítanak. (Az
emberiség is évtizedek óta ezt teszi, az elavult, de még működőképes dolgait, a korszerűtlen
fegyvereit továbbítja a szegényeknek, a még fejletlenebbeknek.
Az időben fejlettebb, nagyobb felbontóképességű szerveződések az Isten Malmai, amelyek a
túlérett és túlfejlődött, az egyediség felé fejlődésben már nem hívő élettermékekből, a
nagyobb azonosságú és a sikeresebben együttműködésű életben és annak a szépségében még
hívő fiatal, angyali részecskéket termel. Ez a termelés azonban nemcsak a fekete lyukak
lehetősége, hanem az időben egyre nagyobb anyagcserével járó folyamat minden olyan
helyen kialakul, amelyben az élettudattal és ezért hittel is rendelkező szerveződésekkel még el
lehet hitetni, hogy az adott élettérben a már meguntnál, máshol jobb, eltérőbb, más, újabb
változási lehetőségek várják. Az életáramlás ezért tud a sok- sok kudarc ellenére fennmaradni.
Szinbád, a Bolygó Hollandi, Odüszeusz és valamennyi életvándor a már megismert,

160

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

megunthoz képest eltérő, számukra nem ismert, ezért még érdekes életet keresi. Az élet
valódi mozgatórugója, a vágy a változatosságra, a hit, hogy máshol, máskor jobb lesz.
A gyorsan fejlődő, nagy változássűrűségű jövő is megunható, és ezután újként hat a már
elfeledett, alacsony változássűrűségű mennyei nyugalom, a békés egymás mellett élés
lehetősége. Ezért vágyunk a túl gyorsan változó fejlett életből a nyugodt természet ölére.

Ha egy csillagvirág kinyílik:
Ha jön a tavasz, az elsőként nyíló virágok kibontják szirmaikat, és nálunk a kikerics és a
gólyahír kezdi a szerveződési tél állapotban a lehűléskor életmagba koncentrálódott,
felszabadult energia kiteljesedését. A ciklust megelőző szerveződési ősz során az élő
szerveződések átlagos rétegei feltelve feszültséggel differenciálódtak, a megújulni már nem
képes elöregedett szerveződések elhaltak, felbomlottak a nagyobb egységekből a kisebb
energiaszintű részecskék fel és kiszabadultak. Az elöregedett inflációs szerveződésekből
kilépő részecskéknek dönteniük kellett, hogy az erőltetett, de már céltalan egyediség felé
fejlődést támogatják e, azaz centralistákká és továbbhaladókká válnak, vagy a korábbi
fejlődéshez képest visszafelé, a nagyobb azonosságú konzervatívabb és angyalibb
részecskékkel szimpatizálnak, nyugodtabb, időben lassabban változó élőrétegbe költöznek,
esetleg elszegényednek de közelebb kerülnek az Isteni mezőhöz.
A szerveződési tél már a differenciálódás, a jellemzően kifelé és szétáramlás utáni lehűlő,
elfolyósodó állapot. Ha megindul az életáramlás, és a változtatóképes energiával túltelő
szerveződések részecskéi vagy a gyorsabb fejlődést erőltetve más részecskékkel az összetartás
irányába a szerveződési centrum felé fejlődve valamilyen új életteret energiában megerősítve
gyorsabb ritmusra váltanak várható, hogy nemsokára új tavasz jő. Az ilyen, periodikus
életáramlás, átalakuláshoz még megfelelő életminőséget biztosító szerveződési térnek, a
nagyobb energiaszintű élettérnek (valamilyen energiaszintű szerveződésnek), a környezetnek
magas változási szimmetriában kell állnia, változnia, az életre tartósan alkalmasnak kell
maradnia.
Ha a földönfutó, nincstelen jobbágyok, vagy a főurak kizsákmányolása miatt lakóterületet váltó
zsellérek, - mint Spartacus sorstársai - nazarobin (önkéntes törvényen kívüli) életszabadságot
választanak, olyan területre költöznek, amelyre nem ér el a főurak és a környéken uralkodók keze.
Vagy a gyorsabban fejlődő, magasabb életszimmetriában változó, valamelyik igazságosabb uralkodó
által biztosított élettérbe költöznek, vagy a nagyurak által nehezen ellenőrizhető határrétegbe, a senki
földjére. A csillagtérben és a sokkal kisebb energiaszintű szerveződésekben is ezek a pontok, térrészek
a nagyobb energiaszintű szerveződések közötti szimmetriapontok, határrétegek közelében
lehetségesek. Az elektronok, az atomok és a sejtek között éppen úgy megtalálhatók e nagyobb
környezeti szimmetriában lévő, La Grange vagy Librációs néven ismert térrészek, mint az emberek és
a bolygószerveződések közelében. A szabad térben alacsonyabb a változássűrűség szimmetriában
változó izotróp térrészt eredményez, amelyben az időhöz viszonyítva kevés kölcsönhatás történik, de ez
nyugodtabb és egyenletesebb fejlődést tesz lehetővé. Az ilyen tágas térben kevés konfliktus alakul ki, a
vétlen impulzusok száma még kevesebb, van elég szabad tér és van elég idő egymást kikerülni, durva
kölcsönhatások nélkül lassabban fejlődve de békességben lehet alacsonyabb energiaszinten éldegélni.
A szabadabb tér kockázatát az növeli, hogy a kölcsönhatások elvileg a tér bármely irányából
érkezhetnek, ezért az ide költözőknek többnyire körkörös, ekvipotenciális jellegű védelemre kell
berendezkednie.
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A korábbi gyors életritmust és az erőltetett haladást már nem támogatók csökkentik a fejlődés
felé haladás lehetőségét, az egyediség felé fejlődés helyett a szabadabb tér és az Isteni mező
felé kezdenek el áramlani.
A környezet életre alkalmas állapotára az élet szimmetriájára nagyon érzékeny angyali
részecskék mindig abba a kisebb életnyomású, nyugodtabb szerveződési térbe költöznek át,
amely a lehető legközelebb, (elérhető közelségben) biztosítja számukra a szerveződésre és a
nyugodtabb életre is alkalmas életminőséget, életteret. Ha egy szerveződési rendszerben
mindig van éppen életre alkalmasabb, szabadabb élettér, akkor a szabadságvágyó részecskék
sem költöznek a rendszeren kívülre, ezért a rendszer eredő vesztesége nem növekszik. A
szerveződések ilyen rendszert fejlesztettek ki. A szaporodás sokáig a saját élettérben, a
szerveződés belsejében, életterében történik, és csak az életidő másik felében, a különválástól
kezd el a kifelé haladó, önállósodó részecske energia veszteségként érvényesülni. Ekkor
azonban az elöregedő szerveződéseknek már rendszerint nincs igénye a túl sok energiára, a túl
sok változásra, és örömmel veszik, ha a közös tömegbe épült szerveződés megoszlik, ha a
részecskék egy részéről nem nekik, hanem a továbbiakban az utódaiknak kell gondoskodni.

Gaia mérete és kiterjedése:
A Föld légkörének az ismert felső határa 100 eKm. Ez legalább 200 eKm. átmérőjű olyan
ekvipotenciális, nem szükségszerűen gömbszerű felületű térrészt jelent, amelynél a légkörre
jellemző fejlettségű szerveződési állapot már meghatározó. Ez már molekuláris fejlettséget
elért térrészt jelent, amelyben az atomi fejlettségű életbe szerveződés már nemcsak hidrogén
fejlettségű atomi állapotban, hanem héliumban és nitrogén és vegyes állapotban is jelen van.
A vegyes térrészben és ezen kívül természetesen sok atomi szerveződés és elektron méretű
energiacentrum található, amelyben időben változó, és változtatóképes energiával rendelkező
szerveződés még viszonylag lassú evolúciót folytat, de nem jellemző a magasan ionizált, a
folyamatosan gerjesztett állapot. Az ilyen élettérben csak ritkán következik be az évszakként
ismert ciklus, és a szerveződések virágzása, elhervadása is sokkal hosszabb időt követel.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Föld felségterülete csak ekkora. A légköri molekulák
birodalmán kívül a hidrogénszféra, azon kívül protonszféra található, amelyen kívüli elektron
fejlettségű élettér már valószínűen összeér a Nap elektronszférájával, amelynek és a Föld
elektronszférájának hasonló, analóg fejlettsége lehet. Annak a gömbszerű térnek a térfogata, amelyben
már a Földre jellemző, és a Föld középpontja felé áramló eredőjű részecskéket tartalmaz,
valószínűen a bolygók egymástól való távolsága által is meghatározott. A Vénusz kb. 50
millió km-rel kisebb pályán kering, míg a Mars már 78 millió km-rel nagyobb ekvipotenciális
határrétegben rója a köreit. Ha a bolygóknak a Naptól (az anyjuk központjától) számított
átlagos távolságát az életszférájuk átlagos egyensúlyi eredőjének, a jelenlegi
potenciálgödörnek tekintjük, akkor a Vénusz excentricitása kb. 6 millió km, míg a Mars
excentricitása már kb. 22 millió km. Ezek az átlagos kilengések a nagyobb változássűrűségű
anyai élőréteg, és a kisebb fejlettségű, nyugalmasabb téli réteg között. A Föld pályalehetősége
tehát kb. 128 millió km. széles olyan határrétegben található, amely kb. 3 plusz 11, azaz
legalább 14 millió km-rel szűkebb. Ha feltételezzük, hogy e széles határrétegben a Nap felé
áramló csatornák is találhatók, akkor a Föld potenciálfolyosójának a szélessége 1,5 millió km.
Ha a Nap félé áramlik a Föld a hozzá tartozó légkörrel és a még kisebb energiaszintű, de már
a Föld körüli pályára került részecskéket is tartalmazó aurával, azt egészen addig teheti, amíg
el nem éri az általa még nehezen feldolgozható magasabb változássűrűségű élőréteg határát, a
potenciálfolyosó (időfolyó) visszatérítő határfelületét. Mivel a határfelületi életnyomás
növekedése kelti a nagyobb életszimmetriát jelentő pályára visszatérítő erőt, ezért joggal
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hihető, hogy a Föld ekvipotenciális jellegű, gömbszerű mezőjének a teljes átmérője legalább
30 millió km. Ebben a térségben a Föld az úr(hölgy), aki az általa fekete lyukként árnyékolt
területen képes a tér szimmetriájának a lokális megbontására, azaz a centruma felé ható
gravitációs áramlást kelteni. Ez nemcsak 200 ekm átmérőjű uralt térrészt jelent, hanem egy
olyan általunk nem látható, nem mérhető energiaszintű, de a Földdel együtt áramló, körülötte
keringő aurát, aurateret is, amelynek az átmérője kb. 30 millió km. Ha ebbe a térségbe, pl.
párkeltéssel lefékeződött, lamináris keringő pályára ált, már nem elég nagy lendületű
részecskék sodródnak, azok megkezdik a Föld centruma felé tartó életspirálon a körözést, és a
Földi élet fejlettségére jellemző egyediség felé fejlődő útra lépnek.
Ha egy változás sűrűségű nagyvárostól kifelé haladunk, egyre kisebb változássűrűségű
vidékre érhetünk. Előbb a peremvárosok csendesebb forgalma, majd a kisvárosok mindenki –
mindenkit ismerő nyugalma tűnhet fel a változássűrűség csökkenésére figyelőnek. Ha tovább
haladunk a környezet felé, előbb békés falvakat, majd gyérebben lakott tanyákat fogjuk
észlelni, azután már csak emberek nélküli szántókat, erdőket, réteket vagy és látszólag
pusztaságokat. A nagyobb változássűrűségű szerveződésektől mentesebb vidéki területeken,
kellő nedvesség és energia ellátás esetén, füves réteken, sztyeppéken magasabb biodiverzitású
sokféleségbe, vagy erdőségekben nagyobb egységnyi tömegbe épülve hasonló zöldtömeg fog
életbe szerveződni. Ha tovább haladunk a kevés vízzel ellátott, (nem eléggé hűtött) magas
impulzussűrűségű, magasabb változássűrűségű energiaösszegződésben lévő életterületek felé,
egyre kevesebb kiegyenlítetten változó zöldtömeget fogunk észlelni. Ha valamely
életterületen túl sok, vagy túl kevés, vagy túl egyhangú, hegemón a változássűrűség, akkor ott
az élet nem tud sokféleségbe épülni, a száraz pusztaság egyféleséget, homoksivatagot terem.
A sivataggá váló területeken többnyire nincs elég szimmetriában az élet, a kisebb
energiaszintű könnyed angyali élet nem bírja az élettéri szélsőségeket, az elnyomást. Az Ilyen
térrészeken hiába van bőségesen energia, az életáradáshoz a víz és az angyali energia
hiánycikk, amelynek a szétáradó, energiát elszállító hiánya nem tudja lehűteni a térrész
magasabb változássűrűségét. A Száhel övezetként ismert Földrészeken jellemzően befelé
áramlik a lendületében szimmetriátlan energia, ezért a Földbe be és kiáramló, ott
párkapcsolatba lépő részecskék útvonalainak a jellemző képe az egyenlítői síkból nézve a
következő ábrán kerül bemutatásra:
24. ábra: Az emberfej alakú Földi részecskeáramlás
Az északi pólusnál kiáramló füzérsugarak,
kifelé növő hajat képeznek

Látható, hogy a
Föld, Gaia áramlási
képe egy
érzékszervekkel is
rendelkező fejet
ábrázol, amely
lefelé, a déli pólus
felé gerincben és a
fejnél kisebb
sűrűségű testrészben,
felfúvódó mennyei
életbuborékban, egy
isteni kék élettérben
is folytatódhat.

Kiáramló fotonok,
Látás, szem

Beáramló,
hangot keltő
részecskék,
fül

Fül alatti
gödör,beáramló
rezgés érzékelés

Az arc alsó részénél
kiáramló füzérsugarak,
szakáll, piheszőrzet
A déli pólusnál ki és beáramló fő áramlási csatornák
idegpályákat, gerincet és sarki testet képeznek !
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Az élőrendszer összefűződése, az életpiramis kialakulása:
Az egymásba érő életövezetek, az eltérő fejlettségű és többszintű életiskola
Minden szerveződés folyamatosan ingázik a keringési ciklusa alatt évente kétszer átlépve a
nála korábban keletkezett szülői szerveződés aurájában, életbuborékában a fejlettségének
éppen megfelelő átlagos változássűrűségű (napéjegyenlőségi, hatásegyenlőségi) határfelületet.
Ilyenkor periodikusan vagy az életbuborékot elindító szülői mező időben gyorsabban változó,
már fejlettebb centrumához közelebb kerül, amelytől a szerveződésbe érkező fejlettebb anyai
részecskék miatt az egyediség és a bonyolultság felé haladó fejlődése felgyorsul, vagy a
centrumhoz és a szimmetriát jelentő napéjegyenlőségi határfelülethez képest kijjebb mozdul
el, amelykor az apai és a környezeti hatás, a sikeresebb együttműködés aránya növekszik.
25. ábra: Az élet és a tudat egyediség felé fejlődése
Az idő és az
új életáramlás
kezdete

Az idős csillag, fekete lyuk déli pólusán
kiáramló neutrinó buborék az anyagcsere
szüneti időkben leválik, és fejlődésnek
indul. A világoskék színű szerveződés a
számára a tavaszi és őszi
napéjegyenlőséget, a szimmetriát jelentő
határfelülettel szomszédos két élőréteg
között ingázik. Az egyediségben már
valamivel fejlettebb kék szerveződés egy
fél határfelülettel beljebb él, de a közös
élettérben már fejlettebb a világoskék
szerveződésnél, de alulfejlett a
szerveződési nyarában a következő rétegbe
is bemerészkedő türkizkék szerveződéshez
képest. A világossárga már túlfejlett a
külső életterekben fejlődőkhöz viszonyítva
és kihasználja a hozzá képest az
életáramlási szabályokban még
tapasztalatlanabbakat. A piros szerveződés
a narancsszínűt és a sárgákat is
kihasználhatja, de amint átfejlődik a lila
szerveződések életterébe, ő válik
kihasználható energiaadóvá. A rózsaszín
szerveződés kihasználhatja az élőrétegében
a még kevésbé fejlettebbeket, de őt is
kihasználhatják a már barna törpe
állapotban lévők és a sokkal fejlettebb, az
egyediség felé fejlődő az életáramlásban
többet tapasztalt sötétkékek, bordók és
legfejlettebb feketék, amely már kaotikus,
ezért lélektelenné, és irányíthatatlanná
válik.

Az élőrétegek között vándorló szerveződések, a periodikus évfordulóik között legalább két
másik, egy fejletlenebb és egy fejlettebb élőrétegbe is beáramlanak, ezért minden élőrétegben
egyszerre van jelen eltérő fejlettségű, az életet és a közös együttfejlődést kezdő, még
angyalibb energiát fogyasztó és a változásra, továbbfejlődésre gerjesztő, az energiát még
nagyobban fogyasztó, de kicsire bontva a környezetnek már energiát adó. Az ilyen
életláncban , életpiramisban az adott élőrétegben és az egyediségben a legfejlettebbek a fekete
lyukak a fogyasztók, és az éppen beépülők a fő energiaadók a kihasználhatóbb angyalok.
Valószínű, hogy élőrétegenként legalább három, (de akár több ezer, vagy több millió) eltérő
fejlettségű szerveződés kapcsolódik szimbiota rendszerű fogyasztói láncba. Minden
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élőrétegben van egy középréteg, az átlagos fejlettségű, az élete delébe, az energia
koncentrációba, a Vertexbe érkező, amely már kiegyenlített termelő - fogyasztó állapotban
van, amely már az életáramlási szabályokat ismeri, már kevésbé kihasználható, már
mindenevő, de még nem ragadozó. A tömeg és a befelé áramló lendület tehetetlensége miatt
azonban az élet sohasem tud megállni az ideális szimmetria állapotnál, az egyenletes adó –
kapó életállapotnál, ezért túllendül, túlfejlődik és a termelőből fogyasztóvá, a környezetet
kihasználóbbá, de a rajta átáramló angyalibb energiát fejlődését felgyorsítóvá, e frekvencián
változó neutrínókra bontott anyagban (életben) termelőbbé válik. Az élőrétegekbe bekerült
újoncok még tapasztalatlanok, általában hívők és tenyeres talpas jóindulatúak. A rétegben
túlfejlődők az igazi ragadozók, a héják, a kevésbé fejletteket fogyasztók, kihasználók. Ahogy
rétegről rétegre, az egyediségben kevésbé fejlett életből egyre fejlettebb életbe halad a Tao és
a tudatfejlődés útján a közös szerveződést alapító lélek, úgy válik mind ördögibbé, a többieket
egyre jobban kihasználóbbá, a korábbi energiaadóból a környezetet fogyasztóvá, de a
felbontott energiát más formában felhalmozóvá, és a környezetbe visszajuttatóvá. Ha a
jelentősen túlfejlődött szerveződés eljut a megértésig és megelégeli az egyediség felé
haladást, elfogy a lendülete és a hite, határozatlanná válik. Ilyenkor a már számára is túl
kegyetlen, túl gyorsan változó életet, a túl nagy változássűrűséget már feldolgozni nem tudó
alrészecskéi, a differenciálódásban megosztódó, vagy a nagyobb azonosság felé fejlődés
mellett döntő választói nyomására visszaindulhat, visszafejlődhet az Isten, a nagyobb
azonosságú, de időben kevésbé és kiegyenlítettebben, szimmetriában változó élőrétegek felé.
Az előző ábrán bemutatott életlánc köti össze a mindenséget a nanoméretű szerveződési
szintektől az elektronokon és az atomokon át, az emberekig, és onnan tovább, az
élőrétegeken át a bolygókat, csillagokkal és a még nagyobb részecsketömeg
életpiramisba szervezett együttélését lehetővé tevő galaxis rendszerekkel.
Ha az élettér, mint szerveződés a kisebb életnyomású külsőbb élőrétegbe merül, az ottani
élőrétegben már türelmetlenül várják a gyorsabb fejlődésre vágyó nagyobb egyedsűrűségű,
nagyobb belső nyomású de egymással még együttműködő képesebb, de a fejlettebb élettéri
szabályokat még nem ismerő, ebben elmaradottabb részecskék. Ilyenkor a nagyobb
energiaszintű, a kisebb változássűrűségű térrészben éppen kitáguló, kilélegző szakaszban lévő
szerveződésbe beáramlanak e fejlődésre vágyó részecskék, miként mi is felülünk a buszra,
amely a fejlettebb városokba szállít. Az alulfejlett élőrétegbe érkező ,,buszból,, kiszállnak a
vidékre és nyugalmasabb életre vágyók, és a részecskéket szállító busz kilégzik, kiürül, és
ettől csökken az élettér, a busz életnyomása. Az élettér feszültsége elszállítódik, átmenetileg
nyugalmassá válik, a szerveződési tél, vagy az átmeneti nyugalom állapotába kerül. Ha a
kilégzési szakasznak vége, és a kevésbé fejlett élettérből a fejlettebb térségbe vágyó, életutazó
nagyobb belső nyomású fiatal szerveződések éppen túlérett, kiáramló részecskéi feltöltik a
megüresedet helyeket. A ,,buszba,, (vagy atomba, fehérjébe, bolygóba,) mint nyugodt, tél
szerveződési állapotú egységbe beépülő, szétáramló és ezért éppen hideg életfázisban lévő
részecskék azonban lehűtik a szerveződési teret, és az utasokkal feltelt busz térkitöltési
eredője kisebbé, azaz a környezethez viszonyítva nagyobb sűrűségűvé válik. Ez egy belégzési
szakaszt indít el, amely miatt az átmenetileg ismét nagyobb sűrűségűvé váló, alszerveződés
részecskéket szállító élettér azonossága nagyobb lesz, és e többség megadja a célt, irány a
fejlődés, a centrum. A közösségi cél azonossága lehetővé teszi a beáramlást a kiutazók miatt
korábban kisebb életnyomásúvá váló belsőbb élőrétegbe, és az alszerveződésekkel és új
lendülettel, új céllal feltelő ,,busz,, a legközelebbi fejlett élettéri centrum irányába ható
lendületbe jön, és annak a belsőbb élőrétegébe szállítja az utasait. Az utasokat szállító
transzfer szerveződés, (busz, bolygó, sejt stb.) az eltérően fejlett élettereket egymástól
elválasztó nagyobb változássűrűségi határfelületek, az élőrétegek határain át a centrumhoz
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közelebbi, közben már ismét (valószínűen általa gerjesztve) magasabb változássűrűségű
élőrétegbe lendül, amely miatt növekszik az utasok gerjesztettsége és a változás sűrűsége is.
Ez kitáguló életszakaszt indít el, és az addig nagy azonosságban lévő és egymással még
békésen elférő részecskéknek egyre nagyobb élettérre van szüksége. Mivel a nagyobb
életnyomású élettér általában nem képes eleget tágulni, ezért az idegen, fejlettebb élőrétegbe
beáramlott részecskék belső nyomása és változássűrűsége jobban megnő, a magukkal hozott
alszerveződési vagyonból, részecskékből leadókká, összehúzódókká és belégzőkké válnak.
Miközben a fejlettebb térbe beáramló kisebb részecskék belélegeznek, és a fejlődésre vágyó
részecskéik átépülnek, (költöznek) a nagyobb szerveződési egységbe, a beáramló közösségek
változtatóképességgel rendelkező fiatal, párkapcsolatra kész részecskéket veszítenek, azaz
információs energiát szállítanak, adnak a centrumhoz közelebbi, az egyediségben már
fejlettebb élőrétegnek. Ez a beáramló fiatal, még szűz energia okozza a gravitációt, a
fejlettebb életterekbe a még nagyobb lendületű, de életszimmetriában még korlátoltabb, még
több lendületenergiával rendelkező neutrálisabb részecskék beáramlását. Az életterekből
kiáramló és már több nyugalomra vágyó energia azonban a nagyobb változássűrűségű
centrumokban lévő életterekben hagyja a fiatalságát, az életerejét és a változtató képességét,
de magával viszi az élettapasztalatát és a megszerzett életbölcsességét. Míg a beáramló
energia mindig nagyobb azonosság és ezért nagyobb részecskesűrűség, de kisebb egyediség
állapotában van, de változtatóképes lendületben többlettel rendelkezik, az élettérben
elöregedő, kiáramló, már felbontottabb állapotban és sokkal kevesebb részecskével, több
tudással de sokkal határozatlanabbul kifelé igyekszik. A centrális terek ezért fiatalodnak,
fiatalabb állapotban és lendületes részecskékkel telítődve maradnak, míg az elöregedő, de az
élettapasztalattal bölcsebbé váló szerveződések viszik az ismereteiket az időben öregebb
életbuboréknak számító nagyobb azonosságú, de hatóképtelen, de sok univerzális ismerettel,
erőtlen és lendületnélküli információval rendelkező környezeti térbe. A centrális térrészek
fiatal energiával, az elöregedő környezet folyamatosan tapasztalattal telítődnek. A
lendületszimmetriában, vagy a töltésük miatt érzelmileg befolyásolt, ezért csak korlátolt tudatú,
még életszimmetria nélküli részecskék beáramlása miatt, az energiában feltelő megfiatalodó
térrészek az univerzális tudatban, bölcsességben, általános ismeretben leépülnek, de erőben,
lendületben és változtató képességben feltelnek. A magas változássűrűségű szerveződések
közötti nagy azonosságú szabad térrészbe, az isteni mezőbe tartó részecskék, szerveződések
tehát az univerzitás tudás, a nagyobb megértés, a dolgok elfogadása és a megnyugvás felé
fejlődnek. A mennyei paradicsom létező valóság, amely a kezdet és a kezdet előtti lét
átmeneti állapota, a korábbi élet felbomlása, a halál, az életkörforgás utáni állapot.

Területi érdekfenntartás és az információs utánpótlás lehetősége:
A távoli csillagokból hozzánk érő részecskék áthatolóképessége azért olyan nagy, mert ha
ilyen messzire eljutnak, az fejlett szülői szerveződésre utal, és ez azért válik lehetőséggé, mert
a távoli csillagból kirepülők nagyon nagy összetartós célazonossággal rendelkeznek. Minél
távolabbról indulnak, annál kisebb az a szög, az iránybeli eltérés, amely a célazonosságot
jelenti, amely a csillagtávolság/átmérő szöglehetőségét eredményezi. Ha közeli
szerveződésből jönnek, kicsi tömegű indítómező (szülő) esetén kicsi a támogatás és rövid
idejű az utánpótlás, de nagyon nagy tömegű mezőből szinte teljesen azonos cél, tartós ideig
ható azonos befolyás alakul ki. Az alábbi ábrán Moetrius megkísérli bemutatni azt a fizikai és
dinamikai összefüggést, amely a nagy energiaszintű társ távolsága, tömege, a sugárzási szöge
és a fejlettsége között van.
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Tételezzük fel, hogy a csillagokban a füzérsugarakon még folytonos az Ariadné fonala, azaz a
szerveződésből teljesen azonos irányba, azonos füzércsatornán kiáramló részecskék csak az
egymás utáni sorrendben, a keletkezési időrendben térnek el, de amíg együtt és láncban
haladnak ez a folytonosság és azonosság megmarad. Ha azonban a füzérsugarat keresztező
neutrontalálat éri, a folytonosság megszakad, és a hiányzó, kieső láncszemnél a leszakadt
egység két vége megkeresi egymást, begöngyölődik, és védettebb toroid gyűrűbe szerveződik
át. Ez térbeli és állapotbeli változást is elindít, míg a találat miatt kieső is megváltozik,
átalakul esetleg kapcsolatra lép a kölcsönhatást keltővel. Később az együttáramló
gyöngyfüzérsort is találat érheti, az információ még kisebb és egymástól is egyre eltérőbb, de
egyre nagyobb tömegsűrűségbe épülő egységekre bomlik. Az impulzustalálatok nemcsak a
kiszakított társat változtatják meg, hanem az eltaláló közösség is változik, az irányban és az
információs összetételben is átalakul, esetlen új neutronok maradnak az impulzusok
következtében széteső családok szaporodnak.
Ha nagyon fejlett, nagyon nagy azonosságú, nagyon kötelességtudó, és még magas
együttműködő képességű neutronokból áll a füzérlánc, akkor az impulzusok ellenére is
összetarthatnak, megtarthatják a magas áthatoló képességet, a nagy lendületbe koncentrálódó
sűrűséget és messze eljuthatnak. A távolság, amíg egy nagy energiaszintű lény folyamatos
korszerű utánpótlással tudja ellátni a korábban kiküldött felderítőket, és az idegen területekre
kijuttatott csapatokat meghatározza a kiküldő szervezet fejlettségét, a gyorsító és
miniatürizáló képességét, az organizáció képességét. Mivel a nagy tömegű anyag csak lassan
juttatható el nagy távolságra, amely közben könnyen korszerűtlenné válhat, ezért a nagy
energiaszintű, nagy létszámú csillagnyi közösségek kicsi tehetetlenségű, kicsi tömegű
információs egységekben juttatják el az utánpótlást. Minden energiát dekódolva, igen nem
válaszokba konzervált, sokszorosított információs egységekbe csomagolva küldenek el, hogy
az adott helyszínekre kellő időben és összetételben rendelkezésre álljon. A csillagtéri hódítás
már nem háború, hanem egységekben gyártott, az érdekkörbe tartozó, a helyszínen
összeszerelt, folyamatosan korszerűsített élettermékekben valósul meg. Ha az utánpótlás a
helyi rendszer szervezetlené válása vagy más, útközbeni zavar miatt elmarad, a nagy
energiaszintű társra, a kiküldőre jellemző hatóanyag támogatás hiányában meggyengülnek, az
idegen területeken, életterekben csökken a befolyásuk.

A többség által nehezen tűrt kisebbségek életmódjainak az okai:
A centrális központoknál lassabban változó vidéken élők fejlődésre vágyó kisebb
energiaszintű fiatalabb részecskéi tehát határrétegről határrétegre vándorolnak, igyekeznek
bekerülni a fejlettebb életterek információval jobban ellátott rétegeibe. Ez a keringési, ellátási
zavarok elkerülése érdekében a centrális központok felé irányuló szervezett életáramlást
igényel. Hasonlóan nagy az igény a már túl gyorssá vált belső körzetekben a nyugodtabb
vidékre ellátogatásra, a belvárosi áruk kiszállítására, a természet szépségére vágyó turizmusra.
A vidéken élőknek és a belvárosokban, a nagyobb változássűrűségű centrumokban élőknek az
életáramlási szabályai eltérőek, mások a szokások, mások a helyi szokások. Hasonlóan zavar
alakul ki, ha a bolygók körüli élőrétegekben fejlődni vágyó részecskék egyre beljebb kerülve
az időben gyorsabban változó, eltérő szabályokkal rendelkező élőrétegekbe,
szerveződésekben, életterekbe, mikrokozmoszokba kerülnek, épülnek. A még a városi
szabályokban fejletlenebb vidékiek, a jövevények hozzák magukkal a korábban, a fiatal
korban megismert vidéki, külvárosi életáramlási szabályaikat. Ha nagyobb azonosságú
együttszerveződő közösségből érkeznek, amelyben még minden közös volt, amelyben még
kommunista jellegű együttélés valósult meg, az ilyen részecskék ahhoz vannak szokva, hogy
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ami van, az a miénk, közös, igény szerint elvehető, felhasználható, kisajátítható. A külső
életterekben nagyobb az együttműködés, kisebb a magántulajdon aránya, a mennyei nagy
köztársaságban valószínűen még minden az ősközösség állapotában van. Ha egy ilyen
környezetben felnőtt szerveződés átkerül egy már magántulajdont és annak a szentségét is
ismerő élettérbe, úgy fog viselkedni, mint az emberi kisebbségek. A fejlettebb régiókba
bekerülő kisebbségek még a saját szokásaik szerint élnek, ha kell, hát elvesznek. Az
élőrétegben kialakult rotációs rendben mindig vannak olyan, az adott rétegben élőhöz
viszonyítva elmaradottabb, de egymással nagyobb azonosságú szerveződések, akikben, - mint
élettérben - elszaporodó, beköltöző, az egyediségben fejletlenebb részecskék többségbe és
dominanciába kerülnek, és a korábban megismert, magukkal hozott szabályok alapján
határozzák meg a domináns eredő (a közös tudat) által követendő életszabályokat, a közös
rendet. Az ilyen szerveződések belső erkölcsi tartása, az eltérő környezethez viszonyított
hozzáállása aszerint alakul ki, amit a belső többség, vagy a szerveződésekben domináns
csoport (vezetőség), a közös lélek meghatároz. Ha sok feltörekvő részecske költözik át a
fejlettebb élőrétegekbe és közös szervezettségbe épül, a korábbi élettérben megismert,
alkalmazott szokásaikban is nagyobb azonosságúak valószínűen együtt maradnak. Ha egy
távoli csillagból, vagy a mennyei közösségből disszidált részecskecsoport be akar jutni a
fejlett Nap életterébe, de a túl alulfejlettsége miatt elutasíttatik, a Napról mandinert véve (és
foton lányokat rabolva) egy kevésbé fejlett közeli bolygó külső élőrétegeiben még
megkísérelhetik a letelepülést. A Napba beáramló sikertelen kísérlet ilyenkor napkitörést
okoz, amelyben a fejletlen távoli vidékről érkező nagy azonosságú, még csak az ősközösséget
ismerő részecskék a Napbeli fotonokkal párba szerveződve már nagyobb azonosságúra
kerülnek, és a Naphoz képest még a múltabb állapotban szerveződő Naplányok, (a bolygók)
külső határrétegeiben letelepedhetnek, és az élőrétegben szabályozottabb, lamináris
életáramlásba terelődhetnek. Az e részecskék gyermekeiként időben később keletkező
leszármazók azonban további fejlődésre vágynak, ezért rétegről rétegre egyre nagyobb
változássűrűségű, a centrumokhoz közelebbi élettérbe költöznek. A még majdnem
ősközösségi szokásokat ismerő, nagyobb azonosságú alszerveződések tehát hozzájuk
viszonyítva mind fejlettebb életterekbe, egyre fejlettebb szerveződésekbe épülnek,
amelyekben viszont a már fejlettebb életet visszafejlesztő, a térségben lakókhoz képest
elmaradottabb, de jobb hagyományőrző bevándorlóknak tekintődnek. Miközben a belsőbb
élőrétegekben már az egyediség felé fejlődés és a magántulajdon szentsége a törvény és a
szokás, az élőrétegben kisebbségbe kerülők csak sokára és nehezen fejlődnek, csak lassan
alkalmazkodnak a helyi elvárásokhoz. A rotációs rend alapján, minden keringési ciklusban, a
szerveződési tél állapotában egy réteg túlfejlődött részecske elhagyja a számára már érdekes
életet nyújtani nem képes korábbi szerveződési teret, és több izgalmas élményt kínáló
élettérbe, nagyobb változássűrűségű, fejlettebb élőrétegbe, szerveződésbe költözik. Az
élőrétegek telítettsége azonban csak ritkán csökken, mert a szervezetekből kiváló és elköltöző,
túlfejlett részecskék helyett, a kevésbé fejlett térségekből folyamatosan anyagcsere, a helyi
szokásokat, törvényeket kevésbé ismerő részecske utánpótlás érkezik. Hogy a bevándorlók
életnyomása, a gravitáció, vagy az fejlettek anyagcseréje váltja ki a továbbfejlődés
kényszerét, vagy a részecskék tudatának a személyes igénye, ez most nem lényeges, a
periodikus anyagcsere folyamat, az életáramlás kialakult és működik. Az egymással
centrálisan hozzávetőleg ekvipotenciális élőrétegekben tehát változtatóképes információval is
rendelkező energiaáramlás, anyag és részecskecsere alakult ki, amelyben a külsőbb, még
fejletlenebb környezetben és szabályokkal élők periodikusan a fejlettebb életterekbe,
szerveződésekbe települnek át, (vissza) rendszeresen gondoskodva az élőrétegek átlagos
fejlődésen tartásáról. A hasonlóan a túlfejlett rétegekből pedig nagyobb nyugalomra és a
múltbelibb életáramlási szabályokra vágyó szerveződések költöznek át a múltbelibb (még
ősközösségi) állapotokat őrző külsőbb élőrétegek térségeibe. A belvárosokból és a
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szerveződések fejlettebb belsejéből kitelepülők az életterületükön megismert információkat és
a már általuk megismert, gyakorolt életszabályokat, szokásokat, egyedi fejlődést visznek
vidékre, míg az ősközösségi, (relatív elmaradottabb) szabályokat ismerők visszafejlesztik,
nyugtatják a túlfejlődő rétegeket. Ez az anyagcsere serkenti és fékezi a túl eltérővé váló, túl
gyors fejlődést, segíti a szerveződésbe épült együttműködést, a megértést és az organizációt,
de egyúttal gondoskodik az élőrétegek átlagos fejlettségének a megtartásáról.
A bioszféra is csak lassan fejlődik, csak abban az ütemben, miként a bolygónk növekszik. Ha
egy új élőréteg, (elektronpálya) alakul ki a bolygónk körül, az addig átlagos fejlődést őrző
élőrétegek beljebb és a nagyobb fejlettség, a magasabb változássűrűség állapotába kerülnek.
Ha az élőrétegek között alakul ki egy új élőréteg, az új rétegtől beljebb élő centralisták a
fejlettebb egyedibb jövőbb állapotába kerülhetnek, míg az új rétegtől kijjebb élők
megtarthatják a múltban megismert, szeretett szokásaik, de ez sokszor a kisebb
változássűrűség és a múlt felé elmozdulást, (legalább erőben és lendületben, de valószínűen
az egyediség felé áramló, abban hívő tömegben is visszafejlődést) eredményez.
A rotációs életáramlás miatt minden élőrétegben legalább három egymástól jelentősen eltérő
fejlettségű élőréteg alakul ki. Az élőrétegbe már honos, egy ideje ott lakó, már a helyi
szokásokat, törvényeket megismerő, megtartó átlag mellé minden évben új, még csak az
ősközösségi életáramlási szabályokat ismerő fejletlen részecskék érkeznek, akik az adott
élőrétegben az egyediségben alulfejletteknek és a helyi szokások alkalmazásában,
megismerésében még kezdőknek tekinthetők. Bennük még többnyire a jóindulatú, még
hiszékeny angyali részecskék vannak többségben, akik – mint tudjuk – mindig jót (és
gyarapodni is) akarnak, de e jóakarat általában – az életáramlási szabályok a helyi szokások
nem ismerése miatt rendszerint sikertelenséggel, bakival végződik. Ez miatt a frissen
betelepülő szerveződések energiatermelő, kommunikáló és szervezési, energiatermelési, a
rendezettséget növelő hatékonysági mutatója rossz, többnyire támogatásra és eltartásra
szorulnak, amiért el és megtűrtté válnak. Az ilyen nagyobb azonosságú, betelepülő részecskék
a környezethez viszonyítva kisebbségekbe és sokszor szabálytalanabb életáramlásra
kényszerülnek, a helyi szokásokban (és az őshonosabb lakosokhoz képest) alulfejlett
cigányokba, betelepülőkbe, képzetlenekbe szerveződnek stb.
Példa: A nyár elején megkezdődött a város környéki gazdaságokban a gyümölcsösök beérése.
A kevésbé fejlett roma asszonyok, a világ legtermészetesebb módján kiáramlottak az idegen
(magántulajdonú) gyümölcsösökbe, és naponta megszedve a kosaraikat a piacon értékesítették az Isten
adományát. A bennük többségben lévő, még az ősközösségi szabályokban gondolkodó, és a
magántulajdon szentségét nem ismerő fejletlenebb részecskék egyszerűen azt a gondolatot, (belső
határozatot) rendelték el, hogy vedd el amit az Isten adott, hiszen a korábbi élőrétegben, életben ez
volt a természetes. Megnyugtatásul lehet, hogy a gyümölcs fele enélkül ott rohadt volna el.

A rotációs rendszerben már egy ideje ott lakó, az életáramlási szabályokat már megtanulók a
betelepülő új tanulók, az újoncok megérkezésekor egy osztállyal előrébb léphetnek, és az
addigi eltartottakból, az életáramlási szabályokat jobban megismerő, megtartó termelőkké és
fogyasztókká válhatnak. Jelenleg éppen egy ilyen fázisban fejlődik az élőrétegünkben a
már sikeresen elvegyülő, már alkalmazkodó roma közösség jelentős része, és miközben
beolvadnak, magasabb fejlettségre kerülnek, az addigi megtűrt eltartottakból
termelőkké és új fogyasztó réteggé, az anyagcserét meggyorsítókká válnak. A jelenlegi
Magyar evolúcióban a cigányság sikeres beilleszkedése egy új fogyasztó – (lassan már)
termelő réteget hozott létre, akik a holnap energia adói, bár még a ma fogyasztói. A feltörekvő
és az anyagiakban is megerősödő rétegre szakosodó vállalkozások hamarosan elterjednek az
életterünkben, ezzel sikeresen megalapozzák a túlélésük.
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Hasonló folyamat zajlott le az USÁ-ban az 1930-as világválságot megelőző és követően az afroamerikai beolvadási ciklus során, amelykor az emberi alfajok sikeres keveredése kitermelt egy új, és
már a törvényt is megtartó, sikeresen termelő, új fogyasztó, elosztó réteget.

Miközben az elmaradott élőrétegekbe, szerveződésekbe tömörülések is periodikusan
újratermelődnek, az élőrétegekből az egyediség felé kifejlődők is továbblépnek. Az addigi
fejlett fogyasztók, a hozzájuk képest fejlettebb új környezetben szintén nem ismerik a
megszokotthoz képest túl eltérő, sokszor egyre vadabb életáramlási szabályokat. Az új
élőrétegekben ők lesznek a kezdők, a kihasználhatók, az alulfejlett kisebbségek, az eltűrtek és
a megtűrt támogatásra szorulók. A korábbi élőrétegekben az előző időszakban már
beilleszkedett, az életáramlási szabályokat megtanult, megtartó és a korábbi középréteget
képviselő, kellő életszimmetriában fejlődő szerveződések is továbblépnek, ők lesznek az
élőrétegük legfejlettebbjei, és valószínűen hamarosan lehetőséget kapnak a sikeres
elképzeléseik nagyobban történő megvalósítására. Közülük kerülnek ki az adott életszint új
felsőbb fogyasztó rétegének a csúcsragadozói, a többieket a fejlődés felé serkentők, a
rétegben élő, de az egyediségben és a bonyolultságban alulfejlettebb szerveződéseket már
kihasználók.
Az életben tehát minden rotációkor a Tao iskolájában a leckét és a helyi életáramlási
szokásokat megtanulók egy osztállyal előrébb léphetnek, de a megismert szabályokat
nem megfelelően megértők, nem jól alkalmazók visszafejlődnek, és osztályismétlésre
kényszerülhetnek.
A Természet rendje, és az isteni mező kollektív tudata által is szervezett életáramlás tehát
végtelenül igazságos, minden szerveződés kap lehetőséget és elég időt a fejlődésre, de ha ez
az idő nem elég a megértés kialakulására, a tudatban nem fejlődő részecskék lehetőséget
kapnak az elmaradt megértés bepótlására. Az élet és a szerencse is forgandó, és aki ma fenn,
az holnap lenn, a ma ragadozói a holnap bárányai. A váltás azonban periodikusan folyamatos,
időben eltolt és átfedett, azaz mindig vannak olyan köztes fejlettségűek és az adott
szerveződési szinteken maradók, akik, amíg az új analóg fogyasztó – termelő rendszer ki nem
fejlődik, biztosítják a folyamatosságot. Az ilyen folyamatos és lineáris evolúciós lehetőséget
csak az életáradásokkor kialakuló makroevolúciók szakítják meg, amelyekre csak kényszer
esetén kerül sor, ha a faj, vagy a szerveződési lehetőség, az élettér eltartó képessége, az
elosztás minősége egy sok részecskét közös rendszerben veszélyeztetésre kerül.
A szaporodást azonban nemcsak a belső állapotok elromlása, hanem a külső egyenlőtlen
fejlett, vagy fejletlen részecskék inváziója, egy sokkal nagyobb energiaszintű rendszer halála
is kiválthatja.
Ha a szerveződési tavasz eljő, és kinyílnak a virágok, a rájuk jellemző egyedi összetételű hatóanyaggal
dúsítják fel a környezetüket. Virágpor árad szét, és mint lokálisan feldúsuló hatóanyag gerjeszteni
kezdi a környezetet. Ha egy csillagvirág kinyílik, és szupernóvává válik, analóg folyamat történik, csak
mindez nagyobb térben és sokkal nagyobb energiaszinten alakul ki. A csillagközi térben szebbnél
szebb szupernóva virág található, példaként egy-kettőt az alábbi ábrában bemutatunk. Ha a
szupernóvák nagy azonosságú virágpora szétszóródik a környezetben, hasonló analóg folyamat
történik, mint az élőrétegünk virágainak a kinyílásakor. Ilyenkor a csillagvirágra (és a fejlettségére is)
jellemző hatóanyag tartalmú virágpor, genetikai anyag szóródik szét. Ez a jellemző összetételű
genetikai anyag azonnal megváltoztatja azokat az élőrendszereket, amelyekbe becsapódik, és az életet
szinte azonnal gerjeszteni kezdi. Ilyenkor felhúzódnak az élőrendszerek órái, és miközben
változtatóképes, életáramlásra, lendületre, változásra is éhes részecskékkel telnek fel, és a jövevények
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is bekerülnek a rendszer körforgásába, amelyben szinte minden szinten életáramlás, és életverseny
növekedés következik be. Az élet így védekezik az elmúlás és az enyészet ellen, a kiáramló és
szétáramló öregkori energiaveszteséget a beáramló fiatal részecskeenergia lendülete pótolja. A
szaporodásban a szerveződések részecskéi keverednek a jövevények részecskéivel, és a genetikai
frissítés újabb hosszabb evolúciós fejlődést tesz lehetővé.

26. ábra: Ha kinyílnak a csillagvirágok. Az internetről bemásolt képek.
Csillagképek és szupernóvák:
A rózsa:
A képen látható csillagközi térségben egy rózsa
csillagvirág nyílik, amely valószínűen egy nagy
téráramlás, szupernóva robbanás következménye. Az
élettérnek alkalmatlanná vált szerveződésből kiáramló
csillagpor, az új életteret kereső részecskék sokféle
energiaszintű, eltérő fejlettségű, eltérő tömegű változatai
szétrajzottak a környező térségben. Néha láncreakció
alakulhat ki, amikor a hontalanná vált, a szerveződési
síkról az életspirálról, az addig információs energiával
táplált, és ezért a táplálóktól függő szerveződések a
tápanyag utánpótlás megszakadása miatt leszakadnak,
és az életspirál síkon szétrepülnek a térségben. Az
azonos síkban vagy kis szögeltéréssel keringő közeli
rendszerek szaporodási esélye megnövekszik.

A fátyolvirág, akár a mákvirág is lehetne. Az előbbi
képhez hasonló, analóg folyamatban kinyíló
csillagvirág, amely a rá jellemző egyediségű
csillagvirágporral hinti meg a környezetét. A
virágpor kiáradása után, a közben közös tömegbe
szerveződő mákszemek is szétszóródnak és viszik a
fajra jellemző genetikai információt a környezetbe.
Ahol meg tudnak telepedni, ott a fajukra jellemző,
vagy vegyes genetikai utódokba szerveződnek.
Az előbbi kép más megvilágításban, eltérő frekvencián
fényképezve. A kép azért került megismétlésre, mert ezen
jobban látszik, hogy az átlagos középrétegben, a legnagyobb
feszültségű élőrétegben bekövetkezett térátalakulás,
angyalforradalom helyszínétől befelé, a régi rendszer fejlett
központja felé lévő fejlettebb anyag nem bomlott fel, hidegebb
és hűvösebb fejjel viseli a változást, amelyben nagyobb
sűrűségre tömörödött. A besűrűsödő központi mag, a régi
vezetőség kisebb fejlettségű bizonytalan tagjai láthatóan
menekülnek a közeli nagyhatalom felé, amely egyben elárulja,
hogy a felmenői csillag még fejlettebb központja merre
található.
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A búzavirág két változatban:
A térségben egy még fiatal csillagba szerveződött pár egyik
tagja differenciálódott, amely még a kék csillag állapotában
volt. A kép azért érdekes, mert valószínűen csak a csillag
egyik fele halt el, ebben tört ki részecskelázadás. Mivel a
másik félben az özvegyben az élet jó minőségű, a lázadó
angyalok hamarosan lehűlve e térrészbe áramolhatnak,
lecsökkenhet a feszültségük, az indulatuk, és hideg, de nagy
energiasűrűségű, nagy lendületű neutronná válhatnak.

A Pipacs:
A felülnézetből fényképezett kozmikus pipacsvirágban
fejlődő életmagok, a bibék kék életterekként hidegebb
átlagos hőmérsékletű, kiegyenlített szimmetriában változó
életterületek. Itt kellemes az élet, amely tartósabb
állapotokat, családalapítást, utódok fejlődését is lehetővé
teheti. A szétáramlott feszültség, a szerveződési nyár
után lévő elvirágzásban nemsokára szétszóródnak a
csillagvirág genetikai információt a környezetbe szállító
porai. A belső élettérben már az elfolyósodás utáni
lehűlés, az oldalirányból beáramló hideg környezeti szél,
és az ősz után a tél tábornok uralkodik.
Harangvirág fentről nézve:
Egy születő mennyországnak vagyunk a szemtanúi, igaz,
hogy az esemény, az angyalok lázadása sokkal régebben
történt, de ez nem von le semmit a kép értékéből. A térség
közepe nagyon hideg, nagy sebességgel áramló, fúziót már
nem végző fekete özvegy lyuk fújta fel, csak éppen a fekete
lyuk a látható buborék mögött van, tehát a kép tengelyirányú,
azaz a szárhoz képest éppen felülnézetből látjuk. A mennyei
buborékból éppen szétáradnak a fejlődés felé kívánkozó,
lendületbe jött neutrális részecskék közös egységei, akik
szétszóródva a környezetből a fúziós szerveződésekben
születő, erősen töltött, a fejlett egyedi életből kiszálló
részecskékkel párkapcsolatra lépve átlagos életminőséget
élhetnek.

Tajtékvirág:
A már régebben megtörtént téráramlásban a feszültség
szétáramlott, de a környezet a képen jól megfigyelhetően
visszavágott. Miként a 48-as Magyar szabadságharc is
sértette a környező nagyhatalmak érdekeit, a térség
érzékeny egyensúlyát, ezért az orosz, osztrák csapatok
beáramlottak a téráramlásba szerveződött térségbe,
hasonlóan a környezeti nagyhatalmak részecske seregei is
vad tajtékzó hullámokban beáradva igyekeznek elfojtani
az angyalok lázadását, nehogy az ő térségükre is
átterjedjen.
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Ez egy túlfejlett szerveződésben, pokollá vált élettérben
bekövetkező életáradás, amely már valószínűen
elvirágzott. A hervadó élettér már szétszórta a magvait, és
most a megmaradt anyagmaradványa szétoszlik és
lebomlik a környezetben, és a kisebbségeket gyarapítva
más szerveződésekbe épül. A nagyon nagy életnyomásban
az életből kifelé áramló szinte teljesen szétszóródó
szerveződés régi, egymástól időben eltávolodó részecskéi
itt nem tartanak össze, mindenki, mindenki ellen
hadakozik, és az energia elég, elfogy, lebomlik, más
élettérbe, új szerveződésbe költözik.

Ha valahol elöregszik és kivirágzik egy csillag, a szupernóvává alakuló élettérben
földönfutókká váló részecskehad új életteret keres, és ha kell, teret foglal, vagy épít magának.
Ilyenkor beáramlik minden szerveződésbe, és változásra serkenti a lineáris evolúcióban
elkényelmesedett, éppen megnyugvó részecske szerveződéseket.
Az élet rotációs körforgását, a Tao útjának, a tudatfejlődés, a törzsfejlődés útjának a végigjárását a
nagy életterek elöregedése, a belső áramlási, elosztási rendszerek elromlása és
összeomlása váltja ki.
A sokféleségbe épült szervezett életáramlás magas biodiverzitására éppen az ilyen
energiaáradások lefékezésére, elosztására és rendezetté tétele miatt van szükség. Ha kellően
szervezett a környezet életáramlása, életrendje, és a beáramló turistákat, menekülőket azok
beérkezési ütemében tudja fogadni, a meglévő képességeik és adottságaik szerint szétosztani,
a helyi szokásokra, törvényekre átnevelni, betanítani, akkor jelen idejű egyenletes
információáramlás és kiszámítható lineáris evolúció alakulhat ki. Ha azonban valahol nagy
energiaszinten életbomlás történik, és a lokális környezet nem képes feldolgozni és elosztani
az egyszerre túl nagy számban érkezőket (mint az időnkben, a vízöntő korában, a galaxisok szaporodása
és a környékbeli csillagok elhalása idején), az addig lineáris evolúció felgyorsul, az időegységre jutó
menekülők, be és áttelepülők, az életet gyorsabb változásra és nagyobb életszimmetriára
fejlesztők száma nagyon megnövekszik. Ez gyorsított evolúciót és magasabb feldolgozási
igényt vált ki a környezetben élő helyiektől is. Ilyenkor kevesebb idő jut a minőség építésére,
és a beérkező nagy tömeg először mennyiségbe épül, és a létszámában rétegről rétegre haladó
energiahullámokban felszaporodik. Ez a folyamat felgyorsítja az időegységre jutó események
és impulzusok számát, az idő rohanni kezd, és sokszor előbb bomlik minden, mint épül.
Ilyenkor a beáramló, szinte tömeg nélküli és ezért kisebb tehetetlenségű, könnyebben és előbb
költöző szegényebb alulfejlettebbek, a már fogyasztók özöne érkezik meg először, amely
visszafejleszti az élőrétegeket, megnöveli az eltartandók számát és arányát. A már leírt (és a
könyv végén részletezett) szerveződési rendben ilyenkor túl sok alsó (első) életosztályos, még
fogyasztó eredőjű, támogatásra szoruló szerveződés épül be, amely miatt az élőrétegek átlagos
fejlődése és az egy főre jutó energia lehetősége is csökken, a termelők és a fogyasztók aránya
az életnek rossz irányba változik. A kihasználhatóbb támogatottak számának a növekedése
azonban felgyorsítja az őket fogyasztó, a belőlük élők differenciálódását is, és egy ideig az
energiahullám továbbhaladásával a nagyhalak is gyorsabban szaporodnak. A valódi termelő
rétegre, a többséget eltartó középosztályra ilyenkor nagyon nagy teher hárul, mert
nemcsak a sok fejletlenebb és az életáramlási szabályokat még nem megtartót kell elviselnie,
eltartania, a verejtékével létrehozott energiával ellátnia, hanem az életáramlási szabályokat
már meg nem tartók időben növekvő száma és hozzájuk viszonyított aránya is növekszik.
Egyre több lesz az élőrétegekben a tortákat szeletelő, fogyasztók száma, míg a valódi
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termelők, a még szabályos életterméket létrehozókkal szembeni elvárások a csillagokig
nőnek, az elvárásnak megfelelés lehetősége súlyosan redukálódik. Ha a makroevolúciós
időben jelentősen túlterhelt középrétegbe épült szabályokat megtartó részecskék nem bírják az
élet terhelését, fokozott változásba kezdenek, egyre gyorsabb és már embertelen életáramlásra
kényszerülnek. A hajtás és a fokozott önkizsákmányolás (a belső részecskék
kizsákmányolása) esetén megosztódnak, polarizálódnak és az életbe szerveződési folyamat
hibáit is megértő komplex részecskék irányításával az élőrétegekben sokféle energiaszinten az
egyedeknél nagyobb szerveződésekben is szaporodási folyamat kezdődik. Ilyenkor egy, vagy
több energiahullám tetőzik és vándorol élőrétegről élőrétegre, energia feladóktól
fogyasztótóig, és az élőrendszer, néha csak a társadalom megújul, átalakul, kicsi, vagy akár
világméretű makro-evolúció alakulhat ki.
Az életterek peremén élők általában elég tágas térben élnek ahhoz, hogy a környezetben
begyűjtött, megtermelt energiából megfelelően részesedjenek, az alapvető dolgokból
többnyire nem szorulnak ellátásra. A vidéki élettér eltartó képessége nagyobb, a jövevények
itt sokszor érdekességnek akár egzotikumnak számítanak, könnyebben beilleszkedhetnek de
általában hiánycikknek számítanak a magasabb változássűrűségű körzetekben termel ipari
fogyasztási javak.

A változtatóképes energia áramlása, az organizáció és a fejlődés:
Aki az élőrendszert, anatómiát és a sejtélettant ismeri, annak természetesnek hatnak e
szerveződési szinteken az emberi életre is alkalmazott azonos, analóg fogalmak. A sejtszintű
életben nagyon magasan szervezett együttműködés és organikus rend alakult ki. Ezen a
szinten zajló életnek megvannak a kereskedői, a transzfer árukat szállítók és az elosztók, de
még a postások is megtalálható. A hozzánk képest a jövő állapotában élő
sejtszerveződésekben kiváló életszervezés és együttműködés van amelyről a jó példákat
megfigyelve tanulhatunk. Vannak az energia felhalmozására, kiaknázására szakosodott sejtek,
és vannak az emlékek őrzésére, memorizálásra szakosodott könyvtárosok. A nagyobb
létszámú részecskék által lakott magasabb változássűrűségű központokban azonban sokkal
kisebb az egyedekre jutó szabad élettér aránya, ezért ott nem terem meg minden, mint
vidéken. A szerveződések belsejében élőknek tehát állandó szállítási igényük van a belvárosi
piacok, az áru és az anyagcsere helyszíneinek az ellátására, és a sejtközpontokban megtermelt
tipikus városi javak vidékre szállítására. Az áru és anyagcsere rendezett, organizált megoldást
igényel, hogy a nagy forgalomban ne alakuljanak ki nem kívánt szükségtelen impulzusok,
konfliktusok. A sejtszintű életről általában elmondható, hogy az az emberi életnél
szervezettebb, és sikeresebb együttműködésben és sokkal gyorsabban zajlik, hogy bennünk,
az általunk megéltnél valószínűen fejlettebb organizált élet zajlik. Ha a sejtkultúra
együttműködési fejlettségét elismerjük, ezt valószínűen a nagyobb szervezettségnek és a
fejlettségnek, kisebb energiaszinteken az azonosságnak tudhatjuk be. Az emberekben is
kialakuló, a szerveződést alapító sikeres sejtdinasztiák leszármazottai és a beépülőkkel kötött
párkapcsolatok egymást követő sokgenerációs leszármazói működnek együtt.
A kezdeti szerveződésben még csak az új életteret alapító kromoszómák (törzsek) egymással
szervezett együttműködésbe keveredő részecske egyedei szaporodnak egymással, amelyben a
lehetséges eltérő genetikai variációk száma nagyon magas, de a szerveződést alapítók sikeres
dominanciában maradhatnak, ezért a szerveződési rendet, hogy mikor, miből és mi fog épülni,
ők határozzák meg. A nagy távol-keleti, az Orosz, a Habsburg és az Egyiptomi stb. dinasztiák
felvirágzása is csak addig tarthat, amíg az uralkodó réteg egyértelmű és azonos fejlődési
irányt határoz meg, amíg az uralkodóház tagjai egyértelmű többségben és dominanciában
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vannak. Ha a családi ág kihal, vagy a hatalom megtartása érdekében egymás között
belterjesen szaporodik, a dominancia, és az általa meghatározható rend is gyengül.
A szerveződési életzavar akkor alakul ki, amikor az addigi szerveződési szabályokat
meghatározók nem tartják be az elődeik arányos elosztásait, vagy túl rossz szabályokat
alkotnak, amely miatt rosszul elosztott, szervezetlen gazdaság alakul ki. Ha az uralkodó
ágban az életbölcső kialakulásához elégtelen létszámú genetikai állományban belterjes
szaporodás kezdődik, ez degenerációvá és elbutulássá fejlődik, az irányítók genetikai
azonossága és az életverseny ilyenkor megnő. Ilyenkor szoktak kialakulni a hatalmi
vetélkedések, a gyilkosságok, és az uralom valamint az egyértelmű fejlődés megosztásában
érdekelt, a semmittevésben már túlfejlődő udvaroncok, akik szeretnek a zavarosban halászni.
Ha az uralkodóház és az addig egyértelmű domináns réteg, valamint a túlterhelt
középrétegrend megosztása sikeres, a szerveződés megoszlik, polarizálódni fog és azt
követően differenciálódik. A szerveződésben egy elágazás fog történni, az életspirál
excentrikusabbá válik és a közös szerveződési ág kettéválik, vagy az erősebb megerőszakolja a
gyengébbet, és a szervezett rend is változik.

A matematika rendje és a genetikai kimerülés:
Az információs szakasz a genetikai variációk periodikus kimerüléséről szól, amely az
együttműködő közösségekben, szerveződésekbe tömörülő száma, és belső tisztasága,
fejlettsége meghatározza a dominancia és a rend megőrzési lehetőségét, az életidő és a
szerveződési időszak lineáris lehetőségét:
Ha egy sikeres szerveződésbe épülő közösség nagyon sokféle, de egymásra figyelő, az
evolúciót és az életfolyamatot is megértő kiegyenlített részecskékből szerveződik, és a
szerveződés sokat ad az életet valóban javító (életszerű) életáramlási szabályok alkotására,
hogy azok az élet egészét és ne csak egy az élettér, (szerveződések) egy részét szolgálják, sikeres
szerveződéssé válhat. Ha a domináns szervezetirányítás olyan sikeres egymást periodikusan
váltó, egészségesen ellenőrzött, fenntartható fejlődésbe épül, amely a környezet fejlődésével
is összhangba kerül, az élettér alkalmassága folyamatosan javítható, a szimmetria, az ideális
állapot közelében tartható. Ha az életáramlás egészsége, és az elosztás megfelelősége
sikeresen ellenőrzött, megtartott, a közösségbe épülő komplexitás sikeresen fejlődhet az egyre
nagyobb bonyolultság felé. Ha azonban a túl nagy dominanciába kerültek tudatfejlődése
megtorpan, ha az uralkodás a közjavak elherdálásává, az elosztás egyenlőtlen rablássá válik,
az élőrétegekbe beáramló, a fejlődést és a jövőt is biztosító de elkülönített részecskék
keveredése egyre lehetetlenebbé válik. Ilyenkor az egymást rotációban váltó vezető rétegek
elszigetelődnek egymástól, a polarizáció eltávolít, ellentéteket szül, és az elkövetett
szerveződési hibákat a közös megoldás helyett mindig a másik fél orra alá dörgölik. Az
elszigetelődés klikkek, érdeksejtek, csoportok szerveződéséhez vezet, és az irányítók, a
vezetők és a környezetet uraló egymás közötti szaporodása, kölcsönhatása kiteljesedik, de ez
egy idő után a keveredés csökkenése miatt belterjes szaporodáshoz, túl kicsi körben kialakuló
anyagcseréhez, energiacseréhez, a javak kisajátításához, a nagyobb szintű közösség genetikai
kimerüléshez és az újítóképesség lecsökkenése, a felhalmozódó ismétlődések miatt
degenerációhoz vezet. Az uralkodóházakba fejlődő sikeres dinasztiák felvirágzásai általában
200 -300 évig tartanak, ennyi idő kel a társadalmi szintű degeneráltság kifejlődéséhez. A Cári
udvar végzetét éppen úgy a domináns genetikai kisebbség belterjességének a kialakulása
váltotta ki, mint a tatárok nagy birodalmának a pusztulását, miként Egyiptomban a Nagy
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fáraók szerveződési rendjének az összeomlását. A szerveződés mérete és a közösen szervezett
együttműködő fogyasztó fogyasztott által fenntartott tömegbe épült részecskék tömegének a
mennyisége azonban mindenkor meghatározza azt az optimális szerveződési időszakot, az élet
rendjét, amely ideig az élet lineáris mederben fejlődhet. Minél kisebb a szerveződési tömeg
eredő egyensúlya, annál könnyebben borul fel az élettér szimmetriája, a változás
szimmetriája. A szerveződési egyensúly az eltartók és eltartottak számában, a fogyasztók és
fogyasztottak arányában a legfontosabb mérce, arány, amely az aranymetszés arányaiba és az
életáramlás szabályaiba is rögzítettek.
A csillagok és a bolygók körüli külső élőrétegekben is életszerű rendezett változás történik,
amelyben az egymással összefogó, nagyobb energiaszintű közös szerveződébe épülő
részecskék, sikeresen elszaporodó dinasztiák egyre nagyobb részecsketömegbe tudnak épülni.
A részecskék szerveződésbe épült tömegének a növekedése egyrészt megnöveli a belső
változássűrűséget, amely fokozza a belső életterületek ellátási és szállítási igényét, az árucsere
és az energiaszállítás, elosztás igényét. A bolygók, csillagok belső, - külső részei között egyre
nagyobb árucsere alakul ki. Ha elfogadjuk, hogy az emberi mikrokozmoszokban kialakuló
sejt bonyolultság, időben gyorsabban zajló, és ezért gyorsabban fejlődő szervezett
együttműködése magasabb együttélési formában valósul meg, mint az emberi együttműködés,
akkor megérthető az is, hogy mikroszinteken még nagyobb változássűrűségben még
gyorsabban fejlődik a jövő. A kisebb energiaszinteken általában még bármi kialakulhat,
mondjuk is, hogy az élet előtt álló fiatallal még minden megtörténhet. Kicsi energiaszinteken,
gondolatban sokféle lehetőségekben lejátszódhatnak a lehetséges események, de ezekből csak
azok fejlődhetnek nagyobb energiaszintre, a nagyobb közösségek rendjét is meghatározó
anyagi valósággá, amelyek kicsiben már bizonyítottan, sikeresen beválnak.
Azok az emlékeink, amelyek a tüzet okádó, repülni képes sárkányokról, hatalmas Nessi féle
szörnyekről szólnak, a mikroszintű életterekben valóságot képeznek, de ezek az információk a kis
energiaszintű részecskéink kicsit eltúlzott arányú feladásai. Ezeken a szinteken is vannak az
információjukat a döntéshozókhoz ügyesebben és direkt felterjesztő, sikeresebben lobbizó részecskék,
akik a közösségre jelentéktelen észleléseiket tudományos háttérrel megtámasztva, a kicsi
energiaszinten észlelt, de felnagyított hülyeségükről a részecsketársadalmat rendszeresen meggyőzik.
Így alakulnak ki Swift Liliputi társadalmának a zavaros szabályai, és így őrződnek meg a leiratokban,
emlékekben bennfelejtett, túl domináns tudósok mások fejlődését gátló zagyvalékai.

A sejtszintű élettereknek nagyobb azonban az azonossága a sikeresen bolygókba, csillagokba
kerülő, nagyobb életszimmetriában fejlődő sokkal bonyolultabbá szerveződő nagy
energiaszintű szerveződéseknek. Ha egy Librációs térrészbe kikerülő reprezentáns genetikai
anyagkeverék kellő változási szimmetriában lévő életteret választ, és ezt sok – sok generáción
át megtartva évmilliárdokig képes magas életszimmetriában tartani, az organizált életteret
magasan szervezett, jól elosztott életrendszerként megtartani, akkor a tér megosztására,
szaporodásra és a hatalomváltásra (a környezetben lévők életben maradása esetén) csak ritkán
kerül sor. A szaporodás valószínűen kényszer következménye, amelyre csak akkor kerül sor,
ha az előző életszerkezet, az elosztási rend valamilyen külső, vagy belső ok miatt elromlik.
Minél rosszabb egy rendszer, annál többször differenciálódik, annál többször
szaporodik. Ha egy túlszaporodott élettér belső keringési rendszere, az energiabegyűjtő,
elosztó rendszere elromlik, az információs és az életenergia elosztása egyenlőtlenné válik, a
szervezett együttélésbe tömörült részecskék változást igényelnek, és ha e változás nem
történik meg, differenciálódva, polarizálódva, haladókra és konzervatívakra, fejlődéspártiakra
és a fejlődést lassító, az általános életminőséget jobbító szerveződésekre megosztódva
szaporodási folyamatba kerülnek.
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Ma az életterünk valahol itt tart, Magyarországon és a Föld számos körzetében túl
egyenlőtlenné vált a begyűjtés és az elosztás. Az ember részecskék tudata fejletlen, nem
értik az evolúciót és nem értik az organizált élet lényegét.
A különbség fenntartása fontos, az az életet szolgálja, de a túl nagy különbség káros az élet
egészségére. A felgyorsult életáramlás megfékezésére, a jobb életminőséget biztosító élettér
és a lineáris evolúció megtartására csak a jól elosztott, sokszintű, magas biodiverzitású
életszerkezet alkalmas. Ha az egyik gyűjt, a másiknak adnia kell, hogy az átlagos élet meg és
szervezett maradjon.
Ha egy élettérben a lehetséges genetikai variációk kimerülnek, egyre több ismétlődésre kerül
sor, és a szelekcióban az egyediség felé fejlődő életterek elkezdenek visszafejlődni. Amikor
egy neutronmező a szaporodás során beépül egy új szerveződésbe, mindig új információkat is
szállít, a máshol kialakult szerveződés részecskék eltérőek, a tudatuk és az ismeretük is eltérő.
Ez eltérő szokásokat, máshonnan származó új termékeket, eltérő szerveződéseket szállít, és
ezzel a keveredés variációs lehetőségei ismét megnövekedhetnek, a szervezett élettér
gyorsabb fejlődésnek indul. Ha egy hegemóniába kerülő szerveződés sikeresen megvédi a
határait az idegenektől, egyben elszigeteli magát a változástól, a genetikai frissítéstől,
szükségszerű, hogy idővel visszafejlődjék, növekedjék az ismétlődése és az életverseny,
romlóvá váljon az életminőséget építő hatásfoka.

A rendezettséget növelő, túlfejlődő fekete lyukak és az élet
megújulási lehetősége:
Ha egy nagy energiaszintű szerveződés társa elhal, az özvegy megörökli a részecskevagyont,
és rá hárul az anyagi javak rendszerezése, az energia elosztása. Ez sok esetben meghaladja az
addig két félszemély által egymást szimmetriába segítő lehetőségét, a megmaradó
szerveződés erejét és szervezőképességét, amely miatt gyakran szimmetriahiányos folyamat
alakul ki, és a hozzá közelebb állóknak többet ad mint amennyit másokhoz viszonyítva
megérdemelnek.
Alapvetően három lehetőség alakul ki a társtalanná váló, és ezzel a korábbi életszimmetriát
elvesztő szerveződés életváltozásának a folytatására. Vagy magába roskad, apátiába és a
semmittevés változatlanságába süllyed, és időben alig változó, vegetáló neutroncsillaggá
válik, vagy a rászakadt vagyon mámorába kerülve töltöttebbé válik és a korábbi társ hiánya
miatt szimmetriátlan állapotba kerülve felpörög, és életszimmetriában tartó társ nélkül fékezetlen
hatalom és energiagyűjtésbe kezd. A gazdagodás mámorába kerülő, de ekkora vagyonnal
megbirkózni már nem képes nem szerveződések sokszor új, általuk már nem végiglátott
beruházásba kezdenek, és a további energiavagyon felhalmozásának a vágya által hajtva (a
korábbi társ fékezése nélkül) egyre nagyobb kockázatot vállalnak.
Ha emberekre vonatkoztatjuk a lehetőséget, néhányan tőzsdézni kezdenek, vagy a rájuk szakadt
szerencse javait a szerencse áruházaiba, a pénz és energianyelő Kaszinókba elherdálják. Mások
kockázatos vagy átláthatatlan ingatlan, vagy nagyobb álhozammal kecsegtető beruházásokba
invesztálnak, de a náluk fiatalabb, és korszerűbb szerveződések rendszeresen elvégzik az enyészet
munkáját, és az életük végére megfosztják az értelmetlenül kockáztatókat.

A szerveződések egy része azonban megérti, hogy nincs szüksége az erejét meghaladó
mértékű, állandó szervezettséget igénylő, az életenergiát feleslegesen emésztő vagyonra, ezért
az érzelmileg és egyéb azonosságban közel állók felé osztani kezdi a felesleget. Az
elöregedett, elhalt elődök által az élet során felhalmozott holt energiából új életbe kelő
lendületesebb energia keletkezik, az addig elfekvő, tartalékolt energia újra körforgásba lendül.
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A körülményekhez megfelelően alkalmazkodó, a felesleget, a tudását és sokszor a saját javait
is idejében a fiatalabb környezetnek átadó, ezzel az életváltozás minőségét segítő páros
szerveződések addig fékezett változása, forgása nem gyorsul fel, az anyagot egyenletesen és
igazságosan elosztó szerveződés (öreg pár) megfelelő életszimmetriában marad. Bár az anyagi
javak átadása felgyorsulhat, és a szervezetbe épült alszerveződések eltávozása és ezzel az élet
elmúlása is felgyorsul, de magas életszimmetriában valószínűen egyenletes marad. Az
egyedül maradó özvegyeknél, a társ nélkül maradóknál azonban megváltozik a helyzet. Míg a
korábbi társsal egymást még megfelelően fékező pár egymásnak ütköztette, versenyeztette és
egymással fuzionáló alszerveződésekbe építette a részecskéit, ezért azok magas
életszimmetriában lévő élettérben nőttek fel, de a változást fékező a társsal elvesző szimmetria
hiányában a megmaradó öreg szerveződés vagy lendületnövekedésbe, vagy/és a saját forgási
növekedésbe, egyre nagyobb töltésre kényszerül. A társtalanná váló özvegy szerveződések
vagy elkezdenek fékezetlenül hajtani, indulatossá válnak és új társat kezdenek keresni, vagy
megöröklik a közös rendszer forgási eredőjét és egyre nagyobb pörgésre kényszerülve az
érzelmi töltésük növekszik. Ha az új szerveződési állapotba került örvényrendszer forgása
felgyorsul, a társ hiányában megszűnik a központjában a részecskéit párba építő magas
impulzus sűrűség, a belső fűtés. Ilyenkor az addig a környezetnek rendezett párkapcsolatra
alkalmas fuzionált meleg energiát szóró szerveződés egyre nagyobb áramlási sebességű
időben lehűlő légörvénnyé válik, és a környezetből beszívott, elnyelt részecske energia a
hideg depressziós örvényben felgyorsulva egyoldalú hideg hatásnak, depressziónak lesz
kitéve. A társ ellensúlyozó hatása nélkül átáramoltatott, a saját képre formált, de nagyon nagy
azonosságúra átnevelt részecskék neutronokként, neutrinóként egységes hatást, nevelést,
fegyelmezést, tanítást kapnak, és az örvényben felgyorsulva új, de a korábbi fúziós
életidőktől, életáramlástól eltérően rendezett életáramlásba szerveződnek. Míg a
melegfúziós páros szerveződésekben a meleg miatti egyre nagyobb változás rontja az
életesélyeket, kaotikus életkörülményeket hoz létre, gyorsítja az életidőt, a fekete özvegy
katonás szerveződésben időben nő a rend és a fegyelem, az entrópia csökken. Itt nem
alakulnak ki a szerveződési téren belül keresztáramlások, nincsenek érvényre jutó
ellenvélemények, ellenhatások, a törvény egységes, kevésbé félreérthető, a rendezettség
egyértelmű. Ez diktatórikus állapotot, irányítási monopóliumot hoz létre, amelyben viszont
csökken a kaotizmus, nő a rend és kiszámítható (ezért az itt élőknek nemsokára unalmas) az élet.
A szerveződésbe beszívott környezeti energia, a fekete lyuk eseményhorizontján belülre
merészkedő, sodródó élet átnevelődik, egységes rendre kényszerül, egységesen rendezett
életáramlásba kerül. Mivel a befelé szállítás sem folyhat a végtelenségig, ezek a
szerveződések sem nyelik el az élő anyagot örökre, hanem átalakítják, a rendezettségét
növelve rendre és fegyelemre, együttélésre szoktatják, és az életáramlás e megoldásánál
lehűtik. A melegfúziós, páros demokráciában szerveződő rendszerekkel versenyezni
kényszerülő özvegyekben egyre nagyobb sebességre gyorsul az életáramlás, miközben a
bekerült szerveződések életnyomása csökken, az élet nagyon alacsony szintre összehúzódva
hibernálódik, neutrális állapotba kerül. A lehűlő, nagyon nagy áramlási sebességű fékezetlen
forgású életörvények beszippantanak mindent a környezeti anyagból, eltérő ideológiát
tanítanak, és a nagy áramlás miatt lecsökkenő életnyomásban is felbomlanak az itteni
körülményekben nem jól működő melegfúzióban köttetett, ezért itt gyenge kötőerejű
kapcsolatok. Az ütköztetéses melegfúziós lehetőség helyett itt is kialakult az analóg párba
szerveződés, de ez inkább az egymás mellé sodródás és az azonos életcéllal egymás melletti
életáramlás hidegfúziós lehetőségeként valósult meg. Ez a párba szerveződés nem igényli az
ellentétek egymást kiegyenlítő szimmetriáját, hanem az egymást erősítő, azonos irányba
haladók kapcsolatait teszi lehetővé. Azt hihetnénk, hogy az ilyen szerveződések nagyon
gyorsan az egyediség felé fejlődnek, de valóban csak lendületet kapnak és vágyat az eltérő
élet megélésére, az innen nagyobb szabadságúnak látszó, szabadabban párba épülő
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melegfúziós szerveződésekbe épülésre. A hideg örvényben az egymás mellett kitartó, nagy
azonosságú, most-már neutrális szerveződések egyre jobban lehűlnek, és magas
energiasűrűségű, azonos irányba áramló, a hideg örvényből kiszóródó hideg szerveződésekké,
neutrínó részecskékké válnak. A részecskék egyre kisebb térméretre, egyre eltérőbb méret és
lendületarányra kerülnek, és a kinetikai lendületük a melegfúziós részecskékhez hasonlóan
megnövekszik. Az anyagi állapotban a környezetből beszívott melegfúziós szerveződések az
átnevelés és a tudati átalakítás után, csökkenő lendületszimmetriába kerülve, neutrálisabbá válva az
örvény kimeneti nyílásánál kiszóródnak miközben egy nagy, hideg (kék, vagy rózsaszín,
esetleg lila) új életbuborékot fújnak fel. E hideg buboréktér egy kék élettérként, leendő
csillagként születő új szerveződés, nagy méret esetén újszülött Univerzum, amely kezdetben
szinte teljesen azonos, csak az idődimenzióban eltérő, majdnem klónszerű neutrális és
társtalan, még romlatlan, szexuális kapcsolatba, impulzusba nem került angyali részecskéket
tartalmaz.
2005. augusztus 15, hétfő 16:32 Internetes idézet:

Holland és brit csillagászok egy fekete lyuk által a környező gázba fújt hatalmas, 10 fényév átmérőjű
kozmikus buborékot fedeztek fel a Tejút-rendszer határán, a Hattyú csillagképben. Ez azt mutatja,
hogy a fekete lyukak nem nyelik el a beléjük hulló összes anyagot és energiát, hanem annak jelentős
részét visszaküldik az űrbe.
Az 1965-ben felfedezett Cygnus X-1 objektumnak ez a legújabb meglepetése rámutat, hogy évtizedekig
alulbecsülték, mennyi energiát pumpálnak vissza a fekete lyukak az univerzumba. A fekete lyukakat
egyszerű anyagnyelőknek tekintették, melyek eltüntetik az eseményhorizontjukon átkerülő anyagot.
Régóta ismeretes, hogy a környező porból jelentős tömeget elnyelő fekete lyukak - amelyekből csak a
Tejút rendszerben lehet egymillió - hatalmas mennyiségű, fényhez közeli sebességű töltött részecskét
szoktak kilövellni a kozmoszba - így viselkednek a galaxisok magjában található szuper nehéz fekete
lyukak és a csupán csillag-tömegű, röntgen sugárzásukról felismerhető kisebbek is - de a Cygnus X-1
objektumhoz hasonlóval a csillagászok még nem találkoztak.
A kilövellés eredménye itt egy másodpercenként 100 kilométeres sebességgel táguló, 10 fényév
átmérőjű buborék, számol be róla a Nature című brit tudományos folyóiratban az amszterdami
egyetem holland csillagásza, Elena Gallo, továbbá az angliai Southampton egyetemen dolgozó Rob
Fender és Christian Kaiser.
Extrém fekete
A Cygnus X-1 egyáltalán nem hasonlít a klasszikus fekete lyukakra. A röntgentartományban sugárzó,
tőlünk 2,5 kiloparszekre lévő kettős csillagot 40 évvel ezelőtt, 1965-ben fedezték fel. 1986-ban
megfigyelték, hogy egy látható szupernova csillag körül 5,6 napos periódusidővel kering egy 5 naptömegnél nagyobb, nem látható objektum, valószínűleg egy fekete lyuk. Egy hatalmas csillag közvetlen
közelében lévő fekete lyuknak van mit elnyelnie, ezért igen erős röntge sugárzást bocsát ki: A Cygnus
X-1 objektum az égbolt legfényesebb röntgencsillaga. A körülötte kialakult, most felfedezett, mindössze
1 millió év alatt 10 fényév átmérőjűre nőtt buborékot létrehozó kilövellés százezerszer fényesebb, mint
a napunk, és a csillagközi térben található ritka gázban keletkezett buborék gyűrűjében is igen erős a
radiosugárzás. A fényességet a környezetbe került neutrínók gerjesztettsége, párba épülése, a
környezetben lévő fejlettebb részecskékkel szaporodása, vagy és azok általi elfogyasztása okozza.

Ez egy egynemű részecskékből szerveződő buboréktér, élettér, egy olyan intézet, amelyben
valószínűen csupa jobbkezes aminosav termelődik. A kék csillagok, a fekete lyuk kimeneti
nyílásán született, közös rendszerbe szerveződött de a többségben még egynemű, vagy
nemtelen fiatal részecskék, angyali katonák a rendezettség és a szervezettség megtestesítői.
Mivel az elhalt társ eltérő nemű részecskéi elporlasztódtak, felbomlottak és az ellenkező
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forgási irány miatt a meleg csillagokhoz hasonlóan gyorsabban eltávoznak a rendszerből, a
nevelési megosztottság és a tudathasadás sem alakulhat ki. A katonás rend és az idealizált
társadalom csak az ilyen egynemű, fegyelmezett klónszerű szocializált társadalmakban
valósítható meg. Ezek a fúziós energia, az impulzusok hiánya miatt hideg csillagok, katonás
szerveződések a tér militarizált államszervezetei, amelyek ellenpólust képeznek a melegfúziós
életterekkel. Ha az impulzusok fékezése nélkül a szerveződés örvényébe kerülő részecskék, a
sokáig tartó gyorsulással a velük teljesen azonos irányba és áramlókkal egyre nagyobb
sebességre és jobbsodrású töltésre gyorsulnak, elveszik a lendületben és töltésben érvényesülő
életszimmetriájuk. Az ilyen neutrális szerveződések a lendületben energiahiányossá válnak,
és a náluk hiánycikknek számító, a lendületet megfékező ellenkező nemű társakra vágynak,
amelyek érdekében képesek akár más csillagokba is eláramlani. A magas rendezettség nem
tűri a másságot, az ellenkezést, e szerveződésekben a békés együttélés érdekében valószínűen
szociál jellegű diktatúra, rend és fegyelem van. Az együttélési rendje, nagyon magas
rendezettséget, katonás fegyelmet igényel, amely lehet önkéntes és megértett, vagy egyéb
lehetőség hiányában elfogadott, kényszerített.
Gondoljuk át, hogy mi történik egy olyan részecskékből szerveződő életbuborékkal, amely
egy fekete lyuk örvényébe kerül. A korábban páros halmazrendszerként ismert
fraktálszerveződés szimmetriája az időben tartósan csökken, az áramlási és a forgási
sebessége nő. Ez egyrészt határozott egynemű töltöttséget hoz létre, és nagyon nagy affinitást
a szédítő forgást megfékezni képes, ellenkező irányban forgó másnemű részecskék iránt. A
kis, nanoszintű angyali mezők a gyorsulás közben a korábbi élettérhez viszonyítva egyre
kisebb életnyomású, depressziós élettérbe (a kék buborékba) kerülnek, amelyben a hasonló,
nagy azonosságú, azonos irányba együttáramló társakkal erősítik egymást. Ez növeli az élettér
azonossági eredőjét, de az azonos áramlási irány csökkenti a tér ellenállását és az áramlást
szabálytalanul keresztező részecskék hiánya a nagy erejű, differenciálódást okozható
impulzusok lehetőségét. A részecskék egyre jobban gyorsulnak, ami miatt lehűlnek, csökken
a belső nyomásuk, amely következtében egyre kisebb méretre kerülnek. A folyamat végén
valószínűen olyan kicsi, nanoméretű, vagy ez alatti méretű, egynemű életbuborékként
kerülnek át a tértől (a vasfüggönnyel analóg rendszerrel) elhatárolt, felfújódó közös élettérbe,
a hideg militarista kék buborékba, hogy a felbontási lehetőségünkkel nem észlelhetők az
egységeik.
A fekete lyuk és a kék csillag születése:
Fantáziaképek egy forgó fekete lyukból és egy kék óriáscsillagból álló
kettős rendszerről. A felső távlati képen a csillagtól elszívott anyag
vékonyodó csóvában áramlik a fekete lyuk felé. Az állítás téves, az anyag a
buborék felé áramlik!

27. ábra

A középső, már közelebbi képen jól kivehető a fekete lyuk
körül örvénylő gáztömegek korongszerű szerkezete. A fekete lyuk
forgástengelye irányába távozó, csaknem fénysebességű csóvákban még
az eseményhorizont elérése előtt leszakadt anyagtömegek távoznak.
Végül a harmadik kép (lent) a fekete lyuk közvetlen környezetét mutatja,
az eseményhorizont a fekete gömb határánál húzódik. Az ezen kívül eső
fehér és kék gázgyűrűkben az esemény-horizonthoz közeledő anyag egyre
nagyobb sebességgel örvénylik, s felforrósodva erőteljes röntgensugárzást
bocsát ki: ez árulja el a fekete lyuk jelenlétét.
Moetrius szerint nem a beszívott egyre gyorsabban és rendezettebben
áramló, impulzushiányos anyag bocsátja ki a röntgensugárzást, hanem a
kibocsátott hideg neutronanyag nagyobb nyomású élettérbe és a buborék
felületén a környezet részecskéivel már impulzusba kerülő neutrinók
felmelegedése, az életre kelő anyag egyediség felé első fejlődése
Forrás:http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/structure/spinningbh/spinningbh.html
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Csillagászoknak most első ízben sikerült megfigyelni, hogy egy fekete lyuk pörög a tengelye körül, s
eközben felcsavarja, és magával vonszolja a téridőt. Tod Strohmayer, a NASA Goddard Űrrepülési
Központjának kutatója a Rossi röntgenműholdnak egy már régebb óta ismert fekete lyuk
környezetének röntgensugárzásáról feljegyzett adataiban olyan jellegzetességeket fedezett fel,
amilyeneket korábban csak forgó neutroncsillagok spektrumában figyeltek meg. Az eredmény az első
meggyőző bizonyítéka a fekete lyukak – elméletileg már régebben feltételezett – forgásának. A
felfedezés részben megkérdőjelezi a neutroncsillagok sugárzásáról alkotott eddigi elméleteket is.
„A Világegyetemben szinte minden objektum – a bolygók, a csillagok és a galaxisok – forog – mondta
Strohmayer. – Persze, a fekete lyukaknál ezt sokkal nehezebb kimutatni, mivel nincs szilárd felületük,
amelynek körbefordulását megfigyelhetnénk. Látjuk viszont például a kísérő csillagtól elszívott, s a
fekete lyuk felé örvénylő anyagtól származó sugárzásokat.”
Fekete lyukak a Napnál legalább tízszer nagyobb tömegű csillagokból keletkeznek szupernóvarobbanás után. A
végtelen sűrűségű szingularitás anynyira meggörbíti maga körül a téridőt, hogy belőle semmi – még a fény sem
– tud megszökni. A mintegy 10-15 kilométeres átmérőjű szupersűrű neutroncsillagok hasonló módon, de kisebb
tömegű csillagokból keletkeznek. A fekete lyukakat és neutroncsillagokat a csillagászok csak közvetve „látják” a
körülöttük csaknem fénysebességgel kavargó, forró – többnyire egy szomszédos kísérő csillagtól elszipkázott –
gáz kibocsátotta sugárzások révén. A NASA 1995 decemberében felbocsátott Rossi Explorer röntgenműholdja
már régóta gyűjt adatokat bizonyos neutroncsillagok röntgenspektrumában megfigyelhető lüktető változásokról.
Ezek az úgynevezett kváziperiodikus oszcillációk (quasiperiodic oscillations, QPO-k) feltételezések szerint a
neutroncsillaghoz legközelebbi stabil pályán keringő forró gáznak és a csillag felszínének kölcsönhatásából
származnak. Bizonyos elméletek szerint a QPO frekvenciája közvetlen kapcsolatba hozható a központi
neutroncsillag tömegével, illetőleg a legbelső stabil pálya sugarával. Strohmayer célpontja a GRO J1655-40
nevű objektum, a Földtől 10 ezer fényévre levő mikrokvazár volt. Így nevezik a fekete lyukaknak azon különleges
osztályát, amelyeknek az a jellegzetessége, hogy a körülöttük örvénylő gáz- és porkorong síkjára merőlegesen
nagy sebességű részecskenyalábokat bocsátanak ki. Strohmayer az objektum spektrumában két QPO-t figyelt
meg, egy már régebben is észleltet 300 Hz környékén, és egy újabbat 450 Hz-nél. Ez a mikrokvazár egyébként
már egy régóta ismert, alaposan tanulmányozott rendszer, amelynek tömegét korábbi optikai megfigyelések
alapján 7 naptömegre becsülik. Einstein általános relativitáselmélete alapján egy ekkora tömegű, nem forgó
fekete lyuknál a legbelső stabil pálya sugara 64 kilométer lehet. A most felfedezett 450 Hz-es QPO-nak viszont
egy legfeljebb 49 kilométeres pályasugár felel meg. Strohmayer szerint ennyire közeli stabil pálya csak azzal
magyarázható, hogy a fekete lyuk forog, s ezáltal is módosítja környezetében a téridő szerkezetét. „Ennek az a
következménye, hogy az anyag jobban megközelítheti a szingularitást. Minél kisebb azonban a pálya sugara,
annál nagyobb a keringés sebessége, s ennek megfelelően a QPO frekvenciája. Ami a GRO J1655-40-et illeti, a
300 Hz-es QPO összhangban volt az elméletileg számított 64 kilométeres sugarú pályával, a 450 Hz-es viszont
már csakis a fekete lyuk forgásával magyarázható.”
A CRO J1655-40 az első olyan fekete lyuk, amelynél két QPO-t sikerült megfigyelni. Neutroncsillagok esetében
ez egyáltalán nem szokatlan, s az elméleti modellek többnyire a csillag szilárd neutronkérgével hozzák
kapcsolatba. A fekete lyuknak azonban nincs szilárd felszíne, így az is kérdésessé válik, vajon a
neutroncsillagokra felállított modell valóban helytálló-e.
A fekete lyuk perdülete valószínűleg a szupernóvaként szétrobbant elődcsillag impulzusmomentumát (vagy annak
egy részét) őrzi. Egy nem pörgő fekete lyukkal összehasonlítva lényeges különbség, hogy a forgó fekete lyuk nem
csupán meggörbíti, hanem maga köré csavart uszályként magával is vonszolja a téridőt. Kiszámítható, hogy
eseményhorizontjának sugara így kisebb, mintha nem forogna. (Az eseményhorizont az a felület, amelyen
belülről – ha belekerült – már semmi sem szökhet ki a fekete lyukból.) Strohmayer szerint valószínű, hogy a
forgástengely mentén ellentétes irányban kilépő két nagy sebességű részecskenyaláb – amelyeknek keletkezésére
egyelőre nincs kielégítő elméleti magyarázat – szintén a fekete lyuk forgásával hozható kapcsolatba.
Ezek minden csillag körül általunk még nem látható, de a gravitációs beáramlás miatt észlelhető neutrinóbuborékokat fújnak fel.
Válas György anyagából:

A két kutató új feltételezése szerint az összeomló csillag anyaga nem zuhan befelé a végtelenségig,
hanem az eseményhorizontnál megáll, mert akkor belül olyan erősen meggörbült téridővel alakul ki
vákuum, hogy annak a nyomása ellensúlyozza a befelé ható erõt. Így egy nagyon vékony, nagyon
hideg, és nagyon sötét buborékszerű héj alakul ki, amelyben az anyag új, eddig ismeretlen
halmazállapota jön létre. Ez a halmazállapot hasonlít a Bose-Einstein kondenzátumra. A buborék
maga nem merev, hanem rugalmas, torzulásra és helyreállásra képes. A feltételezett képzõdménynek a
hipotézis kidolgozói a Gravitational Vacuum Star (gravitációs vákuumcsillag) kifejezés rövidítésébõl
a gravastar nevet adták. A hagyományosan elképzelt fekete lyukkal szemben a gravastar
belsejében az entrópia nagyon kicsi. A hipotézis megalkotói még azt a lehetőséget is felvetették,
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hogy a mi egész ismert világunk egy ilyen gravastar belseje. Ez a feltételezés kiküszöbölné a bigbangelméletben felmerülõ, de ott értelmetlennek nyilvánított kérdést, hogy mi volt a Nagy Bumm elõtt.
Egy ennyire új és konvenciótörő hipotézisnek mindenekelőtt ki kell állnia a tudományos diszkussziók és kritikák
próbáját. Ezzel a feltételezéssel azonban ez még nem történt meg, ahhoz a feltételezés túlságosan új. Ennek
megfelelő óvatossággal kell tehát kezelni az egész ötletet. Los Alamos National Laboratory News Release, April
21, 2002, http://www.lanl.gov/worldview/news/releases/archive/02-035.shtml

A feltételezés valószínűen csak abban hibás, hogy ezek a fekete özvegyek férfiasjellegű, jobbra forgó
örvények, és miközben beszívják, elnyelik az elhalt társ és ezzel együtt beszívott környezet anyagát, azt
átalakítva egy hatalmas, nagyobb rendezettségű végterméket, a fúziós szerveződésekkel éppen
ellentétes irányú fejlődés felé haladó neutrinó részecskékkel, hideg kondenzátummal kitöltött mennyei
életbuborékokat fújnak fel.

Mi történik akkor, ha egy ilyen túlfegyelmezett szocializált társadalomban kitör az angyalok
lázadása? Lásd a ha egy csillagvirág kinyílik a harangvirág képét. Míg a melegfúziós
csillagok, szerveződések a belőlük kiáramló szerveződésekkel és neutron katonákkal fékezik a
beáramlást, addig a kék életterekből eltávozó, őrjáratozó, hódító vagy éppen szabadságra, útra
kelő angyalok, turisták, katonák serege sokszor nem érkezik vissza a születési terébe. Ha a
kék csillagban kialakult hideg, magas rendezettségű, fegyelmezett militáris élettér egyedei
nem eléggé vonzók a környező térben élő másnemű szerveződéseknek, a kék csillag tüzes
ördöglányokra vágyó katonái valószínűen rabló hadjáratokra indulnak. Ha a hideg
szerveződésből kiváló neutronok együtt induló, a kék csillagból kiváló csapatai szétáradnak a
környezetben, - lásd a harangvirág ábráját – akkor a nekünk hideg, de nekik meleg csillagközi
térben, a közben beházasodó igen fejlett, már szilikátszerű vagy és fém fejlettségű
melegfúziós részecskékkel kevéssé gerjeszthető aszteroidákba szerveződnek. Az ilyen nagy
azonosságú szerveződések valamelyik közeli térben lévő csillag, galaxis felé veszik a térben
is rendezett, időspirálon haladó, kiszámítható, de kezdetben nagyon nagy átmérőjű pályán
keringő útjukat. Míg a melegfúziós, töltött részecskék tekervényes életútja, kaotikus
életáramlása nem számítható ki, a militáris szerveződések közös szerveződésben áramló
neutrális csapatai, egységei kiszámítható szabályossággal áramolhatnak a térben. Ha a
csillagtérben a beazonosítás miatt keressük e szerveződések csapatait, olyan nagyon pontosan
kiszámítható keringésű, együttváltozó, együttáramló fegyelmezett szerveződéseket kell
keresnünk, mint az aszteroidák. E szerveződések valószínűen aszteroidák, nagyobb
azonosságú, de már melegfúziós csillagporral is keveredők, de csak a kisebb egységeik
rendszersértők. A nagyobb szerveződési rend és a méretre jutó kinetikai hatóerő
koncentráltabb, és bár célratörőbb, amíg együtt van és a tömeg többsége nem töltött, a közös
szerveződés kiszámítható pályán áramlik. E szerveződések adják a melegfúziós balra-sodró,
balkezes aminosavas nőies szerveződésekhez a hiányzó életszimmetriát, az ideális kiegyenlítő
társat. E szerveződések olyan sűrített, a rendezettséget növelő, felmelegedés és kitágulás,
(fejlődés) közben energiát adó részecskeenergiát szállítanak a genetikai anyagokban
hiányossá váló életterekbe, amelyek éppen szükségesek a megfelelő életszimmetria
helyreállításához, amely lehetővé teszi a kaotikussá váló terekben a rendezettséget igénylő
életfolyamat fennmaradását. E részecskék adják az életszerveződéshez az alsóbb
energiaszintű angyalibb, de még neutrális energiát, amely csak lassan fejlődik az eredőjében
egyre ördögebbé, egyre nagyobb töltésűvé, egyre kiszámíthatatlanabbá.
A rendezett energiában hiányos, éppen összehúzódó, időfolyamatban összeomló, elöregedett,
fekete lyukakká váló térrészek párja, kitermelt következménye a fiatal kék csillag, a még
angyali élettér, amelybe a túl öreg, már elhaló, összeomló szervezettségű, időben és térben
sűrűsödő életbuborékok, fiatal új életekbe szerveződnek. Bár az sem lehetetlen, hogy a
túlfejlett, mindent felemésztő fekete lyukakban olyan rossz az élet minősége, hogy benne a
legrosszabb legördögebb részecskék is visszavágynak a nagy azonosságú, együttműködőbb
rendszerekbe, hogy később azt is megunva ismét visszavágyjanak, elinduljanak a kétpólusú,
bináris anyagi élőrendszerek felé.
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Ezek a szerveződések az Isten malmai, a kerítők, amelyek a belsejükbe beszippantott és
felbontott elöregedett szerveződések részecskéit felszabadítják, megváltják a korábbi
elégtelen változás, az anyagba rögzítettség állapotából. A befelé zuhanó, szinte a végtelen
sebességre felgyorsuló részecskék a tér belsejében tovább differenciálódnak, az ellenkező
irányokból érkezők egymásnak ütköztetnek, amelyből még sűrűbb és még fejlettebb, a fekete
lyukban is megélni képes egyre ördögibb szerveződések alakulnak ki, míg az erre még nem
alkalmas többség visszatér az Isten birodalmába, és a fekete lyuk kiáramlási csatornájához
kapcsolódva, egy nagyméretű, látszólag üres buborékot, életteret fúj fel. Ez az élettér egy új
Univerzum, amelyben a részecskék újraszerveződése még ideális, még az angyali állapotban
szerveződik.
“Buborékfújó” fekete lyuk az M87-ben
A nagy bázisvonalú rádiótávcső-rendszer (Very Large Array, VLA) legújabb felvételei látványos és
bonyolult szerkezetet tártak fel a mintegy 50 millió fényévre levő Virgo galaxishalmaz legnagyobb
galaxisában, az M87-ben. Már régebben gyanították, hogy a galaxis szívében van egy szupernehéz
fekete lyuk, amelynek irányából csaknem fénysebességű részecskékből álló
nyalábok indulnak ki. A minden korábbinál részletgazdagabb felvételek
elemzése azt sugallja, hogy felül kell vizsgálni az eddigi elképzeléseket
arról, milyen fizikai folyamatok okozhatják a galaxishalmazok magjának
erőteljes röntgensugárzását. Az M87, amelyet Charles Messier francia
csillagász fedezett fel 1781-ben, a Virgo galaxishalmaz legerő-sebb
rádiósugárzó-forrása. Ezt először 1947-ben figyelték meg, ám a korabeli
műszerek felbontóképessége még nem volt elegendő a részletek
elemzésére. Mégis, már akkor észlelték, hogy a belsejében 100 ezer
fényévnél nagyobb kiterjedésű szerkezetek vannak. Ennél sokkal többet
azonban az elkövetkező több mint fél évszázadban sem sikerült
megállapítani. Csak a VLA mostani felvételei kezdenek fényt deríteni a
rejtélyre. Az M87 részletei különféle hullámhosszakon – háttérkép a VLA új felvétele az M87
galaxisról a nagyméretű, rádiósugárzó “buborékok”-kal. A felvételeken két nagy, több mint 200 ezer
fényév kiterjedésű, buborékszerű nyúlvány figyelhető meg, amelyek erőteljes rádiósugárzást
bocsátanak ki.
“Úgy véljük, ezeket a galaxis magjából kifelé áramló anyag táplálja” – mondja Frazer Owen, a
socorrói rádiócsillagászati obszervatórium (National Radio Astronomy Observatory, NRAO)
munkatársa. A most felfedezett “buborékok” a galaxis röntgensugárzó tartományának belsejében
vannak. A röntgensugárzás az eddigi feltételezések szerint abból ered, hogy a galaxis lehűlő gázfelhői
egyre gyorsabban zuhannak a galaxismag gravitációs központja felé. Ezekben a buborékokban
azonban egy épp ellentétes irányú, kifelé tartó anyagáramlás figyelhető meg, amely az eddigi adatok
szerint több energiát visz magával a galaxis magjából, mint amennyit kisugároz, tehát egyre forróbbá
válik. Vagyis a sugárzás – legalábbis a rádióhullámhosszak tartományában – nem befelé zuhanó,
lehűlő gázoktól, hanem kifelé áramló, forró anyagtól származik. “Ez, persze, nem zárja ki azt, hogy
a röntgensugárzás viszont valóban a befelé zuhanó hideg gázoktól ered. De mindenképpen azt
sugallja, hogy a sugárzás keletkezésének mechanizmusa jóval bonyolultabb, mint gondoltuk” –
mondja Owen. Mindenesetre már az is meglepő paradoxon, hogy a mindent bekebelező fekete lyuk
környezetéből kifelé is áramlik anyag – feltételezések szerint ezt a fekete lyuk tengely körüli forgása
magyarázhatja.
Egy másik ellentmondás viszont feloldódott: a korábbi elmélettel szemben ugyanis megfogalmazódott
egy olyan kritika, hogy a befelé zuhanó hűlő gázfelhők sűrűbb részein új csillagok képződését lehetne
megfigyelni, ennek azonban semmi jele nincs. Owen szerint az új megfigyelésekből az is következik,
hogy a befelé eső gáztömegeknek a galaxismaghoz közeli részeiben ilyen sűrűsödések nem
alakulhatnak ki, mivel a kifelé tartó anyagáramlás elsöpörné őket.
(National Radio Astronomy Observatory)

“Buborékfújó” fekete lyuk az M87-ben
A nagy bázisvonalú rádiótávcső-rendszer (Very Large Array, VLA) legújabb felvételei látványos és
bonyolult szerkezetet tártak fel a mintegy 50 millió fényévre levő Virgo galaxishalmaz legnagyobb
galaxisában, az M87-ben. Már régebben gyanították, hogy a galaxis szívében van egy szupernehéz
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fekete lyuk, amelynek irányából csaknem fénysebességű részecskékből álló
nyalábok indulnak ki. A minden korábbinál részletgazdagabb felvételek
elemzése azt sugallja, hogy felül kell vizsgálni az eddigi elképzeléseket
arról, milyen fizikai folyamatok okozhatják a galaxishalmazok magjának
erőteljes röntgensugárzását. Az M87, amelyet Charles Messier francia
csillagász fedezett fel 1781-ben, a Virgo galaxishalmaz legerő-sebb
rádiósugárzó-forrása. Ezt először 1947-ben figyelték meg, ám a korabeli
műszerek felbontóképessége még nem volt elegendő a részletek
elemzésére. Mégis, már akkor észlelték, hogy a belsejében 100 ezer
fényévnél nagyobb kiterjedésű szerkezetek vannak. Ennél sokkal többet
azonban az elkövetkező több mint fél évszázadban sem sikerült
megállapítani. Csak a VLA mostani felvételei kezdenek fényt deríteni a
rejtélyre. Az M87 részletei különféle hullámhosszakon – háttérkép a VLA új felvétele az M87
galaxisról a nagyméretű, rádiósugárzó “buborékok”-kal. A felvételeken két nagy, több mint 200 ezer
fényév kiterjedésű, buborékszerű nyúlvány figyelhető meg, amelyek erőteljes rádiósugárzást
bocsátanak ki.
“Úgy véljük, ezeket a galaxis magjából kifelé áramló anyag táplálja” – mondja Frazer Owen, a
socorrói rádiócsillagászati obszervatórium (National Radio Astronomy Observatory, NRAO)
munkatársa. A most felfedezett “buborékok” a galaxis röntgensugárzó tartományának belsejében
vannak. A röntgensugárzás az eddigi feltételezések szerint abból ered, hogy a galaxis lehűlő gázfelhői
egyre gyorsabban zuhannak a galaxismag gravitációs központja felé. Ezekben a buborékokban
azonban egy épp ellentétes irányú, kifelé tartó anyagáramlás figyelhető meg, amely az eddigi adatok
szerint több energiát visz magával a galaxis magjából, mint amennyit kisugároz, tehát egyre forróbbá
válik. Vagyis a sugárzás – legalábbis a rádióhullámhosszak tartományában – nem befelé zuhanó,
lehűlő gázoktól, hanem kifelé áramló, forró anyagtól származik. “Ez, persze, nem zárja ki azt, hogy
a röntgensugárzás viszont valóban a befelé zuhanó hideg gázoktól ered. De mindenképpen azt
sugallja, hogy a sugárzás keletkezésének mechanizmusa jóval bonyolultabb, mint gondoltuk” –
mondja Owen. Mindenesetre már az is meglepő paradoxon, hogy a mindent bekebelező fekete lyuk
környezetéből kifelé is áramlik anyag – feltételezések szerint ezt a fekete lyuk tengely körüli forgása
magyarázhatja.
Egy másik ellentmondás viszont feloldódott: a korábbi elmélettel szemben ugyanis megfogalmazódott
egy olyan kritika, hogy a befelé zuhanó hűlő gázfelhők sűrűbb részein új csillagok képződését lehetne
megfigyelni, ennek azonban semmi jele nincs. Owen szerint az új megfigyelésekből az is következik,
hogy a befelé eső gáztömegeknek a galaxismaghoz közeli részeiben ilyen sűrűsödések nem
alakulhatnak ki, mivel a kifelé tartó anyagáramlás elsöpörné őket.
(National Radio Astronomy Observatory)
Most lehet megérteni a Föld áramlási ábráján a korábbi Aspektus könyvekben bemutatott anyagszerveződési
ábrában a kék és a piros kúpban (trombita alakú tölcsérben) központ felé áramlását, ahol a kétféle energia,
élettípus keveredése, fúzióba ,,segítése,, történik. Az északi és a déli sarkon is folyamatos felső és az alsó kék
buborékokból a neutrinók beáramlása, míg az egyenlítő körül már a fúzionált, felmelegedett, nagyobb (közös
tömegbe, párba, családba épült szerveződések az időspirálon már, rendezetten áramlanak ki.

Az életbe szerveződést és az átlagos életszinten maradást, az átlagos életet, a jelent, a melegfúziós
szerveződésekben besűrűsödő fiatal életenergia, és a hozzá képest nagy máságú, a fekete
özvegyekben átrendezett, fegyelmezett hidegfúziós szerveződések, a neutrinók párkapcsolatba
épülése, egymásba vegyülése biztosítja.

Az ideális párkapcsolat, a nagy kezdeti de hideg energiasűrűségű, táguló, egymástól távolodó
részecskékkel rendelkező, energiát adó, a fúziós életterekben még tapasztalatlan szerveződés,
és egy vele szemben áramló, más fejlettebb mezőből (szerveződésből), a melegfúziós
életterekből már kifelé érkező, (elfogyasztott, felbontott) a határfelületen áthaladás után az egyre
hidegebb élettérbe érve éppen az összehúzódó, rendezettséget és rendezettebb energiát igénylő
állapotban lévő szerveződés sikeres párkapcsolatából alakulhat ki.
A felmelegedés közben energiát adó neutrális szerveződések azt kapják a párkapcsolatban,
amire vágynak, töltöttséget, erős, csavaros észjárású társat, szerelmet, érzelmeket, a feles
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energiájuk mindkettőjüknek hasznos elvonását, tapasztalatokra tehetnek szert, anyagiakban
megerősödhetnek, sokkal több változásban több életélményre tehetnek szert, gyermekeik
születhetnek, csupa olyant kaphatnak, amire a hideg kék élettérben nem volt lehetőségük,
tehát nekik a melegfúziós társsal egyesülés a vágyaik beteljesülését jelentheti.
A melegfúziós életterekből kifelé haladó, egyre energiahiányosabbá váló, energiára éhes
szerveződéseknek viszont már elegük van a pokoli életből, nyugodt és kiegyensúlyozott
háttérre, gyengéd támogató energiát adó társra van szükségük, akikkel utódaik lehetnek,
amiért még érdemes élni. E szerveződéseknek már elegük lehet a töltött és vad életből, az
állandó változáskényszerből, sokszor nyugalomra, és további nyugodtabb életre vágynak. A
neutrálisabb társaktól ők is azt kapják, amire (statisztikai többségben) szükségük van, érzelem
és szeretetben dús, energiaadó, odaadó társat, aki magas rendezettségű, állandóan tesz vesz a
ház körül, nem fárasztják ki a monoton dolgok, aki képes gyermekeket szülni, nevelni, a
családi hátteret egy életen át biztosítani e közösségnek, a családnak, a nagyobb szerveződés, a
társadalom alapjának. Tehát ők is azt kapják, amire már régóta vágytak, gyöngédséget,
szeretetet, ,,őszinteséget,, kellő hitet, naivságot, rendezett energiában dús társat.
Az egymást kiegészítő párba, majd családba épüléssel megérthető a nagyobb életszimmetria
lehetősége, egyaránt megvalósul a személyi túlkapások, a másik által fékezett, az egyedben
még szimmetriátlan tulajdonságok redukálása, semlegesítése, kiegyenlítése, a közös
szervezeten belül áramlásra kényszerített életenergia belső keringési rendszerbe, nagyobb
energiaszintű családba szerveződése. Bár annak is reális esélye van, hogy a hideg csillagokból
érkező neutrális katonák is éppen azonos életfázisban, a negyedélet (egy életöltő) körül
kerülnek párkapcsolatba, az ideális szimmetriatárshoz, a keresett antianyag megtalálásához
már nem kell messze menni. A nagy energiaszintű bolygó és csillagszintet elérő szerveződések még
lehetséges, hogy olyan szűznemzés lehetőségével szaporodnak, amelyek egyszerre hímnősek, azaz az
egyik végükön termelik a be és a kiáramló neutronokat, míg a másik területen, az egyenlítőnél már a
melegfúzióra alkalmasabb, már töltött részecskéket.

Ha az élettérben keletkező impulzusokban felbontott és ezzel új egyedibb életlehetőséget kapó
részecskék szabadabbá váló egyedei (egymáshoz) és a teljesen neutrálishoz (az ideális
egyenes pályán haladó, tehát nagy szimmetriában (töltés nélkül) maradóhoz képest a
kiáramlás közben vagy jobbra, vagy balra-forgóvá válnak, ezzel eltérő neműekként látnak
napvilágot, és a forgásirányuk attól kezdve eltérő neműekként elkülöníti őket. A csillag és
galaxis virágokban kialakuló szirmok, a halók és a spirálkarok egyrészt meghatározzák az
eltérő neműek ki és a beáramlási rendjét, másrészt a folyamatos és rendszeres anyagcserével
kölcsönösen megtermékenyítik egymást. Tehát az egyik mezőből kiáramló,a környezetben
lehűlő, hidegebb életteret, a katonás rendet ismerő neutron határőrök, miközben beáramlanak
a másik rendszerbe, rendezett energia adóvá válnak és megtermékenyítik annak leányait,
hozzámennek a melegebb életterekből kifelé haladó, már tapasztaltabb, töltéssel rendelkező
részecskékhez.
Ez alapján azt kell feltételeznünk, hogy minden párba épült egészséges életet folytató
szerveződés egy északi pólusként beazonosítható fejlettebb fekete lyukkal, nyelővel,
tápcsatornával rendelkezik, és a déli pólusán pedig a fejlettebb élettérbe távozó
felbontott anyag kimeneti nyílásával, amely lehűti a depressziós kiáramlás, a déli sark
környezetét és a rendezett irányba ki áramló anyag töltöttebb részéből sarki testet épít.
A kiáramló, felbontott, a poklot megjárt, ott született fiatal, de életképes már ismét neutrális
anyag egy kék, (lila, vagy rózsaszín) buboréktérbe épül a szerveződés déli pólusán kívül a
neutrínók nagy része visszaáramlik a velük nagy azonosságú részecskéket tartalmazó születési
terébe és befelé új párkapcsolatba épül. Ezért ilyen jó hatásfokú az élet, mert még a hulladékban
lévő maradék energiát is hasznosítja, és a végtermékből is képes aranyat készíteni.
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A sarki testen túl a kifelé rendezett áramlásban kibocsátott neutrális anyag azonban egy
általunk még nem látható aurába, kék életbuborékba szerveződik, amely a környezeti
rendszereket táplálja hidegfúziós neutrinó energiával, rendezett, hideg kondenzátummal.
A Bose kondenzátum nulla energiaszintje abban hibás, hogy azt egy elvi idealizált energiaértékhez,
rendeli és nem az átlaghoz. A hideg kondenzátum nem a legkisebb energiájú, csak a legkisebb
feszültségű, a legnagyobb rendezettségű állapotba megy át, de az összehúzódási folyamatban az
átlagos energiaszinthez képest magas energiaszintű, (de valójában csak az élet delére egyre
rendezetlen életből az évfordulóra ismétből rendezettebbé váló), kaotikus melegfúziós részecskékhez
képest antibozon, éppen ellenkező irányba áramló befogadó, időben sűrűsödő rendezett neutrinó
tartalommal rendelkezik.

Ez azt is jelentheti, hogy az életterek szerveződése az alábbi ábra szerint alakul, amelyben
azonban nem láthatók a neutronsíkokat létrehozó, a szerveződéseket a pólusaiknál határoló
idősebb, a környezetnek már állandóan energiát adó kék életbuborékok.
29. kép: A családba épülés és az utódot támogató energiaadás ábrája
Utód

Az élethez szükséges
energiát adó nagyszülői,
vagy még öregebb
felmenői, kék csillag

Információt és energiát,
hatásellensúlyt adó
Az élethez nagyszülői
anyai szerveződés
hatásegyensúlyt biztosító, energiát
adó másik nagyszülői szerveződés

Magasabb impulzus
sűrűségű neutronsík,
időspirál, ekliptika,
egyenlítő

Információt és energiát adó,
hatásegyensúlyt biztosító apai
szerveződés

A három térdimenzió, lényegében az egymáshoz képest a legkedvezőbb energiacserét és
védettséget biztosító hatássíkba szerveződő leszármazói generációk egymásra merőleges
szimmetriasíkjait jelenti, amelyben a szülői síkra merőleges a felmenői, nagyszülői sík,
amelyre merőleges a még időseb felmenő nagyszülői szimmetriasík. Ha a Nap ekliptikája a
szülői sík, az x koordináta, az erre merőleges nagyszülői Alcote tengely határozza meg a
másik ekliptika az y tengely (koordináta) irányát, míg a harmadik felmenői generáció adja a Z
koordinátákat meghatározó nagyévi ekliptikát, (vagy a galaxisunk és a két nagy felmenő
közé szorult még nagyobb ekliptikai síkját). Ez az oka a három plusz az idődimenzióban
szerveződő életünknek, az ilyen tulajdonságokkal megismerhető anyagok kiterjedésének.
A felmenők által létrehozott három szimmetriasíknak a felmenői határfelületek által közösen
védett központi védett terében, az origóban lévő életbölcsőben fejlődnek a leszármazók, az
utódok, akik még állandó gondozást, információ és energia vételt, sokféle energiakölcsönt,
anyagot, szeretetet, információs energiát, táplálást igényelnek. A nagyszülők és a felmenők
valamint a környezetben lévő idősebb rokonok jellemzően már energiaadó életstádiumban
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vannak, és a kisebb tömegű információs részecskéik idővel átszerveződnek a korszerűbb,
magasabb életszimmetriába szerveződő utódokba.
A családi rendszer azért olyan stabil, mert ha szükséges, kölcsönösen védi, információval és
szeretettel, nagy azonosságú energia adással támogatja egymást. Az ideális család,
védelmet, támogatást és szeretetet, áramlási mintát, jó, követendő életpéldát ad.
Ha az elöregedett, esetleg az egyik elhalt nagyszülő hiánya miatt a társa nélkül maradó idős
felmenő már jelentős felhalmozott energiával rendelkezik, akkor nyugodt, és egyenletesen
szeretetet, és anyagi támogatást, információs energiát adó nagyobb rendezettségű kék (ősz)
csillag, az életet és a megmaradást támogató állapotban szerveződik. A nagyszülők
(felmenők) gerinctengelyének a beáramlási oldala, a felmenői pár esetleg beteg elhaló tagja az északi
pólusa azonban továbbra is fekete lyukként működik, és az idegen információval rendelkező
részecskéket még mindig elfogyasztja, beszippantja, felbontja és az utódoknak
veszélytelenebb táplálékká átalakítva a kék csillagrészbe továbbítva, a család leszármazói
által felhasználható azonos rendezettségre hozva és az utódok támogatására használja.
Hasonlóan a még középkorú szülők is az általuk elfogyasztott, egyirányú áramlásra
kényszerített táplálék aspektusából fekete lyuknak tekinthető energiát beszippantó északi
pólussal rendelkeznek, ebből az elfogyasztott, felbontott idegen energiából merítik a saját és
az utódaik támogatásához felhasznált, átnevelt, honosított részecskéket. Az anyák nemcsak
táplálékot fogyasztanak, hanem nagy azonosságú rendezett táplálékot, anyatejet termelnek a még csak
szopni tudó fiatal utódoknak. Bár a rajtunk átáramló élő energia, a csillagpor valószínűen

halhatatlan, az nagyon jó hatásfokú rendezett energiaként a térben ide oda áramlik miközben
változik és változtat, életáramlást hoz létre. Az utódokba átszerveződő elődbeli részecskék
többsége (a lélek) fejlődik az utódokban egyre nagyobb energiasűrűségbe, egyre nagyobb
információs fejlettségbe, nagyobb adatsűrűségbe, és amikor az elöregedő rendszer
információs adathalmaza káoszba fordul, a rendszer szervezettsége összeomlik, az adatokat
hordozó egységek összezavarodnak, rendezetlenné válnak és kiáramlanak a szervezett
rendszerből, az életprogramból.
30. ábra: Érdekes aspektusa a táplálási lehetőségnek, hogy a nem látható felmenői kék
buborékra tapadó, azzal együtt a térben helyet változtató szerveződés bemenő csatornája (a
szája) egy csecsemőt tápláló mellbimbóra tapadó szerveződést, a kimeneti nyílás
anyagkirakódást, fenékformát ábrázol: A mellbimbóból beáramló DNS-ben neutron táplálják
az utódot. Az impulzusoknál leágazások, új életmagok és életágak, leszármazói vonalak
keletkeznek.
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Domináns felmenői csillag déli pólusa, az utódot
támogató mellel és a fenéknyílással is analóg

A Nap
(szülő)

A másik,
távoli
felmenő

Sarki domb, kimeneti fenéknyílás, déli pólus

A láthatóan régi élőrendszert mutató kép azonban sok dologban analóg a mai
szerveződésekkel. DNS fonala, (életspirálja) bemeneti tápcsatornája (északi pólus, fekete
lyuk) és belső keringtetési rendszere van és anyagcsere kimeneti nyílással is rendelkezik. A
felmenők kétféle, (azokban pedig négyféle, amelyek elődei nyolcféle stb.) DNS-ből utódba,
közös új vegyes összetételű egyedi individuumba szerveződnek. Az utódokba mindig csak az
életet segítő sikeres megoldások, fejlesztések épülnek, ezek kerülnek be az utódok DNS
állományába reprezentáns fejlettséget hordozó, az ideális társba fogékonyan fuzionáló,
vegyülő örökítő anyagba. Váltakozva (az általuk képviselt korszerűségtől függően hol az
egyik fél kerül dominanciába, kiterjedésbe és szerveződési nyárba, hol a másik előd sikeres
megoldásai miatt a benne szerveződő részecskék nyárbeli kiterjedése miatt a benne
szerveződő információs energia szaporodik fel és ez lesz a domináns meghatározó. Ennek
megfelelően hol a szív egyik, hol a másik kamrája tágul ki, vagy húzódik össze, kerül
energiavevő, (fekete lyuk, szerveződési tél, fogyasztó), vagy energiaadó, fehér lyuk,
támogató, szerveződési nyár állapotba. A szerveződés közepén egy közös irányítás,
parlament, szinusz-csomó, a legnagyobb szimmetriában lévő, legfejlettebb lélek (közösség,
vezetőség) működik, amely az éppen az erőviszonyoknak megfelelő demokráciában
kormányozza a szerveződést és szabályozza a környezethez való viszonyát, a belső és a külső
keringési rendszert, a szerveződési egyensúlyt.
A lélek, a szerveződési életteret irányító dönti el, hogy mikor melyik felet, alszerveződést és
leszármazóit kell támogatni, kiktől és mennyit kell elvonni, a belső elosztási rendszerbe
átcsoportosítani. A szerveződés csak egyenletes ellátás, a bölcs és megfontolt elosztás alapján
tud megfelelően működni, különben egyes belső áramkörök, energiaellátása romlik, elsorvad
és visszafejlődik. Ezzel az egész szervezet veszít, az egyensúlyi eredő, a megmaradási és
alkalmazkodó képesség, a biodiverzitás romlik. A valódi életesély csak az életenergiát
megfelelően megbecsülő, jól gazdálkodó egyenletesen elosztó rendszerben valósulhat meg, az
élet ekkor a legjobb és lineáris, azaz kiszámítható.
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A Szaturnusz, mint leendő kék csillag:
A környezetünkben lévő kozmoszban legalább kétféle, egymástól eltérő nemű, eltérő
forgásirányú csillagszerveződés található, amely a bolygóknál és a nagyobb (de a kisebb )
energiaszintű, fejlettségű szerveződéseknél is megfigyelhető. Ha már csillagkorba értek a
szerveződések, az egyik (a női) csillag termofúziós, piros csillaggá válik, míg a másik a
rendezettséget növelő hidegebb, (hím) kék csillagsors felé fejlődik. (logikusabb lenne, hogy a
Nő ivarállapotú szerveződés a kék csillag, amely a rendezettséget állandóan növeli.) Feltételezhető,
hogy mindkét típusú szerveződésben vegyes neműek is vannak, a szerveződés eredőjét a benne
többségbe kerülők neme határozza meg.

A Nap legnagyobb fiúgyermeke, a Szaturnusz színe valójában kék, ez pedig kívül hideg
állapotra utal, amely azt jelenti, hogy a csillagállapot felé fejlődő nagybolygó egyik fele
beteg, vagy már elhalt, de lehet hogy csak éppen megfelelően fejlődő élettér van benne. A
Szaturnusz belsejében egy viszonylag nem nagyméretű fekete lyuknak kell lennie, azaz
feltételezhető, hogy a bolygót a múltban valami komoly sérülés érhette, amely miatt a
szerveződés egyik fele megsérült, rendezetlenné vált és elhalt, Vagy eleve nem női és hím
ivari állapotú, azaz nem balra és jobbra forgó, hanem azonos nemű szerveződések társultak
közös mezőbe. Ez esetben a pár nem egymásra merőleges pozíciót vesz fel, hanem
ferdehajlamú, ami miatt a fúzióban egyesítendő tél és nyár állapotú részecskék helyett hideg
örvénnyé válik. Ez megmagyarázza a Szaturnusz körül kialakult viszonylag nagy életspirál
létét, amely esetén a szerveződésbe kapcsolódott felek az alábbi ábrán bemutatott pozícióban
keringetik a részecskéiket. Dominancia eltérés is lehet.

Balra azonos nemű párosból
szerveződő hideg (militáris) kék
csillag, amely nagy energiasűrűségű
neutronokat (katonákat) termel. A
közösen nagy sebességre gyorsított
átáramlás angyali életteret, egy hideg
kék buborékot fúj fel. Jobbra egy
normál, kétnemű melegfúziós páros,
amely a tél és a nyár állapotú
részecskékből vegyes, fiatal, átlagos
tavasz állapotú, szintén energiadús, de
tüzesebb részecskéket szervez.

Ha a csillaglét felé haladó, párkapcsolatba lépő szerveződések egyik fele elhal, a másik
megörökli a részecskevagyont, de ettől kezdve nem éghet a csillagban a kölcsönös gerjesztés,
a szaporodás és a fúzió. Az ilyen szerveződés, ha elég nagy részecsketömeget gyűjtött a páros,
az életteret hódító kék csillag állapotába szerveződik. Ezek az új életterek a bolygóknál kisebb
szerveződések esetén új elektronterek, atomok, molekulák, fehérjék, egyedek, lények,
nagyobb energiaszintű, sokkal nagyobb részecsketömegű szerveződések esetén leendő
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csillagok gyermekei, holdak, bolygók, csillagok, nagyobb térméret és idő, sokkal nagyobb
tömegű részecskék kiterjedése esetén leendő fiatal galaxis utódok, világegyetemek, vagy
Univerzum méretű szerveződések. Ha a meghódított területeken élők dominanciája az
elöregedés, vezetési alkalmatlanság miatt lecsökken, és néhány nemzedék, a vegyes
generációkból épül fel, a kialakult állapot stabilizálódhat, a környezet által is elfogadottá
válhat. (nem így a Palesztinába ékelődött militáris Izrael).
Ha a kiterjedés időszakát az életáradás, a túlszaporodás és a szerveződési nyár állapotának
tekintjük, akkor ez az állapot az új életterek elfoglalása, létesítése, születése a kék csillagra
jellemző szerveződési állapot. Ilyen volt kezdetben minden szerveződés, a még a vizes
állapotában szerveződő Föld a kék bolygó is. Ha ez a szerveződés állapot elmúlik, a
konszolidáció, és a környezet általi elfogadottság, elismerés szükséges. Ez akkor következik
be, amikor a fiatal szerveződés életképesnek bizonyul, és felnőtté válik, amikor elhagyja az
addig őt a környezettől megvédő szülői élettér védett terét. A Föld esetében ez a tér a két
nagyszülői, felmenő idős csillag és a Nap és a társa közötti védett térre terjed ki, amelyet a
felnőtté váló bolygóknak el kell hagyniuk, amikor véget ér a vizes szerveződési időszakuk.
Ha a felmenők által kölcsönösen védett élettérből kikerül az életteret nyert szerveződés,
sokkal több életellenes eseményre, impulzusra, a környezettel keletkező konfliktusra kell
számítania. Ez az időszak a bolygók, a leendő csillagok életében a szerveződési nyár kezdete,
a szaporodás és a mennyiség építés időszaka. Ilyenkor a szabadabb és védetlenebb térbe
kikerülő szerveződéseket sokkal több életesemény impulzus éri, ezért gyorsabb periodikus
szaporodásba és térbeli kiterjedés növekedésbe, az átlagos sűrűség csökkenésébe kezdenek.
A példa a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, amelyek nemcsak kisebb átlagos sűrűségűek,
hanem körülöttük szinte állandó gázfelhőbe átszerveződés és egyre nagyobb változássűrűség
van. Ez az átmeneti időszak a felnőtt csillaggá váláshoz, csillagszinten a fokozódó
hormontermelésének az időszaka, a pubertás kora.

A gravstar belsejében:
Ismert, hogy amikor élet-halál átalakulás, azaz nagy térre és hosszú időre az áramlási
viszonyokat is meghatározó ősrobbanás, szelekció és differenciálódás történik. Ha egy
bármilyen elöregedett térrész összeomlik, egyúttal egy fiatalabb, korszerűbb szerkezetű
térrész is keletkezik. Mivel az élőrendszerek egymásba időben átfedettek, ezért feltételezhető,
hogy a szülő rendszerek többsége az eseményt túléli, ezért a régi és az új szervezettség között
szülő, utód kapcsolat alakul ki.
Ha azonban az új rendszer teljesen a régi és elöregedett rendszer összeomlásából keletkezik, a
környezetből beáramló, visszaáramló alattvalók, alszerveződések ilyenkor is rászakadnak a
régi rendszerre, amely besűrűsödik, de nem pusztul el, csak átalakul. Miközben a térátalakulás
a feszültség kifelé levezetődése közben a szupernóva jelenség felfúvódásával egy hatalmas,
de a korábbinál kisebb sűrűségű új életbuborékot, egy nagyobb életteret hoz létre, a
térátalakulás központja helyén egy nagyobb sűrűségű utódmag marad vissza, amely a
helyzethez alkalmazkodó fejlettebb részecskékből szerveződik. A nagy energiaszintű
átalakulás, tehát csak újra differenciálódás, amelykor az előd szerveződés, a korábbinál kisebb
sűrűségű de nagyobb méretű életbuborékot hoz létre, de ennek a differenciálódásba kerülő
idősebb életbuboréknak már a korábbinál nagyobb sűrűségű, egy életesemény sorozattal
tapasztaltabb, az eseményeket túlélő fejlettebbé váló központja is kialakul. Ha egy élőrendszer
elöregszik, és a szervezettsége megtartására alkalmatlanná válik, gyakran kerül sor ilyen
felfúvódásra, a helyi szervezettség megjavítása helyett hódító, terület és élettér szerző
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kiterjedő háborúra. Ha a túlszaporodás miatt a szervezettség már nem képes a rendezettséget
fenntartani, az alkalmatlanság elismerése és belső átalakulás helyett az gyakran a környezet
rovására történő terjeszkedésbe fordul. Ilyenkor nem lineáris, periodikusan ismétlődő lüktető
új élet árad a környezet felé, hanem egyszerre árad ki az angyalsereg, és megpróbál életteret
szerezni. Ha elég sok feszültség gyűlt fenn bennük, és ez megfelelő célokra mutatással sikerül
hódító lendületbe konvertálni, a kiáradás a központnak és a környezetnek egyaránt
lendületenergiát átadó életáradássá válik. Ilyenkor a belső magba tömörödés és a korábbi
vezetés illegalitásba vonulása mellett egy hatalmas sebességgel felfúvódó életbuborék alakul
ki, amely kitágulva lehűti a szenvedélyeket, megszűnteti átmenetileg a feszültséget. Az
ilyenkor akár 100 km/ sec sebességgel kitáguló élettér hatalmas kis átlagos sűrűségű
buborékként veszi körül az esemény központját, mert az élettér régi szereplői az irányító
központban, vagy kint vannak a frontokon. Ha a második világháború keleti frontjára gondolunk,
amelyben tízmillió német érdeket szolgáló katona tartotta fenn az óriási méretre kitágított élettér
frontjait, akkor ebből megérthető, hogy mit jelent az élettér átlagos sűrűsége. Bár a meghódított
területeken élők is ott voltak, de ők, a legyőzöttek nem számítottak, viszont a saját területek is
kiürültek, a németek és az érdekeiket segítők által kitöltött élettér átlagos sűrűsége kisebbé vált.
A kiterjedés után időeltolódással, de mindenképpen ellenhatással kell számolni, amikor a környezetbe
kiáradók és a későbbi az elfoglalt területeken született (fogant) leszármazóik (akiknek a születési hely
jelenti a hazát) szaporodnak túl és a szerveződési nyár miatt ők terjednek ki a környezet rovására.

A kék csillag, a kiterjedő és kis változássűrűségű, a környezetben lévő idősebb és nagyobb
energiaszintű szerveződések által kölcsönösen védett élettér állapota, a mennyországbeli
kezdet majdnem ideális állapota. Minden új szerveződés első időszaka ezzel az ideális
állapottal, a szerveződési tavasszal kezdődik.
Ha a gravstarban született új, az elöregedő és az életnyomásában lecsökkenő környezet rovására
nagyobb térméretett, életteret szerző szerveződés ekvipotenciális jellegű hullámaival, az
energiahullámokat képviselő frontokon haladó részecske alattvalókkal meghódította a
környezetet, azok a frontokon impulzusokba kerültek, amelyekből utódok fogantak, születtek.
Ha a frontokon belül kiürült életteret fenn tudták tartani a belső tér megfelelő kitöltéséig, az
élet felszaporodásáig, a kellő életnyomás kialakulásáig, az élettér arányok az új helyzetnek
megfelelően stabilizálódhattak. A meghódított külső élettérben születetteknek azonban az a
térség volt a haza, ahol fogantak, ahol születtek, ahol felnevelődtek, és az impulzusokból
született, és túlszaporodott későbbi energiahordozók is szétáradtak a mindenségben. Sokan
ellátogattak, visszaáramoltak a szüleik származási helyére, a nagyobbá vált élettér fejlett
központjába, amelyben növelték a gravitációs (beáramlók nyomását) és a változás sűrűséget.
Ha a régi szerveződést és az életáramlást irányítók, nem tudták megfelelően ellátni,
megszervezni a felfúvódott élettérben lakó későbbi nemzedékek ellátását, életáramlását, azok
a központokba vonultak az ellátás javítását követelni, kialakult egy új nagy létszámú
nemzedék, egy új novaeffektus. Az elődszerveződéseket utódszerveződések, az elődállamokat
utódállamok, a korábbi élettereket fiatalabb későbbi életterek kitágulásai, kiáramlásai
követték, és valószínűen nagyobb energiaszinteken a bolygónyi és a csillagnyi életterekben is
analóg események, felvirágzások, kiterjedések, szerveződési nyarak és telek, kitágult életterek
és elöregedő életterek váltották egymást.
Ha a kitágult élettér túl nagyra sikeredett, és nem tudtak a részecskék ekkora területet,
szerveződést fenntartani, a frontok ismét elmozdultak, és a nagyobb életnyomású
szerveződések kerültek a kiterjedés és a szerveződési nyár állapotába.
Ha a hódítóknak nagyon sok részecskekatonára, felszerelésre volt szükségük, és a minőség
rovására mennyiséget kellet termelni, a sok fiatalt nem volt aki, megfelelő életpéldával
nevelje, tanítsa, aki a frontokon lévő családfők helyett kellő életszimmetriára nevelje.
Miközben a látványos mennyiségi termelés ellepte a környéket, a minőség elsilányodott, a
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finom apró részletek, a komplex tudás egyre kevesebb utódba épült be. Az életverseny
növelése, a kiterjedés ideje nem engedi a minőséget nagy tömegben reprodukálni, a
bölcsesség megszerzése ilyenkor csak kevesek kiváltsága maradhat. Ha az élettér
stabilizálódik, és a nemlineáris kiterjedési idő véget ér, a lineárissá váló, lelassuló
evolúcióban, a kiterjeszkedést követő konszolidációban (a szerveződési őszt követő kisebb
változássűrűségű télben) jut idő ismét a minőséget építeni, gondolkodó, érző, értő szívvel
rendelkező utódokat nevelni.
A születési nemlineáris időszakot, később lineáris fejlődési időszakok követik, amelyek csak
az ivaréretté válás analóg időszakában, a szaporodási időszakban válnak ismét nemlineárissá.
Az életbeszerveződési időszak, az életidő analóg eseményrenddel, analóg állapotváltozási
lehetőségekkel jár, amely az eredőjében és az átlagában, a tömegek által elkerülhetetlen. Bár
egyedi eltérések lehetségesek, de a tömegre számítható eredő biztonsága hatalmas, és
mindenkor kiszámíthatóan működik.
A lineáris időszakokban, a konszolidáció időszakában fejlődő szerveződések nem kívül,
hanem elsősorban belül és a tudatban fejlődnek, bár egyaránt tavasz, nyár, ősz és tél
szerveződési állapotban lévő élőrétegük. A belsőbe került vegyes részecske állomány
konszolidálódik, szelektálódik, az áramlási törvényt betartó, tisztelő állampolgárokká
nevelődik. A kaotikusabb nemlineáris, törvényt kevésbé tisztelő időszakot a rendezettség
átmeneti növekedése követi. Az élettér belsejében kisebb energiaszinten, kisebb tömegben, de
hasonló, analóg életciklusokban folyik tovább a belső evolúció.
Ha a csillagos égre kitekintünk, a nagy felbontású távcsöveinkkel a különböző sugárzási
frekvenciákon egyszerre láthatunk kék csillag, szerveződési tavasz, és a szárazabb időszakú
szerveződési nyár állapotában lévő csillag, galaxis szerveződéseket, de észlelhetők az éppen
felbomló, elöregedő, a szerveződési ősz, vagy az átalakuló szerveződési tél, a szupernóva
utáni állapotba kerülő megújuló, területet és életteret foglaló új szerveződések is. A természet
minden állapota azonban nemcsak a látszólag lassan változó nagy energiaszintű
szerveződéseknél figyelhető meg, hanem a mikroszintű evolúciókban is hasonló, a
túlszaporodás ütemétől is függő gyors analóg életciklusok változnak. A mikrobiológusok az
elektronágyú stb, nagy felbontású eszközeikkel folyamatosan észlelhetik a
mikrokozmoszokban zajló gyors evolúciót, a mikroszintű szaporodással is járó analóg, de
gyorsabban kifejlődő életfolyamatot.
Míg a csillagtérben a különböző szerveződési állapotban lévő nagytömegű részecskét
életáramlásban és rendezettségben tartó, hozzánk képest csak lassan változó csillagoknál az
éppen folyófolyamatok szerint, a kék csillag állapottól a fekete lyuk (a magányos özvegy)
állapotáig, a születéstől a halálig sokféle állapotban lévő folyamatot észlelhetünk, addig az
élőrétegünkben és a mikrokozmoszokban egyszerre és látszólag sokkal gyorsabban zajlik
valamennyi. A Földbolygóban, a nekünk szerveződésre és életre is alkalmas életteret nyújtó
Gaiában és a hasonló energiaszintű csillagszerveződésekben egyszerre jelen van az északi
póluson beszívott, kevésbé fejlett szerveződéseknek egyirányú lehetőséget engedő fekete
lyuk, a táplálkozó száj, amelyek, ha az eseményhorizonton belülre (a hatáskörön belülre)
kerülnek, csak megváltozva, átalakulva, differenciálódva, sokkal kisebb energiaszinten, az
életekben kialakult kapcsolatoktól megfosztva, kisemmizve kerülhetnek ki e nyelőből. A
szerveződések rendelkeznek kimeneti nyílással, hideg déli pólussal is, amelyben a
megemésztett, felbontott vagy az emészthetetlen fejlettebb szerveződéseket, az életáramlást
segítő neutronok kitoloncolják, és a ki és szétáramlás, a sebesség növekedés, a gyorsulás
lehűti a környezetet. A bolygó és csillagszintű szerveződések belsejében élőrétegenként
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változóan van szerveződési nyár és tél, a természet évszakai a belső szaporodást vezérelve e
négy életciklust meghatározva változnak.
A kék csillagállapot, a forró nyár állapot, az élet különböző állapotai, a szerveződési időszakai
az élet kívülről megfigyelhető, de belülről megélhető részét jelenti. Amit kívülről szemlélünk,
az csak az éppen megpillantott jelen állapotuk, de ha a szerveződés részecskéi közé
keveredünk, akkor belülről velük együtt megélhetjük, átélhetjük az életüket is szelektáló
változásokat.
Ha szaporodik egy szerveződés, életteret foglal, kölcsönt vesz fel a környezettől és a
legkedvezőbb életállapotba, a szerveződési tavasz állapotába szerveződik, miközben a
mikrokozmoszában a külső változással ellentétes belső evolúció alakul ki. Az élet elején
felvett, kapott kölcsönért, az élettérért és az élet lehetőségért fizetni kell a gazdának, aminek a
szerveződési nyár után eljön az ideje, a kölcsön törlesztésének a kezdete. Aki nem kezdi meg
idejében e hitel visszafizetését, annak a karmikus adóssága növekszik, ami a fiatalkori gyors
feldolgozás miatt lineáris életidőt nemlineáris változássűrűségűre növeli. Ha a tücsök sokáig
muzsikál, és nem törleszti lineárisan az életadóságát, a hitelezők az életét rövidebbre szabják.
Aki sokáig él gond nélkül fiatalon, és nem kezd el életenergiát, rendezettséget növelni, annak
később sokkal többet és rövidebb idő alatt kell törlesztenie. Ez teszi rohanóvá felnőtt korban
az időt, a felhalmozódott adóság, a terhek mások helyett is viselése. Ha egy szerveződésben
csak kevesek termelnek, kevesen hozzák létre a szükséges rendezettséget, de sokan osztoznak
annak a hasznán, hozamán, az élet egészén, a kevesekre nagy teher és sok dolog hárul.
Az élet eltartó képessége véges, az mindig attól függ, hogy hányan hozzák létre, és hányan
osztoznak az eredményen. A termelők és a fogyasztók aránya nem lehet tetszőleges, mert
nemlineárissá teszi az életidőt, és a lineáris, mindenkinek szép életidő helyett szükségtelen
szaporodást, életáradást hoz létre.
Az élet helyes arányait az életpiramis és az aranymetszés is mutatja. A növények úgy építik
fel a leveleket, a virágok a szirmaikat, hogy azok egyenlően és a lehető legigazságosabban
kapják az életenergiát, hogy ne akadályozzák, csak támogassák egymást. Lásd a napraforgó
elrendeződését az Aspektus 7-8-ban.

Kék a Szaturnusz valódi színe?

2005. február 11., péntek 10:45
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A gázbolygó vizsgálatát végző szonda fedélzeti kamerájának képét a valódi látványhoz próbálták
igazítani, és így kéknek tűnnek az eddig ezüstösnek gondolt Szaturnusz felső légköri rétegei. A kékes
szín magyarázatát még keresik a képelemző laboratórium kutatói.
A Szaturnuszról készített első színhelyes felvételen az óriás bolygó nem a Földről látható ezüstös
gömb, hanem mélykék színben pompázik. A coloradoi Space Science Institute által nyilvánosságra
hozott képek szerint a Szaturnusz északi féltekéje lágy azúrkék, amelyet becsíkoznak a bolygó gyűrűi
által vetett árnyékok.
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Jól sikerült felvétel, sőt egészen tetszetős, kommentálta a Szaturnusz új arcát Chris Tinney, a Sydneyben működő
Anglo-Australian obszervatórium munkatársa. A kék tónus okainak megértését a Cassini szonda képeinek
tudományos elemzése segítheti, idézte Tinney szavait a The Australian című napilap.

Módosították az árnyalatokat. A Cassini műveleti képelemző laboratórium (CICLOPS) kutatói jelenleg úgy
gondolják, hogy a kék színt a Szaturnusz északi féltekéjének jelek szerint felhőktől teljesen mentes felső légköri
rétegei okozhatják. A meglepetést okozó kék felvételt a Cassini szonda szűk látószögű kamerája készítette január
18-án, a Szaturnusztól mintegy 1,4 millió kilométeres távolságról. A képeket infravörös, zöld és ultraibolya
szűrőket használva készültek. A képfeldolgozást végző szakértők a színeket úgy állították be, hogy visszadják a
látvány természetes színárnyalatait.

Még évekig működik. A Cassini szonda a közös amerikai-európai Cassini-Huygens misszió nagyobbik tagja.
A Huygens leszállóegység hét évi utazás után január 15-én landolt a Szaturnusz Titán nevű holdján. A leszállást
követően a Földre továbbított mérési adatok és képek elemzése évekig munkát ad a kutatóknak. A Huygens
feladata a Titán vizsgálatával befejeződött. A kisteherautó méretű és tömegű Cassini, amely több mint 2 milliárd
eurós árával háromszor többe került a Huygensnél, Szaturnusz körüli pályán marad, és még legalább 4,5 éven
keresztül részletes méréseket végez.

Láthatatlan objektumok a Tejúton
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A csillagászok választ találtak a régi talányra, miért is világít az égen a Tejút sávja a röntgensugárzás
hullámhosszán. A tíz éven keresztül végzett mérések szerint a galaxisban csak úgy nyüzsögnek a
röntgensugárzást kibocsátó csillagok. Asztrofizikusok vizsgálatai igazolták, hogy a korábban feltételezettnél
kereken százszor több röntgensugárzást kibocsátó csillag található a Tejútrendszerben. A felfedezést a galaxis
eddig készült legpontosabb röntgentérképe tette lehetővé. A térképhez szükséges adatokat a Rossi X-ray Timing
Explorer (XTE) műhold tízéves munkája szolgáltatta, közölte a müncheni Max Planck társaság. A számos
röntgenforrás egyben magyarázatot ad a Tejútrendszer fényére is. A kutatók a Rossi Explorer mérései alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy galaxisunkban csak úgy nyüzsögnek a röntgensugárzást (felbontott ionizált
anyagot) kibocsátó csillagok. Mike Revnivtsev, a garchingi Max Planck asztrofizikai intézet munkatársa ezek
számát szűk egymilliárdra becsüli. Mivel ezek a csillagok nem különösebben fényesek, korábban a számukat
lényegesen alábecsülték, írta a német Focus magazin.
Az új ismeretek alapján az asztrofizikusok következtetéseket tudnak levonni a Tejút optimális körülmények közt
szabad szemmel is látható sejtelmes fényére. Az elképzelés szerint a galaktikus röntgenfény kétféle csillagtípusra
vezethető vissza.

Moetrius szerint az elektronok gyermekeiként ismert fotonok sebessége egy gyorsítás következménye,
amit az azonos, nagyon közeli irányba, azonos cél felé áradó lendületösszegződés tesz lehetővé. Az
azonos cél felé haladó társak segítik egymást, ezért kisebb a közegellenállás, az akadály, együtt
gyorsabbak, ügyesebbek, jobb problémamegoldók, ha azonban a páros szerveződésnél (a fiatal párt
inkább támogatja a környezet) túl nagy tömegbe szerveződnek, nagyobb lesz a tehetetlenségük, megnő
a lendületüket fékező ellenállás (gyermekekkel már nem tudnak olyan szabadon szárnyalni) és csak
lassabban haladhatnak.

A fehér törpék felizzanak
Egyrészt több százmillió, aktív gázköpenyt viselő hagyományos csillagról, másrészt kereken egymillió
kettős csillagról van szó. Utóbbi rendszerekben a hagyományos csillag mellett egy fehér törpe
elöregedett, túlfejlett csillag (nagyszülő) is megtalálható. A fehér törpe kihunyt csillag, amely a
Földhöz hasonló méretei mellett a Nap tömegével rendelkezik. Önmagában a fehér törpe csak gyengén
világít, viszont a kettős csillagrendszerben folyamatosan anyagot (gázt) szív el a párjától. Ennek során
a fehér törpe annyira felhevül, hogy a gáz intenzív röntgensugárzást bocsát ki. Korábbi megfigyelések
a forró, diffúz gázt sejtették a fény forrásának, mivel nem sikerült elegendő röntgenforrást kimutatni.
Közel 400 évvel azt követően, hogy Galileo Galilei a Tejút halvány fényét számtalan csillagra vezette
vissza, a sugárzás forrását hasonló módon sikerült megtalálni a röntgen-Tejútrendszerben, közölte a
Max Planck társaság. Valószínűen itt is a fehér törpében fuzionáló részecskék termelik a
röntgensugárzást keltő fejlettségű, a fehér törpékből az utódok felé kiáradó életet.
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A fejlettebb energiában már hiányos, de már ismét rendezettebb, ezért időben sűrűsödő,
lehűlő, elöregedő csillag-felek tehát energiát szívnak el a környezettől, a párjuktól, de ezt a
felszabadított neutrinók formájában, nagyobb áramlási rendezettségű röntgen, infra vagy
ultraibolya tartományban a környezeti élettérbe, új életáramlásba, az élet támogatására ürítik.
Az életterek túlszervezettsége, az energia állandó elvonása, egyirányúsítása és a félelem miatti
felhalmozása, az energia-elosztó rendszer túl katonássá, vagy egyenlőtlenné fejlődése az együttélést
kényszerré, az energiával rosszul gazdálkodó, rosszul elosztó együttélést a rendezettséget növelő
szeretetet (akaratot) diktatúrává fejleszti.

A nagyon nagyméretű, és a rossz hírt ki nem engedő, állandóan energiaéhes, fekete lyukként
ismert nagy tömegű szerveződésekben rendezett, centrális eredő irányú, tengely körüli
örvényáramlás alakul ki, amelyekben az izotróp térrészekben megismert szabadság, az
egyénileg is szabad de kaotikusabb, szervezetlen életáramlás már nem valósítható meg.
A gyors fejlődése miatt jó hírű, fényes, a környezeténél gyorsabban fejlődő térbe áramló nagy
tömeg ellátása, elosztása olyan energiaigényes feladat, amely minden beérkező hatást felbont
és felemészt. Az összevissza áramlás, a szabadság kaotikus illúziója helyett, a fekete lyuk
határozott áramlási rendszere minden rendezetlenül áramló részecskét, szerveződést általa
rendezett irányú belső keringésű életáramlásba, majd észak – déli tengelyirányú
gerincáramlásába kényszerít.
A nagyobb szabadsághoz szokott részecskék rendszerint nehezen engedelmeskednek a
korlátlan liberális életet az együttélési korlátok közé, és rendezett életáramlásba kényszerítő
élettéri szabályoknak, de a rendezetlen életáramlást a környezetben működő Isten malmai
rendezett, az életbe szerveződési szabályokat megtartó életáramlásra kényszerítik.
Tudomásul kell venni, hogy a nagy tömeg békés egymás mellett élése a szabadság mind
nagyobb, sokszor rosszul értelmezett, rosszul sikeredő, (néha értelmetlen) korlátozásával
jár, amelyben a szerveződést irányítók néha szűklátókörűek, és nem mindig találják
meg a káoszból kivezető utat.
A nagyobb részecsketömeget életegyensúlyban tartó szerveződések nyelőjébe, fekete lyukaiba
beáramló kisebb létszámú és energiaszintű szerveződések privilegizált baráti, rokoni
kötelékei, kapcsolatai felbontódnak, a magukkal hozott érzelmi, kötési energia, az új
élettérben megszerzett tudás az egyéni rendezettség növelése helyett a közös rendezettség
növelésére elvonódik. A szervezetek felbontódnak, de a felbontást és a fogyasztó másságának
a mértéke dönti el, hogy mekkora körülmény (rendezettségváltozás), átalakulás történik. Az
egyedi individuumokba szerveződött közösségek, családok vagy alkalmazkodnak, vagy
elhalnak, lebomlanak.
Egy magas biodiverzitású társadalomban, szerveződésben mindig maradnak olyan
rendezettségű túlélőképes szerveződések, akik átvészelik a felbontást, akik tudnak
alkalmazkodni, akik a fogyasztó szerveződés által már nem hasznosítható, vagy annak a
szervezetét nem megtámadó, nem támogató irányú életáramlással rendelkeznek, vagy
támogatást kapnak, mert a bekebelezőnek nélkülönözhetetlen vegyi anyagot, hatást, egyedi
tudást, élettermékeket képesek előállítani. A még mindig közös szerveződésben életképesen
maradó energiatermelő részecskékre ilyenkor hatalmas életnyomás nehezedik.

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

195

Izzó gázgömbben a Naprendszer Index 2006. június 23., péntek 10:25
A Naprendszer egy 2000 fényév átmérőjű, tojás alakú képződmény közepén található. Az egymillió
fokon izzó gázgömböt a Plejádok szupernóvái fűthették fel, állapították meg osztrák kutatók. Bécsi
csillagászok azonosították azt a kozmikus kályhához hasonlatos hőforrást, amely az emberiség tágabb
otthonát körülvevő lokális gömb magas hőmérsékletét okozza. A hatalmas gázgömb magában foglalja
az egész Naprendszert. Az úgynevezett lokális gömböt, amelyben tartózkodunk, szokatlanul forró, de
ritka gáz tölti meg. A ritka gömb nélkül a Földről csak sokkal kevesebb csillag volna látható. Azt, hogy
a bolygónk egy ilyen gömb belsejében található, a csillagászok korábban a puha röntgensugárzás
alapján derítették ki.

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

Gondolatok és következtetések
Az esemény kapcsolódik ahhoz a történelmi időhöz, hogy a körülöttünk lévő
világegyetemben, (talán az univerzumban) ismét ionizált állapotban van a tér. Ez azt jelenti,
hogy a Naprendszer egyik sokkal idősebb felmenője, amelyben a naprendszer is utódként
elhelyezkedik a lokális rendszeren kívüli események miatt szerveződési nyár állapotba, vagy
éppen az elhalás állapotába fejlődik.
Ha egy a mezőnket a térben körbevevő, időben sokkal előbb keletkezett felmenő csillagban
kaotizmus és elöregedés alakul ki, a szupernóva robbanáskor egy befelé sűrűsödő és egy
kifelé táguló, energiahullám-pár halad, amelyben ionizált részecskék távolodnak, illetve
közelednek az átlagos tömegi középfelezőtől a szerveződés jelenétől. Míg a kifelé, a múlt
határfelületei felé haladó energiahullám kedvező, elszállítja az átalakulás feszültségének egy
jelentős részét, ezért az átalakuló tér hőmérsékletét és nyomását is csökkenti, addig a befelé a
továbbfejlődés felé haladó energiahullámmal még sok gondunk lehet. A tojás alakú
képződmény, a szerveződési átalakulásban felmenő befelé áramló részecskéi olyan közös pont
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felé áramlanak, amelynek valahol a belső naprendszerben helyezkedik el a vertexe, azaz ahol
a beáramló, és közben fejlődő neutrinók összegződnek, ott jelentős térfejlesztő esemény
várható. Ha a vertex a Napon belül helyezkedik el, a beáramló tömeg és a Napban lévő tömeg
aránya döntheti el, hogy a Föld felmenője képessé válhat az eseményben a rendezettségét
megtartani. Ez esetben újabb bolygóképződés várható, és a Nap körül egy új határréteg,
élőréteg, közeghatárokkal (neutrálisabb határfelületekkel) a környezettől elzárt újszülött
életbuborék képződhet. Ez esetben nagy jelentősége van, hogy a Napból a beérkező tömeg
felerősödésekor kicsapódó két Jetsugár iránya merre mutat, és hogy közben a Nap a környező
határrétegekhez képest kibillen e a forgástengelyéből. Ha igen, újabb Jetsugár pászták
szánthatnak végig a belső (és a külső) bolygók felületén, és az angliai Ley vonalak száma az
egész világunkon felszaporodhat. Ha a Napon kívülre kerül a vertex, a gyújtópont, akkor vagy
új csillag, vagy új, de idegen genetikájú, még szervezetlen, neutrális bolygó születik a
térségünkben, illetve az irányunkba haladó részecskék radiális, szabálytalan téráramlása
közben a közelünkben elhaladó, vagy valamely Naplánnyal párba épülő, annak a fejlődését
segítő neutron (nem szükségszerűen kis) bolygó halad át a naprendszeren, a közelünkben.
Jelentősen rontja a rövid távú helyzetünket, az érdekünket, hogy a bolygólányok közül Gaia
áll szaporodásra készen, neki van a legnagyobb szüksége a fejlődés és a nagyobb egyensúly
felé segítő friss genetikai anyagra. Ráadásul ez a befelé irányuló, áramló nagyon nagy tömegű
anyag nemcsak betelepedhet a terünkön és az időnkön 2029 körül azonos életsíkon elhaladó
neutronmezőbe, hanem megváltoztathatja annak az áramlási irányát, a fejlődés felé haladás
célját, és sikeres randevúra kényszerítheti a bolygónkkal.
A befelé a centrum és a nagyobb változássűrűségű Naputód felé, az egyedi fejlődés felé
áramló ionizált részecskék nemcsak felhevültek az átalakulásban, hanem jelentősen indulatba
jöttek, és várhatóan sokáig sűrűsödnek a térségünkben. Ez növeli a változássűrűséget,
gyorsítja a fejlődést, és valószínűen ez az az esemény, amelyet már régóta jeleztek sokunk
részecskéi, hogy kevés az idő. A lineáris evolúciónk felgyorsulása, a világunk kaotizált
állapota, a Naptevékenység ugyanennek az eseménynek következtében erősödött fel. Mindig
külső eseményben gondolkodva kerestük a szerveződésünk kozmikus veszélyeit, a bennünket
is tartalmazó felmenő elhalása nem igen vetődött fel. Az eseménytérhez képest mi a fejlettebb
centrumban, ahhoz nagyon közel tartózkodunk, ezért a kisbolygó övezettől befelé eső belső
Naprendszert valószínűen jelentősebben fogja érinteni az esemény, a változás szele. Ha
egyenlő befelé ható lendületátadás érvényesül, az esemény a Belső térben lévő Napbolygókat
nagyon közelre besodorhatja, besűrítheti az anyai területre, a fejlődés felé, illetve olyan nagy
Naptevékenységet (az öregedés felé ható fejlődést) válthat ki, hogy a Nap idő előtt a
kitágulás, a nagyobb belső kaotizmus és a Vörös óriás állapotába fejlődhet. Mindkét
eseménynek ugyan az a következménye, hogy nagyon gyorsan közeledünk egy nemlineárisan
fejlődő eseményhez, amely felgyorsítja a bolygónk felnőtté válását, esetleg a csillagfejlődés
felé fogja segíteni. Ha a nagyon magas eseménysűrűséget, a sok jövevényt nem képes
Bolygónknál fejlettebb Nap feldolgozni, elirányítani, átnevelni, a belső hegemónia
egyértelmű vezetése, a Naprendszer áramlási rendezettsége is megváltozhat. Ha a
szerveződési központba beáramló, nagyobb azonosságú, fejlődni akarók többségbe kerülnek,
a rendezett Naptevékenység káoszba fordulhat, és a Napban is nemlineáris változás novaeseményhez vezethet, azaz miközben a külső köpeny ledobódik, ezt vörös óriássá válásként
észleljük, a tömegátlagtól befelé eső térrész gyorsan besűrűsödik, és a centrumban
neutroncsillag, vagy a fehér törpe, esetleg relatív kisméretű fekete lyuk alakulhat ki. Ha a
Naprendszer térfogatához és tömegéhez viszonyított térhelyzetünkre kíváncsiak vagyunk, erős
a gyanú, hogy az átlagos tömegfelező élőréteg környékén szerveződünk, azaz a várható
változás a térségünkben és az időnkben fog kiteljesedni.
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Jöjjön el a Te országod.
A bibliában és az imádságokban gyakran emlegetett szöveg valószínűen erre az eseményre vonatkozik.
Ha sok-sok milliárd neutrinó, még nem sokkal fejlettebb állapotban a fejlődés felé haladva beáramlik
és besűrűsödik a térségünkbe, miközben ők jelentősen fejlődnek, a mi terünk és időnk súlyosan
visszafejlődhet. Bár ők fel fognak melegedni, és ki fognak tágulni, sok hideg rendezett energiát
kaphatunk, amely viszont gerjeszteni fogja a fejlettebb részecskéinket, akik sokmilliárd hozzájuk képest
alulfejlett, de nekik talán tündérszép szőke angyalok társaságára, kapcsolatára, és szoros impulzusba
kerülésre számíthatnak. A terünk és időnk erősen ionizált, és a gerjesztett állapota nemcsak a
tatárjárásra emlékeztető neutrinó hadsereg megérkezése miatt alakulhat ki, hanem az elnőiesedett
balkezes aminosav szerveződéseink most tömeges párkapcsolatba épülhetnek. Az ionizáció, a
gerjesztés, a térben kialakuló impulzus sűrűsödés, a szerelmi hullám következménye, amely hatalmas
felszaporodáshoz vezetve végighalad a terünkben fejlődő szerveződési láncon, az életpiramison, az
életterünkön és az életidőnkön.

Az életláncunkban haladó energiahullám:
A differenciálódáskor, a szerveződések szétválásakor a korábbi még megfelelően keveredett
arányok megváltoznak, és a szerveződéseket alkotó részecskék vagy az egyik, az
egyedfejlődést választó félhez, vagy a másik, a nagyobb azonosság felé fejlődést választó
másik félhez csatlakoznak, átszerveződnek. Ilyenkor az egyik fél a korábbi átlaghoz képest a
gyorsabb fejlődés és a fejlettebb élőrétegek, a centrum felé halad, miközben a másik fél
vidékre utazva visszafejlődik. Miközben eltérő összetételek alakulnak ki, az egyedi fejlődés
felé haladó, a fejlettebb centrális térség felé áramló részecske szerveződések eredője egyre
ördögebbé válik, a változásuk is egyre nagyobb sűrűségűvé fejlődik. Ez nagyon megnöveli a
belső térrészek hőmérsékletét és feszültségét, és a befelé haladó energiahullám a szerveződési
nyarat kiterjeszti a belső élőrétegek sorára. Ahhoz, hogy totális térrobbanás ne alakuljon ki,
szükség van a változás hevét, melegét és a felhevült vitézeket lekötő, lehűtő, a feszültséget
oldó, elvonó neutrális angyalokra. A fejlődés azért válik mindent felemésztő hevesség helyett
mérsékeltté, mert a befelé áramló, hideg energiát leadó, a feszültségeket felvenni képes
angyalok áradata nem engedi a teret felrobbanni, hanem azt némi kilengés után az átlag körül
tartja.
Gondoljuk át a beáramló részecsketömeg fejlődési lehetőségét.
Ha a külső felmenő elhalálozása miatt sokmilliárd neutrinó befelé indul, és hozza a
térátalakulásban megszerzett lendületét, a nagyon nagy sűrűségű, de kezdetben még kicsi
energiaszintű, kicsi tömegű szerveződések társakat gyűjtenek, az azonos cél, irány felé
haladókkal nagyobb szervezettségbe épülnek. A neutrinó fejlettség átmegy Bozonba,
Leptonba, Müonba, tauba, és az életpiramis felépülésével egyre nagyobb tömegű, egyre
nagyobb energiaszintű közös szerveződésekbe épülnek. Ha az elektron fejlettséget, tömeget
elérő szerveződések gyermekei párkapcsolatokba szerveződve, egymást segítve azonos
irányba előresietnek, megszületnek a foton fejlettségű párok, szerveződések. Ezek már
közvetlenül is képesek az életláncunkba és az életszféránkba beépülni, de közben protonokba
és antiprotonokba, az első és a második periódusú atomokba, hidrogén és hélium fejlettségbe
is szerveződhetnek. Ebben a fejlettségi állapotban előbb felszaporodnak a térségünkön
áthaladó, itt elakadó, a változás sűrűséget növelő fotonok, de felszaporodik a nagy tömegben
érkező lassúbb, de már fejlettebb bevándorlók száma is. A tömeges beérkezésről, a várható
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invázióról már régóta tudnak Gaia részecskéi, ezért a meglévő tartalék ilyenkor erősebben
felhasználódik, ellenanyagba bomlik. A kiáramlók megnövekedése miatt megerősödik az
ellenállás, és az égen vad viharfelhők gyülekeznek. Hol a fekete felhők győznek, és vissza
visszaverik a foton katonákat hajtó fejlettebb betolakodók áradó seregeit, hol az utóbbiak.
Ilyenkor nagyon erős töménységben, nagy lendületsűrűségben az UV frekvencián rövid idő
alatt nagyon sokan a fejlettebb élőrétegekbe tódulnak. Ekkor fokozódik az UV erőssége, és a
leégés veszélye.
Az atomi energiaszint alatti táplálékláncban végighaladó energiahullám megnöveli a kevésbé
fejlett, neutrálisabb részecskék arányait, és rövid idő alatt erős felszaporodásukat okozza. Ez
később megnöveli a magasabb energiaszintűek táplálék készletét, a bőség egyre feljebb,
fejlettebb fogyasztók felé terjeszkedik, de közben a felszaporodók letarolják, elfogyasztják az
alsóbb energiaszinteken az energiát feladók populációit. A pozitív energiabőséget egy negatív
energiahiány hullám is követi, és mint a sáskajárás után a mező, lecsupaszodik a természet.
Az elektronok és a fotonok felszaporodása átmeneti energiabőséget okoz az életszintükön,
majd súlyos energiaválságot. A bőség hullámában a protonok és a hidrogénatom családok,
utódok száma is növekszik, ezt követően az energiahullám fejlődése átépül a hélium, nitrogén
és a Mengyelejev táblázat első második periódusában szerveződő osztályok szervesebb
változataiba. Az energiahullám tetőzése nemsokára eléri a molekuláris és a vírusokra jellemző
bonyolultságot, és tömegesen megjelennek az első életellenes új vírusok. Ilyenkor
felszaporodnak a baromfi influenzába, és más kevésbé megszokott szerveződési variációba
stb. épülő, a természet nagyobb energiaszintű kovalens szerveződéseiben is egyre nagyobb
változást okozó új életváltozatok.
Az energiahullám, minden igyekezetünk ellenére végig fog haladnia táplálékláncon, az
életpiramison, majd ezt követően a súlyos energiaválság is végighalad a terünkben és az
időnkben fejlődő szerveződéseken.
Az immunrendszerek leterhelése megnő, és az ellenanyagok készítésében kimerülő
alszerveződéseink egyre többször tévednek, eltévesztik és sajátnak tekintik a beházasodás
után már az életterünkben születő már csak félig idegeneket. Ez a AIDS és más betegségek
felerősödéséhez vezet. Előbb felszaporodnak egyes vírusok, és az életet ilyen nagy
töménységben nem nagyon segítő fehérjék, pl. a marha kergekórt és a birkák emberre is
átterjedő betegségéért felelős Prionok, majd eltolódik az életünket segítő szerveződési arány.
Idegen részecskék sokféleségére lehet számítani, és ha olyanok is jönnek, akik valamely
szinten kapós hiányterméket képesek készíteni, sokkal nagyobb életversenybe és áruversenyre
kényszerítik az addig a hatóanyagok termelésből jobban megélt részecskéinket. Ha ezen a
szinten káosz felerősödik, az életünkbe szerveződött piramis megrendülhet.
Ezt a folyamatot rontja a körülbelül ezeken a frekvenciákon működő radarok, hangdetektorok és
rádiótelefonok, internetes hírtovábbító eszközök, amelyek jelentősen leterhelik a közeli frekvenciákon
változó szerveződéseinket.

Ha a nagy tömegben érkező még idegenek felélik a készleteket, elfoglalják a részecskeszinten
jól fizetett állásokat, munkanélküliséget okoznak, és az idegenekkel a migrálókkal szembeni
ellenállás nagyon megnövekedhet. Ez a folyamat, a hozzánk hasonló, analóg szerveződéseken
belüli súlyos differenciálódás indíthat el, tömeges szerveződési kimerülés következhet be, bár
az elhaló és visszafejlődő részecskéink kifelé áramolva részben feltartóztatják, párkapcsolatba építve
nagyobb azonosságra hozzák a későbbi hullámokban érkező jövevényeket. Ez az elhalási, lebomlási

hullám épül ki a külsőbb életövezetbe a gyorsabban fejlődő termoszférába, ez okozza, hogy
már a külső rétegben a feltartóztatott, párba épült, gyorsabban szaporodó részecskék elfogják
és elfogyasztják a külső környezetből érkező fotonokat, a felénk áramló Isteni energiát. Ha az
energiabőség idejének vége, a termoszférában is totális energiahiány alakulhat ki, és az élelem
nélkül maradt, már hitetlen részecsketömegek, kihasználva, hogy hamarosan jön egy vendég,
hozzá társulva a külső határfelületeken az aszteroida által megnyíló dimenziókapun megrohamozhatják a
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szerveződési tér fejlettebb, sok energiával rendelkező központját, a magasabb
változássűrűségű belső rétegeket, így a bioszférát is. Miként az éhes falka, amely a szavannán
haladó táplálékot, a csordába fejlődött részecskéket követi, analóg módon követhetik az
eleséghullám lecsökkenése után a termoszférában felszaporodott, fejlődni vágyó részecskék a
befelé haladó energiahullámot. Ha nagyon nagy tömegben és egyszerre érkeznek, lyukat
üthetnek a külső határrétegeken, és miközben az életterünk életnyomása hirtelen lecsökken,
néhányezer évig tartó jégkorszak, és az azonosság felé visszafejlődés, szerveződési tél
alakulhat ki. A makroevolució forgatókönyve valahogy hasonlóan íródhat le.
Az először érkező energiahullámban mindig felszaporodik a mennyiség, hogy a
makroevolúciót okozó energiahullám időzavarának a lecsendesedése után továbbfejlődjön, és
a lecsökkenő mennyiség a kevésbé gyorsan pergő életidőben átépüljön minőségbe.
Előbb sokféle, a foton energián nevelődő termés szaporodik fel, a gabona, a rizs és a
zöldtömeg, majd a többi szerveződési ágon is megindul a mennyiség felszaporodása.
A lineáris evolúcióban tízévente keresztezünk egy olyan határfelületet, vagy tízévente áthalad
az időnkön és a terünkön olyan környező bolygókból, esetleg a szomszédos csillagok
együttállásából kialakuló lendületösszegződés, amelykor a természetes energiaáramban
nagyobb hullám, interferencia alakul ki. Ilyenkor a terünkbe és a bolygónkba beáramló,
időben megnövekvő táplálék mennyisége miatt az egyenlítő vidékén az alsóbb életláncban
energiahullám alakul ki, és ez rendszeresen eljut a sáskákba épülésig, és valószínűen a
felettük lévő fogyasztókig is.
Etiópiában, és a közeli Afrikai országokban, az egyenlítői ekliptikai sík két oldalán már kiáramló,
felszaporodó, sikeresen keveredő, vegyülő kisebb energiaszintű részecskék életpiramisán végighaladó
energiahullám az általunk észlelhető első szinten, a sáskajárásban teljesedik ki. Valószínűen azért,
mert az általuk ezen az energiaszinten jelenik meg először a sáskajárás miatti energiahiány. A letarolt
gabona, a növényzet periodikus elpusztítása rendszeres éhséghullámot vált ki Közép Afrikában. A
csillagközi energiahullámok hatása így éri el az élőrétegünket, a bioszférát. Ezt követően a hullám
pozitív előtagja és a negatív előtagja is továbbhalad az egyre nagyobb bonyolultságú életszintek felé,
de nemcsak az emberiség felé veszi az irányt, hanem valamennyi más evolúciós ágon kiteljesedhet, de
valószínűsíthető, hogy az adott csillagokra, a hatásösszegződésbe került nagyobb energiaszintű
szerveződésekre jellemzően szelektáltak azok a bioszférai alszerveződések, amelyek arányai az éppen
szerveződési télbe kerülőkhöz viszonyítva ilyenkor felszaporodnak. Jó példa, hogy pl. a Bambusz csak
100 évente virágzik, és ha ez más bambuszoknál is jellemzően egyszerre következik be, akkor ez a nagy
energiaszintű felmenői támogatóknak, (a sikeres együttállásnak) köszönhető. A nők periodikus
virágzását jellemzően a hold vezérli, de mivel a nők is eltolódtak egymáshoz képest az ivari érésben, a
virágzásba, ők sem mindig azonos fázisban érik meg a tüszőrepedést, a nemi gyümölcs megérését.

Az emberszerveződést építő részecskékbe, vagy a táplálékláncukba megérkező első
feladóhullámok után, felszaporodnak a természethez közelebb élő egyes kisebbségek, az
életfejlődést az emberben kezdő szerveződések első csoportjai, hogy azután néhány
életosztály, lélekosztály végigjárása, az egyediség felé továbbfejlődést választó részecskék a
tudatának az első emberi végigfejlődését követően egyre fejlettebb emberszerveződésbe
átépülhessenek. Ha nagy lesz a makroevolució, néhány faj, alfaj jelentősen megváltozhat,
elhalhatnak és kihalhatnak egyes lényeges egyedi tudást építő részecskék, és az eseményeket
túlélve továbbfejlődők az emberszerveződés helyett másféle, fejlettebb, eltérőbb új típusú, az
életenergiát jobban megbecsülő, jobban elosztó közös szerveződésekbe, újféle életekbe
szerveződnek.
Lehetséges, hogy a fekete lyukak olyan időben egyre gyorsabban forgó, tetszőleges méretű és
fejlettségű légörvények, amelyek olyan összeomló szerveződési párokban az egyik fél megbetegedése,
vagy alárendeltté, indominánsá válása után alakulnak ki, amelyekben a szerveződések a párjuk
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elhalásakor elvesztették az előzőleg a párjuk által a forgásba még fékezett szimmetriájukat. Ilyenkor
az addig fékezet forgás fékezetlenné, a kétirányú kiáramlással rendelkező mező pedig egyirányú
kiáramlással rendelkező, a saját energiáját a környezetnek szétosztó részecske átalakító, felbontó
átszivattyúzó szerveződéssé, az átáramlásban szimmetriahiányossá válik. Az ilyen szerveződések saját
forgása az időben növekszik, és az átlagos környezeti nyomáshoz viszonyítva hatalmas negatív
nyomás, vákuum alakul ki bennük. (Ettől ez még mindig nyomás, csak nagyon kicsi). Az ilyen egy irányú
élettéren átáramló részecskék az impulzusban és ezért töltésben is szegény térben élnek, amelyben
nincs szaporodás, impulzus, ezért hő és energia itt nem, vagy nem sok termelődik, de átrendeződik, ez
a szeretettel támogatás. Az egyirányú életörvényben felgyorsuló részecskék egy idő után apatikussá,
neutrálissá válnak, és a keresztező részecskék, az impulzusok hiánya miatt, a nagy sebességgel velük
áramló, neutrínókat és energiát elvonó környezettel együtt lehűlnek.
Mivel e térrészben minden szinte azonos, de irányba rendezetten áramlik, a térrész hőmérséklete is
tovább csökken és minden, ami bele kerül, rajta átáramlik időben összehúzódóvá, tömörödővé,
kisebb méretűvé és megfiatalodó (az áramlási irányában összetartó) részecskéjűvé válik.
Az elöregedett szerveződésekből a déli pólusoknál az utódok felé rendezett irányba kiáramló energia
nyalábban nem széttartó, táguló, elöregedett részecskék, hanem az összehúzódás és a megfiatalodás
állapotába, az alszerveződéseikkel a nagyobb összetartás és a magasabb rendezettség állapotába
kerülő, egymással még kellő irányazonosság miatt össze és kitartó szerveződések áramlanak. A
nagyon magas de irányban rendezett áramlási sebesség miatt lehűlő, a térrészben keresztirányú
impulzusokba nem kerülő, az anyagi hívságoktól lecsupaszított részecskebuborékok e depressziós
övezetbe kerülve egyre kisebb méretre húzódnak össze. Az egyre magasabb tömegszám/térfogat
arányban, nagyobb sűrűségre lehűlő, hideg, de belső energiában dús, a környezetből energiát és
meleget felvenni, fogyasztani képes, de már eltérő összetételű és rendezettségű szerveződések,
megfiatalodó fiatal életmagokként elporlasztódnak a környezetbe, vagy átáramolva a felmenő
dimenziókapuján az utódok rendezett állapotának a fenntartására fordítódnak. Minden szerveződés rá
jellemző összetételű életszabályokkal rendelkező, neki és az életének megfelelő rendezettségű
életrendszert hoz létre, miért lenne ez alól a fekete lyuk (szerveződés) kivétel. Ezek szerint az
életáramlási szabályok rájuk is kötelezőek, de lehetővé teszik a táplálkozásukat és az elfogyasztott
táplálék rendezettségének a felbontás után a kibocsátott utódaiknak megfelelőbb információs
energiává átalakítását.
A nagyon nagy tömegsűrűségű, és a nagyobb energiaszintű felmenői szerveződésben, az elöregedett
szerveződésekben már rossz életből felszabadított, megváltott, a legfejlettebb információval ellátott,
korszerűsített, de hideg és energiában sűrű szerveződések, neutrálisabb, neutrinó, vagy és
kondenzátum életváltozatként ismert életbuborékok magas energiasűrűsére lehűlt állapotban
kiporlasztódnak a környezetbe. A környezeti térben változó, energiát fogyasztó nagy energiaszintű
szerveződések és a fekete lyukak, a kiáramló nyílásukra, a dimenziókapura tapadó, nagy, időben táguló
életbuborékokból egy hatalmas, a térben felfúvódó új szerveződést, kezdetben mennyei együttműködésre
alkalmas rendezett életteret hoznak létre. Ha már vannak utódok, e buborék ezek táplálására,
védelmére szolgál, akik a felmenők által kölcsönösen védett térben más térből származó
antirészecskékkel sikeres tartósabb életszimmetriába szerveződhetnek. A kezdetben homogén, nagy
azonosságú felmenői részecskéket tartalmazó életbuborék, a kék csillaggal analóg, fejlett együttélésre
már alkalmas fiatal, energiában dús mennyei közösség új élettere, a nagy azonosság és a kezdeti
egyenlőség állapotában szerveződő új élettér, szerveződés, nagy méret esetén leendő új csillag, vagy új
galaxis vagy későbbi új univerzum. Ez az élettér a nagy azonosságú, nagyon magas kezdeti
energiasűrűségű, de lehűlő angyalok szülőhelye, élettere, és egy új fiatal szerveződés, (a benne
élőknek Isten) kezdeti állapota.

A hideg környezeti térbe kiáramló, időben lehűlő részecskék, életbuborékok nagyon kicsi
méretre és nagyon nagy energiasűrűségre húzódnak össze. A felbontótérből kifelé és
egyirányú áramlásra késztetett részecskék, mint az adott élettérben nem kívánatos szerveződési állapotú,
nagyon nagy azonosságú de e térben is fejlődő, párba kapcsolódó, kisebb energiaszintű fogyasztható
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táplálékként, élő anyagként, az infravörös sugárzási tartományban (életfrekvencián), a fekete
lyuk emésztőcsatornáján kiáramlanak a nagyobb impulzussűrűségű környezeti térrészbe,
amelyben ettől kezdve a bipoláris részecskékkel párba épülés miatt melegedő és szaporodó
szerveződésekkel, tágulást eredményező energianyomással töltenek fel.
Az elöregedő, és belül már nem fuzionáló, az alszerveződésekben sem szaporodó, esetleg
életszimmetriát (társat) vesztő szerveződések tehát fiatal és magas energiasűrűségű, rendezett
irányba áramló mennyei neutronokat adó, energiát termelő életterekké alakulhatnak. E
szerveződések töltik fel magas energiasűrűségű, neutrinó-gáz halmazállapotú információs
energiával és túlnyomással a mindenségben található hatalmas, de látszólag üres
életbuborékokat, hozzák létre a melegfúziós térrészek táplálékának egyik fő komponensét. A
melegfúziós szerveződések emésztőrendszeréből kiáramló, és a rendezett egyirányú
életáramlás miatt lehűlő, és az impulzushiányos teret lehűtő részecskék töltik fel a fúziós
térrészek körül a teret, ezek fogadják be a kaotikussá váló térrészekből elmenekülő energiát.
Az Isten az élet hulladékát szedi össze, és ezekből készít rendezett energiadús neutron csapatot, neutrálisabb és
szociálisabb jellegű együtt élő részecsketeret, életteret. Miközben a részecskék a korábbi élettérnél

kisebb életnyomású térrész, a melegfúziós szerveződésekből a környezet felé áramlanak,
lehűlnek, még jobban összehúzódnak, és a nyugalmas, impulzusmentes életidőszakban
magasabb rendezettségűvé, magas energiasűrűségűvé és megfiatalodva egymással egyre
jobban együttműködő, azonos cél felé tartókkal társuló, a közös irányba rendezett
részecskékké válnak. A melegfúziós térrészekből kiáramló, most-már kijózanodó, lehűlő
neutronok a melegfúziós terek nagyobb életnyomása miatt folyamatosan gyorsulva haladnak a
csillagközi térben egy másik csillag felé, de az új élettérbe behatolva ismét felmelegednek,
energiát adva kapcsolatba kerülnek a szemközti csillagból kiáramló még nem neutrális és még
rendezetlenebb, kaotikusabb részecskékkel.
Ha a lendülettel rendelkező környezeti anyag csökken, elfogy, az életörvény a belső részében
keringtetett, felhalmozott energiát fogyasztja, a korábbi tartalékot bontja le. Mivel az
impulzusok miatt ilyenkor is folyamatosan apróbb, az áramlási rendszerből megszökni képes
részecskékké alakulnak, a szerveződések fogyásnak indulnak. Az elöregedett rendszert
elhagyó fiatalabb és az életre alkalmasabb kisebb energiaszintű részecskék a változtató
képességet és a szimmetriát megőrző fiatal élőmezőkbe szerveződnek át. Az még nagy
azonosságú, kezdetben szabadabb életáramlású új mezőben ezután a határfelületek, a
közeghatárok (a rendszerhatárok) kereszteződésekor, átlépésekor ismét megnő az élet nyomása,
a változás sűrűség.
Analóg folyamat történik, mint amikor az emberszerveződések még szabadabban vándoroltak a
bioszférán, és a vándorutak kereszteződéseiben megnőtt az esély a más irányból érkező idegenekkel
való kapcsolatra, kölcsönhatásra, amely lehetett rablás, hadakozás vagy és együtt életutazás,
megismerkedés, barátságkötés, és a párkapcsolatok, házasságok kialakulása miatt a vándorlás igazi
életutazássá is fejlődhetett.

A fejlődés tehát két irányba haladhat a párkapcsolatokból születő utódok szempontjából, akik
nagyobb azonosságú szülők esetén egyes közös tulajdonságokban gyorsabban fejlődhettek,
egyediebbekké válhattak. Az időben eltérően, analóg módon másképpen megismétlődő
életfolyamatok a növekvő különbség, az egyediség és a centrum, tárgyilagos anyagias
szemlélet, a specializáció és az objektívebb, szűklátókörűség, vagy a szabadabb tér és az
univerzitás, a térlátás, a dolgok kívülről szemlélő képessége irányába ható új evolúciós
fejlődést indítanak el.
A környezetben lévő életterekben azonban a túlfejlett fekete lyuk által megvákuumozott,
kisebb változássűrűségű térrészben kisebb az életnyomás, és a nagyon nagy azonosságú, már
egymással összetartó részecskéknek a fekete lyukban a nagyon nagy sebességű áramlás során lehűlő, és
ezért összehúzódó, a kiáramlás után a szemből érkező párkapcsolatra lépőkkel feltöltődő,
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nagyobb energiasűrűségre kompresszálódó életbuborékjai a fúziós életterek közötti új
szerveződésekbe épülve újra kitágulnak, új bipoláris életváltozásba szerveződnek.
Ezek a fekete lyukból kiáramló és új párkapcsolatokba szerveződő részecskék azonban már az
összetételükben és az egyediségben belsőleg nem azonosak az elődjeikkel, eltérő összetételben
más külső belső tulajdonságokkal rendelkező új életekbe szerveződnek, de a felületes
megfigyelőnek külsőre nagyobb azonosságú fiatal részecskék látszatát keltik. Az idősebb
szerveződésekből kiáramló, az új fúzióba átépülő, életben maradó, az új szerveződésben a
kezdeti feltételeket és a szerveződési szabályokat is meghatározó részecskék viszik magukkal
a korábbi ismereteiket, a már megismert, az életet segítő szabályokat, amelyek módosulnak az
új párok által kompenzált ellenhatásokkal, és eltérő összetételű új egyediségekbe épülnek.
A nagy sebességű kiáramlás a lendületben szimmetriahiányos angyali, de a gyors áramlás miatt a
részletekre kevésbé rálátó neutrálisabb részecskéket termel, amelyek azután egymáson, (az
életutat keresztező más cél felé áramló, - számukra rossz) analóg részecskékkel ütközve
fékeződnek, de az impulzustól megperdülve a forgásban is töltöttebbé, szimmetriahiányossá
válnak. A nagy sebességgel áramló, a lendületben szimmetriahiányos angyali részecskék, (és
az ilyen többséggel rendelkező szerveződések) csak kívülről és csak rohanva látják a
valóságot, ezért nem eléggé észlelik a környezet apróbb részleteit. A nagy rohanás miatt a
részletekben rosszabb megfigyelőkké és a kisebb dolgokra érzéketlenebbé, neutrálisabbakká
válnak, de a kívülről megfigyelhető összefüggésekben, a térlátásban, a nagy dolgok és a külső
felületek észlelésére, az események kívülről szemlélésére alkalmassá válnak. A neutrális
szerveződések gyorsabbak és koncentráltabbak, célratörők, de kiszámíthatóbb életpályán
haladnak, és ha átadják a lendületüket, hamarabb kimerülnek, leeresztenek, ezért nem ők a kitartó
szeretők.
A neutrális részecskék nagyobb életteret igényelnek, az ilyen többség a centrumon
kívülről áramlik, a közös szerveződésben a neutrális többség kinn és a környezetben
tartózkodik (az aurában kering), ezért ők és a belőlük szerveződő eredőjű lények,
emberek, szerveződések a dolgokat általában kívülről látják, és összefüggéseket jobban
felismerik, de a részletek és a belső összefüggések, a mély érzésű kapcsolatok létesítésére,
megkülönböztetésére többnyire alkalmatlanná válnak. Többnyire idealisták, álmodozók,
az élet valóságából csak a kívülről látható látszatot ismerik, de energia adók.
A neutrális részecskék azonban egy idő után elvesztik az ártatlanságukat, ha hasonló
sorstárssal impulzusba kerülnek, maguk is töltöttekké válhatnak, és megváltozhat a világról
alkotott szemléletük. Ettől kezdve nemcsak töltöttebbé válhatnak, hanem egyre kisebb sugarú
keringési pályára kerülve, az átlagos tömeghéjtól belülről is észlelhetik az eseményeket. Ha
egy szerveződésben a részecskék neutrális többsége töltöttséget szerez, a szerveződés (lélek)
átkerül az életet delén, megváltozik és az egész szerveződés töltöttebbé, attól kezdve
megfontoltabbá, töprengővé és átgondoltabbá válik. Az ilyen részecskék, szerveződések már
megfontoltabbak, csalafintábbak, csavarosabb észjárásúak, az egyediségben fejlettebbek, a
szerveződések belső határrétegeiben folyó eseményekről több tapasztalattal rendelkeznek.
Jellemző rájuk a lassabban megfontoltabb haladás, a részletekre nagyobb odafigyelés, a jó
(jobb) memória, vagy a többszöri megfigyelésben jobban észlelhető részletek finomabb
felbontása. A töltöttebbé fejlődő szerveződések nemcsak sokkal jobb megfigyelőkké válnak,
hanem kitartóbb szeretők, de egyre alkalmatlanabbak a dolgokat azok összefüggésében
figyelni, a térlátás már nem az erősségük. Az ilyen részecskék (és ilyen eredőjű
szerveződések) inkább materialisták, racionálisak, érzelmi kitöréstől mentesebbek,
megfontoltabbak, hidegebb fejűek, józanabb gondolkodásúak, egyre közelebb állnak a fekete
lyukak energiafogyasztó, koncentráló állapotához. Míg a neutrálisabb és felmelegedő
angyalibb szerveződések tékozolva szórják az energia vagyonukat, mert még sokkal
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rendelkeznek, nem becsülik meg a részecskéiket, a korábbi élettérben, a kék csillagokban, életterekben
az adás és a szeretettet támogatás volt a természetes, addig a sokkal töltöttebb szerveződések már
energiagyűjtők, néha harácsolók, előrébb járnak az összehúzódás és az energiagyűjtés, a
koncentrációnövelés felé haladó fejlődésben. A fejlődés az energiaadó neutrális
szerveződésekből az egyre nagyobb energiafogyasztó, a rendezettséget már megbecsülő
szerveződések felé halad. (Amelyekben az energia elvétel, a fogyasztás, a kapás a természetes.) A fiatalon
még neutrális, energiát és szeretetet adó szerveződés fogyasztó társadalommá, majd kaotikussá fejlődik, ezt
követően polarizálódik és szaporodásra készül.

Ha egy élettérben túl sok energiagyűjtő részecske, szerveződés alakul ki, az élettér elöregszik,
az energia megfelelő elosztására egyre képtelenné válik, és az életminőség elromlik. Ebben az
állapotba kerülő lény a rendezettség növeléséért kiált, és a részecskéik a kék csillag időben
nagyobb rendezettségére vágyva, a megfelelőbb energia elosztást igénylik. Az elöregedő
szerveződések, életterek, élőrétegek nagy szervezeti átalakulás előtt állnak. A felbomló, egyre
rosszabb hatásfokú, a kaotikus állapot felé fejlődő szerveződés már nem tud védekezni az élet
sodrása ellen, és valószínűen egy nagyobb energiaszintű rendszer, fekete lyuk nyelője és a
szerveződési átalakulás, a rend mindenáron növelése, a diktatúra állapot felé halad.
Az első impulzus után időben táguló részecskefelhő rakódik a volt neutrális szerveződés köré,
amely miatt, attól kezdve a korábbi szerveződésbe épült kisebb energiaszintű részecskék egy
része a múlt felé, az esemény színhelyétől kifelé elszálló, már széttartó és egymással a térben is
egyre nehezebben kapcsolatot tartó részecskéinek az időben bonyolódó sorsát már a táguló
ekvipotenciális jellegű határfelület gömbjének a belsejéből, a térrész központjából, belülről
észleli. A kezdetben közös lélekbe épült szerveződés sűrűsége minden impulzus után csökken,
a részecskék mind nagyobb része kerül a közös átlagos tömegsűrűségű határfelületen kívülre,
az időben távolodó, táguló aurába.
Ha táplálkozással folyamatosan pótolja az elvesző részecskéit, az élet sokáig fenntartható, de a
szerveződési tér eredőjét meghatározó téralapítók, a lélek belső dominanciája folyamatosan csökken.
Az azonosság, a kezdetben azonos életirány, azonos életcél felé rendezett áramlás az élet során a
beépülő idegen részecskék miatt az egyre nagyobb másság és ezzel a káosz felé halad, a megosztódás
és a határozatlanná válás felé, majd egy szinten a rendezettség végleg felborul, a mezkorábban
rendezett áramlási rendszere összeomlik. Ez a folyamat a szerveződés halála, a szerveződésbe, mint
élettérbe szerveződött részecskék együttműködésének a vége, az élet elromlása, az angyalok lázadása.

Az élete delét elérő szerveződések sűrűségi eredője megváltozik, attól kezdve a többség az
átlagos, a jelen felszínét képező határfelülettől befelé található, míg a külső kisebb
energiaszintű részecskék egyre többen megszöknek, a beépülők miatt azonban az eltartandók,
a fogyasztók száma (és aránya) növekszik. Az esemény színhelyén maradó, az impulzust
okozó jövevényekkel egyre nagyobb térsűrűségbe épülő tapasztaltabb, dolgozni lustább, a
rendezettség növelése helyett inkább csak szervezéssel foglalkozó, de megosztottabb
részecskék ettől kezdve belülről látják a környezeti események következményeit, míg az
impulzus helyéről elszálló részecskék csak azt észlelik, hogy az időben és a térben távolodnak
egy korábbi helytől, a keletkezési és fogantatási helyétől, de közelednek az életben
együttműködés vége felé. Az impulzus helyétől elszálló, abban napvilágot látó részecske már
ismét kívülről észleli az eseményeket, és egy új életbe kifelé áramlik, ahol új és érdekes
események és impulzusok várják.

Az egyre több egymástól széttartó, egymással egyre nehezebben együttműködő részecske
buborék utóddal rendelkező elöregedő szerveződés azt észleli, hogy egyre kevesebb az
energiája, egyre rosszabb a koncentrációja, egyre kevesebb a megbízhatóan működő,
felhasználható részecskéje, ami miatt felejt, a koncentrációja és a hatóképessége a térben
és az időben is csökken.
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Az impulzusokban akár többszörös megperdülést és ezzel szimmetriahiányt szenvedő, már
többszörös töltéssel rendelkező, kisebb energiaszintű eltávozó részecskékben rendezett energiát vesztő
szerveződéseknek nagy szükségük van az őket a szárnyalástól és a kiáramlástól, a
szétzilálástól megvédő társakra, az összetartozás és a megbecsülés érzésére. Ez az a vágy, a
túlélés vágya és a közösség megbecsült, elismert tagjának lenni, amely miatt a kezdetben
még angyali és az életben újra és újra hívő részecskék, egyre nagyobb energiaszintű,
egymást kiegészítő, egymás szimmetriáját, életlehetőségét kölcsönösen megjavító
közösségekbe szerveződnek.
A nem sérült személyiségű szerveződéseknek szükségük van a fontosság érzésére, a
szükségesség visszajelzésére, a jóság és a hasznosság, a létezés elismerésére, az információs
energia és a Hit állandó fogadására, beépítésére, pótlására. Míg a már túltöltött szerveződések
egoistaként csak gyűjtenek, és egyre nagyobb tömegsűrűségbe épülve az életáramlásban
befelé irányulva szimmetriátlanná válnak, addig a nagyobb rendezettségen átesett, a még az
önzetlen energiaadó állapotában lévő neutrálisabb, angyalibb szerveződések korlátlanul
szórják a rendezett energiát, ellátják az állandóan szeretetet és energiát igénylő a rendezett
energiában már fogyó társaikat. A neutrálisabbaknak olyan befogadókra van szükségük, akik
a belőlük áradó szeretetet, a támogató energiát igénylik, akik azt megbecsülik, akiknek ebből
mindig hiányuk van. Az életfolyamat ellentétes fázisában szerveződők párkapcsolata éppen
ezt az igényt, a kiegyenlítést és az életszimmetria lehetőségét tartja fenn. Az egymást
megfelelően kiegészítő párkapcsolatok tartják fenn az időben változó állandóság, az átlagos
élet, a jelen állapotát.
Az élet rendje szerint az impulzusok után foganó, a kék csillagokba távozó hideg, energiában
dús, lendületes fiatalok az egyre rendezettebb (irányban és célban összetartó) kisebb
energiaszintű energiát lehűlés közben magukba építő, sűrítő szerveződések. A fogantatás után
kialakuló új ideális élettérbe hamar be és áttelepülnek az energiaadás állapotában lévő, még
neutrális, energiaadó, az élet tavaszából a szerveződési nyár és ősz állapota felé fejlődő, az
élettapasztalatot később a fiataloknak átadó idősebb szerveződések. A rotációs, egymást az
időben és a térben is átfedő élet, lehetővé teszi, hogy az azonos élőrétegekben,
szerveződésekben, sokféle eltérő fejlettségű életváltozat magas biodiverzitású sokfélesége
egyszerre jelen lehessen. Így egyszerre jelen vannak a tágulás és melegedés közben az
energiaadók és az összehúzódás, a kiürülés állapota felé haladó fogyasztók, az életváltozásban
már megfáradtak, és a dinamikus új fejlődésre vágyók. A sokféleségben vannak balra és
jobbra-forgók, férfiak és nők, a kitágulás és szeretetadás, valamint az elöregedés állapotába
kerülő neutrálisabbak, és a több szeretetet és gondozást igénylő töltöttebbek.
A nagy életrendszerben, az első Isteni élettérben, a nagyon kicsi egységnyi, szinte tömeg és
erő nélküli részecskékből, az információt és a változási emlékeket, az élet tapasztalatát
megőrző, szerveződő közös tudat fejlődött ki, egy intelligens emlékezettel is rendelkező, az
életet irányító számítógép, amelynek a bitjeit, az emlékeket őrző, a térben és időben tartós
információs lenyomatot hagyó események alkotják. Az öreg életek eseményeket és
információkat megőrző életképes részecskéi rendszeresen átadják a tudásukat, a gyakran
tapasztalt, halott, érzett, értett információikat az utódaiknak, fenntartva a sokszínű, de folyton
változó életet, eleget téve az átlag folyton változó igényének, a szeretet és a változás
igényének.
Néhányan félreértik az élet célját, amely nemcsak a változás, és főleg nem az már fejlett
egyedekbe szerveződött kisebbségek, nem a részek ideális életlehetőségéről, hanem a
mindenkori többség, az egész igényének a teljesüléséről szól.
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A többség és a másság azonban helyről – helyre és időről időre változik. A túl sok és túl rossz
élettapasztalatot szerző, az közös szervezettségű isteni mezőt régen elhagyó, néhol túl nagy
változássűrűségű poklot létrehozó angyalok rendszeresen visszatérnek a magas rendezettséget
ismét létrehozó kék csillag terébe, a rend és rendezettség nagyobb állapotába, hogy kellő időt
kapva, magukba fordulva, belső életet élve újra több hittel és az élet folytatásához is
szükséges isteni energiával, tudással és több bölcsességgel töltődhessenek fel. A magunkba
fordulás lehetősége, a nyugodt templomi környezet ezt a rendezettség növelés, megbékélés és
az Istennel kiegyezés lehetőségét tárja fel, minden vallás megoldásában.
Az együttműködés megtanulása a közösség életszimmetriáját a megmaradás esélyét javítja.

Az üstökösök keletkezése:
Amikor a csillagok szaporodnak, az élőszférák változássűrűsége nemlineárisra növekszik,
amit a mi felbontási képességünkön robbanásként ismerünk. A szaporodóképes időszakra és a
szaporodásra kerülő szerveződésekben ilyenkor nagyon sok szén alapú fehérje sűrítődik,
szerveződik életbe, amely és a sok nagy szimmetriában lévő víz jelenléte szükséges
feltételrendszer a szaporodás kialakulásához. A robbanáskor és a bolygó (csillag)-szintű
örökítő anyagnak a szülő placentájából, a termoszférákból kikerüléskor nagyon sok szerves és
szervetlen anyag, sziklák, elszenesedő fehérje, (szén) füst, por, és sok felszíni víz lökődik ki,
arányosan reprezentálva az anyában lévő szervezett sokféleségét.
Amennyiben a fogamzás valamely már nem megfelelő körülmény (pl. a tönkretett környezet,
az éretlen petesejt, vagy a neutronmező alkalmatlansága), vagy a térben és időben nem
megfelelően időzített állapota miatt nem következik be, a kilökődő anyag egy része nem hull
vissza felszívódva az anyába, hanem jelentős része lehűl, közös mezőbe szerveződik és
kilökődik az anyaméhből, a méhen, a termoszférán, az anyai szervezeten kívülre, a csillagközi
térrészbe kerül. A közös anyag a szaporodó anya körül lassan táguló keringésbe kezd, de ez a
távolodás elnyújtottabb pályára állás csak sokára következik be. Míg a női hormon jellegű,
(balkezes aminosav és forgásirányú) szerveződések általában az anyába kerülnek,
(leülepednek) de az idegen jobbkezes szerveződések gyorsan kilökődnek, eltávolítódnak,
addig a vegyes szerveződésbe épülő elszenesedő fehérje, a szénpor és a kétféle anyagot
kellően összekötő, megfelelő szimmetriájú víz ideális arányai miatt együtt maradnak. Az
anyag a placenta által így is körpályára és keringésre terelődik, de mivel a kilökődő anyag
eredő állapota a semlegeshez közeli marad, ezért az eltávolodás csak lassan, az időfolyóba
terelődve, annak a sodrása szerint történik. Az időfolyó életspirálja azonban egyre nagyobb
átmérőre kitágulva a szabad csillagközi térbe vezet, amely e mezők áramlását és sorsát is
meghatározza. E mezőkbe szerveződött, az eseményeket túlélő szervetlen és szerves
részecskék, egy egykori bioszféra életterének a kozmikus térrészbe kerülő maradványa, egyre
nagyobb spirálon kering a kibocsátó mező körül, hogy azután egy másik nagyobb
energiaszintű szerveződés eltérő pályamódosításokra kényszerítve elfogyassza, de egyben az
alszerveződésekben, a biodiverzitásában dúsabbá, nagyobb tudásúvá és termékennyé váljon.
Feltételezhető, hogy a szén és jég, por alapú üstökösök, (a kilökődött de meg nem
termékenyült sárgatest, fehérje és neutrínók, élő anyag) nagyon nagy számban keringenek a
mindenségben, arra várva, hogy egy fejlődés felé áramló, de a kovalens típusú élettel még
nem rendelkező nagyobb tömegű szerveződés egyszer elfogyassza, és a benne rejlő
életprogram, életminta újra kicsírázhasson. A szerves alapú élet (program) nem pusztul el a
hideg mindenségben, csak a kilökődéskor apró részecskékre bontva nagyon gyorsan lehűl és
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hibernálódik, de ha újra az életnek alkalmas körülmények közé, termékeny anyaméhi
környezetbe kerül, ismét kicsírázik, és a szerves élet gyorsan újra kifejlődik.
A hideg anyagba és genetikai programba szerveződött életsűrítmény nemcsak konzerválja az
életet, hanem ha később egy szaporodási eseménybe, határrétegbe, csillagplacentába kerül, az
életteret lehűtve képessé válik a korábbi állapotokkal analóg új életet reprodukálni. Ha e
közös mezőbe szerveződött hideg tömeg becsapódik egy a szaporodásra kellően előkészített, nagy
életnyomással kitöltött élettérbe, határrétegbe, az éppen a szerveződési nyárba forduló, szaporodásra
felkészülő szerveződésbe, nemcsak a tűz és a víz csap össze, hanem az elgőzölgő, elpárolgó,
nagyobb térfogatra kiterjedve nagyon sok hőt és feszültséget felvenni képes szerveződés
képes elnyelni a káoszba forduló élettér kialakult nagy rendezetlenségét. A szaporodásba,
forradalomba jött élettérben túláradó feszültség ilyenkor nem terjed át a környezetre, nem
okozza az egész bonyolultság leépülését, hanem az üstökösből átszerveződő részecskék
lehűtve, lefékezve a belső térből indulatba jött meleg részecskéket azokkal megfelelő arányba
keverednek, új életbe vegyülnek. A térrobbanás, az életáradás, az új szerveződési rendszerbe
áramlás, így nem terjed ki az egész mindenségre, totális ősrobbanás helyett egy új lokális
életbuborék, szaporodás történik. Ez az esemény került analóg lebontásra egészen kicsi
energiaszintű életekig, már csírájában elfojtva az új mindenségégés lehetőségét, az elért
életfejlődést esetleg teljesen megszűntető, a múltba visszavető új ősrobbanás kialakulását.
Valószínűsíthető, hogy az üstökösök, a csillagtojások, placentamaradványok is egyesülhetnek
egymással, és az is, hogy a csillagoknál nagyobb energiaszintű szerveződések analóg jellegű
periodikus szaporodási ciklusokban, peteérési (feszültségnövekedési) periodikákban
bocsátanak ki a kozmikus térbe csillag és galaxis stb, tojásokat.
Ha a nagy feszültségű, már elöregedett, az életre alkalmatlanná vált, káoszba fordult életterek,
szerveződések, határrétegek körül kellő számú, az élet megújítására képes üstökös
(csillagsperma) kering, a már nagy életfeszültségű életterekbe a felrobbanás előtti megfelelő
pillanatban ,,besegített,, beterelt életcsírákat hordozó neutronmező az életre újra alkalmassá
teheti az elromlott szimmetriájú, a téves fejlődési irányt vett életteret. Ilyenkor azonban az
evolúció nem teljesen a kezdeti állapotától indul újra, hanem visszaállva a még megfelelő
állapotba, egy kicsit eltérő összetételben egy kicsit másképpen fejlődik ki újra. Az
eseményekből esetleg tanuló részecskék még egy új esélyt kapnak az Istentől, a természettől,
hogy egy sikeresebb és hosszabb evolúciós időszakban nagyobb életszimmetria tartására, és
ezzel a nagyobb fejlettség elérésére juthassanak.
A mai felgyorsult makroevolúcióban a bolygónk feszültséggel telt fel, szaporodásra készen
várja az életteret megfiatalító, az életet megújító, felfrissítő kozmikus csillagspermát. Ha nem
engedjük rendeltetésszerűen beérkezni a vendéget, az elöregedett genetikai állományunk nem
lesz képest fejlődni, megújulni, az élet végtelen gyorsaságra gerjed, és a bioszférán is
pokolivá válik.
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Az élettereket elválasztó határfelületek, és a rajtuk nyíló fekete – fehér
lyukak, és az új életbe szerveződés lehetősége:
A múlt és a jövő kapuja:
Az időben és a térbeli áramlásban összetartó részecskéknek életteret biztosító, a környezetnél
kisebb életnyomású, a környezettől energia elvonó, a szerveződési tél állapotban lévő fekete lyukak
nemcsak a nagy energiaszinteken léteznek, hanem a fehér fény és az ideális élettér lehetőségével,
ígéretével a kisebb energiaszintű szerveződésekben is az életbe szerveződés gravitációs
effektusát biztosítják.
Az elektron alatti, az atomi energiaszint feletti, és valószínűen minden más szerveződés
alapítói valószínűen nagyon nagy kezdeti energiasűrűségre koncentráló fekete lyukakban
fogantak, alakultak át, sűrítődtek lehűlve nagy azonosságú és megfiatalodó neutrális
részecskévé. A korábbi, már idősebb, sokkal nagyobb térméretben sokkal több részecskét egyenletes
információs energiával ellátó szerveződések nyelőiben lebontott, azok tápcsatornáiból kiáramló,
életben maradt, átszervezett, a hidegebb térben nagyobb energiasűrűségre összehúzódó új
szerveződések, részecske magzatok, szerveződési magok, életmagok alakultak ki. A leendő
neutronok kiváltak az elődüknek tekinthető közös élettérből, mezőkről, de a nagy azonosságú
társaikkal egyesülő energiafeltöltődés alatt ismét hívővé váltak, és az újbóli életbe
szerveződés, az önállósodás és az anyagba épülés, a külön és egyéni célkeresés új útjára
tévedtek.
Ha nem lennének az energiát (korábban) magukba elnyelő, és az életáramlást, a későbbi
energiát adó szerveződésbe sűrítő, segítő (előd) szerveződések, a csupa energiával rendelkező,
időben növekvő, kitáguló élettereknek, szerveződéseknek nem lenne hová tágulniuk. Ilyen
esetben a tér nyomása vagy ki sem alakulna, vagy azonnal felhalmozódna, összegződne és
végtelen ősrobbanásban főnixként gyors periódusokban rendszeresen megújulna. Ez a már
kialakult életbe szerveződés teljes redukcióját, és az elért élet újrakezdését és a tudat teljes
visszafejlődését eredményezné.
A klónszerű túl nagy azonosság és a diktatúrák által megkövetelt túl szabályos, egyszerre
változó élet nemcsak egyszerre fordul tavaszba, hanem egyszerre éri el a szerveződési nyár és
ősz állapotát, amely miatt egyszerre tágul és töltődik fel feszültséggel. Ez nemcsak tágulási
igény, halmozódást, és élettér növekedési igényt vált ki, hanem a sokszoros halmozódás miatt
valódi ősrobbanást vált ki, a kezdet és a vég között pulzáló mindenséget. Az ilyen élet
nemcsak egyhangú, unalmas, csak azonos eseményekkel telik, hanem túl rövid ahhoz, hogy
az általunk is megismert bonyolultság és a sokféle rendezettség kellő arányban jelen lehessen.
A már kialakult tudást és értelmet megőrizni és átmenteni képes, bölcs Isteni kollektív
tudat érdeme, hogy kitalálta a szimmetria hiányokban egymást kiegészítő, a szélsőséges
tulajdonságokban is kompenzáló kiegyenlítő életrendszert, az életváltozás folyamattá
alakíthatóságát, a lineáris élet lehetőségét. Ha egy szabadon áramló, szárnyaló részecske túl
neutrálissá, érzéketlenné válik a már megszokott, sokszor ismételt dolgokra, ha csak rohan az
életben, kell egy társ, egy üstdob, egy esemény, egy megrázkódtatás ami (aki) lefékezze, aki
megtanítsa az élet apróbb örömeire, szépségére, értékeire, aki lehozza a valóságba. Ha
valamely részecske többszörös impulzusba kerül, és elvesztve a forgási szimmetriáját
többszörösen megszédül, szerelembe esik, kell egy társ, amely megszűnteti e hamis
illúziókból szerveződő átmeneti mámort, és visszaadja az életlátás realitását. Ha a térben
kitáguló, elöregedő életbuborék részecskéi egyre távolabb kerülnek egymástól, a szerveződés
egyre rosszabb kapcsolattartóvá és feledékennyé válik, kell egy éppen ellenkező fázisban lévő
élettárs, amelyik éppen összehúzódva az elvesző részecskéket befogadja, és a belsejében
kialakuló belső keringésben, kellő számban ismétlődő, megtanulható, időben növekvő tudásba
sűríti. Ha az egyik félszerveződés részecskéi éppen eltávolodnak egymástól, és a szerveződési
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ősz, a kitágulás állapotába kerülnek, kell egy összehúzódási folyamatban, a szerveződési tél
energiagyűjtő állapotában szerveződő társ, aki összegyűjti e részecskéket, és a közös
rendszerben tartva az élet veszteségét csökkenti. Az élet azért ilyen jó hatásfokú, mert
rendszer a rendszerben, és a belső rendszerben átalakulás sohasem energia, csak a
rendezettségben veszteséges. Az impulzusban szétsugárzódó, elöregedő, energiát adó fehér
fénynek, az angyalibb életnek, élettérnek a fekete lyukként ismert befelé sűrűsödő, a gravitációs
áramlást elnyelő, már erősen töltött, fejlettebb lény a párja, és az elöregedő életfázisba, kitáguló
nyárba, szerveződési őszbe és szétáramlásba, elfolyósodásba kerülő szerveződéseknek éppen
ellenkező fázisban, az élet tavaszába kerülő lendületes élettársra van szüksége. Ezért került a
múlt kapcsolatba a jövővel, ezért tudott átlagos, időben tartós jelenbe és belső áramlási
rendszerrel rendelkező közös szerveződésekbe épülni. A folyamatosságot és az élet a jelen
állapothoz közeli szinten megmaradását, a megújulás rendszeres ismétlődését az teszi
lehetővé, hogy az elöregedő, éppen kiürülő életfázisban lévő szerveződések fejlett de
szétáramló részecskéi együttműködésbe, kölcsönhatási láncba, párkapcsolatba társultak a még
rendezett energiaadó életfázisban változó fiatalabb, lendületben dúsabb szerveződésekkel.
Amikor az első tudattal rendelkező szerveződés, az elöregedő Isten már a szeretet rendezett
energiáját szórta szét, kellett egy energiagyűjtő fázisban lévő fiatalabb ördög, amely nem
engedte az életenergiát a mindenségben szétszóródni. Az élet önmagában nem tud
megmaradni, a folyamatossághoz, a reprodukcióhoz az ellenkező életfázisba kerülő társra van
szüksége.
A rendezett hidegfúziós energiát a szeretettel, a gyengédebb hidegfúzióval átalakító Isten
és a rendezett melegfúziós energiát termelő ördög csak Janus-arcú félszerveződés,
amelyek csak együtt képesek az élet reprodukcióját, a folyamatosságot biztosítani.
A hidegfúzióban az azonosságokat erősítő életáramlás túl nagy azonosságát csökkenteni és
időben megosztani, eltérővé tenni szükséges ahhoz, hogy a periodikus élet folyamatossága
megmaradhasson. Sem a melegfúziós megoldás, sem a hidegfúziós megoldás hosszútávon
nem életképes, az élet igényli a változatosságot de nem tud élni a szimmetria nélkül.
Ami előröl és messziről sokasággal és magas biodiverzitással telített, vonzó, fejlett fehér fény,
amely az életet támogató energiát, szelíd szeretetet és gyengéd információt áraszt, a
közelebbről a fekete lyuk nyelője, amely elfogyaszt, felbont, átalakít és egy életre
megváltoztat. Az élet e két dimenzió, a lét és a nemlét, a rész és az egész viszonyáról, ezek
közötti körforgásról szól. Az egyedi élet az egésztől elkülönülés mindig az egészbe
visszatéréssel végződik. Az egy vagy több életidőre különváló rész, mindig visszatér a nagy
egészhez, az életet megőrző, fejlesztő, támogató, kormányzó isteni közösséghez.
Ha kívül van a tudat az általa szemlélt dologtól, ha a nagy mindenséghez tartozik a rajta kívül
lévő dolgok egymáshoz való viszonyát, elmozdulását, a részek összefüggéseit észleli, de ha
bekerül a részekbe, már a részleteket is meg tudja különböztetni, és innen már fejlődve
nemsokára meglátja, megérti az egészet, az egész, az isteni tér és a rész, az ő élete viszonyát.
Ha egy szerveződés külső bőre már nem tudja ellátni megfelelően a szervezet védelmét, új bőrréteg
képződik, és miközben a régi bőrsejtek elhalnak, az újak átveszik a jelen állapot megőrzési lehetőségét.
Ha a bioszférán élő emberi sejtegységek, szerveződések már nem tudják megvédeni a határrétegüket
az idegen energia beáramlásától és az energia veszteségtől, kell egy új határréteg, amely átveszi a
szerepet, és az átlagos rétegekben változó jelen állapot folyamatosságát, Gaia védelmét fenntartja. A
megújulás lehetősége, az időben később keletkező, kitáguló új életbuborék, az új élőréteg, és a vele
együtt keletkező új határfelület ezt a célt szolgálja.

Az élet a nagyon periodikus pulzáló változást időben elhúzódó, információt és tudást is átadni
képes életfolyamatba terhelte.
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Az élet ára a nagyobb azonosságú, mindenben teljesen egyetértő társak helyett az ellentétes
tulajdonságú életfázisban lévő, mást akaró társak egymást kiegészítő, lendületszimmetriahiányt megszűntető tudati megosztottsága. A közös szimmetria növelése, az egyetértés és a túl
nagy haladás, a túl nagy életáramlás, a boldogság periodikus megbontása az élet
megmaradását, szimmetria közelében tartását, az élet folyamatosságot és ezzel a bonyolultság
felé fejlődését jelenti.
Ha az Isteni mező kezdeti tudathasadására gondolunk, akkor meg lehet érteni, hogy az
ellentétes életcél közös célba kovácsolása az értelem és az egyenlően adott szeretet műve, de
az ellentétes irányba haladó, egymással sikeres kompromisszumot kötő alrészecskék egymást
sikeres kiegészítésének a megérzése, a szerelem és az egymásra találás lángja a kisebb
energiaszintű érzést biztosító részecskék, szerveződések, a tömeg érzésein múlik. Ha ők
sikeres kiegészítő párt találnak, a racionalitás, a józan ész, a tudás elfelejtve. Ha a magukkal
ragadó érzéseknek azonnal szabad utat adunk, a párkapcsolat azonnal megtörténik, a
szerelem, a közös cél összeköt. A részecskéink illúziója, a szabadabb életáramlás nekünk
pillanatnyi érzése, a megfelelő kiegészítő társ megtalálása csak az egymásba adás és fogadás, a
szerelem boldog egymás hiányát és többletét kiegyenlítő állapotáig tart. A pillanatnyi cél,
hogy a nő férfit, a férfi őt kiegészítő nőt akar, de a pár között kialakuló szerelemről csak
később derül ki, hogy a két fél az egyéni céldimenzióban egészen mást akar, másképpen látja
a világot, másfelé igyekszik, hogy a társat már az általunk is megváltoztatott eltérő
motivációk működtetik. Amikor a férfi már kifelé halad egy élet rendszerből, (határrétegből,
életszférából) a párja éppen befelé igyekszik, amikor a bal kar a szerveződési őszbe kerül, a
jobb kar, vagy a jobb szívkamra éppen tavaszba fordulva kiteljesedik. A szerelem akkor
gerjed megfelelő energiaátadó rezonanciára, amikor az adó és a kapó igénye, ritmusa éppen
összhangba kerül.

A Tao útja, az idő útja, az élet útja:
Ha az egyediség felé fejlődő, még rendezett hideg energiában dús, fiatalabb, könnyebben
hevülő neutrális részecskék az élettereket elválasztó határfelületeken keresztül átkerülnek egy
magasabb változássűrűségű élettérbe, szerveződésbe, a még általuk nem ismert szabályok,
körülmények miatt kihasználhatókká és a nagyobb változássűrűségű élettérben felmelegedve
energiaadókká válnak. A hidegebb környezetből, a külsőbb határrétegekből a nagyobb
változássűrűség felé, az egyedivé fejlődés felé haladó, fiatal, a változásra éhes, a kitágulás
folyamatának, az új határrétegben folytatódó életnek a kifejlődési első fázisába kerülő eredőjű
lények éppen ilyen változásra vágyó angyali szerveződéseknek tekinthetők. Minden nagyobb
életnyomású, magasabb változássűrűségű térrészből (határvidékről, élettérből) a kisebb
életnyomású térrészbe kerülés, lehűlővé, felszabadulóvá, és a környezeti másságot, az azonos
cél felé haladó energiát befogadóvá, a környezethez viszonyítva feszültséget, a hasonló
irányba menekülő energiát elnyelő fekete lyukká tesz. Azért fekete, mert a befelé áramlás
miatt nem verődik, nem érkezik vissza (azonos szerveződési állapotban) az egyirányú térből,
az idő irányába a megunt életteret, vagy a felbomlás helyszínét elhagyó részecske. A kisebb
nyomású élettérbe kerülő, még nagyobb változás sűrűségű szerveződéseket elhagyó
részecskék ilyenkor közelebb vonzódnak, kerülnek egymáshoz, az együttműködésük javul, a
céleredőjük és az energiasűrűségük és a lendületkoncentrációjuk a lehűlés közben növekszik.
Ha azonos fejlettségű, energiaszintű részecskéktől, a kaotikus állapottól és a nagyon gyors
kölcsönhatástól mentes térrészbe kerülnek, egyre csökken az átmérőjük és a térellenállás, de
ezzel növekszik a sűrűségük és a lendület koncentrációjuk, az áramlási sebességük.
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Az ilyen részecskék időben tartósan gyorsulnak, majd eljutva egy másik térszerveződésbe
lassulnak, viszik az információjukat, és kölcsönhatásba kerülve az adott élettérből kifelé haladó,
menekülő részecskékkel egymást a lendületben, vagy és vegyi és egyéb kirívó szimmetriátlan
hatásokban is kiegyenlítő párkapcsolatokba szerveződnek.
A belső feszültségük az áhított azonosság az egyenlő teherviselés ideje alatt és felé fejlődés
miatt előbb csökken, majd az élőréteg és a határfelületek magasabb gerjesztése miatt időben
növekszik. Az egyedi élet felé haladó életszerveződéssel ellentétes irányba, a kiteljesüléstől a
szerveződési tél állapota, a külsőbb határrétegek felé haladó szerveződések a kisebb
változássűrűségű élőrétegekben előbb kitágulnak, a részecskéik távolabbra kerülnek
egymástól, a belső feszültségük csökken, majd megnyugodnak, de az időben lassabban
változó környezethez viszonyítva a még mindig magasabb változássűrűségük és a fejlettségük
miatt az környezetet gerjesztővé, és energiaadókká válnak, a kisebb részecskéiket elvesztve
kiürülnek. Egy idő után a külső és már hidegebb, őket nem eléggé gerjesztő élőrétegekben
megnyugodnak, csökken a változásuk, és az azonos életcél felé haladó megmaradt
részecskékkel lehűlve, lehiggadva, közös egyre koncentráltabb új életmagba sűrítődve
neutrális részecskeként haladnak egy másik élettér felé, ahol azonos irányba áramló
részecskékkel egyesülnek egy közös szerveződésbe, a nekik szerveződési nyarat okozó közös
Vertexben.
A nagyobb változássűrűségű élőrétegekben az egyediség felé fejlődés a térben
összenyomódóvá, másokkal keveredővé, ezzel felmelegedővé, kaotikussá, rendezetlenné,
nagyobb életnyomásúvá, és a rendezett energiában szétszóródóvá, felbomlóvá tesz. Az ilyen
elöregedő szerveződés életbuboréka csak az életet deléig sűrítődik, azután tágulásba fordul,
majd kitágul, és lassan felbomlik. A részecskék a kifelé áramlás, a belső differenciálódás után
egyre messzebb kerülnek egymástól, de egyre közelebb kerülnek a velők azonos cél, a
szerveződési dél (vertex) felé haladókhoz, akikkel más összetételben, energiában
koncentrálódó, fiatal rendezett energiában még dús új rendezettségbe épülnek.
A kitágulás és az összehúzódás ritmusát az élőrétegek határfelületei (a közeghatárok, a felmenői
buborékhéjak) vezérlik, amelyekhez közelebb kerüléskor nő az impulzus sűrűség, nő a belső feszültség,
és ha a jelen lévő más térszereplők miatt nem tudnak megfelelően kitágulni a belső nyomás is
növekszik. Ha a szerveződésben együtt életutazó, életáramló részecskék átjutnak egy magasabb
változássűrűségű határfelületen, az impulzus övezeteken, a keresztirányban áramló neutronok
keringési pályáin, a feszültség és a változássűrűség csökken, átmenetileg kitágulnak és kilélegeznek,
lehűlnek. Ha azonban nagyon nagy sebességgel és lendületkoncentrációval, még a környezet szereplői
által nem jegyezve, láthatatlanul száguldanak át a téren és nincs tudomásuk a veszélyekről, a nagy
sebesség miatt lehűlnek, összehúzódóvá válnak és nagyobb energiakoncentrációba sűrítődnek és kellő
hittel több szerencsével járhatnak. Ha a tudat nem zavarja meg az életcélt és az életáramlás vágyát,
az illúziók álmát, a neutrális részecskék boldogan szárnyalnak a életük nagy impulzusáig.

A túlfejlett és kaotikus terekből már visszafelé haladó, a sokat tapasztalás tudásával
határozatlanná tevő, de megnyugvó, a felbomlás de a lélek koncentrációja felé fejlődő
részecskéjű szerveződések, rétegről rétegre haladva a csökkenő környezeti feszültség miatt a
nagyobb változássűrűségű élőrétegekben megszerzett tapasztalataikat is átadókká válnak, de
ezzel csökkentik a hitet és az élet lendületét, határozatlanná tesznek.
Tapasztalatot azonban nemcsak szóban lehet átadni, a veszélyekre felhívni a figyelmet, hanem olyan
tettekben is, amely maradandó nyomot, emléket hagy a tapasztalatot megszerző, és ettől kezdve
élettudásként, emlékként megőrző szerveződés közös tudatában. Míg a szóban kapott veszélyekre
kevésbé figyelünk, azokat általában nem hisszük el mindaddig, amíg meg nem tapasztaljuk, át nem
éljük a magunk valóságában, addig a bennünket hátrányosan érintő élet leckéket azonnal egy életre
megtanuljuk. Az élet nem a gyengéd információs energiából tanul, hanem a sokkal többet tapasztaltak
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által tettben kapott tudás, megleckéztetés átadásából. Az élethez kölcsön kapott energiát, az
életinformációs energiát mindaddig nem becsüljük meg, csak tékozoljuk, amíg annak a végtelen
bőségében bízunk, de amint elkezdünk öregedni és ennek a csökkenését is megtapasztaljuk, egyre több
gondot fordítunk az egészségünk, az egységünk és a megismételhetetlen egyedi összetételünk
megőrzésére. Az istentől kapott energiát nem jól megbecsülő, a még tapasztalatlan, tudatlan,
megtévedt angyalok csak a már hozzájuk képest rosszabbaktól, az energiát tőlük elvevő, már magukba
gyűjtőktől tanulják meg az életenergia megbecsülését, kezdik csökkenteni a felesleges tékozlást, válnak
egyre jobb hatásfokúan energiát gyűjtő, anyagiasodó, megfontoltabb energia felhasználóvá.
Az egyediség és a nagyobb bonyolultság, az életpiramisba épülés felé haladó, egyre fejlettebb, de az
energiával egyre rosszabbul bánó, azt mind egyenlőtlenebbül elosztó, idősebb szerveződések minden
élőrétegben megtanítják a még fiatalabbakat, a tapasztalatlanabbakat az életenergia értékére.
A fejlettebbek minden élőrétegben elvonókká és kihasználókká válnak, és minél jobban közelednek a
megosztódás és az életük nagy határfelülete, a fekete lyuk nyelője felé, annál több másoktól elvont, de
őket előbb utóbb kaotizáló, a szervezettséget felbontó energiát sűrítenek magukba. A határfelületen,
szerveződéseken áthaladás közben azonban ez az energia, az elgázosodó csillagpor nem vész el, csak
átalakul, és hidegre lehűlt kondenzátum után az új élettérben új életbe szerveződik. Ha kellő
dominanciában marad, akkor meghatározhatja a későbbi szerveződésnek a szerveződési szabályait, a
tulajdonságait, és egy másik ellentétes életfázisban szerveződő részecskékkel közös új egyedi
életbuborékba, családba szerveződhet át.

Tehát a fogyasztás után a kibocsátás, az átalakított neutrinó (kondenzátum) energiaadás
állapotába kerülő, szétsugárzódó, elöregedő, az életből már kifelé haladó szerveződések a
csillagszerű energiaadók. Ez alapján valószínű, hogy a Nap a Galaxisunkban jelenleg a magasabb
változássűrűségű centrumtól, de legalábbis valamelyik felmenője által létrehozott határfelülettől kifelé
az aktív energia átalakítás, az életet dele állapota után van és az öregedés, a megnyugvás felé halad.

Miközben a fejlett élettérből menekülnek a túl gyors változást már el nem viselő, az Istenhez
visszatérő részecskék, a tágabb, kisebb változássűrűségű, hideg csillagközi külsőbb
élőrétegekben a rendezett irányba haladás közben lehűlnek, egyesek az azonos irányba
haladókkal egyesülnek, és foton sebességre gyorsulnak.
A Nap az előző években a nagyobb napfolttevékenysége idején áthaladt valamelyik szülői
(környezeti) határfelületeken, és jelenleg az öregedés egyenletes energiaadás stádiuma felé
fejlődik. Valószínűen igaz ez minden más, jelentős energiakiáramlással rendelkező
szerveződésre, az elöregedő, de nyugodt kiszámítható rendszerek a környezetekben a pozitív
energiaadók, a már több hittel rendelkező részecskéket adók, akik az élet támogatói. A
Földből, Gaiából kiáramló részecskék adják az erőt, de ők adják az anyagiasságot, a
töltöttséget. A nap szülei, Gaia nagyszülei az ekliptika felett és alatt található nagy
életbuborékok, már állandó energiaadók, amelyek folyamatosan jellemző azonosságú
fiatalított, korszerűsített neutrális szerveződésekkel táplálják az utódaikat, és az lemenőiket.
A Föld valószínűen most fog áthaladni azon szimmetriatér-rész határán, amelyen a Mars már
áthaladt. Ez komoly életpróbát jelent, amelyben nemcsak megtermékenyítés történhet.
A 31. ábránál bemutatásra került az a lencse alakú élettér, életbölcső (időfolyó keresztmetszet)
amelynek a középpontja környékén áramlik a Nap, de a legvédettebb és kellő szimmetriateret jelentő
térrész, az információs táplálófolyó külső határát lezáró időspirál határfelület itt lezárja a teret,
amelyet az élet felé fejlő kék bolygónknak (a fiatal kék csillagnak) át kell lépnie a felnőtté válás útján.
A megtermékenyítő neutronmező valószínűen eltávolítja attól a csillagtól, amelyhez túl közel
kerültünk, és az átadott lendülettel visszatéríti a bolygónkat a túl rendezetlen élőrétegekből.
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31. ábra:
A naprendszer felmenői csillagokkal együtt
A Napcsalád és felmenőinek az ekliptika síkjából megfigyelhető
alakja, amelyet északról és délről a nem látható méretű
részecskéket tartalmazó idős, felmenői csillagok által gyűjtött
életbuborékok határolnak, táplálnak. Az Ort övezetbe kerülő
leszármazók és alattvalók életterének a jellemző oldalnézete,
amely alul vagy felülnézetben, a térben és időben is táguló
toroid gyűrűként látható. Az Ort övezetet a külső térben
szerveződő távolabbi rokon csillagok életbuborékai határolják,
amelyek közötti semleges térrészben fejlődhetnek a Nap még
bolygókorú gyermekei. A Földnek át kell lépnie a fejlettségi
határát, a kisbolygó övezetet, amely a vizes szerveződési kor
végét jelentheti.

A Mars és a Föld közötti, jelentős életeseménynek számító határfelület található, amelyen a két nagyszülő által is
védettebb térrészből kikerülő Földnek nemsokára át kell haladnia ahhoz, hogy kikerüljön egy életbontó, túl nagy
fejlődést, szaporodást kiváltó eseményt. A Föld a felnőtt csillaggá válás kapujához érkezett, várhatóan új
holdbabája lesz.

A térben felnövő szerveződések időben is távolodnak a születési eseményhelytől, az
anyjuktól, amely közben idegen szerveződések körül, közös mezőben keringő, még neutrális,
tapasztalatlan, járőröző, katonás rendben élő, aszteroida mezőbe szerveződő részecskék útját
és az általuk fenntartott határfelületeket keresztezik. Vannak kisebb energiaszintű
határfelületek, amelyeken keringő neutronok a kisebb energiaszintű alszerveződések által
elfogyaszthatók, azok megtermékenyülését okozzák, míg a nagyobb energiaszintű felmenők
már jelentősebb tömegbe épülő határfelületein a nagyobb energiaszintű rendszerek, a bolygók
és a csillagok szaporodnak. A kék csillagokból, a csillagközi térrészekből kiáramló, a fejlődés
és a nagyobb változássűrűségű centrumok felé haladó, hidegebb és változásra éhesebb még
neutrális eredőjű részecskemezők, rétegről rétegre haladva megtermékenyítik és
megfiatalítják az elöregedő pokolibb életterekből, szerveződésekből (a szülőkből) az élet felé
kiáramló, néha már megfáradt kaotizált életenergiát. Ezek a szerveződések még az élet
kiteljesedése felé haladnak, a hideg kék csillag besűrűsödött állapotából a fejlettebb fehér fény
állapota felé, hogy azután a meleg csillag gyorsan változó, határrétegébe, vagy centrumába
érve, visszafordulva, elöregedve ők is energiaadókká válva tovább fejlődhessenek a kitágulás
és a nagy vörös óriás állapota felé.
Az élőrétegekben egymással párkapcsolatba épülő, és lamináris, kerületi áramlásba terelődő
szerveződések tehát a találkozásuk állapotában a legnagyobb azonosságúak, de a közös életük
ellenére egymástól eltérő irányba fejlődnek tovább. Ha az egyik kifelé akar menni és nyugodtabb
élőrétegbe költözni, a másik éppen a fejlődésre vágyik, ha az anyóst akarja a fiatal menyecske
meglátogatni, a találkozásra nem vágyó férj inkább elmegy horgászni. Kétségtelen, hogy az ellentétes
irányba és a párokba összekapcsolt fejlődés, haladás fékezi a tér túl gyors állapotváltozását, ellene hat
a rendezetlenség és a túl nagy rendezettség növekedésének, segíti az életszimmetria, az átlagos
életeredő, a jelen állapot megtartását.

A szív is két ellentétes életfázisban változó rendszer egymást kiegészítő párkapcsolat
utódainak a szerveződése, amelyben ha a jobb kamra kitágul, (és szerveződés nyár alakul ki) a bal
kamra éppen összehúzódik, (és szerveződési tél állapotába kerül). Hasonlóan a balkéz is akkor ad le
energiát, ha a jobb kéz éppen energia felvételre szorul. Az élő szervezetként ismert, külső és
belső áramlási rendszerrel is rendelkező lények sejtjei, atomjai, szervezi, molekulái analóg,
egymást sikeresen kiegészítő párokba és az egész szervezeti rendszert összekapcsoló,
egymásba átérő élettereken át fraktálpiramisba szerveződnek. Ha az egyik fél impulzusba
kerül, és forogva megszédül, a másik kijózanítja, ha a másik árad, száll a vágyaival, a
józanabb társ a valóságba húzza. Ha az egyik sejt összehúzódik, fiatalodik, a környezet
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energiát ad számára, hogy amikor éppen kitáguló életfázisba kerül, ezt a kölcsönadott energiát
visszaadja, visszavegye. Az elöregedő rendszerek már egymással együttműködésre képtelen,
a térben széttartó, egy nagyobb változássűrűségű élőrétegből kifelé haladó részecskéi más
összetételben a velük azonos cél felé haladókkal, vagy és az enyészettől visszatartókkal
szívesen együttműködnek. Ha két lábbal egyszerre ugrálunk, nagyon hamar kimerülünk,
elfáradunk, de ha a két lábat váltakozva használjuk haladásra, az ide - oda áramló energia sokáig
lehetővé teszi a haladásunk. Nem véletlen, hogy az agyi berendezkedés is szimmetrikus - bár

neutrálisabb eredőjű szerveződés, amelyben a racionalitás, a dolgok kívülről szemlélése az
uralkodó. A szív a szerveződések legnagyobb azonosságú részecskéiből szerveződő,
rendszeresen megfiatalodó szerve, amelyben még az együttérzés és a nagy azonosságú kisebb
részecskék által érzett dolgok számítanak. Ha a látható anyagnak az éppen időben és a térben
is kitáguló eredőjére figyelünk, emberként, lényként, anyagként, részekként ismert részecske
eredőt látunk, amely a környezet felé, az életbe halad, időben növekszik, de nem látjuk
belülről a folyton változó, és egyre fejlettebb, korszerűsített részecskékből rendszeresen és
gyakran megújuló belső rendszert, a fejlettebb mikrokozmoszunkat, az egészet. Ha viszont
kifelé fordítjuk a szemléletünk, a fogamzási helytől távolodó életbuborékok belsejét
figyelhetjük meg, a bennünket és a létünket is lehetővé, fogamzási térrész állapotából, a szülői
tér, és az egyed, az individuum aspektusából az elszálló, már megtörtént, megismert múlt felé
láthatunk. Az egyed kifelé átlát a téren és az időn, a benne egyedi összetételbe sűrítődött
részecskék a külső még nem elég fejlett teret már megjárták, azt ismerik, azon már
átláthatnak, a tisztánlátásuk az életmagba áramlás és a Tao útjának a végigjárása során
kialakult. Az Isten és a sors tisztánlátással és megértéssel ajándékozta meg e sorok íróját, aki
valószínűen érdemtelen rá, de az Isten és az élet által rábízott jegyzőkönyv írás feladatának
eleget téve közvetíti a mindenség működésének az ismeretét, az Isteni ige akaratát.
A bárány jogán a tisztánlátás megilleti azokat a szerveződéseket, akik később ezek az
információk nélkül általuk megérthetetlen eseményekbe sodródnak, akiknek a megérzett, de
nem értett szaporodási esemény előtt szükségük van a válaszra, a miértre.
Az élet része, hogy az elhasználódott élőrétegek, az elöregedett életterek szaporodjanak, hogy
ha sokáig szétsugárzódó, energiaadó fázisban változó szerveződések, időnként energiát
besűrítő angyali részecskéket, változtatóképes friss, korszerű információs energiát
kaphassanak. A bolygónk kitárult, szép dámaként tündököl, éppen csalfa energiaadó fázisban
virágzik, miközben az általunk is szétszórt rendezetlenné tett energia miatt lassabban már
szegényebb, mint a templom egere. Az ember részecskék fel és túlszaporodását is elindító, a
korunkban tetőző energiahullám elérte a termoszférát, és Gaia a maga életritmusában szaporodni
készül. A természet rendje, hogy a kisebb energiaszintű rendszerek a szaporodás előtt feltöltik
információ és energia dús fehérjével az életteret, amelyhez a szaporodásra kerülő
szerveződéseknek szükségük van az életbuborék képzéséhez, az új életbuborékok
habosodásához. A bolygónk közeledik egy nagy vízválasztó, az életet módosító és
makroevolúciós változást kiváltó határfelület, a majdnem azonos idősíkban keringő, még
neutrálisabb aszteroida pályája felé. A társadalmunk, az élőrétegünk, vagy a Föld is
szaporodásra készül, és ha nem követjük el ismét a Tunguzka hibáját, némi történelmi
visszafejlődés után sokkal hosszabb, békésebb, lineáris új evolúció kezdődhet.
A Föld kiadta az energiáját, és már szüksége van az eltérő életfázisban, angyali energiába
sűrített új genetikai anyagra, a fiatalos, és még dinamikus lendületre. Bár az esemény,
placentaképződéssel és hosszan tartó nagyévi téllel, átmeneti jégkorszakkal, lehűléssel,
szerveződési tél állapottal és tartós nyugalommal folytatódik, de az új Földmagzat
megszületése után a részecskéink felgyorsuló evolúciója újra felépítheti a ma ismert, de
sokkal nagyobb életszimmetriába kerülő bonyolultságot.
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Ha a nagyobb energiaszintű szaporodási eseményt kivédjük, a bolygónk teljesen
szimmetriát veszthet és kaotikus időszakba kerülve bekerülhet, besodródhat a közeledő
idegen felmenő csillag, fekete lyuk nyelőjébe.
Az emberi létet azok a kis energiaszintű, egymással párba és életláncba szerveződő
részecskék hozzák létre, amelyek fele valamely idegen és idősebb szerveződés fekete
lyukként ismert nyelőjében nagy energiasűrűségre koncentrálódva kellően lehűlt, és nagy
lendületenergiára, jól koncentrált kinetikai energiára tett szert. A megtermékenyítő angyali
életmag az életterünkbe érve éppen az energiaadó, az életet megfiatalító fázisban, míg a
melegebb fúziós rendszerből kifelé haladó, már tapasztaltabb párja a magasabb
változássűrűség állapotából elöregedő, leépülő energiaadó, a múlt felé haladó életfázisban
van. A bennünket is létrehozó részecskék már ismerik, és az életprogramjukba sűrítve
megőrzik a kellő életszimmetriájú, de korszerűbb életterek építésének a receptjeit, és a
szülőktől, valamint az isteni mező memóriájától tanult áramlási minták, ismeretek alapján
gyorsan felépítik a jövőben is életképes, a fejlődéshez harmonizált, korszerűsített, nagyobb
szerveződési szimmetriába hozott szerveződéseket. A folyamatban néhány évezred múlva a
külsőbb új életszférákban megszülethet, kifejlődhet a természettel sokkal harmonikusabb
együttélésre, az életszabályok megtartására és együttműködésre is képes új Homo sapiens.

Impulzus és ősrobbanás:
A pont és a csillag közötti különbség:
Az emberi elme a pontot olyan kiterjedés nélküli, valaminek képzeli, amely legalább két
egyenes, vagy íves vonal, pályakoordináta metszéspontját meghatározza. A pont azonban csak
azoknak pont, akik a felbontási lehetőségükhöz képest azt pontnak látják. A bolygónk csak
pont a csillagok és a galaxisok között, egy kicsike élettér, amelyet a nagyobb szerveződések
szinte nem is észlelnek. Ez a pont azonban nekünk élettér, az életáramlásra alkalmas közeg,
amelyben kellő hely és tér van a kifejlődésre, a kiteljesedésre és a megélhető szabadságra is.
A sokkal kisebb méretű szerveződéseknek a pont akár teret is jelenthet, amelyben lehet élni,
amelyben az egymás útját térben és időben az adott térrészben keresztező, nanoméretű
részecskék impulzusba kerülve szaporodhatnak. Az atomi szerveződések általunk nem
észlelhető pontot jelentenek a térben és időben, de az atomban élő elektronoknak és
nanoméretű részecskéknek ez a pont jelenti az élettér és az életélmények álélési lehetőségét.
A Pont, miként a mező, relatív, Einstein jól ismerte fel hogy nézőpont és felbontás kérdése.
Ha belülről szemléljük e pontot, az térnek látszik, ha kívülről, az csak egy pont, amiben
időben fel nem bontható események is történhetnek. Ha megértjük az élőrendszer analóg
szabályait, az atomon és az elektronokon, vagy a nanoméretű részecskéken túli felbontást nem
megérteni akaró, csak a már megtapasztaltat elismerő fafejű tudósainknak is el kell fogadniuk
az Életet szabályozó, fejlesztő Isteni közös tudat, a természet létét és szabályait.
Ha felnagyítjuk a pontot, ebben az élettérben az idő a méretnek megfelelő, de fordított irányban
telik. Mindez azonban csak a tér és az idő felbontásának, az eseménysűrűség felbontásának a
függvénye. Ha az életidőben leélhető változások sokkal gyorsabban követik egymást, az
életidő gyorsabban letelik, az elporlódás hamarabb bekövetkezik. Ami egy atomnyi,
porszemnyi részecskének impulzus és szerelem, az a még kisebb energiaszintű, nanoméretű
részecskéinek, és ezek alszerveződéseinek az életet differenciáló, táguló, új életteret létesítő
ősrobbanás. Amit mi ősrobbanásként ismerünk, az az életszerveződésre alkalmas életterünket
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is létrehozó nagyobb energiaszintű, idősebb szerveződés szaporodása, egy korábbi elöregedett
élettér megújulása, szerveződési tél állapotból a szerveződési tavaszba fordulása.
Amikor a már nem egészen fiatal Napcsillag a sokadik nagy energiaszintű impulzusba került,
és az élettere a differenciálódás után megoszlott, megszületet Gaia élőrétege és a létrejött a
Földanyánk, más lények mellett a mi életterünk. Később még sok aszteroidába szerveződő és
gyorsan a határvidékre és az Ort övezetbe költöző zömök fiúgyermeknek adott életet a Nap,
de a Föld után már csak két leánya született, az idősebbet Vénusz, a fiatalabbat Merkúr néven
ismerjük. A Napcsillagban elromló élettér differenciálódott, és egy másik fejlett csillagból
származó, már aszteroidába szerveződött nagy azonosságú angyali részecsketömeg
megtermékenyítette, friss genetikai információt szállítva helyreállította a Nap nagyanyánk
szerveződési és életszimmetriáját. Ami a Napban differenciálódás, majd szaporodás volt, az a
Föld határréteg, élettér, mint lény létrejöttéhez, fogantatásához vezetett, és egy olyan kisebb
energiaszintű lokális ősrobbanás alakult ki, amely létrehozta a jelen életterünket, a bennünket
is eltartó szerveződést, Gaiát.
Az állandóan energiát beszippantó és felbontó szerveződések, amelyeket az angyali energia,
az antianyag termelőinek tekinthetünk, miközben beszippantják és felbontják a környezetben
lévő, besodródó, náluk kisebb energiaszintű fiatalabb szerveződéseket, a végtermékkel egy
,,kék csillagként,, ismert nagy buborékot fújnak fel, és benne paradicsomi állapotú, de nagyon
mélyhűtött állapotba kerülő depressziós, kis életnyomású, kis változássűrűségű életteret
hoznak létre. E nagyon nagy azonosságú részecskéket tartalmazó, az impulzusmentes
életidőben, életáramlásban lehűlő hideg életbuborékok, időben lassabban változó hidegebb tél
állapotba kerülő határrétegek hűtik le a környezetet, akadályozzák meg a csillagok által termelt
hőhalál és a totális rendezetlenség állapotának a kialakulását, az ősrobbanásszerű, minden
egyszerre változik állapot megismétlődését. E hideg csillagokban, szerveződésekben, a
szerveződési tél (az energia szétáramlás, lehűlés) szerveződési állapotokban, élőrétegekben
relatív alacsony a változás sűrűség, az egyéni életáramlás tetszőleges szabadsága
akadályozott, csak az azonos irányba rendezett életspirálon való szabályosabb áramlás
megengedett. A fúziós tereken kívül katonás rend és fegyelem van, és a környezetben
valószínűen szociális diktatúra állapotában a szerveződések, határrétegek katonás klónszerű
neutronjai csak lassan változnak. Ha ezen élőrétegek hőmérsékletét meg kellene határozni, az
valószínűen az abszolút nulla fok környékén, akár az alatt is lehet, a mélyhűtött tér és az élet
konzerváltabb alapállapotában.
Bemásolandó a kék és rózsaszín fekete lyuk szövege és képes az Internetről:
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Az időben változó élőmezők kölcsönhatásának a függvénye:
A szilikát jellegű ionos anyagok kölcsönhatási lehetősége akkor alakul ki, ha legalább az
egyik anyag a másikhoz képest áramlással, lendülettel, azaz dinamikával is rendelkezik. A
kölcsönhatás további függvénye, hogy az egymáshoz közeledő anyagok a tér egy azonos
koordinátákkal rendelkező pontján ne csak áthaladjanak, hanem ez az áthaladás azonos
időben éppen egyszerre történjen. A térben és időben találkozáshoz tehát a térbeli
koordinátáknak és az időbeli pillanatnak is egy kell beesni ahhoz, hogy két pontszerű, de
valós tömeggel rendelkező, egymáshoz viszonyítva áramló (közeledő) anyagszemcse között
kölcsönhatás keletkezzék. Ez tehát legalább 3 térdimenzióval meghatározható, egy időben és
a térben változó helyérték-pár rendszert határoz meg, amely egymáshoz viszonyítva, vagy
mindkét anyagszemcse áramlása esetén az irány és a sebesség dimenziókban megfelelő
feltétel, esetleg a környezeti közeg változása miatt megfelelő sebességváltozási, (gyorsulási vagy
lassulási) és irányváltozási feltételek, és az idő egybeesését is igényli. Tehát két pontszerű
élettelen ionos anyag megfelelő pillanatban bekövetkezhető, kiszámítható áramlása is
legalább 5-8 dimenzióban bekövetkező pontos megegyezést igényel.
Ha két vagy több, viszonylag egymáshoz közel és azonos irányban áramló szemcséből álló
egyszerű anyagszerkezet, mező kölcsönhatásához szükséges feltételeket meg szeretnénk
ismerni, a szereplők számának megfelelő hatványokkal kell a lehetőségek feltételrendszerét
meghatározni, de mivel a térben nagyobb helyet foglalhatnak el, a térdimenziós feltétel
elvárás csökken. Kiszámítható, hogy már két – két részecske biztos kölcsönhatása esetén is 15
– 25 dimenziós feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy mindkét részecske kölcsönhatása
majdnem egyszerre következzen be, és ha az egyszerre igényét csak rövid idő elteltére
egyszerűsítjük, akkor is nagyon nagy hatványkitevőjű feltételrendszernek kell eleget tenni. A
hatványkitevők száma csökkenhet, ha a pont egyszerre bekövetkező feltételt egymás után
bekövetkezhető még sorrend szerint sem meghatározott valószínű eseményeknek
egyszerűsítjük. Tovább csökkenthető a feltételek száma, ha nem konkrét szemcséket, hanem
részecskefelhőre bontódott szerveződéseket ütköztetünk. Ez esetben, ha egymással közel
azonos információtartalmú részecskék felhőjét egymás felé irányítjuk, akkor a kölcsönhatási
eredő, és az információ átadás biztonsága, valószínűsége növekedni fog. Minél több azonos
információtartalmú részecske kerül a kívánt helyen kölcsönhatásba, annál erősebb lesz az
átadott információ eredője, azaz annál erősebb azonos irányú értékkel (amplitúdóval), hatással
fogja módosítani a változtatni kívánt részecskék felhőjét. Ha az Isteni közös tudat nagyon
kicsi energiaszintű, szinte mérhetetlen tömegű részecskékkel kíván üzenni, valahol, valamit
megváltoztatni, a soktényezős és nehezen kiszámítható pontos kölcsönhatási feltételrendszer
esélyét növelheti az azonos jellegű információt tartalmazó (szállító) információs egységek
nagyszámú részecskéből, neutronokba kódolt felhőjébe csomagolással, az azonos jelentésű
információs egységek számával.
Ha nem két pontszerű anyag, hanem két sokrészecskés anyagfelhő kölcsönhatási eredőjét
szeretnénk meghatározni, akkor az előbbiekben meghatározott feltételek mellett a
részecskefelhők részecske számának megfelelő hatványkitevőt kellene alkalmazni ahhoz,
hogy a kívánt információ, változás az adott helyen és értékben pontosan megvalósuljon. Ez
olyan soktényezős feltételrendszert kívánna, amely szerint szinte végtelen számú dimenzióban
kellene az elvárt feltételeknek megfelelnie, amelyre még az isteni mező sem képes. Az
információ térben és időben pontosabb szállítását és átadását azonban a soktényezős
feltételrendszer helyett egyszerűsíteni lehet az azonos irányba együtt áramló, azonos eredőjű
információt hordozó részecskék számának a növelésével. Ekkor a téridőbeli találkozás esélye,
a kölcsönhatási eredő kiszámíthatóbbá válhat, nagyon megnövekedhet, amely biztosabbá
teheti az üzenet megérkezését. Ami nem igazán kiszámítható, az a hírvivők áramlása,
esetleges eltérülése, és az oktalan és szükségtelen, vagy a tér többi részecskéje miatt kerülő
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útra terelődő információ hordozók beérkezési sorrendje. Egyesek elkallódhatnak,
megsemmisülhetnek és ezzel az információjuk is megváltozhat, mások nagyobb kerülő utakra
térítődhetnek, késésbe kerülhetnek. Ha kellő számbeli rátartással és megfelelő kitartással
ismételjük az elküldeni kívánt és az egyedi címzetteknek kódolt jeleket, azok előbb utóbb a
célterületre, és a célszemélyekhez érkezhetnek, és az eredő felülírhatja a korább információt,
de semmi sem garantálja azt, hogy az elküldéssel megegyező sorrendben érkeznek meg. Az
isteni mező valószínűen kihasználja azt a lehetőséget, hogy minden lény csak annyit vesz fel a
környezet üzeneteiből, míg azzal nem telítődik, míg az üzenet, a hír új információt közöl. Ha
telítődünk egy hatással, információval, arról nem veszünk tudomást, azt elutasítjuk, abból már
nem kérünk. Ez lehetővé teszi, hogy csak a ténylegesen nekünk szánt, és csak az újdonságot
tartalmazó, a nekünk szánt korszerűsítéseket, a tudatfejlesztő információkat vegyük, csak
ezekre reagáljunk. Az új hír, a nem ismert üzenet felcsigáz, élénkké tesz, és nemcsak felkelti
az érdeklődésünk, hanem ennek megszerzése érdekében a munkára és a kölcsönhatás adására,
változásra és változtatásra is hajlandóak vagyunk. Ha elolvasunk egy érdekes képregényt,
vagy belekezdünk egy számunkra új, és ezért érdekes történet ismertetőjének az elolvasásába,
hajlandók vagyunk lépéseket tenni, hogy a történet további újdonságot tartalmazható
folytatását is megszerezzük, és mint a szerveződésünket változtató, a tudatunkat fejlesztő
élményt magunkba építhessük. Bosszankodunk azon, ha a folytatásos regény, vagy a
folytatásos sorozat, képregény, nem megfelelő sorrendben érkezik, ha a postás vagy más
véletlen felcseréli az érkezési sorrendet. Ilyenkor előbb elolvassuk, majd a tudatunkban
nekünk megfelelőnek tűnő sorrendbe visszarendezzük az információkat, esetleg már a helyes
sorrendben újraolvassuk a történeteket. A tudat folyamatosan veszi a számunkra a térből és az
életet felügyelő, irányító Isteni mezőtől érkező információt, de ez néha eltérő sorrendben,
néha túl nagy, nehezebben rendezhető információs adagokban érkezik. Ha a feldolgozó és a
megértő képességünk alacsony szintű, azaz nem ismerjük, hogy a történet miről szól, még
nem voltunk hasonló, analóg élethelyzetben, az üzenetek sok részletét nem értjük meg.
Ilyenkor az azonos üzenetek (az üzenetek szállítóiba konzerválva) tovább érkeznek, és a
belsőnkben keringési pályákra állva sokszor ismétlődnek, mígnem egyszer csak megérti a
közös tudatunk, hogy mit kell tennünk. Ha az ismétlődések száma magas, azaz a jelek
energiaszintje, a közölt információ energiaszintje felerősödik, az általuk kiváltott hatás is
felerősödik, és cselekvésre, változásra kényszerít. Ha éppen sáskajárásban jön az üzenet, akik
továbbítva a genetikai összetételükbe konzervált üzenetet elfogyasztják a termést, megértjük,
hogy valószínűen hét szűk esztendő vár ránk. Ha balesetet szenvedünk, vagy ellopják a
holmijaink, megtanuljuk, hogy legközelebb jobban vigyázzunk rájuk, jobban becsüljük meg
az életidő és az életerő értékét. A bennünket érő események, hatások információs üzenetek,
amelyek mindaddig ismétlődnek, amíg meg nem értjük, hogy mit kell tennünk, hogy mit vár
el tőlünk az isteni mező, a természet. Néha azonban buták maradunk, mert nem vagyunk
hajlandó fejlődni, nem vagyunk hajlandó a megszokott kényelmünk feladni. Ilyenkor nem
akarjuk megérteni az üzeneteket, nem akarunk fejlődni, és a másokon segítő, de a sorsunkat
esetleg nehezítő nyilvánvaló információkat is félremagyarázzuk. Az élet megismerése, az élet
féltéséhez vezetett, de a túlzott félelem harácsoláshoz és másoktól már indokolatlan
elvételhez, gyűjtéshez. A félelem a jövőtől, a bizonytalantól azonban csak azok lehetősége,
akiknek van vesztenivalójuk, akiknek csökkent az isteni Gondviselésbe vetett hitük. Ilyenkor
a többségnek jó helyett, a kisebbségnek és az egónak jót választjuk, és a közösségek érdekei
ellen cselekszünk, az Isteni tudat által meghatározott természeti szabályok ellen vétünk. Ha
azonban a tudatunkban megértésre jutva, kellő hittel és nyitott szívvel a Gondviselésre bízzuk
magunkat, a többségnek legjobb állapotok is kialakulhatnak, és a periodikus életben lineáris,
lassabban múló, boldogabb evolúciós életváltozási szakaszok is kifejlődhetnek. Ilyenkor nem
rohan az idő, az életesemények egymást követő labdái ritkábban és feldolgozhatóan,
megérthetően érkeznek, és van elég idő az élet szépségének az észlelésére, megélésére, az élet
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egészségének, egészségének a kiélvezésére. Az ilyen ember nemcsak boldogan él, hanem ha
eljön az ideje, boldogan hal el, és nem halmoz fel karmikus adósságot, nem hagy hátra az
utódokat terhelő, általuk törlesztendő, de nem élvezhető eseményeket. Ha a tudatban
felkészülünk a várható eseményekre, és kellő rendet tartunk a környezetünkben, nem érnek
váratlanul az előre legtöbbször bevezetett jelekkel, megérthető előzményekkel rendelkező
kellemetlen események. Ha felkészülünk a várható árhullámokra, energiahullámokra, az
energiainvázióra akkor, amikor még lassan és lineárisan telik az idő, az árvizet, az
energiahullámot kellően előkészített medrekbe, e célra létesített árterületekre terelhetjük,
lecsendesítve nagy kár nélkül folytatódhat az evolúciónk.
A csillagtérben időnként nagy energiaszintű, elkerülhetetlen hatások, csillagelhalások,
nagyobb szintű szaporodások, részecskeforradalmak történnek, amelyekkor hatalmas
energiahullámok indulnak a környezetbe. A közeli és túl nagy energiaszintű események, a
rövid idő alatt nagyon nagy lendületösszegződések rendszerint kivédhetetlenek, azonban a
távolabb történő nagy változások nagy tömegben részecskéket egyszerre szállító
energiahullámai, mint a sokkal kisebb energiaszintű, kisebb részecskékre bontódott
információs energiahordozók csak lassabban érkeznek meg.
Ha a még magas biodiverzitású érzékenyebb lények, emberek által megérzett, megértett (néha
félre értett, magyarázott) hatások, a kisebb energiaszintű részecskék, által szállított, és kevesek
által megértett, még kis energiaszintű jelzéseit nyitottan fogadjuk, nem nyomjuk el és helyet
adunk e véleményeknek, a demokratikusabb rendszerben több időnk marad felkészülni
az esetleg éppen ezzel az előnnyel átvészelhető nehéz időkre. Ha azonban a közös tudat
nem tud fejlődni, mert nem azok fejlesztik e tudatot, akik értik a trendet, hanem a már
elkényelmesedtek uralják az információs és tudományos piacot, akkor a megértés félreértéssé
fejlődik, amely az egyéni, vagy a csoportérdek aspektusából kerül elbírálásra, és tévesen kerül
feladásra a közös tudathoz. Ha egy szerveződésben nő az elosztási zavar, az egyenlőtlenség, a
közös érdekeltséggel szemben a személyi és a csoport érdekeltség, az elbírálás
szimmetriahiánya, a szerveződés lehet, hogy az egyediség felé gyorsabban fejlődik, de
ilyenkor a hatásában, az információjában, a tudásában és a cselekedeteiben is
szimmetriahiányossá válik, és mint a rák, az életterének a szimmetriáját, az életre
alkalmasságát csökkentve a végzete felé rohan. Ha egy szerveződés nem kap mindenhonnan
egyenletes információs jelzéseket, mert a határvidékről és a szegényebb térrészekből érkező
gyenge jeleket, az anyagi helyzetüket féltő egoisták elnyomják, megváltoztatják, a rossz hírt
eltorzítva szép hírré kozmetikázzák, vagy éppen a túl rossz hírekkel elkendőzik a feketébb valóságot,
csak élesítik és közelítik a szomorúbb végkifejlet lehetőségét.
A bolygónk és az életterünk, a szűkebb régiónk szimmetriahiányossá vált, az élet szépsége
elveszett. Magyarország világvezető az államháztartási hiányban, az eladósodásban, a
vagyonharácsolásban és a kizsákmányolásban. Itt a legmagasabb sok betegségben a
halálozási ráta, magas a csecsemőhalandóság, itt a legnagyobb az egy főre jutó deficit, az
adóság halmozódása. Nálunk a legkisebb a vállalkozások kezdése, a jövőbe vetett hit a
leggyengébb. Az életminőség zuhanva romlik, az ember és az állam eladósodik, a hatalmas
elnyomás terhében minden jó lebomlik, elromlik. A törvény nem működik, sok esetben
legalizálja a törvénytelenséget, és a hamis liberalizmus csak a kiváltságosak egymással
egyenlő szabadságát garantálja. A világunk nemcsak régiós szinten vált egyenlőtlenné, a
diktatúra szélére sodródóvá, hanem Európai és globális szinten is előrehaladott az
egyensúlyvesztés folyamata. A Világ polarizációja, a túl gazdag és a környezetet egyre jobban
gerjesztő USA és a szegény világ között folyamatosan növekszik, erősödik, a különbség, az
energia egyenletesebb elosztása napról – napra romlik.
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Az isteni mező már régóta üzen, hogy ember eddig és ne tovább. A Föld kis energiaszintű
részecskéi már 2000 C fok körüli magas hőmérsékleten, szerveződési nyárban tartják a
termoszférát, amin egyre nehezebben jut át a számunkra az élethez szükséges foton energia
fejlettségű információs üzenet. A bioszféra neutrínókban, kis energiaszintű még neutrálisabb
energiaadókban egyre energiaszegényebbé válik, és az élőrétegünkön kívül egy új fejlődni
vágyó élőréteg várja a szaporodást lehetővé tevő frissítő genetikai anyagot, a megváltást, a
már túlfejlettek továbbléptetését, inaktívvá tételét. A megváltás közeleg, és a már túl
egyenlőtlen, eltorzult életpiramisba kényszeredett szerveződések nemsokára az egyenlőségért
fognak kiáltani, és a terünkben és időnkben differenciálódó nagy részecsketömegek is az Isten
nemsokára eljövő új országát fogják választani.
A próféták és a térüzeneteket venni képes élőmezők, a szokásosnál nagyobb érzékenységű,
az átlagnál sokkal magasabb biodiverzitású, sokkal több kisebb méretű (már elporlódott)
részecskével, nagy aurával rendelkező személyek, az általuk vett, az isteni mezőtől és a
környező szerveződésektől kapott üzeneteket sohasem az általunk megszokott lineáris
sorrendben kapják. A megértett üzeneteket automatikus írással leírók többnyire keverik az
alany és állítmányok rendjét, sokszor a határozók és a tárgyszavak, a mondatrészek és a
mondatok, néha a fejezetek rendjét is felcserélik, mert az érkezéssel, a vétellel szinkron leírás
alatt egyszerűen nincs idő az érkezési sorrendet az általunk megszokott sorrendre szinkronban
lefordítani. A tudatnak éppen az a dolga, hogy a sok esetben még rendezetlenül érkező
információkat, a kicsi energiaszintű kölcsönhatások eredőjét olyan a vevő egységek által is
megérthető információs egységekké rendezze, amelyből az üzenet lényege és a tartalom
számukra is megérthetővé válik. Ahhoz, hogy az információ ne túl sok hiánnyal és ne túl nagy
késéssel érkezzen meg, rendszerint nagyobb számban, rátartással kell elküldeni, és azokat
kitartóan ismételni kell. Ez nagyon sokszor információs zavart okoz, mert még az Isteni közös
tudatba szerveződő, kis energiaszintű, de nagyon nagy számú információ feldolgozó
részecskék által sem számítható ki pontosan a késés, a kerülő út és a megérkezési sorrend. Hol
egyszerre túl sok érkezik, hol az információ egy része elveszik, amelyet a tudatnak ki kell
egészíteni. Néha rosszul egészítjük ki, és ezért elértjük az információt. Néhány magán, vagy
mással hangzó hiánya, cseréje elég ahhoz, hogy az elérni kívánt dolog ellentétét cselekedjük,
hogy a kívánt javítás helyett rontsunk a dolgokon. Talán ez az oka annak, hogy a térben néha
túl nagy energiahullámok alakulnak ki, hogy ez miatt a lineáris változás néha nemlineárissá
válik. A pontos információközléshez, a megértéshez azonban az is szükséges hogy a hiányzó
karaktereket, mondatrészeket kiegészítsük, és a kapott térüzeneteket ne csak a szavak, hanem
a mondatok és a tartalmi jelentéseik alapján is beazonosítsuk, és az általunk megszokott,
sokak által megérthető lineáris rendbe soroljuk. Ez megköveteli, hogy minden vevőegység
rendelkezzék az összes hozzá intézendő üzenet teljes karakterkészletével, és ezek logikai
rendezési lehetőségével, az életbe épülés DNS információjával. Szükséges, hogy meg tudjuk
különböztetni egymástól a szavakat és a szavakból kialakuló mondatok lezárását, a pontot. Ez
az információ fogadókészség, a megértési képesség DNS-ben a fogantatás és a születés között
belénk épül, de az információt szállító DNS lánc nem ér véget a születéssel. Az élet arról szól,
hogy folyamatosan információs üzeneteket kapunk, amelyet vagy meg, vagy néha elértünk, de
lényegében ez alapján éljük le az életünk. Az életből eltávozó, felbomló szerveződések
részecskéinek a tudását is őrző Isteni mező, mint egy végtelen tudású számítógép állandóan
javítja az életet, kijavítja a szerveződési hibákat, de a térben történő periodikus változás
módosulásai miatt néha túl sok vagy éppen túl kevés információ érkezik. Talán az ördög
éppen e jelentéstartalmat kutyulja össze, a hangok és karakterek téves cseréje miatt sokszor a
racionalitással is ellentétes cselekvésre kényszerülünk.
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Gondoljuk át, hogy milyen feltételrendszer kell, egy térben és időben is folyamatosan változó,
nagyon soktényezős, sok – sok részecskéből szerveződő hatalmas kölcsönhatási rendszer
megfelelő működéséhez. Ideje, hogy megértsük, a sokszereplős kölcsönhatási rendszer
működését.
Ha a szereplők nagyon sok, egészen kicsi információszintű energiát, üzenetet is venni képes,
többszintű részecskéből szerveződnek, akkor az egységekben érkező információs csomagokat
mindig az a szerveződési rendszer (fraktálszint) fogja érzékelni, amelynek a legnagyobb az
érkezővel a téridőbeli, sokdimenziós azonossága, a fejlettsége.
Ha az azonosságunk az élet során folyamatosan érkező információ miatt folyton, de
lineárisan, azaz mindig csak kicsit változik, a következő üzenet azonossága a majdnem ugyan
olyan előző üzenet azonosságával lesz a legnagyobb, és az ezt követő még későbbi, még
korszerűbb információt szállító üzenet, ha csak kis részletekben tér el az elődjétől,
valószínűen hozzá fog kapcsolódni a vele legnagyobb azonosságú korábbihoz, amelyet ezzel
részben módosítani fog.
A táplálékláncon, az életláncon, vegyi, nyomás, energia stb. állapotban olyan hatásinformáció
érkezik, adódik át, amely folyamatosan aktualizálja és korszerűsíti, jobbítja az életet. Ez az
információátadás azonos szerkezeti rendszerben fejlődő, analóg és azonos (közeli)
fejlettségen álló szerveződések között valósulhat meg. Ha a térben és az időben is változó,
sokrészecskés örvénylő porfelhő áramlik, amely ráadásul többszintű szerveződési
rendszerként, életpiramisként, táplálékot, információt továbbadó, felbontva analizáló
rendszerként működik, akkor az eltérő fejlettségű (téridős összetételű) azaz éppen másképpen
áramló szerveződések közötti kölcsönhatási eredő igen alacsony, gyakorlatilag
elhanyagolható marad. Ha azonban az áramlási szerkezet, a sokszintű rendszer analóg, azonos
síkban, hasonló áramlási rendszerű, hasonló sebességgel, azonos frekvenciával változik, akkor
a kölcsönhatási esély nagyon megnövekszik. A két pontszerű részecske között akkor a
legkisebb a kölcsönhatás esélye, ha azok egymásra merőleges irányban gyorsan áramlanak.
Ha sok, sorozatot képező (füzérsugárba és majdnem teljesen azonos tartalmú szerveződő)
részecske csoport egymásra merőleges irányba (esetleg eltérő sebességgel) áramlik, a
kölcsönhatási lehetőség minimalizálódik, gyakorlatilag nem alakul ki jelentős kölcsönható, a
másik információt zavaró eredő. Sokkal biztosabban létrejön azonban a kölcsönhatás, ha két
információt hordozó részecske vagy azonos pályán, de eltérő sebességgel érkezik (az első
hamarabb lefékeződik, amely miatt a másik biztosabban utoléri, biztosabban felülírja, vagy
megerősíti), vagy egymással majdnem azonos áramlás irányba haladva nagyon kicsi szöget
bezárva közel azonos sebességgel és azonos síkban egymás, vagy közös téridős találkozóhely,
az életük dele, a vertexük, a lendületösszegződési pont felé áramlik.
Ha azonos (élet) pályára terelődik egy – egy információt szállító részecske, vagy információs
csomagnak is tekinthető időben változó szerveződés, sokkal nagyobb az esély, hogy az időben később
induló, az előbb indulót utólérje, és a tér többi szereplője által már lefékezett szerveződéssel
kölcsönhatásba kerüljék.

Ha a két szereplőnek nagyon magas az időben és térben is áramló porszerkezeti,
részecskeszerkezeti téridőbeli azonossága, akkor a kölcsönhatási eredő nagyon magas lehet,
az ilyen szerveződések azonos irányba áramolva erősíthetik egymást, erősíthetik az
egyediségükkel és az azonosságaikkal képviselt hatáseredőt, képességet, tevékenységet. Ha
azonban ellentétes irányban áramolnak, mert az egyik már kifelé áramlik és éppen lehűlve
koncentrálódik egy életszférából (életből), azaz elöregedő életfázisban változik, míg a másik
még éppen kifelé haladva a térben és az időben (hatásban) is kitágul, azaz a részecskék még
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energiaadó állapotban egymástól kifelé, de befelé haladnak egy nagyobb változássűrűségű
rendszer centruma felé, a kölcsönhatásba kerülésükkor a hatáseredőjük kölcsönösen
antihatássá, a lendületeket lerontóvá válik. Ilyenkor az öreg és már koncentráltabb
részecskéjű, és a fiatalabb, az egymástól még széttartó irányba fejlődő részecskékből álló
szerveződés, a centrum és a vertexe felé haladódó szerveződés téridőbeli eloszlási azonossága
nagyon magassá válhat, de az iránydimenzió, a céldimenzió eltérővé fog alakulni. A két ilyen
soktényezős porszerű részecskefelhőből szerveződő, időben változó részecske rendszer
kölcsönhatási eredője differenciálódást hoz létre, amelyben az egymással szemben érkező, de
az impulzusban egymásba keveredő, de egymást nem teljesen megsemmisítő, nagyobb
térsűrűségbe sűrűsödő részecskék a kiinduló állapotnál nagyobb életnyomású új életmagot
hoznak létre. Ha a már fejlett és az áramlási pályákat megfelelően módosító részecskék, a
sűrítő lendületet is felhasználva ki tudnak térni az ellenkező irányból érkező, bomlást is
okozható részecskék elől, akkor megőrizhetik az egyediségüket, a kialakult téridős áramlási
szerkezetüket, az életüket és tovább haladhatnak az egyediség felé fejlődés felé. Bár az élet e
megmaradásának, megújulásának a következménye, az egyediség felé fejlődés, a nagyobb
változássűrűség felé haladás, de az egymással szemben áramló részecskék impulzusából a
szerkezeti rendet és rendezettséget sikeresen megőrzők életben maradva kerülhetnek ki.
Az áramlási irányukat nem megfelelően módosítók, az életáramlási pályákat nem jól
kiszámítók, a már elmeszesedett, túl nagy és összecementálódott tömegbe épült, már korszerűtlen belső
áramlási szerkezettel, a nem jól együttműködő részecskékkel, alszerveződésekkel rendelkező, elavult
információkat tartalmazók, azonban olyan elkerülhetetlen, a szerveződési rendet, a rendszert

felbontó impulzusokba kerülhetnek, amely az addigi rendezettséget és információs eredőt is
annulálja, de újra felhasználható hatásegységekre, kisebb információs egységekre,
karakterekre, neutrális pontokra bontja. Az elöregedett, elnehezült részecskék, szerveződések
megsemmisítő impulzusba kerülése azonban csak a nagyobb információs rendezettséget
bontja, a felhasználható karaktereket, szavakat, hatásokat, mondatokat újra felhasználja.
Az impulzusok nemcsak lokális hőt termelnek, hanem növelik az élet nyomását, amely
szükséges a nagyobb térsűrűségbe épülő, és ezzel megfiatalodó, túlélő részecskék új
életmagba sűrítődéséhez, új életáramlásba terelődéséhez. (Érdemes visszalapozni az Aspektus
könyvsorozat korábbi könyveihez, az impulzusábrákhoz. Az Aspekt 6, 7. és 8. könyvében az impulzust és az
életcsíra kialakulását is bemutató ábrákhoz). Lásd www.moetrius.hu

Az elöregedett, az életváltozáshoz már neutrálisabbá váló, a tényleges igényeket nem
megértő, ahhoz csak lassabban alkalmazkodó szerveződések nemcsak nehézkes döntéshozóvá
válnak, hanem rugalmatlanná, és az elkényelmesedett egymásba szerveződött (ellustult)
részecskéiket irányító képtelenekké. Az ilyen szerveződések nem kerülhetik el a sorsukat, a
felújító vagy az életteret, a szerveződést megsemmisítő kölcsönhatást, a nem megfelelően
rendezett szerkezeti rendszer megváltozását, megfiatalodását, a felbontó és eltérő öszetételű
szaporodási folyamatba kerülést. Bár a megszűnő, felbomló áramlási szerkezet, szerveződési
rend ilyenkor megváltozik, amely a korábbi áramlási (élet) rendszer megváltozását okozza, az
eseménykor még megfelelő életnyomásba besűrűsödő kisebb információs egységek, a
szerveződésekbe épült egyedi hatások, karakterek, a kellő életszimmetriájú alszerveződések
tovább élhetnek, sűrűsödhetnek, hogy egy későbbi analóg folyamatban ők is átalakuljanak.
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33. ábra: Az életterek átszerveződése, fejlődése és szaporodása, az életinformáció korszerűsödése:
A kisebb változássűrűségű de nagyobb azonosságú részecskék ,,szabadabb,, élettere
Kisebb változássűrűségű,
kisebb életnyomású élettér,
nagyobb méretű, de kisebb
egységnyi sűrűségű, az
egyediség felé fejlődő
szerveződésekkel,
(a belsőbb élőrétegekben
élőkhöz viszonyítva akár
óriásokkal)

Az egyediség felé
fejlődő, még ártatlan,
angyalibb, nagyon nagy
azonosságú de
tudatlanabb részecskék

A nagyobb
együttműködő
képesség felé
visszafejlődő nagy
azonosságú
részecskék
Az egyediség felé
továbbfejlődő, túlélő
részecskék a fejlettebb
centrálisabb élőrétegbe
költözhetnek

Még magasabb
változássűrűségű,
pokolibb élettér,
kezdeti állapotú
differenciálódással

A kisebb méretű, de
nagyobb egységnyi
energiaszintű tüzes
részecskéknek életteret és
környezetet adó legidősebb
szerveződés centruma

Szerveződési tél
állapotban lévő, hideg,
alig változó életszféra

A neutronpálya által fenntartott, határfelületen
keresztül ioncsere, szaporodás és új élettér,
életszféra és életbe szerveződés történik

vertex

A határrétegben, a szerveződésen
polarizálódó, differenciálódó,
diploidba fejlődő, energia szegénnyé
váló, elhaló, felbomló, átalakuló
élettér, amelyben új határfelület,
neutronpálya és életszféra alakul ki.

Az egyediségben még
fejlettebb, magasabb
változássűrűségű, nagyobb
frekvencián szaporodó,
gyorsabban élő részecskék és
szerveződések élettere

Még nagyobb energia és
változás sűrűségű,
egyediségben még fejlettebb,
tüzes részecskék élettere

Szerveződési
megújulásba,
átszerveződésbe,
energiaösszegződés
és kiteljesedés felé
haladó állapotba
kerülő életszféra

Szerveződési nyár
állapotba kerülő
életszféra, a lineáris
életidő kiteljesedése
túlszaporodáshoz vezet

A nemlineáris időszak,
szerveződési ősz követi a
túlszaporodást, amelyben az
élőréteg feszültséggel és az
életet differenciáló nagy
életnyomással telik fel. Új
szétáramlás, differenciálódás, új
tél közeleg

A megfiatalodáshoz, az utód szerveződésben élet megmaradásához, a fúziós
szaporodáshoz tehát olyan egymás felé áramló, eltérő elődöktől származó
részecskefelhők kikerülhetelen impulzusa szükséges, amelyekben az ellentétes irány (cél)
mellett (a 17-18. ábrán bemutatott ellentétes irányú fejlődésben) nagyon nagyfokú téridős
áramlásszerkezeti azonosság valósul meg. Az igazán jó életegyensúlyt eredményező
párkapcsolat, - egy külsőbb hidegebb életszférából egy nagyobb életnyomású egyedi életbe
éppen befelé áramló, egymáshoz közeledő, sűrűsödő részecskékkel rendelkező, még fiatal
életállapotú, neutrálisabb, az irányban és célban rendezettebb, a részecsketömegében még
koncentráltabb, - nagyobb azonosságú szerveződés, és egy már a nagyobb változássűrűségű
életszférát is megjárt, - onnan már kifelé tartó, de még szaporodásra képes, már részben
egymástól távolodó kisebb energiaszintű részecskékkel (alszerveződésekkel) rendelkező,
esetleg egy életperiódussal idősebb, már nagyobb élettapasztalatú és - melegebb szerveződésnek, a köztes
életszférában egymással impulzusba keveredő szerveződés között valósulhat meg.
Ilyenkor a legnagyobb a téridős részecske és áramlásszerkezeti azonosság, amelykor az
ellentétes irányba haladó életcél (a kinetikai lendületösszegződés miatt) sikeres új életmagba
sűrítődés jöhet létre. Tehát a sikeres szaporodáshoz mindenképpen közel azonos téridős
fejlettség, és lendületösszegződés, koncentrációnövekedés szükséges, amelyet az egymás
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felé ható áramlás után sikeres új életmag(zat)ba sűrítődést hoz létre. Valószínűsíthető, hogy a
fogantatási esély, azaz az új életbe szerveződési esély akkor a legnagyobb, ha az egymással
ellenkező irányban áramló, téridőben nagy azonosságú, (túlélni akaró) részecskefelhők
áramlásszerkezeti azonossága nagyon magas szintű, de nem azonos helyen születtek. Az
egyik irányból az egyediség felé, a lendületösszegződés, a vertex felé a fúziós életbe és a
másik térrészben lévő szerveződés (akár ember, vagy csillag stb.) felé kiáramló, még nem
öregedő részecskefelhő egy olyan analóg, másik térhelyen keletkezett, feléje és az élettere,
pontosabban a közös vertex felé áramló hasonló korú részecskefelhővel találkozik, akivel
sikeres kölcsönhatásba, impulzusba keveredik. Az idő és térutazásban, az életutazásban a
szülő térből kiáramoló alapítókhoz társulókkal együtt utazó részecskefelhők áthaladnak a
szerveződések közötti téren és időn, eközben nagyobb tömegre nőnek, de energiában és az
élet elején közös irányba rendezett, domináns cél felé áramló lendülettel feltelnek. A Jó
irányba haladó, kellő szimmetriában fejlődő, elosztó szerveződésbe betelepülő idegenek, a
kapcsolatokat felbontók miatt azonban az életcélok egyre jobban megoszlanak, és egy idő
után, a belsőben kialakuló lendületösszegződéskor, a szerveződési nyárba fordulás miatt
differenciálódás, határozatlanság és kaotizmus, irányba rendezetlenség alakul ki. Ha a
szerveződés nem vált idejében, és rendszeresen túlhalad az ideális szimmetrián, (a tömeg
növekedése miatt egyre nő a tehetetlensége, ezért erre egyre nagyobb az esélye), rendszerint
későn cselekszik, későn tér észre, és már benn találja magát egy fejlettebb szerveződés
felbontó terében. Ilyenkor a továbbfejlődni akarók a fejlettebb szerveződés részecskéivé,
vazallusaivá válnak, részévé válnak az őket elfogyasztó és később már mindenre felhasználó,
hozzájuk képest fejlettebb szerveződésnek, de ezt a gyors, a megszokottnál romlottabb
erkölcsi értékű életet nem toleráló érzékenyebb a hidegfúzió rendezettségi előnyeit már
ismerő szerveződések a lebomlás és elgázosodás után visszafordulnak az Istenhez és a
nagyobb egész részeivé válnak. A másik életbe, a másik időben gyorsabban változó fejlettebb
térrészbe, csak a hidegebb és időben lassabban változó, a megértéshez elég időt adó
környezeti téren, az Isteni mezőn áthaladva lehet eljutni. Néha gyorsan át lehet jutni, mert a
köztes térben csak kisebb ellenállású, már határozatlan, erőtlen részecskék találhatók, akik
nem képesek teljesen visszatartani az áthaladókat, de a tanításukkal, az információs
kölcsönhatással elbizonytalanítják, csökkentik a lendületet. Ha a közös tömegbe szerveződők
eljutnak a lendületösszegződés helyéig, a közös vertexig, a lendület rövid idő alatt
besűrűsödik, nagy életnyomássá alakul, és a kiteljesedés érzetét kelti. A
lendületösszegződéskor, a szerveződési nyárban a Kánaánba azonban szemből érkező
antirészecskékkel történő differenciálódás, impulzusban ütközés miatt a téridős azonos
fejlettség lokálisan nagyon magas impulzus sűrűséget vált ki, és egy fejlettebb szerveződés
életterébe, szervezetébe túlságosan bemerészkedő fejletlen szerveződés hamar felbontva
találhatja magát. A szerveződési nyárban, a kiteljesedésben kezdődő lokális felszaporodás
változással túltelített életteret, és feszültséggel feltelést, az életgyümölcs megérését
eredményező szerveződési őszt hoz el. A túlszaporodás felfokozódó feszültsége azonban
tudatja a szerveződés részecskéivel, hogy túlfejlett területre kerültek, amely miatt az előbb
eszmélők, a gyorsabban reagálók, a kisebb tartalékkal rendelkezők hamarabb az Istenhez
visszafordulás mellett döntenek. Az eltérő akarat, megosztódást és differenciálódást,
szerveződési szétszakadást, elhalást, bomlást vált ki, mert nem lehet az egésznek egyszerre
két felé, az egyedi fejlődés és az Isteni fejlődés felé haladni. A szerveződési szétválásban, a
bomlásban a továbbfejlődők is azt kapják, amire vágynak, míg az Istenhez visszatérők is
eljuthatnak a megnyugvásig, a hidegebb tér, a környezet felé egy általunk nem látható színes
gázbuborékban kellő időt kapnak az egyéni rendezettség helyreállítására. Az isteni
közösségben új hitet, új lendületet kapó részecskék ezután egy másik fejlettebb térrész felé
veszik az irányt, és az élet körforgása folytatódik.
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Az impulzus a kisebb energiaszintű, korszerűbb genetikai információt hordozó
alszerveződések között tudásban, ügyességben, szerencsében és az Isten akaratában szelektál.
Nem az egyediségben a legfejlettebb, hanem az olyan legnagyobb biodiverzitású, az
impulzusban megosztódó, energiát leadó, de egymással ismét egyesülni, a közösben hinni
képes részecskéknek van esélye a megfiatalodó, új részecskefelhőbe, az eltérő összetételű
utódba átszerveződni. Az ilyen új élet még (vagy már) kellően elporosodott, széttartás után
ismét egyesülő olyan részecskefelhőből szerveződik, amelyek életcélt és áramlási pályát,
életirányt is nagyon könnyen váltó, tehát magas életrugalmasságú igen kicsi egységnyi
tömegű részecskékből áll. A könnyű irányváltásra csak a kis egységnyi tömegű, azaz a
majdnem tömeg nélküli részecskékkel rendelkező, az életben a tudatlansága és/vagy
tapasztalatlansága miatt a célban hívő, rugalmas és szinte tömeg nélküli, azaz az anyagiakkal
nem terhelt még korszerű információtartalmú életbuborékok képesek. A nagyon sok
élettapasztalatot szerző, ezért már kellően elporlódott, de még mindig hívő, a térben és
időben újabb közös vertex felé áramló részecskefelhővel rendelkező, sikeresen
korszerűsíthető, átszervezhető szerveződések képesek új közös életekbe szerveződni.
A már nagyobb és rugalmatlan részecskékkel, a holt vagyonnal egybe cementálódott,
elmeszesedett, rossz döntésszerkezetű, túl kiszámítható pályájú, irányt váltani már nem képes
részecskemezők nagyobb tömegbe épült, meggazdagodott és az anyagi teher miatt már
egymáshoz sok kötelékekkel kapcsolódó, egymást kötve tartó, nehézkessé váló szerveződése
nem tudja kikerülni a szerveződés elöregedése miatt az életet felbontó impulzust. Ez az oka,
hogy az elöregedő, együttműködésre és megújulásra képtelen életrendszerek halálra és
bomlásra, és a szerveződést megsemmisítő impulzusra vannak ítélve. Mindegy, hogy ez egy
ember, egy vállalkozás, város vagy állam szerveződés, a korszerűtlen szerkezetűvé válás, a
rossz elosztás, az egymásba fonódó érdekrendszer, a túl nagy anyagi tömegbe épülés, vagy a
szervezeti vezetőség által már kezelhetetlen túlgazdagodás miatt következik be. Az atomi
szint alatti szerveződés elöregedése és az Európa, vagy bolygószintű élőrendszer elöregedése,
felbomlása egyaránt a környezeti változáshoz alkalmazkodó képesség, az életrugalmasság
elvesztése miatt következik be. Ha magas biodiverzitású a rendszer, a sokféleségből a
nehézkes, nagy tömegű és már irányíthatatlan részecskék felbomlanak, de az áramlási
tehetetlenséggel még nem rendelkező, szinte tömeg nélküli, könnyed angyali részecskék még
kellően rugalmas, összenyomódásra és együttműködésre is képes életbuborékai túlélik az
impulzust. Az ilyen korszerű információkkal rendelkező, még nem teljesen kifejlett,
egymással összetartó angyali életbuborékok nemcsak szervezett egységben maradhatnak,
megőrizve a részben vagy egészében átalakuló, eltérő közös élettérbe átszerveződő áramlási szerkezetüket,

hanem az elöregedett és sokkal kisebb energiaszintű, kevésbé hatóképes, kisebb egységnyi
részecskékre felbomló, megosztódó életszerkezetek fölött kezdeti dominanciát, irányítást
szerezve átvehetik a térség és a szerveződés irányítását. A csatában, az életáramlásban
sikeresen differenciálódottak megváltoztathatják a kialakult rendet, és meghatározhatják az új
kezdeti állapotokat, a szerveződési szabályokat és törvényeket.
A már kellő információval és elegendő kezdeti élettapasztalattal rendelkező, nagyon
érzékeny, de rugalmas, a felbomlóknál korszerűbb fiatal szerveződések viszont csak azokban
az életterekben, élőrétegekben, szerveződésekben maradnak meg, amelyek mint élettér
megfelelőek, amelyekben az átlagosnál ideálisabbak a számukra kezdeti életkörülmények.
A nagy változássűrűségű mezőkbe korszerűbb információval elindított angyali részecskék
élettérből élettérbe költözése az információszállítás, a megfiatalodás és az új élet része,
amelyek viszik magukkal az adott élettérben az életbe szerveződéshez éppen alkalmas, az
isteni mezőben a tudatban is rendeződött, megértett, korszerű információkat.
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Ha egy nagyobb energiaszintű sokrészecskés szerveződés elöregszik, mint életre alkalmas
élettér elromlik, először mindig a kis energiaszintű, a legillékonyabb, a legkisebb
tehetetlenségű angyali részecskéket veszíti el. Az élet során, ha romlik a biodiverzitásunk, a
belső sokféleségünk, a sokszintűségünk, rendszerint elveszítjük a legillékonyabb, a
legfiatalabb és legkorszerűbb, aktuális tudással rendelkező angyali részecskéinket, és a még
kitartó, az élőhelyhez ragaszkodó öregebbekkel magunkra maradva magunk is elöregszünk.
Ha az életterünk magas energiaszintű gazdag, és nagyon alacsony energiaszintű, a
szerveződési térhez nem kötött, nincstelen, de könnyen áramlani, helyet változtatni képes
szegény szerveződésekkel is telitett, az életenergia elosztása egyenlőtlenné válása esetén a
szerveződési térből legelőször mindig a kisemmizettek, a megfosztottak az energiában a
legszegényebbekből kerülnek ki. Ha a fiatal részecske-dolgozók száma és a lokális élethez
fűződő érdekeltsége csökken, elvándorolnak a szerveződésekből, amely miatt a szerveződés
átlagkora növekszik, és ha nem tudja a környezetből a megfelelő sokféleséget pótolni,
menthetetlenül elöregszik, az élettér a kis energiaszintű fiatal, de nagy életrugalmasságú
hatékony részecskékből hiányossá válik. Ilyenkor idegen érdekeltségek telepedhetnek be,
akik kicsit eltérő, rosszabb minőségű termékeket készítenek, amely a távolibb szállítás, a
nagyobb rezsis stb. miatt azonos áron nem lehet jobb.
Ez az oka a szerveződések elöregedésének, a lineáris evolúció nemlineárisba fordulásának és
az elkerülhetetlen átszerveződés, a szerveződési tél kialakulásának. Amely szerveződés,
élettér, nem tudja megbecsülni, megtartani, vagy folyamatosan pótolni, újratermelni a még
alacsonyabb energiaszintű, fiatalabb, nagyobb életrugalmasságú, könnyebben helyet (és
szerveződést is) váltani képes részecskéket, az menthetetlenül elöregszik, elhal majd ha még
életképes részei vannak az átszerveződik, vagy végleg felbomlik. A jól szervezett és még
kellő biodiverzitású belső élettér, a kellő életrugalmasságú szerveződési lehetőség megtartása
a fiatal részecskék állandó újratermelése, vagy olyan állandó életfeltételek, életkörülmények,
magas életszimmetriájú igazságosan elosztó élettér biztosítása, amely e nagy érzékenységű,
esetleg máshol termelődő, de még kellően energiadús részecskéket az élettérbe csalogatja. A
szerveződések kívülről egészséges külleme, a bolygók és a csillagok, a nagyvárosok és a
reklámok csábító szépsége ezt a célt szolgálja. Ahhoz, hogy a dolgokat csak kívülről észlelő, a
látszat alapján könnyen ítélő, az összefüggéseket jól látó, de a részleteket már nem felismerő
neutrínók, az Isteni részecskék kellő sűrűségben beáramoljanak, ezzel gravitációt okozva, a
szerveződés kívülről látható élőrétegeiben kis életnyomású, csalogató szép életteret kell
biztosítani, és csak fokozatosan lehet a nagy lendülettel érkezők lendületenergiáját, célokba
vetet hitét elvenni, csökkenteni. Az életciklus végére azonban többnyire ez történik, miközben
a korszerű információt és lendületenergiát is szállító részecskék folyamatosan fenntartják a
nagyobb változássűrűségű mezőben az élet nyomását, a túlélőképeseknek éppen megfelelő
jelen állapotát. Ez azonban a fekete lyukak fordított irányú áramlását is lehetővé teszi, ha a színes
kék, rózsaszín, lila mező csak csali, és valóban befelé áramlik az anyag. Azonban anyag nem vész el,
csak átalakul, tehát eltérő frekvencián szükségszerűen azonos tömegben, ha megváltoztatva is, de
előbb, vagy utóbb valahol ki kell jönnie.

Az elöregedés, a korszerűtlen életszerkezetűvé válás differenciálódáshoz és elkülönüléshez
vezet, de az élettérből lebomló, kiszálló (leszármazó) részecskék többsége rendszerint nem
hagyja el azonnal a vele, vagy az együttutazó társakkal legnagyobb azonosságú szülői
életteret. Az elöregedésben és az impulzusokban felbomló, még illékonyabb és nagyobb
életrugalmassággal új életet kezdő és ezzel megfiatalodó részecskék a korábbi szerveződés
körüli külsőbb életszférában új keringési pályára állva egy külsőbb, a felszínén egyre nagyobb
változássűrűségű, az univerzitás a nagyobb egység felé fejlődő fiatal új életteret, aurát hoznak
létre, míg a korábbi életszféra fiatal energiában egyre energiahiányosabbá, elöregedővé és
időben gyorsulóvá, egyre kaotikusabb, pokolibb élettérré válik. A régi szerveződés
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központjában, az elöregedő, egyre kevesebb változtatóképes fiatal részecskével rendelkező
belső életszférákban növekszik az eltartandók létszámához viszonyított energiahiány, ezért nő
a változás sűrűség és a káosz, bár a differenciálódásban e rétegbe átfejlődőek magukkal viszik
a felhalmozott, a még fejlettebbek által elvehető változtatóképes energiájukat. A régi, az
egyediségben (túl) fejlett részecskék élettere köré egy külsőbb, a nagy érzékenységű
angyalibb részecskéknek is megfelelő, kezdetben még ideális élettér, egy még fiatal életszféra
(elektronpálya) épül. A még megújulni, és a jelenbeli állapotukat megőrizni képes fiatal
energiamezők mérete energiaszintje és tömege is így növekszik. A régi életszférákból a
pokolibb életből kiszálló, a tudatban már fejlettebb és a befelé szálló ártatlanabb és még
tapasztalatlanabb részecskék új védőréteget, burkolatot, új életszférát építenek a régi körül,
amellyel a belső életterek a napfénytől és a foton energiától elszigetelődnek. Az egyre
nagyobb változássűrűségű alsóbb élőrétegekben is élve maradó szerveződések a magasabb
frekvencián érkező, gyorsabban szaporodó, fejlettebb, nagyobb áthatolóképességű, felbontóképesebb beáramló részecskék energiájára szorítkozva tovább és egyre gyorsabban fejlődnek,
folyamatosan közvetlen korszerűbb információt és hatásterméket kapnak a hasonlóan
gyorsabban változó, analóg fejlettségű életterekből.
A sejtek analóg rendszeres megújulása véges, és amikor a programozott sejthalál bekövetkezik, ez
annak a következménye, hogy valamely okból, (valószínűen az őssejt megfiatalodó képességének az
elöregedése miatt) nem tudnak megújuló burkolatot, védőréteget építeni maguk köré. A Rákos sejtek
akkor alakulnak ki, amikor a sejtek a velük együttváltozó, nekik életteret nyújtó környezetre nem
figyelve megtanulnak túlélőkké válni, és egy Teloméra néven ismert védőkupakot rendszeresen
megújítani. Bár a sejtek egyedisége, az önző DNS-e sikeresen túlszaporodik, de közben a környező
élőrendszerrel együttműködő képtelenné válik, és ez az együttműködést igénylő környezet, az élettér, a
gazdalény elhalását okozza.

A csillagok hasonló, analóg fejlettségű élőrétegeiből kiáramló, sokrészecskés, több
fraktálszintű szerveződések a nekik éppen megfelelő változássűrűségű analóg élettérbe
áramlanak, ahol párkapcsolatba léphetnek a még fejlettebb más élőrétegekből kifelé áramló,
az ottani változássűrűséget és pokoli életet megelégelő részecskékkel. Míg az élet harcában
elöregedő, megfáradó öreg szerveződések részecskéi kifelé, a múlt felé áramlanak, addig a
közös élettérben már a nagyobb változássűrűségű környezetben fogant, született és az ottani
változássűrűséget megszokó, abban felnövő, nevelkedő utódaik ebből az élethelyzetből
indulnak, és egyre rövidülő életciklus idejére egyedi életbe sűrítik a változásról kapott
információt. Ha a változási centrum felé rétegről rétegre gyorsuló, rövidülő, de valószínűen
közel azonos eseményszámú, életélményű életbe sűrűsödők megelégelik a már pokoli életet,
megértésre és bölcsességre jutva kellően megtisztul a tudatuk a gyarló anyagi élet hívságaitól,
elhagyhatják a tisztítótüzet és más, külsőbb, kisebb változássűrűségű élőrétegekben, más
szerveződésekben megtérő bárányokká, energiaadókká és tanítókká válhatnak. Az ilyen
magasabb tapasztalatú és nagyobb életszimmetriájú szerveződések már sikeresebben
visszatarthatják az isteni mezőből a nagyobb fejlődés felé haladó megtévedt, életszimmetriát
vesztő, az Istenben és a gondviselésben már kevésbé hívő, maguk köré az egyéni életet védő
anyagot gyűjtő angyalokat.
Miközben a régi szerveződések körül egy fiatal és még ideálisan elosztó élettér, egy új
életszféra növekszik, a régi szerveződésekben elöregedő, de a kellő életrugalmasság és a magas
biodiverzításuk miatt még nagyon sok nagy azonosságú részecskével rendelkező, valamelyik elromló
életminőségű élettérből, a felgyorsuló nemlineáris változássűrűségből már felbomló
szerveződések korábban még be és összetartó részecskéi is kifelé, az új aurába tartanak. Nagy
az esélye annak, hogy az elromló életterekben elhaló, de nagyon magas biodiverzitással, azaz
nagyon sok kicsi energiaszintű, már elporlódott, egymással és a kívülről befelé áramlókkal nagy
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azonosságú részecskével rendelkező szerveződések felbomlása után, a részecskefelhő
megoszlik, differenciálódik, - és mint Csehszlovákia - kettészakad. Míg a részecskék jelentős
része az utódokba átszerveződve az élettérben maradva a fiatalokat és az új domináns
vezetéseket támogatva együtt marad és együtt áramlik tovább, mindig keletkezik egy háttérbe kerülő
ellenzék, kisebbség az új belsőbb, vagy külsőbb, a fejlettebb vagy még múltbelibb, kezdetibb de nyugalmasabb
állapotokban szerveződő életterek felé disszidál, emigrál.

A korábbi életszférában tapasztaltabb részecskékből szerveződött, de már kellően elporlódott,
és a gyorsabban változó térből már kifelé áramló, hasonlóan kis energiaszintű (szegény),
illékony részecskékből álló részecskefelhő téridős azonossága sokkal nagyobb a velük
szemben az új élőrétegbe a még külsőbb élőrétegekből befelé áramló, hasonlóan szegény
részecskék felhőjével. Az egymással ellentétes irányban, azonos életsíkban ki és a befelé
áramló részecskefelhők impulzusba kerülésére nagyobb az esély. Ilyenkor lehetőség nyílik
arra is, hogy a szerveződési mintát vivő részecskék felhője, az új élőrétegben az analóg befelé
tartó részecskefelhőkkel azonos célirányba szerveződve lendületösszegződésbe, közös új
szerveződésekbe, általa meghatározott domináns fúzióba kerüljön, és a fiatal társaival a még
múltbelibb állapotban szerveződő új élettérben a korábbi életszférákban elkövetett
szerveződési hibáktól mentes jobb életminőséget, élőréteget alakítson ki.
Az elöregedett életszférákban életben maradó, a kialakult magas változássűrűség ellenére is az
egyediségükbe szerveződött részecskéknek megfelelő életteret biztosító utódok, az egyediség és a
pokolibb élet felé fejlődő, egyre gyorsulva változó élőrétegben maradhatnak. Mindaddig itt
folytathatják az életbe szerveződést, a Tao és a tudatfejlődés iskoláját, amíg ők is el nem
öregednek, amíg képesek az egyre nagyobb változássűrűségű élőrétegek felé korszerű
információt és egyensúlyban tartó kölcsönhatásokat, genetikai információt szállítani. A
régebbi, elöregedő élőrétegekben tovább gyorsul az élet, halad a magasabb hőmérséklet és a
nagyobb változássűrűsödés, a gyorsabb szaporodás, a mind pokolibb élet és a tisztítótűz végső
állapota felé. Az élet túlélőképessége azonban csodálatos, még a pokolban is meg tud élni, sőt
a ,,kiválasztott, a minden körülmények között túlélni képes, az élet gerjesztését elvégző
nemzet megfelelő munkát elvégző tagjai az ,,Isten,, örökéletű jutalmában részesednek. Őket
magas túlélő-képességű ördögöknek ismerjük a Bibliából. Ezért imádják a fejlett rasszok
magas túlélő-képességű tagjai az aranyat és a pénzt, az életenergia eredményét.
Valószínűsíthető, hogy a nagyon magas változássűrűségű élőrétegekhez is alkalmazkodó, a
hozzánk képest pokolibb szerveződések életterében, a bolygók és csillagok centrális
élőrétegeiben nagyon magas az energiasűrűség, de kisebb az energia áramlás hullámzása, bár
gyorsan de egyenletesebben, és lineárisan, kiszámíthatóbban telik az idő. A felszíni élőrétegek
szaporodását okozó, a külsőbb rétegekben még hatalmas viharokat korbácsoló nemlineáris
események energiahullámai itt csak enyhe szellő formájában haladnak végig. Legbelső
élőrétegek mennyei egyenletessége a pokolban is analóg életformát enged érvényesülni,
amelyben magas energiaszintű, nagy életnyomású talán higany-gőz légtérben ezüst folyók és
arany virágok nyílnak, és ha az Úr színeváltozása nincs eltakarva, a Mózes fénylő arca, és a
frigyláda arany kerubukból kiinduló sugárzása is az engedély nélkül hitetlen kíváncsiskodókat
elemésztő lángja is magyarázatot kap.
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Az élet és az élettér külső és belső aspektusokból:
A szerveződésekként ismert élettereket élő részecskékkel kitöltött térnek képzeljük, azonban
ez is éppen olyan élettér, amilyennek a környezetünket megismertük. A bennünk, a
mikrokozmoszunkban élő részecskék olyan életteret, belső bonyolultságot hoznak létre,
amilyenre a létükhöz szükségük van. Ehhez természetesen felhasználják a környezetben lévő
lassabban változó, a mi fogalmaink szerint élettelenebb, a látszólag már holt anyagokat is, az
ásványokat, a kalciumot és az előző életek fejlettebbé vált bomladékát, maradékát. Ezekből az
nehezebben gerjeszthető fejlettebb anyagokból, és az élettér környezetében lévő egyéb
anyagokból építve, átalakítva hozzák létre az életünkhöz (az övékhez is) szükséges
sokféleséget, a belső bonyolultságot. Ha tehát egy átlagosan 75 kg-os emberi lény életként
ismert, időben gyorsabban változó élőtömegének és a lassabban változó fejlettebb tömegének
az arányát meg kellene határoznunk, valószínűen napi 15-20 kg. természetes napi, jelen
időben változó anyagcsere (levegőbe kerülő gázok és az átalakított, a szervezetnek már nem
szükséges bomladéka) mellett, 40-50 kg időben a környezeténél gyorsabban változó, de
tartósabban bennünk élő tömeget, és kb. 20 kg., időben lassabban változó, szerves és
szervetlen (fejlettebb), nagyobb azonosságú tartószerkezetet segédanyagokat tudnánk
elkülöníteni.
Ha a 75 kg tömegsúlyra, mint a tömegközpont felé ható gravitációs eredőre gondolunk, akkor joggal
azt hihetjük, hogy 75 kg. a bennünket - a mikrokozmoszunkat - alkotó részecskék közös szerveződését a
fejlődés felé kényszerítő neutrális részecskék (lefelé, a fejlettebb centrumok, élőrétegek felé
kényszerítő) lendülettöbblet eredője, amely az ideális határfelülettől, a kezdeti szimmetriától
eltávolodásunkat jelenti. (Ha éppen szimmetriahatárnál lenne az eredőnk, akkor valószínűen nem
lenne mérhető tömegünk, nem lenne olyan kényszerítő erő, amely a túllendülés miatt a legjobb állapot
felé kényszerítené a szerveződésünket.) Ha azonban a lendületi tehetetlenség miatt túllendülünk,
elvileg a következő életünkben negatív, kifelé hatóerő fog hatni ránk, vagy a túllendülő részecskékből
felépülő utódainkra, mert bár a neutrinók nyomása befelé, de az élet a szimmetria felé kényszerít. A
tömegközponthoz közeledve ismét nő a szimmetria, a körkörösen egyenlő, izotróp erőhatás.
Mivel azonban nem haladunk a bolygónk tömegközpontja felé a 75 kg erő ellenében ható visszatartó,
azonos mértékű ellenerő jelenlétét kell feltételeznünk, amely azt jelenti, hogy egyidejűleg kb 75 kg. fel
(ki)felé ható, a túl gyors egyedi fejlődéstől visszatartó lendületerő is hat ránk. A 75 kg os leszorító erő
a két egymással ellentétes hatás jelenlegi eredője, azaz ennyivel több lendületnyomás kényszerít
bennünket az egyediség, az idő megismert irányú fejlődése felé.
Az együttműködést fenntartó a nagyobb azonosság fellé kényszerítő erő is jelen van a
mikrokozmoszunkban, azaz kb. ennyi a fejlettebb életterekből visszafelé haladó, a nagyobb azonosság
felé fejlődő, elöregedő részecskénk, amely kényszerít az isteni mező és a múlt felé. Míg az életből már
kifelé haladó, a fejlettebb élettérben folyó dolgokról tapasztalatokat, és kifelé ható lendületinformációt
a befelé haladóknak átadó, már öregedő, már megtért részecskéink minden igyekezetükkel vissza
akarják tartani a bennünk fejlődő, még tapasztalatlan fiatalabb részecskéket a túl egyedi világ
veszélyeitől, káprázataitól, addig a befelé haladó, még neutrális, a beltéri tapasztalatok jelentős
hiányával, a testi-lelki sérüléseket okozó töltésekkel, negatív tapasztalatokkal még nem rendelkező
fiatalok, ekkora lendületeredővel, szimmetriahiánnyal igyekeznek a lehetséges összes életélményt
megélni, a tökéletességhez szükséges élettapasztalatokat megszerezni.
Ha a valós, már megismert élet arányaira gondolunk, a fiatalok és az öregek átlagos arányaira, vagy
a nemzetek, országok sorsát meghatározó, az egyedi fejlődés vagy a nagyobb azonosság, az
elöregedés felé kényszerítő bal vagy jobboldali párterők az egész élőtömeg fejlődését meghatározó
erőarányaira (szimmetriahiányára) vagyunk kíváncsiak, meg kell állapítanunk, hogy a lineáris
fejlődés idején a csendes többség és benne az elöregedők és a túl fiatalok aránya csak kb. 70 :30 %.
A hatóképes, nagykorú és beszámítható individuumoknak, a fejlődést meghatározó aktívan politizálók
aránya ritkán magasabb ennél. Rendszerint ez az a 2 x 15 % tömeg a pozitív és negatív
szimmetriahiány, amelyeket a kevésbé politizáló csendes többség a választásokkor, az
differenciálódáskor az egyediség felé fejlődést erőltetőket, vagy a konzervatívabbakat támogatja.
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(Ha a már aktív fiatalok és a még aktív elöregedőkre gondolunk, az ő arányaik is hasonlóak lehetnek,
azaz a 16-22 életév körüli, az életbe befelé haladó, de még a rendezetlenséget növelő fiatalok, és a 6070 életév közöttiek, a még aktív, de a rendezettséget folyamatosan növelő, a fiatalokat az általuk már
megismert rossztól visszatartók élettéri arányaira gondolunk, ezek az átlag 60 éves életkoregymást
kiegyenlítő 5-5 %-át képviselik.
Ha feltételezzük, hogy a megfelelő életszimmetriában élő részecskéink nem növelik, nem módosítják a
testtömeg le vagy felfelé, a fejlődés vagy a visszafejlődés felé haladó eredőjét, akkor egyértelműbbé
válik, hogy a mikrokozmoszunkhoz tartozó, időben változó tömegünk részecsketömege csak átlagosan
a jelenben, bennünk (a fejlett központban) lévő, és változó mennyiség. Ez még nem tartalmazza a múlt
időben már tőlünk eltávozó, már másfelé haladó, de még másban új jövőt nem kezdő részecskéinket, és
nem tartalmazza a más mezőkből már régóta felénk szálló, majd bennünk anyagba, életbe sűrűsödő,
de még nem csak hozzánk tartozó jövőbeni részecskéinket sem.
A valódi élőtömeg tömegi mennyisége tehát nem határozható meg, csak annak a jelenünkben és éppen
bennünk összegződő pillanatnyi anyagiasodás felé fejlődés eredője, e jelen állapota. Ez az a hatalmas,
most még megbecsülhetetlen mennyiségű részecsketömeg, amely egyszerre többfelé, a rokonsághoz is
tartozik, amely, - ha segítséget kérnek a részecskéink, - rendezett irányú – most még természetfeletti
erőként ismert - erőhatást képes generálni. Az ilyen rendezett irányú töltésáramlás kelti a villámot,
amely nemcsak ioncsatornát nyit, hanem rövid idő alatt hatalmas mennyiségű, fiatal, töltött, a fejlődés
felé haladó részecske más határrétegbe átépülését is lehetővé teszi. E részecskék a szerveződésekből
más szerveződésekbe, más élőrétegekbe irányuló rendezett áramlásával a befolyásolt mezőkben is
módosítják a korábbi állapotokat és létrehozzák a testfelszínen látható jelen eredőjét.
A koncentrált akarattal felszabaduló démoni erők, a sok kapcsolattal és nagy töltéssel, erős érzésekkel
rendelkező szerveződések közös tudatának az akarataival elindított részecskeáradások. Ilyenkor
nemcsak a jelenben lévő átlagos tömeg vesz részt az offenzívában, hanem a csendes többség is
általános mozgósítás alá kerül, és ha kell a külső környezetekben lévő szövetségesek, rokonok is
bevonódnak. Így lesz a kezdetben kis helyi konfliktusból nagyobb térre és időre kiterjedő viszály, vagy
ennek a szétáradása, a kapcsolatok bevonása esetén a belháborúból több nemzetre kiterjedő, a
feszültségeket növelő, majd levezető, a helyi rendezettséget megváltoztató világháború.
Az ilyen irányú egyedi speciális képességek, kiváló koncentráció esetén tárgyakat lehet a segítségül
hívott részecskékkel lebegtetni, mozgatni, ablakokat, tükröket megrepeszteni, vagy éppen, mint Jean D.
Arc a vélt rossz ellen seregeket mozgósítani. A jó mozgósító képesség megőrzésének az ára a
részecskéinkkel törődés, a jó kapcsolattartás, a megbecsülés, a kellő hittelés nyitottsággal a belső
világunk, a mikrokozmoszunk felé fordulás.
Ha a mikrokozmoszunkban élőkisebb energiaszintű részecskéink megérzik, hogy velük törődnek, rájuk
figyelnek, hogy őket megbecsülik, mert ők számítanak, az ilyen közös lélekért, az igazán jó vezetésért
mindent megtesznek. Ennek azonban nagy az ára. Azok a szerveződések képesek ilyen koncentrált
hatásokra, akikben esetleg több generáción át nagyon nagy belső azonosság és megértés, jó arányú
elosztás alakul ki, akiknek a szülei rendszeresen a nagyobb azonosság irányába fejlődtek, és hasonló
irányba fejlődőkkel kötöttek szövetséget, vagy –és házasságot. Az ilyen szerveződések vagy a nagyobb
együttérzés nagyobb azonosság irányába, az ellenkező kontroll (hatás mérséklése nélkül) az angyali
megszállottság felé, vagy a nagyon nagy fejlett egyediség, de a nagyon nagy belső ördögibb azonosság
felé fejlődhetnek, a helyes életszimmetriától mindkét esetben távolabbra szelektálódhattak.
A magasabb szimmetriában fejlődő, egyszerre kétféle, de egymást kiegyenlítő szülői (külső-belső)
hatás alatt álló (kellően tudathasadásos) nem eléggé hívő, átlagos szerveződések nem képesek e részecske
mozgósításokra. A bennünk élő fejlettebb, de erő és hatásegyensúlyban álló ördögibb részecskék és a
még tudatlanabb ártatlanabb angyalibb részecskéink erőegyensúlya, hatásegyensúlya megakadályozza
a szélsőséges élethelyzetek kialakulását, a túl szimmetriátlan életáradás felerősödését, és valamelyik
fejlődési lehetőség, túl falaszterikus jövő vagy a túl konzervatív sötét középkor, a múlt iránya felé a
jelenünket elvivő megerősödését.
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Ezeknek az (szervezetben lévő) anyagoknak, időben változó, változtatóképességgel
rendelkező életeknek a nagyobb része a vízben oldható, bomlékony, elgázosítható,
felbontható, átcsoportosítható energiahordozó, míg a kisebb része éghető zsírszerű fehérje
energiában gazdagabb, fejlettebb, a többieket uraló, az életterünk alakulását, fejlődését is
meghatározó alszerveződési kolóniákból, az életteret alapítók leszármazóiból állnak.
A belülről nézve élettér, kívülről nézve a nagyobb energiaszintű lény addig tud közös
szervezettségű, egymásra utalt szimbiotikus társadalomban élni, amíg a belső rend
meghatározó, és a kezdetben dominanciába kerülő alapítók meg tudják tartani a belső rendet,
az elosztást és az életegyensúlyt, az ideális élettér állapotát. Amíg ez az állapot látszik kifelé,
amíg a szervezetből eltávozók csupa jóra emlékeznek, addig a környezetbe eltávozók által
szállított jó hír miatt a betelepülők aránya a kitelepülők arányával egyenlő, vagy annál
nagyobb lehet. Ha az egységnyi élettérben, a szerveződés mikrokozmoszában elromlik az
életegyensúly, az elosztás, azaz kedvezőre változnak a termelők és a fogyasztók, az eltartók és
az eltartottak arányai, a szervezettség elromlik, a szerveződés, az arányok helyreállítása nélkül
menthetetlenül elöregszik, mint már egymásra utalt élőrendszer működésképtelenné válik.
Mindegy, hogy külső vírus, vagy a belső hegemóniába került, a megfelelő arányok
megtartására nem képes vezetők, a túlfejlődő, elrákosodó élettérben túlszaporodó eltartottak
túlélőkké fejlődése váltja ki a gyorsabb elöregedést, az élettér, a szerveződés organikus
rendszere ilyenkor káoszba kerül, és ha nem javítják meg, az egyedként ismert szervezet, a
szerveződés, elhal, felbomlik. Bár a sokat vitatott kérdésre, - hogy van e élet a halál után, igennel kell felelni, de ez az élet eltérő összetételű organizációból és sokkal kisebb, az elődöt,
az élettér szervezettségét, felbomlását túlélni képes nagyobb életrugalmasságú, nagyobb
biodiverzitású egyedekből és a természetszerűen rugalmasabb fiatalabb nemzedékekből áll.
Az egyed, mint individuum élettér, mint egymásra utalt organikus életközösség a
környezet időközben változása miatt azonos összetételben, azonos tudásban és
képességben megismételhetetlen, egyedi és egyszeri alkalom, bár analóg tulajdonsági
eredőjű, analóg tendenciában változó nagyobb vagy kisebb energiaszintű életek
szükségszerűen kialakulhatnak, de a környezet közben megváltozik és az igény másfelé
fejleszt.
Az elhaló, felbomló életterek után az önállóan de más szerveződésekben is élni képes
részecskék választás elé kerülnek, hogy merre és hogyan tovább? A választási lehetőségek
együtt és a korábbi élettérben (lamináris életáramlásban) maradni, megőrizni a belső
összetételt, (Pl. a sejt tulajdonságait), vagy megtartva a korábbi arányokat a felbomló
élettérből kifelé, a kisebb változássűrűségű Isteni mező felé távozni, és az egyre kisebb
változássűrűségű, egyre kevesebb életeseménnyel járó lélek (szellemi) életet folytatni. A
választási lehetőség része, hogy a felbomlókkal éppen ellenkező irányba haladva, fejlődve,
társulva a hasonló fejlettségű másokkal, az élet sűrűjébe haladókkal a nagyobb változás
sűrűségű, de kisebb térméretű és ezért gyorsabban élő, számunkra kaotikusabb életet
választani. A hogyan tovább választása életpálya és életirány változást fog okozni, amely a
továbbiakban meghatározza az új fejlődési irányt vevő szerveződés társulási és
továbbfejlődési, továbbélési lehetőségeit. Ha a korábbi élőréteg elhagyása, a kisebb vagy a
nagyobb változássűrűség mellett döntenek, a szerveződési egység képessé válik az
egyediségét, a képességeit, és a tagjait más szerveződésbe, más élettérbe átmenteni, így együtt
meghatározhatják egy újonnan létrejövő utódszerveződés külső, vagy és belső tulajdonságait,
az Orr, a fül stb. alakját. Ha a részecskéknek nagyobb a feszültségük, és nem tudnak
egymással tovább együttműködni, ezért egymástól nagyobb távolságra helyezkednek el, a felbomló
élettér korábbi átlagához képest kisebbé válik az egységnyi és az átlagos sűrűségük, de az
életáramláshoz nagyobb teret igényelnek, ezért az ilyen szerveződés a korábbi élettérből a
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csillagközti mennyei élettér, a kisebb változássűrűségű környezet, a felsőbb, külsőbb
élőrétegek felé fejlődik. A kisebb térsűrűségűre bomló, megritkuló, elgázosodó, az Isteni
mező felé haladó szerveződésekre sokkal kevesebb, a fejlődés és a nagyobb eseménysűrűségű
élettéri centrum felé gravitációs eredőt keltő neutron hat, ezért a rájuk nehezedő életnyomás, a
kölcsönhatás időbeli eredője is csökken. Ez a szervezeten belüli fejlődés lehetőségeire is igaz,
az elhaló sejtek a külsőbb élőrétegekbe kerülnek, miként a fák elhaló sejtjei a kéregbe, az
ember hámló bőrsejtjei a bőr külső felületére, majd az aurába (kifelé) távoznak, miközben
még egy ideig védik az életteret, az utódokat a környezet hatásaitól.
Más azonban azoknak a kisebb egységnyi alszerveződéseknek, életsejteknek, molekuláknak,
atomoknak a sorsa, amelyek az azonos élőrétegben és a közel azonos fejlettségű
szerveződésekben maradást, a környezetbe áttelepülést választják. A jó cipészekre, a jó
szakmunkásokra, mérnökökre, tanítókra és az orvosokra stb. a szomszédos, még fiatalabb,
vagy szervezettebb állapotban lévő nagyobb energiaszintű közösségeknek is szükségük van.
Az egyedi és az adott élettérben hiányzó tudással, képességgel vagy képzettséggel
rendelkezőket, és a még fiatalabb, az életteret fiatalító, annak a hatóképességét növelni, és az
új környezethez (és annak az elvárásaihoz, a törvényeihez) alkalmazkodni képes, magas
változtató-képességű szerveződéseket mindenhol szívesen látják. A más szerveződésekbe,
életterekbe bevándorló, még utódokat nemzeni képes fiatalok rugalmasabbá teszik, fiatalítják
a bevándorlást lehetővé tevő szerveződéseket, növelik azok hatóképességét, a környezethez
viszonyított életpotenciálját. A fiatalok és a felülképzettek, a még nagy életrugalmasságúak
kivándorlásával járó emigráció rontja az elvándorló eredőjű életterek lehetőségeit, elöregíti az
elhagyott szerveződéseket, de ugyanez a hatás javítja a befogadók életesélyeit és lehetőségeit.
Gondoljuk tovább, azon fejlett, vagy az adott szerveződéshez képest túlfejlett
alszerveződések, sejt, molekula, atom stb. részecske kolóniák, egyedek sorsát, amelyek nem
az élettér külső, és kisebb változássűrűségű része felé, hanem egy nagyobb változássűrűségű
fejlettebb élettérbe, élőrétegbe veszik, a hogyan tovább fejlődés irányát.
Ha a még magas együttműködő képességű alszerveződési egységek, a kisebb méretű lények
olyan, a hatóképességüket sikeresen koncentráló kisebb közösségbe szerveződnek, fejlődnek,
amely képes a nagyobb változássűrűségű, bonyolultabb környezetben is együtt maradni,
megtartani, vagy még növelni a kialakult szervezettséget, akkor azok a korábbi élettérnél
sokkal fejlettebb szerveződésbe is sikeresen beilleszkedhetnek. Az új szerveződésben is élve
maradó és szaporodó képes olyan szerveződéseket, akiket a gazdalény erre szakosodott
falósejtjei sem tudnak lebontani, ellenállóképes baktériumokként, vagy vírusokként ismerjük.
Ha nem okoznak az új gazdalényben lényeges egyenlőtlenséget, helyi elosztási zavart,
sikeresen beilleszkedhetnek, bár a helyiekhez képest jövevények, idegenek maradnak, de a
fiatalabb nemzedékekben beolvadó, beházasodható geberációik már elfogadottabbakká
válhatnak. Ha az elfogyasztó szerveződés sejtjeinél, alszerveződéseinél fejlettebbek a
bevándorlók, ők emelhetik a közös fejlettség eredőjét, a közös tudást és hatóképességet, de
egyúttal növelik a konkurenciaharcot is azokon az életszinteken, amelyet a tudásukkal és az
egyediségükkel képviselnek. Ha a terület hiányterületnek számít, akkor a ,,külföldi,, kutatók,
szakemberek hamarabb elfogadottá válhatnak, de ha éppen egy túltelített életpályára kerülnek
be, amelyen nagy a tolongás, bizonyára sok ellenséget szereznek.
A hatóképességet új (kis) együttműködésekbe, sikeres szerveződésbe tömörítő vírusszerű
lények, a környezetnél jobb belső együttműködés miatt kisebb egységnyi térrészben is
elférnek, ezért e fejlett szerveződéseknek nő a környezeti térhez viszonyítható sűrűségük, az
információ sűrűségük és a változássűrűségük, de csökken a térméretük. A nagyobb egységnyi
térsűrűség viszont nagyobb kölcsönhatási eredőt hoz létre az analóg, de hidegebb téridőbeli
sűrűségi szerkezettel rendelkező neutrínókkal, így a nagyobb életteret jelentő fejlettebb
centrum felé áramló neutronok (az Isteni angyalok) több kölcsönhatást gyakorolnak e
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szerveződésekre. Ez miatt a fejlettebb, nagyobb részecskesűrűségű, nagyobb információ
sűrűségű szerveződésekre állandóan nagyobb gerjesztés, nagyobb tömörítő és nagyobb
gravitációs leszorító erő hat, mint a visszafejlődőkre, amely biztosítja a belső életterekben az
információs energiahatás, átadás folyamatosságát. A kisebb térméretbe tömörödő, időben
gyorsan változó részecskék terében azonban magas az egységnyi időre jutó változás sűrűség,
a kisebb méretű egységekben gyorsabb a fejlődés. Minél több, időben változó, és
változtatóképességgel rendelkező egymást is gerjeszteni képes részecske zsúfolódik
egységnyi térbe, ott annál magasabb lesz az időszakra jutó események és kölcsönhatások
száma, gyorsul az idő rohanása. Ez az együttműködésben és az együttélési sűrűségben
fejlettebb szerveződésekre megkülönböztetően ható tömörítő erő hozza létre az idő
látszólagos egyirányú áramlását, pontosabban az egyedi képességek felé ható fejlődés
centrális irányának a kialakulását.
A nagyobb adatsűrűséget, nagyobb információs sűrűséget képviselő, több egységnyi
élettapasztalattal, rendezettebb egységnyi tudással és ezért nagyobb áthatoló képességgel
rendelkező szerveződések ügyesebbek az egyedfejlődés felé haladásban, sikeresebben viszik
tovább a beléjük plántált, a megszerzett, összegyűjtött és bennük rendszerezett információkat
a még fejlettebb, nagyobb változássűrűségű centrumok, életterek felé.
Az Igazságos Isteni mező ezzel biztosítja a kifejlődött tüzes életterekben élő ,,halhatatlanoknak,, a
kellő fejlettségű információs energia utánpótlását, akik a kis energiaszinteken mindig gyorsabban
végigmodellezik a fejlődés lehetséges és járható útjait. Ez az a hatás, amiért a fejlődés nem
véletlenszerű, és bár a nagyon gyorsan változó pokolibb életterekben még minden hatás lehetséges, és
annak az ellenhatása is gyorsan kifejlődhet, de az életnek káros, az életminőséget rontó hatások
nagyobb energiaszinteken, nagyobb közösségekben már nem fejlődhetnek ki, nem kapnak az együtt élő,
erkölcsösebb, a törvény alapján élő és együttműködő szerveződési egyedektől, ezek vezetőségétől és a valódi
csendes tömegtől támogatást. A maguknak mindent megengedő féktelen (vad) szerveződések azért
fejlesztődnek ki, hogy az ő gyors, de kisebb térméretre, és mennyiségében is kevesebb szerveződésre
jutó rövidebb életidejükben lemodellezzék a változás, a sors véletlenszerű, és a nagyobb
életszimmetriában változó közösségek együttélését is lehetővé tevő fejlődés járható útjait.

A kisebb energiaszintű szerveződések fúziós életterekben időben gyorsabban kifejlődő
poklok tehát olyan kísérleti laboroknak, fejlesztő műhelyeknek tekinthetők, amelyek az
egymás kiirtásának, a szerencsétlen fejlesztési irányoknak a meggátlása véget jelentősen
elkülönítődnek egymástól, amelyekben a kaotikus magas változássűrűségben a fejlődés
járható irányai, az élet kiszámítható hatásai lemodellezhetők és kifejleszthetők.
A gyors fejlődésben lejátszódó, egyedi életként ismert, de mégis magas életszimmetriát
megtartó, a szervezetekbe kerülő életprogramok, változási sorozatok azután kikerülnek a
kisebb változássűrűségű, a több és kényesebb, még angyalibb részecskének is megfelelő
életminőséget adó életterekbe. A fejlődés járható változatait, a pokolibb élettérben kifejlődött, még e
körülmények között is szimmetriát tartó, az ilyen gyorsan és már törvénytelenül változó világot, életteret
otthagyó, de jó probléma megoldó képességű, az adott térben élőhöz viszonyítva az egyediségben és bizonyos

képességekben fejlettebb szerveződések szállítják a külsőbb, kisebb változássűrűségű
élőrétegekbe, ahol a befelé igyekvő, a hozzájuk képest még neutrálisabb angyalabbakkal
párba szerveződnek és átadják a fejlettebb terekben megismert életvédő információkat.
Az életet őrző, irányító, fejlesztő isteni mező közös tudatának a vezetői így alakítják ki az
átlagos tudású, az életet fenn és életszimmetriában tartó változást, az információ megfelelő
cseréjét, az életenergia külsőbb életterekben, a valódi környezetbe megfelelőbb elosztását. Ha
valahol nem a terv szerint alakul, és idő előtt elromlik az élet, jön a gondviselés beavatkozása,
és a rossz programot törlik, helyette egy környezet barátabb, közben kifejlesztett, fejlettebb,
(fiatalabb), együttműködőbb, korszerűbb életprogram változatot léptetnek életbe. A fejlettebb
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életterekből kifelé szállókkal gyorsíthatják a nem elég tempóban változó unalmas evolúciót,
míg a hidegebb csillagközi térből szállított neutrínókkal lassíthatják a túl korán szerveződési
nyárba fordult életfolyamatokat, visszaállíthatják az időt.
Az én testem és az én vérem:
Az Istennek tudott mondás valószínűen az eredetében is igaz, amely az anyagba és a párba kapcsolódó
életszimmetriáról szól. Az én testem a kenyér, a gabonából készült étel, az angyalibb és ártatlanabb
neutrálisabb energiára vonatkozik, amelyet a napfénnyel és a fejlettebb életterekből, a csillagok
belsejében kifejlődött, az anyagiasodás felé fejlődő friss életvariációkból kapunk. A még nem nagy
egyedi tudású, nem nagy élettapasztalatú kenyérenergia sok neutrális részecskéje még a gazdagodás,
az élménygyűjtés felé fejlődik, amely sok lendületenergiát (fotont) tárol, de ez az energia nem tartós,
és az elfogyasztása után hamar kifárad. E részecskék az életbe szerveződés tavaszát és nyarát, az első
felét, az energiafogyasztó, a rossz felé haladó jót, az életbe épülés relatív pozitív oldalát képviselik. Ez
az egyedi tapasztalatszerzés, a rossz felé fejlődő de még a részecske összegződés állapotában lévő
neutrálisabb, fiatalabb anyag a testünkben keveredik és párba épül az életből már kifelé haladó, a már
a szeretetadás, a mérséklet támogatást adótapasztalt szétáramló részecskékkel rendelkező,
megfiatalodott de már érzelmileg is töltött anyaggal.
Az én vérem, a bor, arra a már erjedésen, az életet szelektáló, megtisztító életesemény sorozaton is
keresztül ment, tapasztaltabb, az Isten felé visszatérő, nagy azonosságú – már az életáramlás
szabályait megtartó - részecskékre vonatkozik, akik már megjárták a pokol kapuját, az azonosság
ellentétté szelektálódását, akik már megtisztult borként, kiforrták magukból az Istenben és a
gondviselésben nem eléggé hívő (bízó) részecskéket. Az illékonyabb, fiatalabb, érzékenyebb részecskét
tartalmazó, nagy hatóképességű, megfiatalodott energiában dús ital, már az egyedfejlődésen és a
szerveződési őszön átesett, és a szerveződési tél az elfolyósodás és az energiaadás nagy azonosságú
folyadék, - a megtért bárány - állapotában van, amely a mértékkel fogyasztása esetén támogatja az
életet. Míg a bort alkotó anyag elöregedett részecskéi már ismét a szétáradás, az egymástól távolodás
irányába fejlődnek, és elpárologva, elillanva megfiatalodott kisebb energiaszintű, más mezőkben
összegződő fiatalokként, bennünket - mértéktelenebb fogyasztása esetén – megrészegítve, más mezőkbe
viszik a változtató képességüket, addig a gabonából készült kenyér még a más mezőkben keletkezett, és
itt nálunk, a gabonában és bennünk összegződött, kiteljesedett, beérett életenergiából szerveződik.
Hasonlóan, a gerincvelő csontokkal védett, jól árnyékolt terében másodpercenként sok millió idegen mezőkből
kibomlott, megfiatalodott vérsejt képződik, azaz a más mezőket elhagyó fiatal életerős részecskék e fokozottan
védett terekben átmeneti nyugalmat, ellentétes életfázisban lévő párkapcsolatot és a fejlődésre, és a szaporodásra
is alkalmas kellően rendezett, az életáramlásra alkalmas életteret találnak.

Miért születik, fejlődik az átlagos családban nevelkedő egyik gyermek (szerveződés)
zsenivé, a másik átlagossá, vagy degenerálttá?
Az áltagos családban az utódokra fordított szeretet, a figyelem, a gondozás eredője nagyjából
egyforma, és a genetikai anyagok is látszatra azonos szülőkből származnak, tehát viszonylag
azonos fejlettségűek. A legalább kilenc hónap, de inkább 12 – 15 hónap átlagos idő, amelynek
el kell telnie a testvérek magzati kifejlődése és megszületése közben, abban bizonyosan más,
hogy a környező fejlettség és az elődszerveződések tapasztalatai is közben fejlődik, de
leginkább az időben gyorsabban változó környezet állapotában lényeges különbségek
alakulhatnak ki. Ha csak az eltérő időben, hónapban, évszakban bekövetkező fogamzást és azt
követő fejlődés energia ellátottságát, a fejlődési időszaknak a környezetben változó
tendenciáit vesszük figyelembe, akkor egyértelművé válik, hogy nem mindegy, hogy a
közben állandóan az energia ellátottságában, a szerveződési állapotában változó környezet a
szerveződés kifejlődése alatt mennyire jól szervezett, mennyire egyenletesen ellátott
energiával. Ha az elődökben a később közös szerveződésbe, utódokba kerülő genetikai
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keverék, a szaporodást, az életversenyt elindító nemi hormonok és az ivarsejtekbe szerveződő
reprezentáns anyag kifejlődésének az átlagos idejét is figyelembe vesszük, akkor valószínű,
hogy a megszületés előtt a kifejlődő magzatba szerveződő örökítő anyag legalább egy évig
fejlődik, azaz az egyesülését és a fogamzásként ismert vegyülését megelőzően már legalább
három hónapot külön élt a későbbi párkapcsolatra kerülőktől. Ez idő alatt a kisebb
energiaszintű örökítő anyagnak ki kellett fejlődnie az átlagos szintre, vagy az fölé, meg kellett
ismernie a szerveződéshez szükséges általános ismereteket, szaporodásképessé kellett válnia,
és olyan magas életszimmetriát kellett az előélete során tanúsítania, amely miatt kiválasztott
lehetett a későbbi élettér alapításra, az új szerveződés domináns vezetői csoportjába kerülésre.
Ehhez gondos részecske elődök, jó szülők kellenek, és a reprezentáns részecskéknél
feltételezett egy év életidő első negyedének, a még nemi kapcsolat nélkül különélő
neutrálisabb, szexuális töltéssel még nem rendelkező fiatalságnak a tapasztalatszerzése, az
önállóság megszerzése. Ez idő alatt, egy teljes, de nagyobb energiaszintű környezeti ciklus
lezajlott, tehát a szerveződéseket alapítók első domináns alszerveződések részesei lehettek a
külön (előd) szervezetben és a környezetben eltöltött fiatalság felvirágzásának, a szerveződési
tavasznak, a párkapcsolatra lépés után a kiteljesedésnek és a szerveződési nyárnak, az egyre
nagyobb létszámúra szaporodásnak, és át kellett élniük az első differenciálódás, első életkrízis
időszakát, ahol a párok egymáshoz csiszolódhattak, egymásra utaltabbak lettek. A születés
előtt eltelő szerveződési időben dől el a legtöbb utód sorsa, hogy a kifejlődő időben kellő
életképességre tett e szert, kellően megértette e az élet és a szerveződésben őt segítő társ, az
élet szimmetriájának a lényegét. Ha az első nagy életkrízisben, mint vízválasztóban, az
önállóságra jogosító eseményeket sikeresen el tudta irányítani, és az életben és a kellő
rendezettségben maradáshoz megfelelő megoldásokat választott, azaz meg tudta őrizni a
szervezetében a dominanciát és a megfelelő egyedi rendezettséget, a további életbe és
nagyobba szerveződéshez zöld utat kaphatott. A megszületés már csak akkor történik meg, ha
ez az életképesség, az életszimmetria és a megfelelő szervezettség bizonyíttatott, különben
vetélés, idő előtti szerveződési bomlás, azaz magzati elhalás következhet be. A tapasztalat
szerint az első egy évet megérő, a születésig megfelelően fejlődő, és az életképesség után
megszülető szerveződések átlagosan hatvan – hetven évig meg tudják őrizni az alapítók
szerveződési dominanciáját, a megfelelő életcélokat, és az élettér megfelelő szerveződési
szimmetriáját. Közben a szerveződés átalakul, és a benne váltó kétpárti demokráciában hol az
apai, hol az anyai felmenők genetikai állománya szerez átmeneti dominanciát, a szerveződés
sorsát és fejlődési irányát egy időre meghatározó vezetői, kormányzási megbízatást. Az éppen
hatalomra kerülő pártok sok szerveződési hibát követhetnek el, de amíg a rendezett
hatalomváltás átlagos demokráciában megfelelően történik, egyik fél sem szerezhet
diktatórikus irányítást, a másik felett egyértelmű hegemóniát. Ha mégis túl domináns
szerveződési állapot, hegemón élettér alakul ki, a rend meggyengül, és a fejlődés megtorpan
és a szervezet hatékonysága csökken. Az új párkapcsolatokban betolakodó idegen genetikai
képviselő sokszor megbontják a rendet, a kétpárti egyetértést, de amíg ezeket az eltérő célokat
szolgáló idegen hatásokat a szervezet le tudja küzdeni, a demokratikus kétpártrendszer
megfelelően működhet.
Ha a fogantatás előtti időszakot legalább a szerveződést alapítók fiatalkori életidőszakát is
figyelembe vesszük, akkor fontos, hogy ennek az időszaknak milyen az ő életterükben az
energia és rendezettségi ellátása, azaz a szülők milyen családból származnak, és milyen
szerveződési állapotban voltak amikor ők fogantak. Hogy a Kunta-kinte ősi családfájáig ne
kelljen visszamenni, a lényeget a korai szerveződési élettér állapotokat csak és a szülői
szervezettség élettér, életidő állapotáig vesszük csak figyelembe. Ha az elődök a fogamzás
előtt jó módban éltek, azaz magas energiaellátásban részesült az utód, akkor ő a fiatal
korában, a bőség állapotában, valószínűen a szerveződési tavaszban, vagy nyárban fejlődött
először ki. Az ilyen szerveződésekben az a fiatalkori (angyalibb) tapasztalás rakódik ki, hogy
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energia van bőven, de azt jobban kell szervezni, ezért ők állandó szervezőkké, a
rendezettséget folyton növelőkké, az életük elején energiaadókká válnak. Az ilyen
szerveződések általában optimistábbak, a tavaszban vagy a nyár előtt, az energiabőség és a
még nagyobb rendezettség állapotában fogamzottak, Nyilasként, vagy Bakként születnek.
Ehhez sokszor hozzájárul, hogy a környezetben a legtöbb energiát adó szomszéd bolygók, a
Föld testvérei rendszerint Földközelben, vagy azok szórási síkjában az egyenlítői időspiráljuk
egymást erősítő metszései éppen áthaladnak a születés előtt fejlődő élettéren, vagy éppen
nagy a csillagtéri aktivitás. A Napba, vagy és a környezeti nagybolygókba ilyenkor az
átlagosnál több idegen anyag, neutronmező, vagy fejlettebb töltéseket szállító részecskemező
érkezhet, ami a Napban napkitörésekben, a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunuszba csapódó
szerveződések kilökődő és a környezetet elárasztó új részecskepárjai pedig a látható
gázburkok, a külső felület, élettér foltosodásként észlelhetők. Ezen környezeti
szerveződésekben, és a még közelebbi élettérben a Földön történő nagy erejű változások
nyomot hagynak a fiatal embrionális, és természetesen a növényi és az állati
szerveződésekben is. Ha a szerveződési idő első része tehát jól szervezett élettérben és magas
energia ellátottságban, sok környezeti energia állapotában kezdődik, akkor az utód ebben az
állapotban folytatja az evolúciót. Optimista energiaadó, az energiáját a környezetre pazarló,
mindig másoknak adó. Míg az ilyen fiatal szerveződés kifelé nagyon együttműködő és
készséges, és az élete első időszakában, (vagy a lélek első néhány életében) nagyon
segítőkésznek mutatkozik, benne demokrácia és szólásszabadság (szabadszájúság) alakul ki,
sokszor meggondolatlanok, hamarabb jár a szájuk, mint az eszük. Tipikusan azok az emberek,
akik a maguk érdeke ellenében is kimondják az igazságot, és maguk, a bennük fejlődő
részecskeélet helyett mindig másnak segítenek, pazarolják a drága életenergiát, az életerőt.
Azok a szerveződések, amelyek azonban kedvezőtlen első fiatalkori élettapasztalatokra
tesznek szert, mert vagy nagyon energiaínséges időszakban fogantak, fejlődtek az életük
elején, vagy rosszul ellátott, kevésbé gondozó családban nőttek fel, eleve rendezett energiába
szegényebbekké fejlődtek, az ő értékrendjükben az ilyen vagyoni javak, hatások megszerzése
elsőrendű életcéllá vált. Az ilyen szerveződések első időszaka fogamzása a környezeti
bolygók távolabbi állapotakor, vagy az idősíkjának az eltérő, a fejlődési térséget elkerülő
szórási síkja miatt nem adtak nagy azonosságú rokon részecskét, helyette a külső térből
érkező, a helyi szokásokat kevésbé ismerő, tapasztalatlan idegenek, a sokféleség épült
beléjük. Ezek a beérkező fekete felhőkben jövő, erősebben töltött, nagy azonosságú, sokszor
azonos de túlfejlődött csillagból éppen kiszabaduló, a helyi forradalom által megváltott
részecskék rossz életkörülmények és nem éppen megfelelő életidőben fogantak, fejlődtek.
Ezek a fejlettebb életterekből együtt érkező erősebben töltött, indulatos, sok korábbi
vagyonuktól, a javaiktól megfosztott részecskék azonban jobban összetartanak, bennük, mint
új életszerveződésekben nagyobb belső demokrácia alakul ki. Az ilyen szerveződések kifelé
az anyagiassá és pénz-sóvárakká válnak, önzők és egoisták lesznek, akikben azonban belül
magas elosztási rend és megfelelő belső életszimmetria jól működik. Ezek a szerveződések
(eredői) meggondoltabbak, sokkal jobban maguk felé görbül a kezük, kevésbé szókimondóak,
a cselekedeteiket nem a kifelé segítő akarat, hanem a belső érdek, a belső részecskesűrűség jó
ellátásának az igénye működteti. Folytathatnánk a gondolatsort, hogy az Asztrológusok e
téren állandó kíváncsiságát egy kis támogató információval kielégítsük, hogy miként alakul ki
a fogamzási időszakban az éppen szimmetriapontokon lévő szerveződésekből a mérleg típusú
élet, és miként a szűz, az oroszlán, de ezt az anyagot egy későbbi jegyzőkönyvbe szánja a
szerkesztő. A lényeg az, hogy a fiatalkori, a fogamzás előtti három hónap és a fogamzástól a
megszületésig tartó első időszak a meghatározó a személyiség első külső és belső
tulajdonságaira, az adott életben tapasztalható reakciókra, ez dönti el, hogy a szerveződés
milyen életciklusban és milyen tapasztalatokkal kezdi az első életét., az életre kelt
környezethez való viszonyát.
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A nem eléggé egyedi, tehát e szempontból alulfejlett genetikai anyagból alapított
szerveződésben éppen olyan magas szimmetria alakulhat ki, mint a fejlettebbekben, sőt néha
pont bennük alakul ki magas belső szimmetria, amely viszonylagos, és mint tökéletesség a
környezet aspektusából nem mindig észlelhető. A belül fejlett szerveződéseknél többször
fordul elő, (főként a magukat belülről látó nőknél) hogy a jobb és egyenletesebb belső
elosztás miatt jelentősen túlértékelik magukat, önteltté vagy /és beképzeltekké válnak,
miközben kifelé mutatott együttműködési eredőjük sokszor siralmas. Ezek a lények a saját
belső tökéletességük, a nárcizmusuk önimádatában sokszor másokkal nem eléggé
együttműködők, kicsi a leadott teljesítményük, rossz az életszervezésük, mindent csak
maguknak akarnak. Általában kíváncsiak, minden újra fogékonyak, megfelelően érdeklődők,
többnyire energiával ínséges időszakban, a tél elején, vagy a ősz végén fogantak, és Iker vagy
skorpió jegyben születtek. E szerveződések valóban sokkal többet törődnek magukkal, de pl.
az iker kifelé jó együttműködő, de szélcsap, a Bak ideális társa, de a skorpió már nem tud
csak a hasonlóakkal és a még fejletlenebbekkel együttműködni, pontosabban azok
kihasználására van szüksége az életben maradásához. Az ilyen kedvezőtlen időszakban
foganók, fejlődők rendszerint energiaadó társat választanak, ők a fekete lyukak, akik az
optimista kék szerveződésektől és a környezettől állandó energiára szorulnak, akik egyedül
nem képesek tartós önálló, kellő külső szimmetriával rendelkező életre. Többnyire nagyon jó
a táplálékhasznosításuk, jó az emésztésük, nagyobb a belső tűz bennük, ezért kevésbé
hajlamosak a hízásra, inas, szikár, nagyobb belső sűrűségű emberekként élnek.
Tény, hogy az szerveződést alapítók, az élet végéig dominanciában maradók első életidőszaka
és a fogamzás (a részecskenász) előtti első időszak meghatározó a későbbi szervezetre, a
szerveződés ezt követő életére, a részecskék mikrokozmoszban, szimbiózisban együttélésére.
Ha a reprezentáns genetikai állomány a tudatában nem eléggé fejlett, akkor az életteret
alapítókhoz ilyen kevésbé fejlett, de a jó elosztást szeretők fognak csatlakozni, ők lesznek
többségben és valószínűen az együttélés során egy élet végéig is ők maradnak dominanciában.
Az ilyen kifelé nem hatékony élettérben a fejlett részecskék nem szívesen települnek be, csak
részecske vőkként, vagy és menyekként, megtúrt, elviselt idegenekként társulnak be, a pénzt
nagyon szerető, de a vőket menyeket nehezen elviselő anyósok legnagyobb bánatára. Ezért
valószínű, hogy a szerveződés eredője, közös tudata megtartja a szerveződést alapítók
dominanciáját, és nem fejlődik, tanul (a külső együttműködés felé) a szerveződés, inkább
mindig az anyagiasság, a matéria, az egyediség és a kezdeti adottságaik felé fejlődik. E lények
azonban szülőként a felcserélt élethelyzetben azonnal megváltoznak, és már az ellenkező
véglet felé akarják a csak több életen át mássá fejlődni képes utódaikat befolyásolni.
(A könyv végén Moetrius egyszerűsítve 10 életfejlődési időszakra, lélekfejlődési szakaszra bontva felsorolja az
emberi lélek azon fejlődési lehetőségeit, amelyek alatt eléri a tudati váltás lehetőségét, a tudatfejlődés
lehetőségét, amely alatt vagy az önző emberszerveződés felszabaduló részecskéiből ismét nagy együttműködő
képességű neutrális angyalokká, vagy ezekből, erőszakos, másokat elnyomó ördögökké válnak.)

Az egyediségben nem jó lehetőségű, a jobban elosztó, a belül demokratikusabb, de kifelé
kevésbé együttműködő szerveződések is fejlődnek, bár néhány életidőszakot ilyenként tölt el
a lélek, mire megtanul együttműködni és felismeri, hogy megfelelő külső – belső szimmetriát
kell tartani. E lények az életük első időszakában kifelé nem jeleskednek semmilyen lényeges
képességgel, csak egyediséggel, de belül ők nevelik, bontják a jövőben ez miatt sokkal
együttműködőbbé váló részecskegenerációját nagyobb együttműködő képességű angyali
generációját.
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Az élet egyik végletét, a túlfejlett egyediségűek képviselik, akik egyre nagyobb belső
bonyolultságúak, de a fejlettebb alrészecskéik e lényeknek azonos irányokba, azonos
életcélokra szakosodnak. A fejletekhez hasonló adottságú, hasonló analóg fejlettségű
részecskék csatlakoznak, és a szerveződéseket kiegészítő eltérő társak, feleségek, férjek csak
a szerveződést kiszolgáló segédszerepet kapnak. A fejlettek így egyre fejlettebbekké válnak,
egyre egyedibbé, speciálisabbá fejlődnek.
A tudósok, mint életterek, olyan sikeresen együttműködő, azonos irányba fejlődő részecske
teamokból szerveződnek, amelyek több életgeneráción át azonos irányba fejlődve valamilyen
szakosodásban egyedivé erősítik egymást. Az ilyen szerveződésekben az azonos célokra,
azonos szaktudás felé fejlődő részecskék nemcsak sikeresen támogatják és kiegészítik
egymást, de az eredőjük és a hatékonyságuk, a szaktudásuk egyre sikeresebb lesz egy
speciális területen, de ennek az ára a másoktól, az átlagos képességűektől elszakadás,
eltávolodás, az érdeklődési körön kívülálló tömegtől az egyediség felé fejlődés.
Míg a fejlettekben a belső demokráciában élők az egyik részét, az életkör kezdetét képviselik
a bennük jó élni részecskéknek, addig a külső együttműködő képességben a legfejlettebb, a
vegyes állományban a túl nagy azonosság diadalomra kerülése az életlehetőség másik véglete,
a lélekfejlődési körfolyamat végét (vagy a másik fordulóját) jelenti. Az a közös a kétféle
egymástól eltérő szerveződéseknek, hogy mindkét szerveződési eredő demokratikusabb,
jobban élő, jobb életteret, szerveződési állapotokat akar biztosítani a részecskéinek. Azonban
míg a nagyobb azonosságúak egyértelműen a külső együttműködést erőltetik, ösztönösen erre
és az energia, a jó adására késztetődnek, az előző fejlődési időszakban megszerzett átörökített
tudása határozza meg a lényüket, addig az egyediségben túlfejlett lényeknél ez már tudatos a
belső jólétre, a belső együttműködésre törekvés. Míg az ösztönösebb, érzékibb belső
többséggel rendelkező a tudatban még fejletlenebb lények tudattalanul kártékonyak és
gonoszak kifelé, addig a túlfejlettek, a belső élet nagyobb szimmetriája érdekében már
tudatosan vétenek az élet törvényei ellen, az életbe szerveződés szimmetriája ellen.
Bocsáss meg neki Istenem, mert nem tudja, hogy mit cselekszik – mondás, a nagyobb
egyediségű, de még fejletlen tudatú részecskeszerveződése hibázásaikor szokott elhangozni,
de a már sok életismerettel, sok tudati információval rendelkező túlfejlettekre ezt nem lehet
elmondani. Ők bizony rendszerint tudják, hogy mit cselekszenek, és azt is, hogy a saját
érdekükben kik ellen. Ők már kezdik (félre) érteni, hogy az életbe szerveződés a bennük élő
Isten, a bennük élő részecskenép (a rész) ellátásáról szól, de rendszerint hajlamosak elfeledni,
hogy e közösség nagy része rajtuk kívül az egészben szerveződik, és hogy ezért külső – belső
életszimmetriát kell tartani. Mivel a mikrokozmoszukba szerveződött (belső) túlfejlett
részecskék közelebb vannak, még azonos mennyiség esetén is nagyobb a közös lélekre tett
hatásuk, a közeli nagyobb tudású tanácsadók befolyása erősebb, az érdek érvényesítése
sikeresebb.
Miként a nagy egyediségűek belső nagy szimmetriájának, a megfelelő belső elosztásnak az az
ára, hogy kifelé nem tudnak jól együttműködni. A nagy tudásúak sikeres egyediség felé
fejlődésének is megvan az ára, ők a hozzájuk kevésbé fejlett nagy (fő) tömeggel nem tudnak
együttműködni. Az egyediség felé fejlődés azonban nem lehet végtelen (csak egy
lélekfejlődési körön belül) ezért az ilyen fejlettség elérése, a lélekfejlődés vége totális
átalakuláshoz vezet. Az ilyen materialista, sok bűnt mások ellen elkövető egyedek részecskéi
az életük végére, a szerveződési idő és a felbomlás megkezdésére megtérő bárányokká
válnak.
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A fejlődés periódusai:
Az élőrendszerünket, az utolsó nagy gazdasági válságából kivezető nagy társadalmi impulzus,
a nyugati világrendszer által képviselt időben felgyorsuló fejlődéshez vezetett. Egy
élőrendszer fejlődése azonban nem töretlen, nem egyvégtében megy végbe, hanem a szimmetria
megtartása miatt csak szakaszosan fejlődik, a szimmetriai eredő körül periodikusan változik.
A fejlődés minden szerveződésben csak addig lehet töretlen, amíg az ideális életteret,
megfelelő életpéldát és életcélokat képes nyújtani a benne fejlődő, de az egymástól nemben,
korban, hatásban és életcélokban jelentősen eltérő alszerveződéseinek.
Az időben változó (élő) szerveződések jellemzően kétféle egymástól jelentősen eltérő
alapegységből fejlődik ki, amelyek sokféle eltérő arányban keveredhetnek, de az élőrétegben
kialakult ideális arányok lehetőségei szerint egymással párokból életpiramisba szerveződő
nagy életrendszert alkothatnak. A genetikai információk egy részét őrző szerveződések
majdnem fele minden élőrétegben olyan az átlagosnál sokkal érzékenyebb, neutrálisabb lélek
részecskékből szerveződik, amelyek nagyon érzékenyek a külső környezeti egyensúly
megtartására, az együttműködés és az elosztás megfelelőségére. E neutrálisabb részecskék
adják az életbe szerveződés lehetőségéhez szükséges egyik alkotót, a (információs félprogramot)
lélekenergiát, amely a levegővel (és a gázokkal) atomi és molekuláris energiaszinten (és ez
alatt) kerül a szervezetünkbe. Az orron át belélegzett szagmolekulák, és a már élő
szerveződésekből kibocsátott, elpárologtatott, kisebb sűrűségű, lebegő, vagy átmenetileg a
levegőben tartózkodó illékonyabb és egyedibb (por) részecskék is e lélekrendszerbe kerülnek,
amelyeket kellő sűrűségük esetén szagokként, vagy illatokként észlelünk. Bár a belélegzett
gázokban általában (az étellel bevett nagyobb sűrűségű közeghez viszonyítva) kis részecskesűrűség van
jelen, (e közegben még nagyobb az egységnyi tér és a szabadság) de a szerveződés pórusain, és a
periodikus légzőszervi légzés nagy mennyisége biztosítja a mindenkor szükséges igénynek
megfelelő lélekrészecskék arányának a jelenlétét. Ha a fogamzást követően megszülető
szerveződések majdnem fele e részecskéket képviseli, őket az egyik szülői felmenő
képviselőinek tekinthetjük. Ezek a még nagyobb azonosságú, sok neutron részecskét,
neutrínókat is tartalmazó anyagok, és az így elfogyasztott még az életre ártalmatlanabb
szerveződések adják az életbe épüléshez bennük megőrződött fél-programot az ösztönös
tudást és tapasztalatot, a folyamatosság információját.
A szerveződések másik felét azok a már fejlettebb tüzes, és töltöttebb, több impulzusban részt
vett, a nagyobb változássűrűségű (a rosszabb életminőségű) életekben már tapasztaltabb
részecskék teszik ki, amelyeket első sorban a levegőnél nagyobb sűrűségű anyagibb
dolgokkal, ételekkel és az italokkal veszünk magunkhoz. Az anyagi erőt, a nagyobb
energiaszintet azonban olyan, már majdnem velünk, az átlagunkkal megegyező fejlettségű
szerveződésekből vett anyagok, gabonák, fehérjék, tej, hús, zsiradék, állati fehérje teszi ki,
amelyek csak a szerveződésükből kibontás, a szervezettség megszakítása miatt fogyaszthatók,
amelyek ezzel szelekcióra kényszerítődnek. E fejlettebb szerveződések a sokkal fejletlenebb
környezettel, szerveződésekkel rosszabb együttműködésűek, a párjukon kívül csak kevés
neutrális részecskével képesek kapcsolatban maradni. Ezek a tüzesebb részecskék rendszerint
nagyobb adatsűrűségűek, már visszafelé jönnek (áramlanak) a sokkal nagyobb
változássűrűségű életekből, melegfúziós női élőrétegekből, amelyben tapasztalatokat
szereztek a túl gyorsan változó valóság nehézségeiről, a túl gyors és túl sok fejlődés felé
haladó élet hiábavalóságáról. Míg a neutrális részecskék, a még tapasztalatlan és tudatlanabb
angyalok a nekünk átadott kölcsönhatással, az ösztönös információval befelé visznek
bennünket az élet sűrűje felé, addig a már visszafelé jövő tüzes részecskék többnyire óvnak,
visszatartanak a túl gyors fejlődéstől, bár nekik a fejlettebb környezet a megszokottabb és az otthonosabb
és hiányzóbb.

Az erő nem ér semmit, ha rendezetlen, ha nem rendelkezik rendezett életprogrammal,
tudattal, céllal és iránnyal. Ilyenkor a káosz csak káoszt és nem életet termel. A tudás
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azonban nem ér semmit cselekvőképes erő nélkül, amely együtt képes a rendezetlen
káoszból életbe fejlődni. Ha az erő és a tudás, az élet két fél-programja egymást a
hatásában kiegyenlítő, kellő erővel (az élet lendületével) rendelkező, és a tudattal
rendezett életáramlásba terelődik, megfelelő környezet megőrződése esetén az élet
csodája reprodukálódik.
Az élet olyan kétkomponensű fél-program ideális keveredése, amelynek kell egy aktivátor,
egy kapcsoló, az ideális körülmény, amelyben egymásra tud találni.
E két életet alkotó, a részecskéiben az egymástól távolodás, a tágulás és a kifelé áramlás, az állandó
részecske és szeretet adás, az elöregedés felé haladó már töltöttebb, több érzelemmel rendelkező, a rossz életben
is tapasztaltabb, (a bomlás és a megnyugvás felé haladó anyagi) részecskék, és a befelé, a még a magasabb
energiaszint, az egyedi fejlődés, a vertex felé haladó, egymás felé áramló, még tömörödő, sűrűsödő részecskékkel
rendelkező, még csak a jobb életet megtapasztalt neutrálisabb részecske szerveződések, a sejtekben, a

molekulákban és az atomokban keverednek a másik típusú részecskékkel, de addig szinte
teljesen elkülönülnek, külön csatornákon, külön áramlási rendszerekben közlekednek.
Ha a külső életterekből a befelé haladó részecskéket az életet megőrző genetikai információ
egyik felét birtokló apai (hím eredő többségű szerveződésekből álló) részecskéknek, a
melegfúziós élettérből kifelé haladókat anyai (a másik fél-programot szállító) részecskéknek
tekintjük, akik hozzák magukkal a korábban élt felmenők életben megismert, bevált szokásait,
tapasztalatait, a megfelelő környezetben, élettérben történő vegyülésük esetén ők képezik az
új életbe szerveződés vezetőségét, egy életidőre domináns rétegét.
Van azonban az életeknek és az élettereknek egy olyan harmadik, negyedik stb.
többgenerációs, többszintű összetevője is, amelyet az életerőt, az egészséget biztosító, a
sérüléseket a betegséget helyreállító isteni anyagként azonosíthatunk. A nagyobb tömegszámú
szerveződések külső és a belsőbb határrétegeiben nem csak az adott szintű és méretű
részecskelények fejlődnek, hanem sokkal kisebb, elgázosodott, nagyon nagy azonosságú
neutrínók, Bose Kondenzációk, az Isteni részecskék is nagyon nagy mennyiségben
megtalálhatók, amelyek szabadon és korlátok nélkül közlekedhetnek a számukra és a kis
méretük miatt teljesen átjárható, hozzájuk képest széles, életteret adó hézagokkal rendelkező
nagyobb energiaszintű szerveződési egységek között. Mindegy, hogy e részecskék éppen
áramlanak, vagy egymáshoz képest nyugalmi állapotban vannak, a térben lévő sokkal
nagyobb energiaszintű szerveződéseket körülveszik, azokban minden neutronban, elektronban,
atomban és molekulában, minden sejtben benne vannak, azokat módosítva képesek az isteni mező
gondolata, akarata szerint rendezetten elmozdulni, az életet igen kicsi energiaszinten, de nagy
tömegbe az Isteni akarat szerint módosítani. E részecskék biztosítják a gondviselést és a
sorsot, de ők biztosítják a tér háttérnyomását, amely ha valahol hiányossá, vagy túl nagy
nyomássá válik, azonnal beavatkoznak, és energiát szállítva kitöltik az űrt, vagy elszállítják a
már túl sok feszültséget.
Az idő hiánya:
A fejezet az egyediség felé haladó evolúció tömegtermelésével, a túl nagy életversennyel foglalkozik.
Az időben gyorsabban fejlődő rendszerek általános hibája, hogy a gyorsabb fejlődésben, a nagyobb
eseménysűrűségben kevesebb idő jut a részletek kidolgozására. Az idő szorítása miatt hamarabb kell
kiadni a piacra egy – egy terméket, mielőtt az minden részletében tökéletessé válna, mielőtt a
hatásainak az egyértelműen előnyös volta kiderülne. A versenygazdaság és a kapitalista piacra
termelés, a piaci verseny és az áruverseny tehát a mennyiségre törekvő fejlődés, amelyben kevés idő
jut a tömegbe épülő részletek kidolgozására, a kis de fontos részleteket a termékekbe bevivő dolgozó
emberek, a részecskék megbecsülésére. Ez az az ok, amely miatt lélektelenné válik a tömegtermelésben
keletkező termék, áru és élet. A mennyiség csak rövid távú előnyt ad, de az elromló minőség
mindenképpen felgyorsítja a sokak által kiélvezhetetlen élet tartalmatlansága miatt az időt.
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A melegfúziós szerveződésekben olyan gyorsan követik egymást az események, hogy nincs idő a
nagyobb bonyolultság kifejlődésére, ezért az ilyen változási centrumokban nemcsak gyorsan pereg az
idő, hanem jellemzően csak az atomi bonyolultságig jut el az evolúció. Lehetséges, hogy kevés számú
kiválasztott itt is magasabb szimmetriába kerülve magasabb bonyolultságig is kifejlődhet, de ez
esetben ezek a lények nagyon energiadúsak, nagyon tudják koncentrálni a képességeiket és sikeresen
igénybe tudják venni a szerveződésbe épült részecskék lendületét, erejét. A pokoli erők ezekben a
szerveződésekben épülnek fel, és bár nem törvényszerű, hogy e szerveződések rosszindulatúak
legyenek, valószínűen állandóan energiára éhesek.

A periodikus szimmetriahiány okai:
A tömeghez és a tudathoz is tehetetlenség tartozik, amely miatt a lineáris fejlődés, a nagyobb
és fejlettebb központtal rendelkező szerveződés felé, a befelé, vagy onnan kifelé haladás
rendszeresen túllő a célon, és az élet fejlődése a tömeg tudatához tartozó tehetetlensége miatt,
(a nem egyforma információs készlet miatt) a megfelelő szimmetriánál, az ideális szerveződési
állapotnál nem áll meg. Ilyenkor a térben a nagyobb életnyomású szerveződések, élőrétegek
között ide – oda áramló részecskemezők közös tudata valamerre mindig túlfejlődik, és az
életegyensúly, az élet szimmetriája vagy a túl nagy azonosság, vagy a túl nagy egyediség felé
túlfejlődés miatt elromlik. Az élet, szimmetria körüli vándorlását, az alábbi ábrán próbálja
meg a szerző bemutatni.
34. ábra: A szentség és a három dimenzió, az Apa, a fiú és a Szentlélek
A felmenők
hatásszimmetriája

Melegfúziós anyai
felmenő, Éva, amely az
életprogram felét, az erőt,
a csalafintaságot, a
kitartást, a bujaságot, az
érzelmet és a szeretetet
adja

Hidegfúziós apai felmenő, Ádám,
amely az életprogram másik felét, az
élettudást és a rendezettséget
megőrző szent lelket, az életáramlás
rendezett lendületét, a racionalitást
adja.

Az életáramlás olyan háromdimenziós, három generációs felmenői élettérben történik,
amelyben az elődök biztosítják az élet fennmaradásához szükséges környezet, az élettér
szaporodásra és fennmaradásra is alkalmas, megfelelő állapotát. Ha bármelyik generáció nem
tud megfelelő életszimmetriában fejlődni, az élet, a kifejlődött rendezettség reprodukciója sem
ismétlődhet meg.

Bármelyik irányú külső, belső túlfejlődés, amikor a korábbi felvirágzás sikerén felbuzdulva,
sokan túlerőltetik a megkezdett fejlődési irányt, és a maguk hasznára hajtják a közösségnek a
kelleténél tovább tartó hitét és lendületét, rendszerint romló szimmetriához és kaotikusabb,
vagy elégtelen változáshoz vezet. Sokszor éppen e haszon élvezői azok, akik másokra, a
tömegre nem figyelve mesterségesen elferdített információkkal táplálják a valóságtól, a
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kedvező életszimmetriától eltérítő hitet és lendületet, hogy a számukra előnyös változások ne
szakadjanak meg. Ez ilyenkor már a többség tudatának a befolyásolásával és a többségnek, az
átlagnak előnytelen, a rossz felé haladó lendület fokozásával, a közakarat befolyásolásával jár.
A már fejlett rendszerekbe addig tart a beáramlás, amíg a tudati tehetetlenség tart. Ha
mesterségesen elferdítik és gátolják az átlagos tömegtudat fejlődését, és a már megkezdett
(folytatott) fejlődési irányról nem derül ki idejében, hogy nem az vezet a Kánaánba, a tömeg
továbbra is a téves irányba áramlik, és a többségnek káros téves célokat szolgál.
Ha egy élőmező, a szerveződésébe telepedő részecskéknek életteret adó nagy energiaszintű szerveződés,
miközben kifelé, az isteni mező felé áramlik, egyre hidegebb, egyre kevésbé változó nagy
azonosságú részecskék életterébe jut. Ha ezek hatása megerősödik, a korábbi dominancia
megváltozik. Ilyenkor a tömeg-szociális és a kommunista eszmék, az együttműködések
megerősödnek, és a hit átmenetileg javul, új életcélok alakulnak ki és általános fellendülés,
szaporodás és lendületnövekedés következik be. Ha azonban a megfelelő életszimmetriánál,
az ideális külső és belső nyomásnál, az egyenletes változássűrűségű állapotnál nem tud
megállni, akkor valamelyik irányban túllendülés, és vagy a nagy azonosság, a kommunális
élet megerősödése felé, vagy az egyediség a kristályos állapot felé túlfejlődés következik be.
Bár a kifelé túllendülés javítja a szegényebb, neutrálisabb, angyalibb tömeg esélyeit, de
lerontja az egyedfejlődés felé haladók lehetőségeit. Ilyenkor a szerveződési őszt követve
szétosztódik, feloszlik az anyag, a vagyon és az egyenlőség jelszavával elfolyósodás alakul ki
és új életciklus kezdődik. Az élet azonban a kétféle szerveződésből, együtt és egymás nélkül
sem élni tudó, egymást kiegészítő párkapcsolatba épül, és ami kifelé haladás jó annak, aki
onnan jön, az pokol annak, aki a melegebb vidékről, a magasabb változássűrűségből érkezik.
A túlságosan egyenlősdi, a túl hosszú kifelé haladás tehát miközben hasznos az
angyalabbaknak, káros a fejlettebb ördögebbeknek.
Ha egy élőmező, szerveződés túlságosan messzire megy az azonosság felé fejlődés útján, egy
idő után leépül a környezet, és a számukra túl alacsony változássűrűséget, a kevés gerjesztést
nem jól viselők elszöknek, vagy elhalnak, az özvegyeik pár nélkül maradnak és nehezül az
élet, csökken, majd elégtelenné válik a fejlődés.
Ha a szerveződés, mint élettér, a nagyobb fejlettségű rendszer, vagy a felmenő (az anyós)
egyre nagyobb változássűrűségű élőrétegei felé áramlik, a magasabb változássűrűségű rétegbe
befelé a szerveződési nyár állapota felé halad. Ilyenkor egyre nagyobb az időre jutó változás,
gyorsul az élet, és egy ideig javul az élet minősége, megjelenik a sokféleség, erősödik az
egyediség. Ha azonban a befelé áramló szerveződés nem áll meg az ideális szimmetriánál,
szerveződési állapotnál, (keveredésnél) akkor túllendülés alakul ki, és a szerveződési tavasz, a
felvirágzás a szerveződési nyárba csap át. Ilyenkor nemcsak egyre nagyobb az élettér
változássűrűsége, hanem az életbe és együttélésbe szerveződött párok neutrálisabb, a meleget
és a túl sok változást, az élettér elporosodását nem jól viselő angyalibb részecskéi, a másik
nembeliek számára válik kedvezőtlenné. Ilyenkor az érzékenyebb volt neutrinók elhagyják a
közös életteret, a társas szerveződéseket és a lebomló, elhaló, elgázosodó, visszafejlődő
elektronok, a dolgozók, a nagyobb azonosságúak hiánya miatt az adott körülmények között
magukat jobban érző ördögebb, szerveződések párkapcsolat nélkül maradnak. Ekkor nekik is
romlanak az életesélyeik, egyedül kell az utódokat felnevelni. A leszármazókat is tartalmazó
tömegnek nem jó az egyik felmenőhöz sem a túl közel kerülés.
A helyes életszimmetriától, az önállóságtól, a középső útról, letérés csökkenti az életbe
szerveződés lehetőségét, jóságát, az élettér átlagos életre alkalmasságát.
A szerveződések tehát periodikusan ki és befelé áramlanak az őket létrehozó szülők, életterek
között de a túllendülés miatt, ha valamely felmenőhöz túl közel kerülnek, mindig túl
egyoldalú hatása alá kerülnek, és ettől elromlik a közösség, a más sokféle szerveződés
egyensúlya, a családi élet egészsége, az élet minősége.
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Az élet a helyes és megtartott szimmetria, a felmenőktől és az idegenektől egyforma távol, az
egyforma kiegyenlített hatások, befolyások környékén fejlődik. Az élet egészsége nem viseli
el az egyoldalú befolyást, a tartós hegemóniát, az elnyomást, a környezetben kellő
szimmetriával rendelkező térrészek a legalkalmasabbak a megmaradásra.
A tudatból hiányzó információk miatt a nagy tömeghez nagy tehetetlenség tartozik.
Minél nagyobb tömegű egy életbuborék, szerveződési tér, élettér, annál nagyobb a tömeghez
tartozó tehetetlensége, a túllendülése, annál nagyobb a szimmetriától való eltérése. Ha túl
közel merészkedik a bolygónk egy felmenő, pl. egy környezeti csillag életterébe, egyre nagyobb
lesz a változássűrűség, egyre vadabbá, egyedibbé fejlődik az élet, és az élet kiegyenlített
hatású minőség építése helyett az élet mennyiségét kezdi el az élettér létrehozni.
A társadalmi szerveződésben a közösségeket irányító pártokba, kormányokba szerveződő
léleknek a létrehozói, felmenői az őket megválasztó, felemelő, az életszimmetriát megtartó
feladatra megbízó kisebb álló energiaszintű részecskék, a választók az életteret és környezetet
is jelentő szülők. Ha szimmetria megtartására megbízottak pártok) a vezetés és az ellenzék)
nem kerülnek egymással szimmetriába, az élettér, a környezet szimmetriája elromlik, és az
élet vagy az egyik irányba túl fejlődik, vagy a másik irányba visszafejlődik, az élettér az életre
alkalmatlanná válik.
Ha a további fejlődés felé erőltetett irányba haladás miatt az egyik fél dominanciája nagyon
megnövekszik, felgyorsul a változás, az időre jutó kölcsönhatások száma, és egyre kevesebb
idő jut a gyerekek nevelésére, az otthon szépítésére, az élet fejlesztésére, a jó életminőségre, a
társunkkal, a barátainkkal, az elménkkel, a testünkkel, a részecskéinkkel, az önön magunkkal
törődésre. Ilyenkor súlyosan romlik az élet minősége, az élet belső egészsége, mert e
változási tempót már nem jól viselő fiatal, erős, még sok változtatóképességgel rendelkező
elektronok, neutrínók megszöknek, a gyermekeik fotonokként emigrálnak, és más
élőmezőkbe viszik a változtató képességüket, más mezőkben fejlesztik az élet minőséget.
Ha az egyoldalú hatás, a túl egyediség felé fejlődés, a nagy változássűrűség felé fejlődés nem
áll meg idejében, ha e fejlődés szolgái, az egyediség, a vagyon és a káosz jelenlegi
haszonélvezői tovább erőltetik a már közismerten rossz irányba haladó fejlődést, a világunk,
az élőrétegünk életre alkalmas lehetősége, az élet szépsége, jósági eredője tovább romlik.
Az életzavarok további fenntartása, erősítése csak a káosz kalmárainak, az életünk
kihasználóinak jó. Ha közismeretre jut, hogy ez a Kánaán már nem az a Kánaán, ahová a
részecskenép egykor elindult, ahová el akart vándorolni, akkor az egyediség felé fejlődés, a
centralizáció felé áramlás is csökkenni kezd.
Nem az a helyes szó, hogy nem kell a fejlődés, de a felmenői másik társ információjának
a figyelembevétele nélkül, a kisebb energiaszintű szerveződések ellenhatása nélkül, a
tudatfejlesztés és a megértés nélküli fejlődés elidegenít, elembertelenít, elvadít, és
együttműködő szimbiózisból egymást kihasználó uraló rendszert épít.
A fejlődés megállíthatatlan, de nem folyamatos, a mennyiségi építést a tudatban is a minőség
építésének, a dolgok rendezettségének a növelése kell, hogy kövesse. Miként a kétévente
termő fák is az egyik évben (az energiahullám elérésekor) mennyiséget termelnek, a
következő évben helyreállítják az egyensúlyt, és kevesebb, de sokkal jobb minőségű, sokkal
édesebb, a biodiverzitásában teljesebb, magasabb életszimmetriával rendelkező, nehezebben
romló gyümölcsöket fejlesztenek ki.
Bár az élet az uralmi rendszerekben is működőképes, de az élet többség által elérhető
szépsége a választás önkéntességén és a tudati megértésen, a belátás és a szükséges
mértékű alkalmazkodás elfogadásának a szükségességén múlik.
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Az élet azonban nagyon magas fokon visszacsatolt, önszabályozó, amely néha a Gondviselés
segítségével, de képes a helyes fejlődési irányok megtalálására. Ha egy magas változássűrűségű, nagy
életnyomású, magas hőmérsékletű, időben változó élettérbe bekerül egy érzékenyebb részecskékből
szerveződő életbuborék, az az egyre nagyobb környezeti nyomáson összenyomódik, és amíg befelé
halad az élet sűrűjébe az összenyomódás és a feszültség, a hőmérsékletnövekedés, a szerveződési nyár
fokozódik. Ha eléri azt az összenyomódási és a sorstársakkal az összegződési holtpontot, a vertext, amikor
már nem képes sűrűsödés és feszültség növekedés, belső átalakulás nélkül tovább kompresszálódni, akkor
valahol valamikor kialakul egy ötlet, egy szikra, egy gócpont, egy komplex részecske, amely az
életteret is felfordító szelekciót, robbanást, a szerveződési ősz kezdetét, az életgyümölcsök megérését és
az élet kiáradását, a már nyomorúságos élethelyzetből megváltást indít el. Ez a szelekció vízválasztó,
a fejlődési irányt módosító, az elromlott életszimmetriát helyreállító, növelő életesemény.
Az élettér ilyenkor novaeffektusba kerül, és miközben a vízválasztótól, az eseménytértől befelé lévő
részecskéket még nagyobb fejlődési sebességet generáló sűrűségbe kompreszálva a továbbfejlődésre,
további haladásra (útkeresésre) kényszeríti, addig az életteret, a fejlődés felé szorító környezetet is
kitágítja, átmenetileg csökkenti a környezet fejlődés felé szorítását. Az esemény átmeneti idejében az
átszerveződésbe került rendszer a környezeténél egy ideig nagyobb feszültségűvé, és nagyobb
változássűrűségűvé, majd a végpontja körül a változást kiváltó környezeti térnél kisebb átlagos
sűrűségűvé és kisebb változássűrűségűvé, hidegebbé válik. (Szerveződési állapotot és vagy nemet vált).
Mivel az átszerveződésbe kezdett rendszernél sokkal nagyobb tömegű környezeti élettér átlagos
sűrűsége nem csökken, a nagy életnyomás egy időre megfordítja a rendszerrészecskéinek az áramlási
célját, a szerveződési irányát, és ettől kezdve a nagyobb változássűrűségű centrumhoz túl közel került
(túl fejletté vált) szerveződés kifelé, a kisebb életnyomású élőréteg felé, a nagyobb együttműködő képes
részecskéket tartalmazó élettér felé fog haladni. Az életrendszer feszültsége és hőmérséklete csökkenni
kezd, az élet az ellenkező véglet, a nagy azonosságú részecskéket tartalmazó új túllendülés
kialakulásáig normalizálódik. Az élet a meghatározó szimmetria, az őt létrehozó, az életet, a rendezett
életáramlást lehetővé tevő felmenők és környezet kisebb és nagyobb változássűrűségű élőrétegei között
Szinbád tovább bolyong.

Ha a már túlfejlett szerveződésbe (élőrétegekbe) beáramló hatások összegződése, a támogatás
és a rossz rendszer fenntartása, a rendszert építő, segítő részecskék túl nagy hegemóniája,
további sűrűsödése, a rossz felé építése csökken, a rendszer fejlődése kifullad. A túl magas
változássűrűség, a centralizáció felé fejlődő rendszer, magas feszültségben, magas vérnyomásban, agytolulásban,
néha vérontásban szokott elmúlni. Egy rendszer sem fejlődhet töretlenül a végtelenségig, mert az

egyediség felé fejlődés esetén a túl nagy centralizáció miatt túl nagy lesz a változássűrűsége,
amelyet egy idő után már nem képes az elosztással és a rendezettség megtartásával követni.
Ilyenkor előbb csökken, majd leáll az elöregedő életrendszer fejlődése, elromlik a belső és a
külső elosztás, nő a káosz, a rendezetlenség és az elégedetlenség. Az azonosság felé fejlődés
viszont csökkenti a Hit után a legfőbb hajtóerőt, az érdeket, és az érdektelenség felé elfejlődő
rendszerek is kifulladnak. Ez rendszerint elégtelen szervezetséghez, alacsony vérnyomáshoz,
már irányíthatatlan anarchiához és proletár diktatúrához vezet.
Amikor az egyedfejlődésben sikeres nyugati életrendszer a centralizált fejlődés felé haladó
útra lépett, a keleti világ, India, Kína, és az Arab világ a nagyobb azonosság felé
visszafejlődött. Ez volt az élőrétegünk utolsó nagy differenciálódásának a következménye és
az ára. Most a nyugati rendszer centralizáció felé fejlődése túlnőtt a helyes életszimmetria
határain, a többség érdekét már nem szolgálja, a rendszer támogatottsága, fejlődése kifulladt,
a rendszer elöregedett, szétáramlás és visszafejlődés kezdődött. Miközben a túlgazdagodott
Amerikai és a nyugat-európai életrendszer már elvirágzott, és a szerveződési nyara után már
visszafelé fejlődik, az ehhez képest a korábban elmaradó, nagyobb azonosságú, de
elszegényedő világ ezzel ellentétes irányba, a lendületösszegződés, az erő és
hatáskoncentráció, a nagyobb sikeresség és a felvirágzása felé fejlődik. Az azonos
élőrétegben, de egymáshoz viszonyítva ellenkező irányba haladó, egymással szemben ható
(nagy tömegeket érintő) fejlődés várhatóan újabb kikerülhetetlen nagy szelekcióhoz fog vezetni.
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A sors, - ha az emberi tudat és megértés nem eléggé fejlődik - valószínűen egy újabb
nagy háború felé hajtja az élőrendszerünket, a bioszféra szelekciója csak a tudati
megértés, a kiegyezés és a jobb keveredés esetén kerülhető el.
A szegény világ egyre több támogatást kap az Isteni mező által küldött neutrális
angyalseregből, és a korábban már végbement mennyiségi (nagy létszámú tömegbe szerveződő)
fejlődést a centralizáció felé haladó hatóképesség növekedés követi. Kína és India hatalmas
iramban fejlődik, fogyasztja a nyugati világnak is igen fontos, nem kimeríthetetlen mennyiségű
energiát, azonos célra, azonos piacra termel. Az energia stratégiai termék, és bár rengeteg van
belőle a környezetünkben, a buta ember nem használja ki az alternatív lehetőségeit. Mivel még mindig az
olaj az ász, ennek a lecsökkenése, elfogyása esetén kikerülhetetlen és valószínűen
kezelhetetlen világméretű konfliktus keletkezhet.
Amikor egy élőrétegben az egymással szemben - egyrészt a centralizáció, a hatóképesség koncentrációja
felé, másrészt ehhez képest visszafelé, a tágulás, az elöregedés és az együttműködés romlása felé - fejlődő
életrendszer kikerülhetetlen konfliktusba szerveződik, elkerülhetetlen, hogy a benne élő, a nagyoktól
függő, azokhoz társuló kisebb életrendszerek is ne polarizálódjanak, elkerülhetetlen hogy analóg
szelekcióba ne kerüljenek. A választás és a döntés elkerülhetetlenné válik, - velem, vagy ellenem - és az
életrendszerbe szerveződés átcsoportosul, majd a keveredésében az életirány megváltozik, más
dominanciába, eltérő vezetői összetételbe szerveződik át.

Két lehetőség van a kikerülhetetlen konfliktus kezelésére. A melegfúziós ütközés, a háború
vagy a közös rendszerbe szerveződés a kiegyezés és az átlagos sűrűségben élés, a nagyobb
keveredés, a tudatok gyorsított fejlesztése. Ami azonban a nagyobb energiaszinten impulzus
és új párba, eltérő vegyülésbe keveredés, az kisebb energiaszinten az életet szelektáló háború
vagy kölcsönös megsemmisítés. A folyamatot polarizáció előzi meg, majd egymás ellen
áradás követi, amely csak felszabadított, megnyitott határok esetén ad teljes keveredési, új
nagyobb életsűrűségbe vegyülési lehetőséget.
Az átcsoportosulást polarizálódásként és differenciálódásként ismerjük, amelykor a sokaság a
haploid (egységes, egyedi, közömbös) állapotot feladva diploid (két külön nemű, eltérő) rendszerbe
szerveződik. Mindegy, hogy ez párt vagy államszinten, esetleg nagyobb társadalmi szinten,
vagy csak kis csoportokban következik be, de a hatása annál hosszabb időre megváltoztatja a
fejlődés irányát, minél többen vesznek részt a szelekcióban. Ha az egyik csoport balra húz,
(nőneműbbé válik a másikhoz képest,) akkor a másik csoport jobbra fog húzni, hogy az
eltérését, a másságát, a mást akarását kellően kidomborítsa. Lehet a két külön csoport
ellenpárt, konzervatív vagy haladó, a változást és a további differenciálódást, a fejlődést
mindenáron erőltető, vagy és forradalmi.
Ha az egyik (többnyire a hegemóniába, az erő poziciójába kerülő) a tőketerrort, az elnyomást és a
totális hegemóniát választja, a másik tiltakozva és védtelenül, akár az életét is feláldozó
ellenterrorral valódi ellenállóvá, forradalmárrá vagy terroristává fejlődik, és a fiatal
arab (palesztin) lányokból, anyákból így válik a tőketerrorral élők által rettegett
terrorista.
Amikor a valamely irányban sikeresen fejlődő rendszerek fejlődése nem áll meg a
szimmetriaként ismert egyensúlyi pont (állapot) közelében, hanem azon mindig túllendül,
elromlik az elosztás, elromlik az élet, elromlanak a megfelelő arányok és aránytalanná válik
minden. A sokat dolgozó keveset kap, a munkát alig látó Tv csapat pedig szórja a pénzt és egymást küldik
közpénzeken Karib tengeri szigetekre vetélkedéseket vezetni. Aki sokat tesz, az keveset kap, és aki harácsol, az
teszi, és osztja el a baráti érdekkapcsolati körben a javát. A tőkésnek még több lesz, a szegény pedig

periodikusan kisemmizetté, nincstelenné válik. Az élet nem tudja a mérsékletet nagy
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pontossággal tartani, a nagy tudati tehetetlensége miatt nem tud az ideális szimmetria
közelében maradni. A kilengések energiahullámzáshoz, indulatnövekedéshez és
feszültséghez vezetnek, és ez mindaddig fokozódik, míg ki nem kényszerítődik a túllendülést
megfordító akarat, az új rend. Ez hatalmi váltásokkal, a hegemóniába, dominanciába kerültek
leváltásával jár, és az életet addig kiemelten élvezők hátrább kerülnek a sorban, az élet
igazságos rendje szerint visszafejlődnek, a rosszakból jók, a jókból új rosszak válnak.
A ma fenn, holnap lenn mondás nemcsak igaz, hanem az élet rendjéhez tartozik. Az
eseményekből tanuló visszafejlődők, az energiát addig begyűjtők adják a következő
életgenerációkhoz a tapasztalataikat, az energiáikat. Amíg ezek részecskéi a túlfejlődéstől
kifelé mennek a külsőbb (felsőbb) élőrétegekbe, nemcsak visszatartják a befelé haladó, még
neutrálisabbakat, az egyedi életben még tapasztalatlanabbakat a túl gyors fejlődéstől, hanem
párkapcsolatra lépve az egyediség felé fejlődőkkel egy átlag, a jelent jelentő szimmetria
közelében tudnak maradni. Így tud a volt jövő, a múlt, és az új jövő a lesz, egy újabb közös és
átlagos, az életet jelen állapotban megtartó életterekbe, életekbe fejlődni. Ha nem lenne az
ellenkező életfázisba fejlődők közötti impulzus, a fejlődési irányt a következő generációkban
módosító differenciálódás, kiegyenlítődés és ebből az egymást megfelelően fékező,
kölcsönösen szimmetriába hozó kapcsolat, és a nagyobb egyediségű életből visszafelé
fejlődés nem tartaná vissza a neutrális részecskéket a lendületösszegződéstől, a gyenge
lengedező szellő központi viharrá erősödésétől.
Ha az azonos irányba áramlók statisztikai többsége egymást választaná, lehet, hogy nagyobb
egyetértés lenne a párok és a leszármazók tagjai között, de az egymást azonos célok felé
erősítők más azonos irányokba haladókkal is szövetkezhetnek, és ebből a II. világháborúra
még emlékezők szerint megismert égszakadás, földindulás, egymással szemben ható nagy
tömegeket érintő új életáradás keletkezhet. A nagyon nagy azonosságnak, a belterjes
szaporodásnak az ára, az azonos irányba és közős célba fejlődő akarat megerősödése, amely
rövid ideig tartó lineáris fejlődés után egetverő nemlineáris felforduláshoz vezethet. Nem
véletlenül találta fel a mindenséget egyensúlyban tartó isteni közös tudat az ellentétből
szerveződő, se vele – se nélküle, boldogtalanabb párkapcsolatot, amely csak az impulzus
pillanatában nagy azonosságú, de az ellenkező irány, az egymás fékezése, a cél szerint a
másik által jobban észlelt rossztól való visszatartás felé fejlődik.
A kezdeti másság, és a megismert rövid együttrezgés állapotából, a szerelemből, a se vele, se
nélküle kapcsolat alakul, és a pár hamar megismeri a túl sok és a túl kevés fogalmakat.
A párkapcsolatoknál, és a családi ellenérdekeknél, ellentéteknél éppen olyan konfliktusok,
impulzusok keletkeznek, mint a sokkal nagyobb csoportoknál, a társadalmi vagy nemzeti
szinteknél. Az ellentmondások és a konfliktusok rendszerint abból fakadnak, hogy amikor
elromlik az élet és az elosztás, a korábbi relatív kiegyenlített egyenlőség, a megoldást minden
fél a saját aspektusából szeretné megtalálni. Mivel az egyik fél, befelé és a lendület
összegződés felé, az egyedfejlődés felé halad, jobban észleli a vele szemben haladó, a befelé
haladási célt akadályozó dolgokat a másiknál, amelyik éppen a kifelé szeretne már menni, és a
tágulás akadályait észleli. Az eltérő megközelítés, az eltérő látásmód, az eltérő aspektusok
egyre nagyobb konfliktushoz vezetnek, mert az ember részecskék éppen a meglévő
szimmetriahiányuk, az áramlásuk és a töltöttség miatti forgásuk következtében nem képesek, nem
tudják egyszerre látni és megérteni az egészet. A férjek a feleség hibáit észlelik, a feleségek a
férjekre panaszkodnak az anyjuknak és egymásnak, míg a pártok a médián keresztül bírálják az
általuk észlelt, a másik fél által ,,elkövetett,, okozott életzavarokat. A munkáltató a dolgozók
hibáit, zavarát észleli, a termelési hiányosságokat, a közös rendszer befelé menő rendezett
energiájának a hiányát, a dolgozók pedig a munkáltató rendezettségi hibáit észlelik, és az
igazi érdekegyeztetés és a valódi tudati megértés, a kompromisszum helyett, a
szakszervezetek vezetőit hizlalják. Ez az eltérő aspektus, az élet más látása nem baj,
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mindegyik fél csak a valóság egy részét, annak az általa észlelhető szeletét látja, de a valóság
sokkal bonyolultabb annál, mintsem egy oldalról, kevés aspektusból, a szimmetriahiány
aspektusából megfelelően és teljesként lehetne észlelni.
Csak nagyon keveseknek adatik meg a nagy életszimmetria, az a nagy életbölcsesség, hogy
egyszerre lássák az egészet, a dolgok jó és rossz oldalát, a múlt és a jövő hibáit, az élet színét
és fonákját. A térlátásnak, a megértésnek, a nagy életszimmetriának, az összes információ
meghallgatásának pedig hatalmas az ára, a hatóképesség, a lendület elvesztése, az erőben
gyengévé, a cselekvésben határozatlanná válás. A szimmetriaközeli szerveződési állapotba
kerülő szerveződés (belső és külső) részecskéi megoszlanak, és olyan belső határozatlanság
alakul ki, amely a kelleténél nagyobb belső demokráciájában a szerveződésben
határozatképtelenséghez vezet. Ilyenkor belső patthelyzet, cselekvési elégtelenség,
rendezetlenség, túl nagy szabadosság, anarchia alakul ki. Az ilyen szerveződésnek nehezére
esik emelni a kezét, mert ha a bal kart akarja megemelni, vagy a jobb is azonosan akar
cselekedni, vagy az anarchia felé tartó belső mikrokozmoszban senki sem akarja végrehajtani
az közös tudat által célként megjelölt elhatározást, (miért éppen én?) egy részecske,
alszerveződés sem akar dolgozni. A kifelé túl magas alkalmazkodó képesség, a túl nagy
belső demokrácia, a nagy belső egyenlőség, a túl nagy belső szabadság, belső
anarchiához, határozatlansághoz és cselekvőképtelenséghez vezet.
A bölcsé váló emberek nemcsak megvilágosodnak, hanem határozatlanságba és
cselekvőképtelenségbe fejlődnek. Hasonlóan a diktatúrákban bölcsebbé váló társadalmak is a
megértés és az engedékenység megértése után a határozatlanság, az anarchia és a belső káosz
felé fejlődnek. Az ilyen szerveződések egyed, párt, állam, vagy/és nemzet, de akár bolygó
szinten is kihasználhatók, rendezetlenné tehetők, felbomlaszthatók, elfogyaszthatók. Az
anarchikussá váló irányíthatatlan szerveződések, társadalmak rendszerint csak határozott
irányítással, a diktatórikus állapot felé fejlődéssel hozhatók rendbe. A tudati tehetetlenség
azonban rendszerint gátolja a rendrakás direkt lehetőségét, a tudati megértés hiánya miatti
ellenhatás az ellenállás kifejlődését segíti.
Ha nem alakul ki előbb a belső információ megerősödése, az adott szintű élőrendszer
önmagába fordulása, a tudati megértés és a meggyőzés, akkor az életzavar szokásos
megoldása az érdekek ütköztetése és a kényszer, a túl szabadossá vált demokráciát letörő
erőszak, a diktatúra bevezetése.
A római társadalomban, az anarchikus időben az egyik konzult (általában 6 hónapra) diktátorrá,
Türranosszá választották, hogy az elszabadult rendet direkt irányítással helyreállítsa.

Az istenibb, fejlettebb megoldás, a konszolidáció és a kiegyezés, újra haploidba, közös,
megfelelően keveredő, egymással együttműködő szerveződésbe fejlődés.
A túlzott szabadosság, és a rosszul értelmezett, és a csak keveseknek hasznos liberalizmus, a
nagy egyenlőség rendszerint anarchikus társadalmakhoz, szerveződésekhez vezetnek, akik nem
képesek a társadalmat alkotó kisebb energiaszintűekkel, a belső sokasággal, csak a
hasonszőrűekkel együttműködni. Az ilyen környezetben a javak élvezői rendszerint tartós
de nehezen letörhető kisebbségi dominanciába kerülnek, amelyet csak az Isten, a
közakarat változtató képessége tud megváltoztatni.
A polarizációnak, az ellentét növekedésének és a társadalmi impulzusnak ez a szerepe. Ha
nagyon megnő az élet feszültsége, az életáramlás megnövekszik és elhozza a szerveződési
változást, a dominanciaváltást. A már hatalmon lévők szimmetriahiánya ilyenkor a tudati
fejlettség eltompulásában mutatkozik meg, és miközben egyre többet tudnak a nagyobb
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energiaszintű anyagai dolgok részleteiről, nem ismerik fel a legegyszerűbb összefüggéseket
sem. Rendszerint nem engednek, mert övék az erő, a pénz és a hatalom, de a látásmódjuk és a
megértésük, a tudati képességük is a vagyontól takart, egyoldalú, korlátozott. A sikeres
lendületösszegződéssel az egyediség valamely csúcsára jutott, az anyagi energiában
koncentrálódott szerveződéseknek hiányzik az életszimmetriájuk, az eltérő aspektusokból
észlelhető teljes valóságképük, hiányzik a szélesebb látókörük, az életbölcsességük. Az ilyen
állapotba kerülő szerveződések nem tudják a környezetet az őket fenntartó, felemelő sokaság
aspektusából látni, a körülöttük lebzselő haszonélvezők eltakarják a valódi valóság jelentős
szeletét, de erővel és energiával ők rendelkeznek, amely szükséges az újra életképes közös
szerveződések egységbe, haploidba fejlődéséhez. A megértés és a mások szemével látás
hiánya kikerülhetetlen konfliktushoz, az pedig társadalmi impulzushoz, differenciálódáshoz
vezet. Az elromlott szimmetriájú élet, az emberi összetettségben még csak így tud megváltozni, az
Isten és a közérzés, a lélek, a Nép akaratának megfelelőbb, egyenlőbben elosztó, arányosabb
rendszerré még csak társadalmi impulzusba kerülve tud fejlődni. A jelen azonban vízválasztó,
a kérdés nagyobb, élet és lét, vagy halál és a kezdet visszaállása. Az ember eljutott azon
technikai fejlettségig, hogy már képes kipusztítani az életet, de még nem jutott el abba a
megértési, tudatfejlődési, együttműködő társadalom állapotáig, amelykor képessé válik a
tudatot fejlesztve a nagy energiaszintű, életet redukáló impulzus helyett a kiegyezés
állapotába fejlődni.
Az ellenérzések, és az ellenakaratnak jelentősen fel kell erősödnie ahhoz, hogy a gazdagabb
érdekek által korlátozottak, a korlátoltabbak is megértsék, hogy mit akar a közakarat, a Nép.
A homeopátia segít a holtponton átlendülni, mindenkinek azt adja, ami jár.

Gondoljuk át a végletek lehetőségeit, hogy megértsük a túlfejlődésből a visszafordulás szükségességét.

Az életszimmetria környékén legszebb és legjobb minőségű az élet, de ha e kiegyenlített
sávon átlendülés történik, a szimmetriától távolodással minden irányban romlik az
életminőség, és a vegyes párkapcsolatoknak kevésbé kedvező változásban valamelyik fél
részére mindig visszafejlődés, és a közös rendszer eredőjében is leépülés következik be.
Bár a másik félnek ilyenkor javulnak a lehetőségei, és a megmaradási esélyei, de az élet
egészének mindig romlik a hatásfoka, az életminősége, romlik a rendszer életegészsége.
A túl nagy szimmetria sem feltétlenül helyes, mer e sáv olyan túl könnyen változó holtsáv,
amelyen a bizonytalanság, a határozatlanság miatt kiszámíthatatlan az élet, és vagy túl kevés,
vagy éppen túl sok és ezért egészségtelen a változás. A szimmetriasáv azt a senki földjét, a
holtteret, határzónákat jelenti, amely mint demarkációs vonal, határfelület, elválasztja a
nagyobb bonyolultságra épülő szerveződési élettereket, a cselekvőképes szerveződési
egységeket. A szimmetriasáv azt a határozatlansági állapotot jelenti, amelykor nem tud
kialakulni mindenki, - de legalább a többség - által támogatott elérendő életcél, amelykor az
életáramlás és a rendezettség is egyre rosszabbá válik.
E terület a térben és az életben is olyan határőrök által járt neutronsáv, amelyet senki sem épít. A
határfelület két oldalán azonban mindig eltérő életminőség, eltérő változássűrűség van, és ebből
következve eltérő fejlettségű élettér található. Ha az eltérés nem alakulna ki, a közeghatár is
megszűnne, és az elkülönülés nagyobb energiaszintű szerveződési egységet képezve megszűnne.
Európa, az Amerikai Egyesült Unió mintájára, egyesült nemzetekbe, szövetségbe akar fejlődni, – ha
élesedik a helyzet az elkerülhetetlen sorsunk – de ez mely a nagyobb energiaszintű konkurenciaharc
felé fog elfejlődni.
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Nézzük meg a szerveződések szimmetria körüli, de egymástól eltérő fejlődési lehetőségeit.
Az egyik véglet az egyediség felé túl nagy fejlődés, amelynek - remélhetően a végét - éppen most
éljük meg, amely a jelenlegi polarizációhoz vezetett. Az egyediség felé fejlődéssel nemcsak a
kezdetben ideálisabban elosztó, az egyéneknek a szociális rendszereknél több lehetőséget
biztosító szelíd kapitalizmus, hanem a többi embert teljesen kihasználó vadkapitalista
rendszer életpiramisa is kifejlődött. A fejlődés túllendülése tőkemonopóliumhoz, majd a
tőkediktatúrához vezetett. Már nem az embert és az életet szolgálja a pénz és a vagyon,
hanem az emberek lettek a pénz és a vagyon rabjaivá, szolgáivá. A globalizáció és a túlzott
centralizálás már nem a többség, hanem csak a már hatalommal rendelkezők érdekeit
szolgálja, és az emberi élőréteget differenciálva, a javak élvezőire és megtermelőire bontva
konzerválni igyekszik a kialakult társadalmi különbséget. A kialakult túl nagy centralizáció, a
túl nagy hegemónia nem kedvez az életszimmetriának, nem kedvez az életegészségként
ismert élet egészének, csak egy szűkebb élőrétegnek.
A fejlődésben megint átestünk a ló túlsó oldalára, és a szabad világ építése közben
létrehoztunk egy rajtunk, és a többségünkön uralkodó, a világunkat uraló, monopóliumokat
építő szörnyet. A gazdag és a tehetős elnyomók megint klikkbe szerveződtek az elnyomottak
kárára, nem értik meg hogy nem csak róluk szól az élet.
A korábbi társadalmi impulzusból sikeres de hegemóniába fejlődött szerveződés,
életrendszer, valahol áthaladt a szimmetriahatáron és a fejlődése túlfejlődéssé vezetett.
Ez bizony polarizáció, amely súlyos differenciálódáshoz vezet, és a feltörekvő, fejlődő, az
isteni mező által is segített India, Kína és az arab fejlődő világ érdekellentéte csírázik.
Ha az élet túlfejlődik a megfelelő életminőséget eredményező ideális elosztáson, azaz a jó
életszimmetria-közeli helyzeten, akkor a változássűrűség az egységnyi időre jutó
eseménysűrűség, az idő pergése növekszik, és ha az élet romlani kezd, a fejlődést erőltetők
tábora csökken. Az ellenérzés, a lélek belső tiltakozásával kezdődik, a csendes belső
ellenérzésekkel, az irányadó politikától, rendelkezésektől eltérő gondolattal, majd akarat
megjelenésével, és megerősödésével. Ha a megértés és a fordulat nem következik be, az
ellenérzés erősödik, és előbb csendes ellenállásba, munkalassításba majd szervezettebb
engedetlenségbe csap át, hogy ennek az elégtelensége esetén, később, sokkal drasztikusabb
kölcsönhatással vívja ki az igazát, hogy megmutassa az Isten, a közérzés és a közakarat valódi
erejét, akaratát. Akik még nem értik, ekkor majd megértik, hogy milyen erős a Nép.
A túl nagy egyediség, a tömegtermelés felé fejlődés tehát magas, sokak által nem követhető,
differenciálódást felerősítő, nemlineáris változássűrűséghez, káoszhoz és a kisebbség
szabadságához, majd diktatúrájához, és az elosztás elégtelenségéhez vezet.
A nagyon nagy azonosság felé fejlődés, a mindenki egyenlő (ez eleve nem igaz), az együtt
cselekvéshez, de később az együtt engedékenységhez, és közös anarchiához és kényszerű
diktatúrához vezet.
Az élet e két véglet között ide – oda vergődik, közben periodikusan előre és visszafejlődik, de
azért ha meg - megtörve is, a tudat és a minőség felzárkózásával az eredőjében periodikusan
előre, a mind nagyobb megértés, a mind nagyobb tömeg szimmetriában tartó képessége, az
Isteni állapot felé fejlődik. A zavar mindig akkor alakul ki, amikor a technikai és az anyagi
fejlődés, a tömegtermelési képesség a szellemi és a tudatfejlődést, a megértés kifejlődését
megelőzi. A megoldás a tudat gyorsított fejlesztése, és az isteni mező a Makroevolúcióban
éppen ezt teszi. Amikor egy valahol keletkező életzavar miatt az életterületre beáramló nagy
mennyiségű élet növekedése káoszt és anarchiát okoz, a káoszba kergetett idő gyors vágtába
kezd, és a kialakuló makroevolúcióban a gondviselés a mennyiséget a tudati megértésen át a
minőség építése felé fejleszti. A sorsunk, hogy megéljünk egy világméretű makroevolúciót,
hogy a rossz irányba fejlődött evolúciónk mennyiségi fejlődését a jobb életminőséggé fejlődés
felé fordítsuk.
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Az egyediség felé fejlődés megoldása:
A fejlődés nem folyamatos, az rendszerint áthalad a félreértelmezés, a tudati és a tömegi
tehetetlenség szimmetriahatárán, és a fejlődés felé haladás közben periodikusan alul és
túlfejlődés is kialakul.
A fejlődés éppen úgy halad, mint a villám: Hol befelé, hol oldalt, a határrétegben áramlik, de
ha a közös lélek túlfejlődik, néha visszafelé cikázik. A magukat túlbecsülő, az egyediség felé,
befelé túllendülő, a saját fejlettségükhöz képest túl fejlett élőrétegekbe is bemerészkedő
szerveződések rendszeresen elvétik a fejlettségüknek megfelelő élőréteget, és olyan magasabb
változássűrűségű életszférákba is bemerészkednek, amelynek a magas változássűrűségét nem
tudják folyamatosan követni. Az ilyen szerveződésbe épült közös tudatok, a lelkek gyakran
feloldhatatlan időzavarba és személyi káoszba kerülnek, amely következtében
differenciálódnak, és a fejlett élettér változását követni nem képes részecskéik
visszafejlődnek, elhalnak, lebomlanak, és kisebb változássűrűségű élőrétegekbe húzódnak
vissza. A szerveződés közössége, az individuum lebomlásakor azonban a fejlettebb élőrétegek
felé tovább haladni akaró részecskék nem vissza, hanem a nagyobb egyediség felé fejlődnek.
A fejlettebbek rendszerint egy éppen kifejlődés alatt lévő, hozzájuk mérhető, kellően fejlett
részecskék által irányított számukra ideálisabb ellátásban részesülő, jobb elosztásban és
magasabb szimmetria állapotban szerveződő magzati szerveződésbe átszerveződnek, akiben ha a fejlettebb élőrétegek eseménysűrűségét is képesé válnak megérteni, a tudatban feldolgozni, akár irányítókká is válhatnak. A felbomló és visszafejlődő részecskék azonban sohasem
fejlődnek teljesen vissza a kezdeti állapotba, mert miközben visszatérnek a legnagyobb
azonosságú eredeti életterületükre, a születési helyükre, életszférájukba, ott már fejlettebb
állapotokat találnak, ezért a visszafejlődés ellenére a tudatuk mégis szakaszosan előre, az
egyediség felé fejlődnek. Ha a visszafejlődés felé, a külsőbb élőrétegek felé haladók
túlbecsülték a képességeiket, és átmenetileg vissza kellett fejlődni, a közben megszerzett
tapasztalatokat és az egyedi tudást is vitték magukkal. A külsőbb élőrétegek is folyamatosan
fejlődnek a túlfejlettségből visszatérők ismereteivel, és fejlődnek a hidegebb, külsőbb
életszférákból betelepülő neutrálisabb a nagyobb azonosságú szerveződések frissülése miatt,
ezért sokáig az átlagos szint, a jelen közelében maradhatnak. Ha a visszafejlődő részecskék a
jövő lehetséges állapota helyett kifelé haladva visszatérnek a régi életszférájukba, miként a
társuktól különváló szerveződési felek is már megváltozott körülményeket találnak. A régi
falu már nem az a falú, amelyet egykor elhagytak. Bár néha a nagyon távoli körzetekben
valóban lassabban ketyeg az élet, de az átlagos szomszédos határrétegek, élőrétegek
viszonylag együtt fejlődnek az egyediség felé, az idő iránya náluk is meghatározó. Amikor a
visszafejlődő, és a régi életterébe visszatérő szerveződés nem találja a helyét a már
megváltozott, a már nem olyan hazai környezetben, rendszerint visszaköltözik a város szélére
egy átlagosan fejlett élőrétegbe, de most-már valószínűen jobban megválasztja, hogy milyen
fejlett, (és nem a túlfejlett) szerveződések közé merészkedik be. Néhány ide-oda vándorlás,
néhány szimmetria nélküli túllendülés után a legtöbb lélek megtalálja a saját helyét az
élőrendszerben, ahol már lineárisabb, folyamatos kiegyenlítettebb életet élhet, és az élete
végéig nagyobb életszimmetriában lévő, energiát egyenletesen adó, átalakító szerveződésé
fejlődhet.
Az életterekbe befelé fejlődés tehát az élet első felében meghatározó iránnyá vált a neutrális
szerveződéseknek, amely kialakította az idő irányát, de a személyiségnek megfelelő
életterület megtalálásáig az idő pulzálása, a szerveződések rétegekből élőrétegekbe
vándorlása, túl és visszafejlődése is feltételezhető. A nagy azonosságú többség áramlási
iránya azonban kialakította az idő irányát, az élet sodrását, és ez a kevésbé határozottakat, a
csak sodródókat is az egyediségben fejlettebb élettér és a végzetük felé továbbította.
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Moetrius által az előző könyvekben bemutatott anyag és életszerveződési ábra (lásd a
www.moetrius.hu weblapon) egyértelműen bemutatja az anyagfejlődés tétova, ki és befelé
haladó útját, amely a Mengyelejev táblázat elemeinek a fejlődési sorsát, egy atomi dinasztia
fejlődési történetét mutatja be. Az egyediség felé fejlődés egy eredő, amely az előre és a
visszafejlődésből álló sors eredője. Ez az amely sodor bennünket a végzetünk felé.
A Mengyelejev féle táblázatban bemutatott sorsú, atomi energiaszintű szerveződés, közös
lélek nemcsak hét szinten, hét határfelületben, hét életben vándorol, hanem a család, a
dinasztia hét szintre osztott fejlődése a lamináris élőrétegekben kisebb szinteken, az utód
családokban is folyamatos. Ha az életbe szerveződés idejét átlagosan hét fejlődési periódusra
osztjuk, azaz az atomi családok szaporodása ennyiszer következik be (ez a hétgyermekes
modell), ennél kisebb energiaszinteken azonban minden periódus legalább 12 hónapra,
alosztályra, tavasz, nyár, ősz és tél időszakokra bontható, amikor analóg események
következnek be. Ezek a szaporodási ciklusok még kisebb energiaszintű alszerveződések
további szaporodási ciklusaira oszthatók, egészen az életpiramis neutrinó szintjéig, és tovább
a végtelenségig. Ha az élőrétegekben kell ábrán szemléltetnünk az egyediség felé fejlődést,
egyszerűsítve a következő ábrán bemutatott villámszerű fejlődési grafikont kapjuk:
35. ábra: Az egyediség felé fejlődés eredője:

Az egyre nagyobb változássűrűségű
élőrétegekbe bemerészkedő
szerveződéseket időnként kudarcok
érik, és ilyenkor valamely szinten
visszafejlődnek, hogy a hazai
környezetről, a szülői határfelületről
elrugaszkodva új lendületet, új
elhatározást véve újra nekifussanak
a több életen át az egyediség felé
haladó fejlődésnek.

Amikor a kevésbé fejlett részecskék
differenciálódnak és visszafejlődnek, a régi
élettérben a fejlődés felé haladó újakkal, a
köztes időben is fejlődőkkel szövetkeznek,
ezért később nagyobb sikerrel vehetik be a
közben fejlődő belsőbb élőrétegeket. Az idő
iránya, az eredő iránya befelé mutat, a
lélekfejlődés végéig, amikor a poklot
megjáró szerveződés közös lelkében
megértés alakul ki, és már nem akar az
egyediség felé fejlődni, megtérő báránnyá
válik
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A fejlődés és az élet:
Az élet az egyszerre fejlődés és az egyszerre elhalás, a klónszerű nagyon nagy azonosságú
kezdeti állapotából az időben eltolt, az időben és a térben is megosztott fejlődés felé halad. Az
egyszerre változás állapotában nem alakulhatott ki az élet folyamata és a bonyolultság
állapota, mert mire kialakult volna már le is bomlott. Az életbe áramló részecskék azonban
egyre tudatosabbá váltak, egyre jobban megértették a történéseket, az élet folyamatát, és egy
idő után befolyásolni, módosítani és javítani kezdték a változást. Az anyag és az élet
megoszlott, megosztódott, szilárd, tartalék állapotában, nyugalomban szerveződő inaktív, nem eléggé
gerjesztett anyagra, életre, és aktívan változó, áramló gáz közegállapotú anyagra, életre, és e kettő
köztes állapotában lévő ideálisabb energiaelosztású, a terhet együtt viselő folyadék halmazállapotú
anyagra, együtt változó, a terhet együtt viselő, egymással a jót és a rosszat is megosztó életre.
Ahhoz, hogy a jelen idejű változás, az élet folyamata megérthetővé és lehetővé váljon, az
anyag és az élet egy részét ki kellett vonni a forgalomból, az egyidejű gerjesztésből. A tér és
az űr úgy keletkezett, hogy az átlagos sűrűségű korábbi tér egy része nagyobb
változássűrűségűvé vált, felmelegedett, gyorsabban fejlődött és kitágult, de hogy ebből ne
legyen mindenre kiterjedő életlángolás, a tér más részének, a környezetnek éppen ellenkező
fázisba kellett szerveződnie, a tágulást befogadóvá és a teret lehűtővé kellett válnia. Ehhez a
szomszédos külsőbb élőrétegeknek, szerveződésnek le kellett hűlnie, és időben ellentétes
folyamatúvá kellett fejlődnie, összehúzódóvá kellett válnia. Az egymást kiegészítő két eltérő
nemű, eltérő szerveződési állapotú nem, az egymást a hatásában kompenzálni, a feszültséget
pedig lokalizálni képes pár így alakult ki.
Az élet, mint megélhető, megérthető történések sorozata, mint a változás egymás utáni
rendezett megérthető folyamata csak azzal vált lehetővé, hogy az egyidejűség, a jelen
változása múltra, elmúlásra, jelenre és jövőbeni fejlődési lehetőségre, az élet ígéretre
osztódott. Minden élőrétegben a befelé és a kifelé áramlók, a férfiak és a nők, a fiatalok és az
elöregedettek statisztikai eredője azonos lehet. Ha az élet és az idő iránya valamilyen
eredőben stabilizálódik, körforgás, rotáció és életáramlás alakul ki. A már fejlett átlagos
szerveződésekben valószínűen ugyanannyi részecske információ sűrítődik befelé, mint
amennyi a külsőbb élőrétegekbe átmenők, a visszatérők, a kibocsátottak száma statisztikailag
egyezővé vált.
Lehet, hogy a fejlettebb élőrétegekben sokkal kevesebb, de az időben gyorsabban változó
fejlettebb egyedben, közel azonos mennyiségű részecske, változtató képes információ
található. Amit nem élhet át különálló egyedként a részecske, azt átélheti a közős rendszer
tagjaként, a nagyobb egység állapotában. Minden életélményt átélhetünk, de ezek jelentős
részét nem az egyén és az ego, hanem a nagyobb egységekben az egyénhez viszonyítva az
egészebbekben éljük át, a részecskéink pedig bennünk élik át. A külső élőrétegekben még
nagyszámú, különálló, de kis energiaszintű egyedből közös szerveződésbe épülő részecskék a
fejlődés során egyre kevesebb számú, de egyre nagyobb energiaszintű, egyre nagyobb tömegű
és változtató-képességű közös szerveződésekbe kerülnek. A fejlődés az egyre nagyobb tömeg
együttélési képességének a növekedése felé halad, amely során a neutrinó állapotába
szerveződő kevés csillagpor életpiramis rendszerű szerveződésekbe egyesülése egyre nagyobb
együtt élni képes tömegsűrűséget hoz létre. Az igazi fejlettség a kis térfogatba sűrítődő nagy
tömeg megfelelő életszimmetriában tartása, megfelelő ellátása és az arányos elosztás
megtartása. A fejlődés erre halad, amely során természetes következmény az egyre nagyobb
élőtömeg időben növekvő fogyasztása, az anyagcsere növekedése. A nagyobb egységek
nagyobb, hozzájuk mérhető arányos falatokban, adagokban fogyasztanak, ezért a csillag
energiaszintűek már nagy tömegbe szerveződött aszteroidákat, és a rendezettséget növelni
képes üstökösöket fogyasztanak. A galaxis méretű, ekkora hatalmas részecsketömeget
együttváltozni képes állapotban, közös szerveződésben tartó szerveződések már elöregedett,
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csillagméretű falatokat fogyasztanak, ezeket bontják fel és továbbítják a fraktálláncon, az
életpiramisba szerveződött alszerveződéseiknek. Bár a nagyobb energiaszintű
szerveződésekben nem az a kisebb egységben dominanciába került (megbízott kormányzó),
lélek kerül egyre beljebb és nagyobb egyedi fejlettségbe, mint amelyik a külső élettérben a
fejlődés felé elindult. Egyre több lélek egyesül közös, és egyre nagyobb energiaszintű, egyre
fejlettebb szerveződésbe, amelyekben új, ilyen méretekben is gondolkodni képes vezetői
közösségnek adják a már nagyobb tömegben is együtt élni képes részecskék
életszimmetriájáról gondoskodást, a szerveződés irányítását. Valószínű, hogy a külsőbb
élőrétegekben számszerűen ugyanannyi változtatóképes energiahordozó részecske halad a
fejlődés felé, mint a legbelsőben a már túlfejlődőkből kifelé, csak eltérő tömegméretben és
sokkal kisebb egyedi energiaszinten, az azonosság felé visszafejlődve. Bár mindenki nem jut
el kicsi energiaszinten a legfejlettebb, (az arany vagy még ennél is fejlettebb, a neutrongyémánt) állapotáig, de nagy tömegben az ilyen fejlettség részévé válhat, közben kisebb
energiaszinteken és fejlettségben is tartalmas analóg életet élhet meg, analóg eseményeket
élhet át a megértés, a lélekfejlődés kialakulásáig.
Az életfolyamat, a fogamzás, a terhesség, a megszületés és a felnövés, a kifejlődés élménye
csak akkor lehetséges, ha közben a tér más része éppen összehúzódik, és helyet, teret ad a
szerveződés kitágulásához, a kiteljesedéshez. A világunk is csak akkor maradhat
egyensúlyban, ha az egyes élőrétegek, szerveződések kiteljesedése, szerveződési nyárba
kerülése, felszaporodása nem esik egybe a többiével, ha amikor az egyik aktív, a másik
időben eltolva fejlődő élőréteg, szerveződés éppen passzív, és ha az emberek, állatok vagy a
természet egyik fele gyorsabban változik, fejlődik, a másik fele ez alatt kényszerpihenőn van,
és éppen visszafejlődik. Ha mindenki egyszerre fejlődne, nemcsak nem lenne az életet
mozgató kellő különbség, hanem egyszerre kellene gondoskodni mindenkinek ételről, a
szükségleti dolgokról, és nem férnénk el a földön, és nem férnénk el a létrejött térben. Ha a
fejlődés felgyorsulna, úgy felpörögne az élet, hogy hamarosan mind elégnénk. Kell hogy a
szerveződési nyárba forduló meleget az éppen télbe forduló, a nappali változás termelte
hőmérsékletet az éjszakai lehűlés, a kiáramlás, a visszafejlődés elszállítsa, kompenzálja. Az
élet csak így maradhat szimmetriához közel és jelen állapotban változó életfolyamatban.
Nem szabad a fejlődést túlságosan felpörgetni, de ha pörög az élet más területét rendszeresen
hagyni kell azonos különbséggel együttfejlődni, hogy tér maradjon az anyagcserének, hogy
tere maradjon az időben és a térben is eltolt fejlődésnek. Míg Európa a reneszánszát élte, és a
korábban fejlettebb Kelet-Ázsia visszafejlődött, a fejlődésben az amerikai földrész
következett. Egyiptom fel és elvirágzása után, az Adriai tenger térsége és a Görög Hellász
kultúra virágzott, amely később felhozta a Latin kultúrát és Róma felvirágzását. A korábbi
Amerikai fejlődés a Titicata tó, a Yukatán félsziget környékén virágzott, ma pedig a Kínai,
Kelet-ázsiai és az indiai térség felvirágzása várható. Holnap talán az Arab világ fejlődik, hogy
azután átadja a fejlődés staféta lehetőségét addigra már nagyon elmaradott Közép Afrikának.
Az élet nagyon jó hatásfokú, magasan szervezett, és a már a fejlett térségben kevésbé becsült,
nem elég korszerű fejletlenebb termékek kiáramolhatnak a szegényebb élőrétegekbe, ahol az
ott lévő fejletlenebbhez képest még fejlettnek számít. Az élet hasonló módon kiáramlik, és a
belső rétegekben az elhalt felbomlott, korszerűtlenné vált szerveződések, részecskék,
információs egységek az időben később fejlődő élőrétegekbe, az ottani későbbi de analóg
fejlődéshez megfelelő információt, korszerű megoldásokat szállíthatnak.
A bolygónkon és a határrétegünkben fejlődő életen, az egyszerre és a túl eltérő fejlődés
megakadályozásán, a legfejlettebb emberek közössége őrködik az élet időrendben történő
fejlődésének a megtartásán. Lehet az élet nem megfelelő keveredését a szabadkőművesek,
vagy és az egydollároson szereplő jelkép, a templomos lovagrend utódjainak az
összeesküvésnek nevezni, de ha az élet egyszerre fejlődne, egyszerre halna el és az
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életfolyamat, az evolúció, a fejlődés megszakadna. Azonban ez a befolyás sem törvényszerűen tartja a
szimmetriát, néha ez is eltolódik, érdekek szolgálatába szegődik, és ma valahol itt tartunk.

Ha azonban az egyediség felé fejlődés nagyon eltérővé válik, és megfelelő arányos
különbségű együttfejlődés helyett a különutas túldifferenciálódást választja, a túlfejlett réteg,
társadalom túlzott dominanciába kerülhet, amelyet a Gondviselés nem támogat.
A világunkat vezető fejlett társadalom túl nagy hegemóniája nem tartható, nem támogatható,
az élet egyensúlyán őrködő Gondviselés igazságos körforgást, a vezető fejlettségű életterek,
szerveződések rendszeres cseréjét biztosító rotációt tart fenn!
A világunk, az élőrétegünk és az emberiség, de a tágabb terünk is időben eltolva, sokféle
életfázisban szerveződik, az élet nem viseli el az időbeli interferenciát, a végtelen
együttrezgés lehetőségét, de nem viseli el a szimmetriától eltávolodást sem. Ha az egyik
ember, szerveződés túl fejletté válik, kell, hogy valakik közben visszafejlődjenek, helyet és
időt adjanak a térben a mások fejlődéshez. A nagy életrendszer bármely része csak akkor
fejlődhet, ha az eredőjében a fejlődés és a visszafejlődés, lehetőleg minden szinten legalább
statisztikai, átlagos egyensúlyban és együttfejlődő arányokban marad.
Nem fejlődhet a részecskék és a tér egy része sem túlfejletté, ha közben a másik fele – hozzá
képest -vissza fejlődik, nem fejlődhet az egyik emberlakta térség, faj, nemzet sem töretlenül,
ha közben egy másik nemzet felvéve a fejlettebb térség feszültségét vissza nem fejlődik. Az
idő és a kiteljesedés, a fejlődés periodikus, a külső térben kifejlődött tudat, gondos rotációt
tervez és tart. Bár a rotációban az élet nagyobb energiaszintű anyagi része az egyediség és az
anyagi fejlődés felé halad, de a nagyon nagy változássűrűségű túlfejlett pokolba, a testi,
anyagi valóságba beérkezve, a nagyon magas változássűrűségű térrétegekben felbontódva már
visszafelé halad az idő, már visszafelé halad a fejlődés, és az anyagba szerveződés a leépülés
felé halad.
Az életből kifelé haladó, még sok egyedi, értékes információval rendelkező lelkek a kifelé
haladás közben a külső még fejletlenebb környezetet korszerűsítik, előkészítik a fejlődésre,
időt adnak a megértés kialakulására, és néha visszaküldik a megbízottaikat a nagyobb
változássűrűségű élőrétegekbe információs energiát cserélni, a tömegébe rejtett genetikai
információt átadni, a fejlettebbektől megtanult dolgokat átvenni.
Az isteni mező, a tér, mindig gondoskodik arról, hogy miközben a szerveződések az
egyik féle, életfrekvencián változó összetett anyagból fogyasztanak, egyidejűleg azonos
mennyiségű más frekvencián változó, átlagosan azonos energiatartalmú, de a kötési
energiától és az anyagi léttől megfosztott, de velők együtt fejlődő részecskét bocsássanak
ki.
A fogyasztó társadalom felgyorsult, egyre többet fogyaszt, egyre több anyag és élet
hulladékot, anyagcserét vesz el és bocsát ki a természetbe. A rezonancia, a ritmusazonosság
vertexéhez közeledünk.
Az isteni mező, a környezet felveszi az élet hulladékát, megbecsüli, elég időt ad a már erőtlen
részecskék magukhoz téréséhez, új életbe szerveződéséhez.
Akár ócskásnak is tekinthetjük az isteni mezőt, aki a legkisebb részletet is megbecsüli, aki az élet megőrzött
titkából, az élet hulladékából építette fel a változás birodalmát, aki a fejlett élet hulladékából aranyat és
gyémántot is tud készíteni.
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Az életekbe és emberekbe szerveződés lehetőségei:
A tudatfejlődés és az emberi létezés.
A fejlődés periódusai arról is szólnak, hogy egy bizonyos fejlettségi szint, az egyre nagyobb
közösségben élés és alkalmazkodó képesség elérése teszi lehetővé a bioszférai bonyolultságú lénnyé
válást, az élőrétegünkbe bekerülést, amelykor a már újra kellő együttműködő képességgel
rendelkező isteni részecskék akár ember mikrokozmoszba, élettérbe, egyedi individuumba is
szerveződhetnek. Ezt megelőzően az Isteni mező felől jövő neutrálisabb angyali részecskék a
felsőbb (külsőbb) szférákban, a környezeti részecskékhez viszonyítva az egyediségben már túlfejlett,
molekuláris energiaszintű, bonyolultságú tömegben együtt élni képes szerveződésként
kerülhetnek hozzánk, hogy az élőrétegünkben találkozzanak a még fejlettebb rétegekből, hozzájuk
képest a jövő állapotából a belső, nagyobb változássűrűségű rétegekben a már előbb kifejlődött
visszafejlődőkkel, a már ismét a nagyobb együttműködő képesség, és a nagyobb azonosság,
az Isteni mező felé fejlődőekkel.
Az emberszerveződés építése sem törvényszerű. A bioszférába bekerülő részecskék
jellemzően olyan életteret, szerveződést fognak építeni, amilyent a szüleitől, a környezettől
megtanultak. A suszter maradj a kaptafánál mondás a példa arra, hogy aki ezt a szakmát
tanulta, és a felnövő gyermekeinek is megtanította, az és utódai nagyon sok generáción
keresztül jelentős statisztikai eséllyel a cipőkre és a cipők javítására fog szakosodni. Bár
amikor már nem lehet a cipők javításából megélni, lesznek, akik elhagyják e szakmákat, de
valószínűen társ vagy rokonszakmákban fog elhelyezkedni, tímár, vagy szűcs, esetleg
szíjártóvá válik belőlük. A kiesőket a rotáció pótolja, mert más szakmák átváltó művelői
pedig ezt a szakosodást is választhatják. Ha a statisztikai eredő nem változik, a szakemberek,
az erre szakosodott részecskék cserélődhetnek.
A bioszférán kialakult részecske civilizáció, abból épít, amit a környezetében talál, jellemzően
szén és fehérje alapú fejlettséget, vizet és mindent, ami ebben oldható. A szakemberek
emberöltőkön egymásnak adják át az információkat, és az emberi civilizáció a jó példa arra is,
hogy évszázadok alatt sok tevékenység alig változik.
Tételezzük fel, hogy a tudatfejlődésben elért fejlettségi szint szükséges ahhoz, hogy a
részecskék a bioszféra feletti élőrétegeket elhagyhassák, hogy a felhőkben folyó vízgőz,
molekuláris szintű evolúció átlépjen a nagyobb energiaszintű, nagyobb élőtömeget közös
rendszerben tartani képes sejtbonyolultságba. Ha az egyediség felé fejlődő hidrogén és a
visszafejlődő oxigén atomok kapcsolatából keletkező vízmolekulák, a hidegebb és tágasabb
felső rétegekben nagyobb azonosságú, nyugodtabb társaikkal közösségekbe épülve
lecsapódnak, nagy azonosságú vízmolekulákba, a levegőnél legalább 500-szor részecske sűrűbb
vízcseppekbe szerveződnek át. A fejlődés felé kényszerítő, nem teljesen neutrális (nem teljesen
szimmetrikus, a lendületben aszimmetrikus) részecskék gravitációs nyomást, a talajszint és a
bolygóközpont felé ható irányú, az eredősében folyamatos lendületerőt adnak át. Ha ez az erő
meghaladja a felhajtóerőként ismert, kifelé és az egyedfejlődés ellen ható erőt, a visszafejlődő
részecskék kifelé ható (a fejlődéstől visszatartó) lendületnyomását, akkor a lehűlve már lefelé, az
egyedfejlődés felé haladó vízgőz részecskék lecsapódnak, és fejlettebb társas kapcsolatokba és
vízcseppekbe épülve együtt áramlanak a még fejlettebb rétegek, a talajszint felé.
A nagy azonosságú víz közösségek azonban a talajra érve nem egyforma adottságú, nem
egyforma körülményű területekre hullnak le. Lesznek olyan szerencsés esőcseppek, amelyek
könnyen oldható meszes talajra, márgára, agyagra hullnak, és hamarabb differenciálódnak,
mint azok, amelyek a tavakba, vagy a tengerekbe esnek. Más részecskék tűzbe, vagy izzó
lávára, magasabb hőmérsékletű, időben gyorsan változó anyagokra hullhatnak, és szinte
azonnal elpárolognak, megégetik magukat a fel nem készült egyedfejlődés miatt. A kellő
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azonosságú, megfelelő életszimmetriába hozó részecskékkel keveredés vegyüléshez és
szaporodáshoz vezet, amely után megjelennek a felemás tulajdonságú, már egyedibbé vált és
differenciálódott, nagyobb bonyolultságba fejlődésre is alkalmas vizes vegyületek. Az ilyen,
az ásványi anyagokkal is dúsuló, már nagyobb bonyolultságú, víz (ion) alkalmassá válik a
molekulárisnál magasabb szintű szerves életláncba beépülésre, a további fejlődésre és a
szerves részecskevilágban, a bioszférában, és az általunk ismert élettípusokban,
szerveződésekben, mint életszférában a megtelepedésre. Egyesek akár felkészülhetnek a
sejtéletre, azonnal differenciálódnak, és a fejlettebb világban az oldott tápanyagok elsődleges
beszállítóivá válhatnak. Lesznek kevésbé szerencsésebb vízmolekulák, amelyek éppencsakhogy kifejődtek, a fejlettebb részecskéktől máris visszafejlesztő, szerveződési bomlást
okozó találatokat kapnak. Ilyenkor oxigén és hidrogén (gerjesztett) atomra (ionra) különválva
elhagyják a bioszféra alsó részét, hogy később a tapasztalataik alapján szerencsésebben újra
indulhassanak az egyediség felé haladó fejlődés, és a közös szerveződésbe épülő lélekfejlődés
új lépcsői felé. A már szerencsésebb molekulák szerves anyagokban elnyelődnek, szervetlen
anyagokkal dúsulnak és vegyes állapotú kolloidokba szerveződnek. Más, még szerencsésebb
molekulák a talajra, vagy és a növényekre hullva azonnal felszívódnak, és egy nagyobb
energiaszintű közösség, szerves szerveződés tagjává, beszállítójává válnak. A még
szerencsésebbek némi átalakulás után közvetlenül a táplálékláncba, gyümölcsökbe, lédús
zöldségekbe épülhetnek, vagy a még bonyolultabb lények ivóvízében azok nagyon magas
változássűrűségű tápanyag csatornájába kerülhetnek. A fejlődés nemcsak a talajszint felé
lehetséges. A lamináris életáramlásba terelődött részecske-párok a talajszint felett élő
szerveződések, életterek élőrétegeibe is bekerülhetnek, és a szerves lények részecskéjévé
válhatnak. Ha az ilyen, még nem bonyolult lények bekerülnek az egyediség felé fejlesztő
életpiramisba, egy nagyobb bonyolultságú szerveződés belső mikrokozmoszának a
körforgásába, a fejlődés lehetséges útjait itt is végigjáratják. Ha a szerveződésben (ők vagy és
az utódaik) impulzusokba kerülve szerelembe esnek, és a hatásában kompenzált fejlődéstől
lamináris, rétegáramlásba terelődhetnek. Az ilyen külső rétegekbe, szerves életekbe
kapcsolódó neutrálisabb eredőjű részecskék a szerveződések külső bőrfelületének a még
neutrális eredőjű élőrétegeit erősíthetik. A növényekbe épülő (hozzánk képest) neutrálisabb
eredőjű, első bioszférai osztályos életek, a még nagyobb azonosságú, sok és csak gyengén töltött
neutront tartalmazó füvekbe, a levelekbe, virágokba és a növények száraiba épülhetnek. Csak
a sokadik szelekció és fejlődés után lévő utódaik juthatnak el a mélyebben fekvő, nagyobb
változássűrűségű, és több töltöttséget igénylő gyümölcsökbe, a fák és a növények
elágazásaiba, a rügyekbe és az impulzusok miatt keletkező göcsörtökbe. Amely neutrális
részecskék végigjárják a bioszférai fejlődés alsóbb osztályait, azok tanultabbá és az
impulzusokkor beépülő tapasztalatokkal töltöttebbé válva továbbfejlődhetnek a nagyobb
bonyolultság, a gyorsabb és egyedibb változás felé. A bioszférai szelekció első osztályai, az
életszféránkba került részecskék, közös tudatának, a még egyszerű léleknek az első rétegbeli
életei planktonokban, egyszerű szerveződésekben és a növényi életekben (életterekben)
töltődnek el, amelyekben a még nagy, de már csökkenő azonosságú neutrális részecskék
egyre több impulzusban, életeseményben vesznek részt. Az impulzusok olyan életesemények,
amelyekben egyre tanultabbá és töltöttebbé válnak, fejlődnek az egyediség és a másság
sokfélesége lehetőségei felé. A már (az élettéri környezethez viszonyítva) elég töltöttséget és elég
tapasztalatot begyűjtött részecskék itt is továbbfejlődhetnek, bekerülhetnek a fejlődés felé
vivő táplálék láncba. A növényekből a talajszintre kerülve a gomba ág és a baktérium ág adja
az egyik fejlődési lehetőséget, ezek a korhadékfaló fonalnemzedékek micéliumokat
(szövetségeket) építenek, vagy a környezeti élettéri átlagnál fejlettebbek a magasabb szerves
anyag (már fehérje szintű) tartalom, lebontására, átalakítására szakosodhatnak.
A táplálékláncon át továbbfejlődő kis energiaszintű, még kis (egyed)létszámú szerveződések
sokféle elágazást, szakosodást választhatnak, akár bekerülhetnek a fehérje alapú életlánc
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lényekként ismert élőrétegeibe, és az új élettérben mikrokozmoszt, a családi életre és a
szerveződésre, a továbbfejlődésre is alkalmas egyedi individuumként ismert környezetet
építhetnek. Ezeken a bonyolultsági szinteken már sokféle szakosodás választható, de a
kialakult életág, az elődök beépülő tudása és fejlődése itt is meghatározó. Nem lehet
büntetlenül átugrani egyszerre több életosztályt, nem lehet kihagyni a fejlődés stációit,
lépcsőit. Vannak, akiknek a szülei a Kalciumokkal kötöttek kapcsolatot, és így az utódaik is
csontokba, csontokat építő sejtekbe szerveződhetnek, mások pedig máj, vese, tüdő, szív stb.
nagyobb azonosságú szervezeteket létrehozó közös szerveződésekhez, a szerveződési
irányokat is meghatározó, domináns kolóniákhoz társulhatnak. A kialakuló életterek, a
mikrokozmoszok rendjét, az együttműködés, és az egymásnak továbbadott változási
információ, és a tapasztalattal megismert, fejlődő életszabályok határozzák meg. A
szerveződések addig épülhetnek az együttműködve életet biztosító lényekbe, közös
életterekbe, amíg a szimbiózis, az elosztási arányok és az együttműködés, az életszimmetria is
kiváló. A bioszférán a bonyolultság felé haladó fejlődés sokadik lélekfejlődési, tudatfejlődési,
osztályát kell végigjárni a részecskéknek, nagyon sok élettapasztalatot kell szerezni ahhoz,
hogy olyan fejlett együttműködő szerveződésekbe, (életterekbe) kerülhessenek, amelyben már
magas szintű a sejtbonyolultság, de az élethossz és az életszimmetria még éppen megfelelő.
A fejlődés stációi a hozzánk képest kezdetlegesebb bonyolultságú szerveződések
életlehetőségeinek, tudatállapot lehetőségeinek a végigjárása, végigfejlődése mellett,
lehetséges a táplálékláncon át a magasabb bonyolultságú lényekbe, szerveződésekbe
bekerülés, a gyorsított fejlődés is, de ez szinte mindig az eseményt követő elfogyasztódással,
tapasztalatszerzéssel és visszafejlődéssel jár. A túl fejlett környezetbe, esemény feldolgozási
zavarba, megértési hiányba és ezzel időzavarba kerülő, kaotikussá váló, megemésztett és a
felbontott szerveződések átadják a kapcsolatba építő információikat, az életenergiájukat, és
otthagyva a már fejlődőképesebb utódaikat visszafejlődnek, elhalnak, lebomlanak, de később
már több tapasztalattal felvértezett utódaik mellé visszakerülhetnek a kisebb körforgásokba.
A visszafejlődők a nagyobb bonyolultság felé fejlődőkkel szemben, kifelé áramlanak, az
impulzusokban vegyes kapcsolatok köttetnek, amelyekbe a már több eseményt és a
nehezebb életet átélt töltöttebb szerveződések is viszik a saját tapasztalataikat, és az
utódaikat jobban féltő, több dologra kitanító, már tapasztaltabb családi
szerveződésekké, ezekből még nagyobb közösségekké fejlődnek.
A fehérje alapú szerves világ felé szakosodó részecskék is egyre több tapasztalatra,
élettudásra tesznek szert, és miközben híve a jobb életben egyre bonyolultabb életterekbe
kerülhetnek, egyre összetettebb kapcsolatrendszerre tehetnek szert. Az ilyen lényekbe
szerveződő mikrokozmoszok, életterek sorsa és a fejlődések lehetősége már statisztikailag
meghatározott. Bármely életprogrammal rendelkező szerveződésben a tavasz, a felvirágzás, a
szerveződési nyár, a kiteljesedés, és a szerveződési ősz, a feszültséggel feltelés, és az
elfolyósodás, a szerveződési tél (az átszerveződés) irányába fejlődhetnek. A fejlődés útja
ciklikus, élőrétegről élőrétegre halad, és amely részecskelény már sikeresen kijárta az
életterének az összes osztályát, megszerezte az azonos életben lehetséges tapasztalásokat, az
életben maradáshoz szükséges megértést, az elhagyva a már ismert, a már megunt életteret,
egy élőréteggel a nagyobb változássűrűségű és nagyobb bonyolultságú szervezettség, és a
centrumban székelő lélekközpont a fehér fény felé fejlődhet.
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Gondoljuk át, a már gerinces lényekbe, fejlett állatokba és az emberbe szerveződő
fejlettség lehetőségeit, e fejlődési ágak kezdeti stációit:
Az élet a bolygótéri környezetünkben az egysejtűeknél éri el azt a időben is észlelhető
változást, felbontási lehetőséget, amelykor már a változás és a bonyolultság is felismerhető.
Az élet itt a törzsfejlődés által már feltárt sokféle lehetőség felé szelektálódhat.
Ha a többsejtű és a fehérje alapú fejlettséget már elért valamelyik részecskekolónia a
gerincesek osztályát választotta életteréül, és a leszármazóit ezen élettérben maradásra,
építésére készteti, az utód a sokféle lehetőség mellett, nagy valószínűséggel a nagyobb
termetű, neutrálisabb eredőjű szerveződésekben kezdi a gerinces élet és élettér építését.
Ilyenek a hosszú életű, nem ragadozó, célszerűen még a kevésbé egyedi, a mennyei
életenergiára, a fotonokból is épülő füvek fogyasztására szakosodott birkák, kecskék,
elefántok, tehenek, azaz a majdnem tisztán növényi táplálékon élő, ártatlanabb, vegetáriánus
táplálékú lényekbe szerveződhetnek. (Bár az is lehet, hogy ez az életmód a megértés és a
visszafejlődés következménye. A bárány az ártatlanság, a birka a tűrés, és a Juh az áldozat
jelképe.) Az első bioszférai gerinces lét, a még nála is fejletlenebb táplálék fogyasztására
szakosodik, amelyet magasabb bonyolultságú végtermékké, más, nagyobb adatsűrűségű
információvá állít elő, módosít.
Az érzés által felvázolt hitvilág által a mindannyian bűnösök vagyunk erősítése, az Isteni mezőt
elhagyó, a kevésbé fejletteket kihasználó, elfogyasztó angyali részecskék miatt valóban eredendő bűnt
tartalmaz. Csak egymás, a másik szerveződéstől elvett információs energia árán növekedhet a
bonyolultság, épülhet különbséggel rendelkező tömegbe.

Az emberbe kerülés lehetőségeit, a benne született, a szerveződési teret, az emberi
mikrokozmoszt alapítókon kívül a tápláléklánc, a fogyasztás lehetősége biztosítja, amely
egyre több információval és növekvő tapasztalással vértezi fel a szerveződéseket, és az
információkat, az élettapasztalatokat megfelelően továbbadó részecske-párok gyermekeit,
utódait. Az életteret alapító, és ezzel a fejlettségben szükséges kezdeti előnyt, a gyorsabb és a
fejlődést, a szerveződési hegemóniát is meghatározó szülői genetikai (reprezentáns) keverék
olyan általa megálmodott, megtervezett élettér építésébe kezd, amely a legjobban megfelel az
igényeinek, a kiegyenlített életvitelnek, a szaporodásának és a gyermekek nevelésének. A
mezőt alapítók felnövő fiataljai azonban már néhány szelekciós ciklus után a másik génekben
bevitt törzseken kívül külső társakat is kaphatnak, amely miatt a változási életfolyamatban
csökken a szerveződésben résztvevők azonossága, de nő az élettapasztalása, és idővel csökken a
szerveződési élettér építését meghatározó dominancia is. Ezekben az életterekben is vannak
honalapítók, bennszülöttek és bevándorlók, idegenek, amelyek néhány nemzedék után már
honosítottakká, saját állampolgárokká válnak. A genetikai felhígulás, a másság növekedése
azonban elkerülhetetlen sorsa minden egyedfejlődés felé haladó élőmezőnek, amely belső
elkülönülést, az azonosság és a fejlettség szerint elkülönülő kasztrendszert honosít meg. A
szerveződésekben kialakuló fejlődési rangsor, tudássor, feladatmegoldó képesség, a kialakuló
bonyolultsági eredő megfelel az indiai kasztrendszernek, amely nálunk is analóg, de nyugaton
nincs élesen elkülönülve.
Az emberbe szerveződő részecskelét első élettere, várhatóan az átlaghoz viszonyítva neutrális
eredőjű lesz, azaz sokkal több lesz benne a még vegetáriánus neutron, mint a már húsevő
fejlett részecske, és ez meghatározza az ilyen élettér, szerveződés tudását, és ebből adódó
lehetőségeit is. Az első életét a bioszférában és emberszerveződésbe építő részecskekolónia
eredője jóindulatú lesz, és a számára új élőréteg szokásaiban, törvényeiben tapasztalatlan. Ha
a nagyobb azonosságú, demokratikusabb, szociálisabb, külsőbb életterekből érkezők (a
neutronok) vannak többségben, az ilyen eredővel rendelkező szerveződés a már fejlettebb és
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több töltéssel rendelkező, az élettérben már honos, régebb óta ott lakó, tapasztaltabb szerveződések között
kisebbségbe fog kerülni és a hozzá képest sokkal fejlettebb (már több emberi életben részt
vett) részecske szerveződések ezt többnyire ki fogják használni.
Hasonló helyzet alakulhat ki, ha az új rétegbe kerülő szerveződésbe a belső és túlfejlett rétegekből érkező, már
tapasztaltabb és ördögebb részecskék kerülnek többségbe, akik azonban az adott élőrétegben szintén újaknak és
tapasztalatlanoknak számítanak.

Ezek az emberek, többnyire képzetlenek és az alapok hiányai miatt nehezen taníthatók, ezért a
szegény világba születnek, teherhordásra, árucipelésre, fizikai egyszerű munkára, (vagy még
arra sem), csak a létezésre alkalmasok. Az ilyen szerveződések sokszor még írni és olvasni is
csak nehezen taníthatók meg, de a természetet kedvelik, esetleg az állatok őrzését
megbízhatóan elvégzik. Ha az ilyen emberi lényeket meg kell megnevezni, azt is
mondhatnánk, hogy az emberiség alapja, az emberi lét tapasztalatlan kezdete. A szerveződési
besorolás a Mengyelejev táblázathoz hasonlítható analóg fejlettséget jelent, csak nem az ionos anyag,
hanem a vegyes állapotú, kovalens elektronkötésű vegyes életbe, az emberbe szerveződő lehetőségeit
mutatja be a periodikus rendszer 3. – 4. periodusának, és a 6-10. osztályának megfelelő fejlettségnél.

Ha az első emberi létbe, közös mikrokozmosz életbe szerveződés elmúlik, a részecskék
részben szétszélednek, de tanulva a korábbi emberlét tapasztalataiból, másodszor már
hozzájuk hasonló, vagy nagyobb fejlettebb, közösségbe épülnek. Ha egy megfelelő fejlettségű
szerveződés (pár) új genetikai keverékkel kedvezőnek látszó új életteret, utódot alapít, az első
élet tapasztalataival a hozzájuk legnagyobb (érzelmi) értelmi adottságú életteret választva
(belülről) az élettér, Kívülről az új lénybe társulást, szimbiota rendszer építését választva a
második emberosztályba kerülhetnek.
A második bioszférai ember életosztályba szerveződött részecskék közössége, (közös
tudata) már kezdi megismerni a bioszférában folyó élet lehetőségeit, és bár még mindig
kihasználható, már ő is kezdi kihasználni az éppen cigányként, palesztinként, valamely
gyorsan szaporodó, mennyiségbe, de még összetartó közösségekbe szerveződő, stb. valamely
nemzet kisebbségeként érkező, ilyen emberekbe szerveződő első osztályos
részecskekolóniákat. E második életosztály még nem igen termel, de már úgy akar élni, mint a
sokosztályos fejlettebbek, drága Mercedesre és gazdagságra, (titkon) a mások kihasználására
vágyik. A második életosztályos emberi életterek (mikrokozmosz szerveződések) még
egymással jó együttműködők, de a számukra még szokatlan, túl nagy bonyolultságú élettérben
még mindig tapasztalatlanok, az egyediség építésében még kicsi tudásúak. Mivel a
szerveződésükbe épült részecskék többsége a kisebb változássűrűségű, az egyediségben
kevésbé fejlett életterekből jött, ezért számukra az itteni élet hajtós, a főnök agresszív és túl
sokat követel, hegemón és elnyomó. Az ilyen szerveződések a nagyon egyszerű betanított
munkákban felelnek meg, esetleg egyszerű monoton munkákat kiválóan végezhetnek, az
anyag és áruosztályozást, az igen és a nem döntéseket igénylő egyszerű életet szeretik. Az
ilyen városokban élők, ha munkanélkülivé majd nincstelenné lesznek, könnyen befolyásolható
lumpenproletárrá fejlődhetnek. Ha a neutrálisabb angyalibb részecskék vannak az élettérben
(szerveződésben), személyekben többségben, az eredők szőkék, kékszeműek, angyaliak és
ártatlanok, esetleg vegetáriánusok, ha azonban a már nagyobb változássűrűségű, töltöttebb,
fejlettebb élőrétegekből visszatérők, már sokat elfeledők, akkor barnák, bronzosok, barna vagy
fekete szeműek, mély érzésűek, töltöttek, a húsokat és a nőket is szeretők. Attól függően,
hogy a második emberi életosztályt az élőrétegünkben töltő szerveződésben a már
visszatérők, vagy a még neutrálisok kerülnek többségbe, az eredőjük a külső és a belső
tulajdonságaikat, adottságaikat is tükrözik. Ha a belső fejlettebb életterekből érkezők kerülnek
többségbe, a szerveződés melegkedvelő, jó változástűrővé, gondos lénnyé válhat, akinek
csavaros és gyors a gondolkodása, és a részecskéiben már egymástól távolodó, belülről üresedő,
de a kifelé ható eredője szeretetet és energiát adó. Az ilyen szerveződések töltöttségét a haj
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göndörödése árulja el, minél göndörebb, fodrosabb a hajzat, a szőrzet (a füzércsatornák)
állapota, annál nagyobb az egyed eredő töltöttsége. Az ilyen szerveződések, - ha nem
túlfejlettek - alapvetően melegszívűek, nagyon jó kapcsolatépítők, jó kapcsolatmegtartók, a
szeretetteikhez ragaszkodók. A barnább (esetleg feketébb) és szenvedélyesebb embereredő
mély és tartós érzelmekkel rendelkezik, és a partneréhez mégis ragaszkodóbb.
Ha a befelé, az egyedfejlődés felé haladó, még neutrálisabb részecskék vannak többségi
dominanciában, akkor a szerveződés jó hidegtűrő, valószínűen szőke, jellemzően kék, szürke
vagy zöldes szemű, a meleget nehezen viselő, lendületes, de könnyen kifáradó. E részecskék
embereredője nagyobb érzékenységű, az igazságtalanság szinte fáj számukra. A kevésbé
töltött füzércsatornák miatt erős, egyenes haj és szőrzet jellemző. Bár e részecskék sokkal
érzékenyebbek a változásra, de a kapcsolataik többnyire felületesek, nem mélyen kötöttek,
inkább hidegfúziós barátságok, az életben együtt áramlások, együtt sodródások a jellemzők.
A harmadik életosztályt járó, ilyen fejlettségű emberekbe szerveződő alszerveződések
(eredője) már több tapasztalattal rendelkeznek, már megtaníthatók az alapvető
életszabályokra, szakmai képzésbe vehetők, az egyszerűbb szakmunkások belőlük kerülnek
ki. Lehetnek postások, a gyártószalag mentén szakmunkások, egyszerű eladók, és a nem nagy
bonyolultságot igénylő feladatokra kiválóan alkalmazhatók. E szerveződések kereskedelmi,
raktári segédmunkások, esetleg árukezelők és csomagolók lehetnek, de a nagyobb
bonyolultságú időben gyorsabb megoldást igénylő feladatokat még ezek sem jól végzik. E
szerveződések még nem bonyolultak, de már sokféle bonyolultabb és némi szervezést is
igénylő feladatokra is alkalmazhatók, betaníthatók, már kellően óvatosak és megbízható
kitartással végzik e feladatokat. Ezen a szinten jelenik meg az öneltartás lehetősége, amikor a
külső energiaigény és energia import majdnem nullszaldóssá válik. Bár a termelési eredmény
még csak az önfenntartásra és a család ellátására elég, e szint még jellemzően nem tud
felhalmozni, tartalékot, vagyont gyűjteni. Ők a náluk is fejlettebbek által még mindig
kihasználhatók, de ők a jövő termelői és fogyasztói, a következő lineáris időszakban a
felhalmozók. Az első három osztály az emberbe szerveződés lélek fiatalságának a
szerveződési tavasznak tekinthető, aki még az átlagos rendezettséget csökkentik, általában
energiafogyasztó eredőjük van és eltartást igényelnek. E rétegek (fiatalok) mind az
információs energiában, mind az anyagi energiában még eltartásra szorulnak, fogyasztók, de
ők az élet későbbi reménységei.
A negyedik bioszférai emberosztályba szerveződő alszerveződések, részecskék már
nemcsak megismerték, hanem részben megértették az életszféra és az emberi társadalom
jellemző szokásait, törvényeit, a helyi életáramlás szabályait. E szerveződések attól is
függően, hogy városban, vagy vidéken, falun, tanyán élnek, jellemzően mezőgazdasági
árutermelők, kertészek, borászok, erdészek, akik a városokban szakmunkás és élelmiszer,
ruházati kereskedést tanulhatnak, ilyen munkákat is végezhetnek. Ennél a fejlettségnél jelenik
meg a kiegyenlítettebb termelés-fogyasztás, a kezdeti felhalmozás, az anyagi és a fogyasztási
javak gyűjtése. E rétegbe és emberosztályba szerveződő részecskék már megfelelően
keveredtek az élőréteg más részecskéivel, már befogadottak, elismertek, rétegélőként
honosnak tekintethetők. Ez a réteg adja az igazán mindent fogyasztó élőréteget, nekik még
szinte minden eladható, a tartalékgyűjtés és a felhalmozás már életösztön-szerű
tapasztalatként, sok impulzus maradványából származó töltésként él bennük. Az ilyen
szerveződésekben többnyire kiegyenlített a visszatérők és az egyedfejlődés felé haladók
aránya, ők az átlagos réteg alsóbb szintjét képviselik, az eredőjük jellemzően neutrális.
Ezek az emberek jelentik azt a csendes középréteg jelentős részét, akik még nem, csak
végszükség és a személyes igény esetén politizálnak. Ezek az emberek munkával, termeléssel
vannak elfoglalva, jellemzően még nem szenvedélyesek, de már nem neutrálisok, könnyebben
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indulatba hozhatók, de már kellően megfontoltak. Jellemző a közepesen gyors gondolkodás,
és az ennek megfelelő problémamegoldó képesség, reakció képesség. Míg a náluk sokkal
fejlettebbekhez viszonyítva ők lassú gondolkodásúak és kihasználhatók, addig a hozzájuk
képest alulfejlettebbeket már ők használják ki. E szinten jelenik meg a cseléd, a szolga és az
alkalmazott foglalkoztatása, és itt jelennek meg először az egyediségben fejlettségükkel
szívesen hivalkodó újgazdagok.
Az ötödik bioszférai emberosztály a komolyabb szakmákat igénylő iparos, és a kereskedő
osztály, a bohém színész, esetleg a szórakoztató iparban a helyét kereső, ide tartozhat az
élelmes pincér, az ügyes és szemfüles fodrász, a felcser, a népi gyógyász, a javasasszony és az
egészségügyi szakmák asszisztensei, az óvónők, alsó osztályos tanítók, szakmunkás oktatók.
A taxisok, és a könnyebb munkákat keresők, az állami közalkalmazottak egyszerűbb
ügyintézői. Ők már a középosztály felsőbb átlagát képviselik, akik kellő tudással és kitartással
rendelkeznek, akik még terhelhetők, de már csak a náluk fejlettebbek által kihasználhatók. E
réteg a rendezettséget növelő főerő, a minden más réteg által a legjobban terhelt
középosztály. Ha egy társadalomban rés és szakadás támad, az majdnem mindig e rétegben
élők túlterhelése miatt keletkezik. E részecskeeredők, emberek már kellő tudással
rendelkeznek az emberi társadalmi lét és az együttélés alapvető szabályairól, de még sok
bennük a neutrális hívő részecske, amely miatt többnyire bizakodók, optimisták és energiát
adók, a rendezettséget folyamatosan növelők. Ha az emberi lét szerveződési állapota
aspektusából közelítjük meg ezt a középréteget, ők a szerveződési nyarat és az életbe
szerveződés termőképességét képviselik és az élet termését biztosítóknak tekinthetők.
A hatodik bioszférai emberosztályba az egészségügyi főiskola, ingatlan közvetítő,
társasházi ügyintéző, esetleg már szervezést is végző, a feladatokat koordináló áruirányító
vagy diszpécser. Ide sorolhatók a több szakmával rendelkezők, az összetett feladatokkal is
megbízhatók, a szakmát és foglalkozásokat is váltani képes, az életet már jobban értők. A
vendéglátók, a szállodaiparra és a turizmusra szakosodók, az éttermeket és a
bevásárlóközpontokat működtetők. E rétegben jelenik meg, erősödik fel az eltérő akarat,
amely a túlterhelés alól kibúvás és az engedetlenség felé, a törvények kiskapui felé vezet. A
hatodik emberi életosztályt járó, ennek megfelelő fejlettségű részecskeszerveződések már elég
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy az élet egyes visszásságait is felismerjék, megértsék, és
időnként élnek a törvények felülbírálási, eltérő értelmezési olyan lehetőségeivel, amelyek
inkább a számukra kedvezők. Ennél az emberrétegnél jelenik meg a többlettermelés, a
felhalmozási eredménye, a tehetős réteg itt kezdődik. Bár e rétegbe kerülő szerveződések
még nem halmoznak fel értelmetlen tartalékokat, ők még érzik, hogy az élet javai erre az
életre szólnak, ezért ők inkább utaznak, színházba járnak, és sikeresen élvezik az emberi lét
lehetőségeit. Az értelmiségi osztály alsóbb szintje jellemzően már csak közvetetten vesz részt
a termelésben, inkább az elosztásban van szerepük, és bár még a kevésbé fejlettebb
közösségekből és azok mellett élnek, belülről már mint mások, azoktól is elkülönülnek.
A hetedik emberosztály, a tanár, a mérnök a még passzív, magasabb szimmetriában élő,
jóindulatú értelmiségi osztály, esetleg már újság szerkesztővé, íróvá és riporterré is válhat. Ide
tartoznak a sokszakmás, a dolgokat egyre jobban értő, az élőrétegi szerveződési szabályokat
már elfogadók, a már semmin sem csodálkozók, bár az őket kihasználó fejlettebbeket még
mindig nem teljesen értők. E rétegnél éri el az emberbe szerveződő közös tudat azt a szintet,
amikor már megérti a fejlett és a fejletlen között a különbségeket, már kezdi érteni, hogy
miért van a közös élettérben eltérő fejlettségű egyik embernek Mercedese, Volvója és miért
van a másiknak csak Opelje, vagy Tömegautója, átlagos nyaralója, vagy miért nincs éppen
semmije. A szakorvos, a népi gyógyintézetekben gyógyítók és a gyógyszerészek, és ide
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tartozhatnak az átlagos magánkereskedők, az önálló céget vinni képes vállalkozók, és a
nagyobb cégek középső irányítói. Ők az élet gyümölcsei, akiket a szerveződési ősz
képviselőinek lehet tekinteni, akik bár nem keltik a feszültséget, a termelési – fogyasztási
eredőjükben még kiegyenlített. Bár a fogyasztásukkal jelentős részt vonnak el, de a személyi
tudásukkal sokat adnak a köz javaihoz. E rétegnél jelenik meg először, az anyagi energia
elnyelése és információs energiává konvertálása, bontása, azaz ők anyagi energiákban a
nagyobb fogyasztók, de az információs energiában és tapasztalatban továbbadók, a kevésbé
fejlettebbeket sok jó és a kihasználással a (relatív rossz) dolgokra is megtanítók. E réteg már
éli az életét, elég tehetős és elég tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy általa teljesen ki nem
használt tartós felhalmozódása keletkezzék. Ez a réteg az igazi életutazó, a külföldi utazási
irodák kedvencei, a bennük érzésként már meglévő élettapasztalásokat az utazások alkalmával, élményeivel
megerősítők. Ha az életbe szerveződés állapota felől közelítjük meg ezen emberbe szerveződő
részecske eredőt, réteget ők a nyár és az ősz termésének az élvezői, akinek az élet termeli a
pozitív hatásokat, a számukra jó információt és a jobbnál jobb élményeket. Ha az élet
elromlik, ők azok akik még elegendő tartalékot képeztek ahhoz, hogy fennmaradhassanak,
már közel járnak a felsőbb halhatatlanokhoz, de még nem azok.
A nyolcadik emberosztály a ragadozók kezdete, a kiemelt orvos, a sztárügyvéd, a bíró, a
nagyobb beosztású közhivatalok, a már egyértelműen más emberekből, mások által
megtermelt javakból élők. Ide sorolhatók a közjegyzők, a sikeresen helyezkedők, a tőzsdézők
és a brókerek, a városi nagyhivatalnokok, vezetők, a közepes és a nagyobb vállalkozások
felsőbb menedzserei, a pártpolitika középső szintjét intézők, az egymással könnyebben
kapcsolatot találók, a főiskolai, egyetemi felső oktatók, a vezető bírók és vezető
közhivatalnokok. Ide tartoznak a minisztériumokból, és a közhivatalokból kikerülő
szabadalmi ügyvivők, a nagy szakmai múlttal és speciális tudással rendelkezők. A sportélet, a
média vezetői, a közpénzen és jó beosztásokba kerülők, a munka dandárját már ügyesen
másokkal végeztetők. E fejlett réteg már nem tud az átlagos alacsonyabb tudásszintűekkel
együttműködni, már másképpen gondolkodik, másképpen beszél, már csak egymást és a
családtagjaikat értik, és jellemzően a saját élőrétegbe, kasztba tartozókkal van jellemző
kölcsönhatásuk. E rétegek képviselik az elitet, már tudnak élni, színházakba hangversenybe
járnak, mintha a többi alsóbb életosztályt azért találták volna fel, hogy őket szolgálják.
E szerveződési fejlettségben lévő emberek már nemcsak ragadozók, hanem közelednek a
halhatatlanok felé. Míg a 4-5-6 osztály még egyértelműen képes egymással is együttműködni,
a túlfejlett osztályok e tagjai már nem neutrálisok. Ők sok bonyolult kapcsolattal és sokkal
több töltéssel, élettapasztalattal rendelkeznek, mint az alattuk járók, a hozzájuk képest még
fejletlenebbek, az általuk már kihasználhatók. Az osztály tagjaiban még együttműködési
képesség és akarat is rejlik, ők a hibázó embereket a hibák árára (és a saját hasznukra)
megtanítók, de még nem rosszindulatúak, nem életellenesek, bár már hidegek és sokszor
számítóak, már majdnem neutrálisok, az életet ismét kívülről látók. Ők a csendes háttérbe
szoruló szürke eminenciások, a dolgokat a tanácsadói kockázatmentesebb aspektusból
mozgatók, megítélők, a környezet áramlásait a tapasztalásaikkal a maguk javára fordítók. E
szerveződések állam az államban, saját és külön, elszigetelődő társadalomban élnek, akik
nemcsak kirekesztik az életükből a hétköznapi valóságot, hanem ezzel kirekesztődnek e
valóság nagyobb részéből. Ők az emberi lét szerveződési lehetőségei közül, a szerveződési
ősz végét és a tél kezdetét képviselik Mivel elszigetelődtek és különállók, az információik
már nem valóságosak, nem szimmetrikusak, csak specifikusak, mert az élet jelentős részét
már nem, vagy csak a saját aspektusaikból képesek megfigyelni, értelmezni. Bár e réteg tagjai
az anyagi javakat nagyban fogyasztják, szellemi és halmozott információs javakat termelnek,
az energiát elosztók, információs energiává és néha indulattá konvertálók.
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A kilencedik emberosztály, a már túl fejlett, a már másokat egyértelműen és kihasználó,
a bankár, a tőzsdeügynök, a korrupt hivatalnok, a vagyonért és a hatalomért, az önimádatért
politikus. E réteg az, amely gerjeszti és mozgatja az életet, amely noszogatja a többit, amely
körülveszi az uralkodókat, a vezetőket, és a lélektelen tanácsadók is belőlük kerülnek ki. E
réteg már a túlélőkhöz, a majdnem halhatatlanokhoz tartozik. Ők a bankárok, a maffiózók, az
élményeket és a veszélyeket állandóan kereső három TTT-sek. Ők már nem elégedettek a
bioszférában folyó változás sűrűséggel, ők már a kifejlődésbe tartozók, azok, akik hamarosan
egy még fejlettebb élőrétegbe, életbe és a halhatatlanok közelébe kerülhetnek. Ha az emberi
civilizációkat, a nemzetségek szerint kellene fejlettség szerint elkülöníteni, az Izraeliek, az
amerikai és a tőkés vezető körök, a maffiózók ide tartoznának. E rétegből kerülnek ki a szürke
eminenciások, a nagyobb dolgokat mozgatók a nemzetközi eseményeket, dolgokat irányító,
szervezők, a kéz kezet mos főurai. Az igazi nagyvállalkozások és a bankári, tőzsdei vezetők, a
pártpolitikusok vezetői, a többi alacsonyabb fejlettségű emberosztályt, az emberiséget
egyértelműen a maguk javára kihasználók, uralók, az életterünkben az igazán dominánsok. E
rétegben már sokszor a szándékos életbontás, a rosszindulat, az életellenes cselekmények
éppen olyan természetesek, mivel az embereket már nem embernek, nem élőnek, csak
energiát termelni képes pótolható anyagnak tekintik. Ez a réteg a társadalmakon és a
törvényeken, felül és kívül állók, a magukat a törvényeken kívül helyezők, az önálló, de az
átlagos emberi szabályoktól eltérő társadalomba szerveződők. Ők az igazi vagyonosok, a
nagytőkét és túl nagy tartalékokat másoktól elvonók, és az élet szempontjából már
indokolatlanul felhalmozók. Ha az energia felhasználás, átalakítás aspektusából be kell e
szerveződéseket sorolni, akkor ők egyértelműen a feszültséget fokozók, a másokat gerjesztők,
a szerveződés telet előkészítők, másokat elszegényítők. Ezek igazi nagyfogyasztók, akik a
hatalmas étvággyal a másoktól elvont energiákat felbontják, átcsoportosítják, az élő és időben
változó rendszerekből elvonják. Ha kozmikus rendi szerveződési osztályba kellene sorolni
őket, ők azok a kisebb fekete lyukak, akik minden lehetséges energiát begyűjtenek a
környezetből, egyirányúsítják és átalakítják az életterületük környékén áthaladó, azt érintő
energiaáramlásokat. Bár a fekete lyukhoz hasonlóan sok (jellemzően már rendezetlen,
elöregedett) életenergiát elnyelnek, de ezeket felbontva, sokszor hatóképesebbre átalakítva
eltérő rendezettségben visszaadják a környezetnek, tehát a látszólagos rosszaságuk ellenére ők
nemcsak energiabontók, hanem a már hatékonyan nem termelő szerveződések átszervezésével
sok esetben a rendezettséget növelők.
A rossz relatívságát itt lehet megérteni. Amely szerveződések nagyfogyasztók az egyediségbe épült
életből, azok egyben nagy termelők (átalakítók), megváltók a kisebb energiaszintű és bennük a már
rossz energiaelosztású (elöregedett) korábbi szerveződésből felszabadító szerveződéseknek. Ha nem
lenne az életen túli élet, a rosszakat egyértelműen rosszaknak és gonoszaknak tekinthetnénk, de a
szerveződésekből a felbontás és a nagyobb azonosságra hozás, a visszafejlesztés után kiszabaduló
kisebb energiaszintű élet életet termelő reprodukció képességéről a saját környezetünkben is
meggyőződhetünk. Az elhalt életből új élet fakad, a korhadékból és a lebomló komposztból csak úgy
árad a fejlődésre vágyó aktív friss élet. A környezet energianyomása által meghatározott természetes
fogyasztás fiatalon és aktív állapotban tartva az életet rendszeresen feléli a felesleget, elfogyasztja és
átalakítja (hatástalanítja) az élet túl nagy nyomását. A mértéktelen fogyasztás viszont nemcsak a jelen
időben érkező, az élet végére rendszeresen elromló öregeket, a már felesleget fogyasztja el, hanem
feléli a tartalékokat is, és ha nem fékeződik meg, ha a hatásában nem redukálódik le, elfogyasztja a
lehetséges jövőt is, a még az élőrétegbe be nem épült térenergiát. Ma valahol itt tartunk. Az életünk
által létrehozott monopólium szörnyek már nem elégednek meg a múlt energiájával, kizsákmányolják
a jelent és felélve a jövőt elszennyezik a környezetet. A túl nagy fogyasztás és a környezet szennyezése
azonban az energia körforgás, a változási idő felgyorsulását okozza. Ilyenkor egyre több holt, inaktív
energia kerül a körforgásba, növekszik a rendezetlenség, a káosz, az olyan változás sűrűség, amely
már nem anyagi életet, hanem mikroszintű életet, mellékterméket termel. Ez az az idő, amit az Isten
országának tudhatunk, a Jöjjön el a Te országod imádság erre a túlfogyasztó, aránytalan,
szimmetriahiányos életre utal. Akkor fordul meg a kis energiaszintű életek fejlődési lehetősége, ha az
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anyagi élet a Jing túlfogyasztóvá válik. Ilyenkor az egyensúly megváltozik, és az anyagi életbe,
életpiramisba szerveződés, termelődés helyett az anyagi élet felgyorsuló bomlása egyre több
mikroszintű Yang energiát termel. Eljött az idő a terünkben, az isten országa, a Yang arányának a
növekedési ideje, amikor az anyagi energiaszintű Jingből egyre több részecske önállóságba és
mikroszintű életre bomlik.

Ha egy tizedik emberosztályt is meg szeretnénk határozni, ők már talán nem is emberek, ők
inkább a hallhatatlanok a már hidegek, az élethez közömbösek és szenvedélytelenek. A
könyörtelenek, számítók, az egyértelműen másokból élők, másokat tönkre tevők, vagyonokat
harácsoló, az információval nagyban kereskedők. Belőlük kerülnek ki a cápatőzsdék, akik
mindig nyernek, mert nemcsak van információjuk, hanem ők hozzák létre a változásokat,
terjesztik a változást okozó információkat. Ez az ,,emberi,, réteg az igazi fekete lyuk állapotot,
a környezettől energiát elvonó szerveződési telet, az igazi nagyfogyasztó réteget képviseli.
Aki a hatásuk alá kerül, az elszegényedik, lehűl, és a szerveződési tél állapotába kerülve
eltöprenghet a számára már lassabban múló időben, hogy az általa nem megfelelően kezelt,
nem kézben tartott energiáját miért vonták el, hogy hol rontotta el? E réteg emberei fekete,
besötétített autóval, sötét szemüveggel járnak, (bántja őket a fény, mert már más frekvenciájú
energiából táplálkoznak), már nem egészen emberek. Ők nemcsak embereket, hanem
családokat, csoportokat, társadalmakat, fogyasztanak, gyárakat adnak, vesznek, csuknak be
kényük kedvük szerint, de kerülik az átlagos embereket, és már nem érdekli őket a
népszerűség, a politika, csak amíg az üzlet és pénz és az arany. Ezek az ,,emberek,, már nem
átlagos élményeken élők, már extrém dolgokkal sem elégednek meg, és kiváltságosakként
ismerjük őket. Ők gerjesztik a háborúkat, a zavargásokat, és a fegyverkereskedők az ők
utasításaikra gyártanak tömegpusztító fegyvereket, ha kell országokat, nemzeteket,
földrészeket adnak vesznek.
A túlfejlett emberi rétegből kifejlődött szörnyetegek, az emberi lét élményeinél már nagyobb
gerjesztésre, még nagyobb változássűrűségre, a fúziós terekben élő hallhatatlanok közé
vágynak. Az Isteni mező pedig jóságos, mindenkinek azt adja, amit igényel, és lehetővé teszi
az emberi élőrétegekből, individuumokból túlfejlődőknek, hogy magasabb változássűrűségű
élőrétegekbe, fejlettebb állapotokba, az életet gerjesztőkként tovább szelektálódhassanak.
Lehet hogy a nagy étvágyuk és élményigényük csak annak tudható, mert bennük már nagyon sok
energiára és változásra éhes részecske szerveződik, ők sokkal nagyobb részecskesűrűségűek, akiknek
több táplálékra, több élményre, időben több és nagyobb adagú felbontható tápenergiára vágynak. Ők
is csak a részecskéik akarata szerint élhetnek, és ha e részecskék nélkülöznek, szűkölködnek,a
közakarat bennük szent és kikényszerítik a nagyobb fogyasztást.

A kiválasztódás, az alkalmasság azok lehetősége, akik képesek a még nagyobb
eseménysűrűségű környezetben is a környezetükhöz képest relatív szimmetriában maradni.
A túlfejlődők az új és még nagyobb változássűrűségű élőrétegekben ismét tapasztalatlanok, és
ezért kihasználhatók lesznek, az új és még nagyobb változássűrűségű élőrétegekben ők az
energiaadók, az információs energiát és a rájuk jellemző rendezettséget a bennük szerveződött
tömegegységben tovább szállítók. A körforgás számukra egyre kisebb körben és egyre
nagyobb sebességgel újra kezdődik, és haladnak a végső káosz, a mindent megtisztító
tisztítótűz felé. Akik e végtelen változássűrűséget is átélik, azok beléphetnek a fúziós térben
élő halhatatlanok közé, de akik elbizonytalanodnak, akik időzavarba kerülve megtorpannak az egyediség e
végletes lehetőségeitől, azok megtért bárányként visszafejlődve, a külsőbb életszférákban befelé igyekvőket
igyekeznek kölcsönhatásba kerülve visszatartani a pokoli világ felé haladó túl gyors, az életet (modellező)
időben előbb lejátszó fejlődéstől.

Ők kerülnek impulzusba a befelé haladó angyalokkal, ejtik teherbe és termelik a fúzióban
keletkező fiatal részecskéket, tartják fenn az élet körforgását, az átlagos élet és a jelen
rendszeres megújuló képességét.
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A materialista kételkedés, és az anyagiasodással járó már paranoiás hitetlenség és a bennünk lakó
kisördög felveti azt a lehetőséget is, hogy a hit a létben és az új életben, csak az ördög által elhitetett
félrevezetés. Ha a tudat téved, és azt hiszi, hogy újjáéled, az elfogyasztódás fájdalma, a kisemmizettség
értelmet kaphat, a Hit segít a krízisben, a halálban és a feltámadásban. Ha azonban van ördög, akkor
van angyal és van Isten és akkor Moetrius életről szóló hipotézise már nemcsak teória.

Bármennyi osztályba, kasztba, eltérő fejlettségű eredő rétegekbe soroljuk a már emberi
mikrokozmoszba, szerveződésbe szerveződő részecskék eredőjét, az egyedként ismert
mikrokozmosz közös tudatát, az egy anyag és tudatfejlődési sort, kört ír le, az angyali lét nagy
azonossága (az egyszerű van – nincs információs) állapotától kezdődve, a nagy egyediség, az
emberből kifejlődés, az egyre ördögibb és mindenhatóbb lét lehetősége felé haladva.
Az ilyen kifelé rossz, egyensúlytalan, a környezettel már nem jól együttműködő
szerveződésekben azonban belül jó az élet, a belső mikrokozmosz részecskéiben demokrácia,
és sok élvezet van, az ilyen másokkal nem csak magukkal törődő életterekben jó élni.
Nem véletlen, hogy a legfejlettebb réteg egyre több aranyat visel, az értékrendje kifelé már
nem a segítés és az együttműködés, a külső szimmetria, hanem a belső életpiramis, az anyagi
jólét, a jól élés információja. E kitartó, sok töltött részecskével és kapcsolatokkal, sok
energiával rendelkező, de csak belül jól élő szerveződések képviselik az egyik végletet, az
egésztől elkülönülő egót, amely az emberi átlagos szimmetriától, a jó külső együttműködő
képességtől már távol van, míg az éppen emberbe szerveződő még tudatlan, de kifelé
rendkívül jó, az együttműködésre és a másik segítésére mindig kész, de hamar feladó
energiaadó angyalok képviselik a másik végletet. A két véglet között sokféle, más és más
részleteiben eltérő szerveződési eredő, állapot lehetséges.
Az élőrétegi szerveződési tavaszt a belépő angyalok képviselik, majd a harmadik fejlettségi
szint körül kezd el a már termelőképes élet átfejlődni a szerveződési nyárba. A legnagyobb
hatóképességet, a szerveződési nyarat az ötödik, hatodik osztályban éri el, ezek a
középrétegek tartják fenn az emberi társadalmat, ezek termelik az igazi energiát. A hetedik és
a nyolcadik életosztály már a szerveződési ősz állapot felé található, amelyben a feszültség
növekszik, amely állandó konfliktusban van a fejletlenebb környezetével. A kilencedik és a
tizedik emberosztály dolga az élet gerjesztése, az élet és a változás hullámzásának a
fenntartása. Ők már a többiekkel szemben áramlanak. E réteg a szerveződési tél állapotban
lévő életszakasznak tekinthető, amely ha elfolyósodik, a legfejlettebb részecskék,
alszerveződések már más rétegbe fejlődnek, bekerülhetnek a talajszinten vagy az alatt élő
táplálékláncba, a magasabb változássűrűségben fejlődő következő élőrétegbe. A legfejlettebb
emberi réteg egyben vízválasztó a tömegbe épülés lehetőségében, amelykor a kovalens élet
átpréselődve egy kisebb térbuborékba ismét ionos állapotú, buborék a buborékban állapotba
kerül. Ha a környezet nyomása ,,pl. a szaporodási robbanásokban,, olyan naggyá válik, hogy
az átlagos élettér belenyomódik a belső életbuborékba, nagyobb sűrűségbe épül, az eseményt
a kovalens állapotból az ionos állapotba átfejlődésként rögzíthetjük.
36. ábra. A bipoláris kovalens szerveződés ionos szerveződésé fejlődési lehetőségei

A kovalens állapotú életben
kapcsolatba életpiramisba
épül a szervezettség, de ez
valójában vegyes ionos és
kovalens életlánc,
életpiramis.

Az ionos életben a kapcsolat
befelé erősödik, ez az élet az életben, de
egymástól határfelületekkel, térráccsal, ionráccsal,
közeghatárral elkülönül. Amikor nagy a külső
nyomás, a kapcsolatok bemenekülnek a közösen
védhetőbb határok mögé.

Ha túl nagy lesz a
környezet életnyomása,
azaz a térrész
túlszaporodik, elporosodik,
az életbuborékok
alkalmazkodnak a
határaikkal egymáshoz,
ionrácsos állapotba
szerveződnek.
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Az élet állandóan differenciálódik, amely sok emberi részecskét visszafejleszt, míg kevesek
tovább fejlődhetnek a magasabb energiaszintű ördögibb halhatatlanok felé. Az élettudat
azonban eltérő mércével mér, attól függően, hogy a környezetet, vagy a belső
mikrokozmoszát, a saját egyediségét kell megítélnie a szimmetria szempontjából.
Ami az egyedi, de analóg szerveződés kifelé nagy szimmetriában van, és a külső
környezetben együttműködő, mindenkinek jó, azaz állandó gyengéd energia adó, az belül, a
mikrokozmoszában rossz energia és élményelosztó, és az együttélési (a külső) béke érdekében
a belső mikrokozmosztól von el energiát. Ami tehát egy külső, a környezetből szemlélő
részecske aspektusából jó, azaz a kívülről szemlélt egyed a szerveződésén kívül állók
alkalmazkodó képességét, folyamatos energiaadását jónak látja, és ezért e látszólag jó lénybe,
közösségbe, környezetbe be kíván betelepülni, abban az élettérben akarja a családját eltartani, ez a felületes, a
túl gyorsan áramlás miatt rossz megfigyelőképességű neutrálisokat a látszólagos jó világ, a
fejlettebb környezet, a fehér fény felé befelé áramlásra készteti. Ez a felületes megfigyelés
miatti illúzió, a fejlettebb térrészek felé áramlás okozza a gravitációt, a tapasztalatlan tudat,
a felületes azon illúziója, hogy máshol szebb és jobb az élet. Ez a hatás, ez a hit, váltja ki az
életáramlást, a fejlettebb, gyorsabban változó térben új életélmények megélési vágyát, a
kívülről mindig szebbnek és jobbnak látszó életterekbe bekerülést. Ugyanaz a kívülről kék
vagy rózsaszín illuzitív állapot, a bolygó, csillag stb. lény belső mikrokozmoszában már túl
sűrűn élőknek már nem olyan költői, ott vad háború dúl az életért, folyton küzdeni kell. Ami
kívülről demokrácia, az belülről diktatúrának, együttélési és fejlődési kényszernek látszik. Az
isteni mezőt, a közös tudatot elhagyó részecskék csak sokára, a sokadik haláluk (és eltérő
összetételben történő sokadik újjászületésük) után értik meg az életáramlás hiábavalóságát.
Ne feledjük, hogy amiről Moetrius beszél és ír, azok jellemző eredők. Ezen eredőktől nagyon sokféle
egyedi eltérés lehetséges, egyes tulajdonságokban (alszerveződésben) e lényekben is lehetnek sokkal
fejlettebbek, de az átlagos eredőjük nagy biztonsággal kiszámítható. Az emberbe szerveződő
részecsketömeg, miként az emberi társadalomba szerveződő emberi tömeg fejlődése is megbízhatón
nyomon követhető. A legendák egyéni látásmódok észlelések sokféle eltérő aspektusokból észlelt
egyedi részleteikben eltérőek lehetnek, de az eredőjük mindig megbízható.

A fejlődés jegyei és útjai:
A szerveződési rend, az együtt maradni képes életidő hossza megmutatja, hogy a szerveződés
az egyediség felé haladó fejlődében fejlettebb, azaz magas impulzus sűrűségű gyorsabb életet él e
mint mi emberek, vagy ha alacsonyabb a változás sűrűsége, azaz több idő kell neki, amíg lejár
az élettűrése és nálunk tovább él, lehet, hogy az egyedfejlettség felé haladásban még
alacsonyabb fokon áll. Az egyediség felé fejlődésben alacsonyabb fejlődési fokon állók, a
dolgokat kívülről szemlélők rendszerint neutrálisabb eredőjűek, nagyobb méretűek és
nagyobb azonosságúak ezért kifelé és egymással együttműködőbbek. Valószínűsíthető, hogy
a kisebb változássűrűségű szerveződések statisztikai átlagban hosszabb ideig élhetnek, Pl. a
papagáj, az elefánt, az óriásteknősök, (bár lehet hogy ez már visszafejlődő?). de ez a hosszabb
élet csak azt jelenti, hogy egy gyorsabban változó szerveződésben, élettérben több idő, több
változás telik el addig, amíg a külső életterekben még csak kevesebb. Az adott rendszeridejű
életrendszerben élőknek valószínűen a saját belső ritmusukhoz képest azonos mennyiségű életélményt
élnek meg, ugyanolyan gyorsnak tűnik az események egymást követő sorozata, az élet.
Neutrálisabb és angyalibb szerveződéseknek számíthatók a fejlődési sorban nálunk előrébb
álló füvek, fák és növények, és a füveken és a leveleken, a kevésbé fejlett táplálékon élők. Ide
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tartoznak a koalák, a pandák, a lajhárok, és a birkák, és a növényevők, a szarvasmarhák,
esetleg a fejlettebb kecskék, az őzek, az antilopok és a szarvasok. Hasonló a Gnúk besorolása,
ezek valószínűen a napfényen és a fotoszintézis energián élő növények után az első nagyobb
szerves bonyolultságba, állatokba szerveződőknek tekinthetők. A lovakba szerveződ
részecskék valószínűen vagy eggyel előrébb járnak a fejlődési rangsoron, vagy a részecskéik
jelentős része már a visszafejlődés után épül ló élettér eredőt, egyedet eredményező
szerveződésbe.
A tengeri állatok valószínűen már egy fejlettebb életből visszafejlődő, már a kevésbé
kiszámítható világot megjárt tanultabb részecskelényeknek nyújtanak életteret, amelyek már
megtanulták a bioszféra néhány életosztályát, az együttműködés iskoláját, de mivel nagyon
nagy azonosságú víz közegben fejlődnek, az együttműködés már fejlettebb, mint nálunk.
A vegyes étrenden élők és a fejlettebb lényekre specializálódók már fejlettebbnek számítanak,
ilyenek a majmok, a sertés, egyes halak, víziemlősök és az ember, de ide tartozhat a
ragadozóból mindenevővé visszafejlődő, megtérőbbé váló kutya, és sok más vegyes étrendű,
az életterünkbe élő állat, élettér, Mikrokozmosz. Valószínűsíthető, hogy az élőrendszer
kifejlődése egyben a bonyolultság mai fejlődésének az útját is jelenti. A sokféle elágazás
olyan szakosodási lehetőséget enged, amelyben egyes részecske családok, kolóniák
elindulnak az egyediség felé fejlődésbe, és miképpen az embert is építő Isten részecskék
ember mikrokozmoszt hoznak létre, a más fajra, alfajra, élettermékre szakosodott
szerveződések és utódaik a megkezdett fejlesztési irányokba fejlesztettek tovább. Nagy az
esélye annak, hogy a nálunk sokkal fejletlenebb, és ezért kisebb tömegbe szerveződött
részecskéket még nem tudjuk fogyasztani, annak kicsi a szervezetünk számára a testünket, a
mikrokozmoszunk építéséhez hasznosítható nyersanyaga. A sokkal fejlettebbek pedig vagy
kölcsönhatás nélkül áthaladnak rajtunk, vagy a szervezetünkbe bekerülve nem a mi
részecskéink fogyasztják el őket, hanem ők fogyasztják, bontják fel a mi szervezetünkbe épült
náluk kevésbé fejlett részecskéket, és ezzel rontják, (néha frissítik) a kialakult rendezettséget.
A baktérium ág felé haladó egyedi fejlődés látszólag rövidebb életidejű, de valószínűen e
rövidebb időszak alatt közel azonos, vagy több életeseményt élnek át. Bár egyes baktériumok
kifejlődése messze megelőzi az embert, de a nagy tömegben élő szimbiózisba szerveződők
jelentős száma éppen bennünk, a mikrokozmoszunkban találta meg az ideális életterét, míg a
túlfejlett változataik már bennünket és a részecskéinket fogyasztva az élősködőnkké, az
ellenségünkké váltak. Míg a kezdeti baktériumok kisebb adatsűrűsége még nem tette lehetővé
nagy kolóniában az együttélési harmóniát, ma már nagyon sok változata kifejezetten csak
ilyen környezetben életképes.
Ha a kutyánk egyedfejlődésben helyzetére vagyunk kíváncsiak, meg kell állapítani, hogy azok
sok tulajdonságukban, alszerveződéseikben már előttünk járnak. Ezért van, hogy a kutya
jobban érti a gazdát, mint a gazda a kutyát. A kutyákba szerveződő individuumok nemcsak
rövidebb és gyorsabb életidejűek, hanem már főleg magasabb frekvenciákon társalognak
egymással, és amit mi kutyaugatásnak, vonításnak hallunk, az valójában jól artikulált de az
általunk megérthetőnél sokkal gyorsabb ritmusú információcsere, kommunikáció, azaz
beszéd. A kutyák már a ragadozó utáni szerveződési korszakban vannak, az együttműködésük
hatalmas és a szívük is nagy, azaz sok olyan már megtért, az életet tisztelő és bennünket is a
rossz felé fejlődéstől megóvó részecskelényt tartalmaznak, akik már megtapasztalták a
kaotikus világ veszélyeit, és ezért előbb érzik meg a vészhelyzet kialakulását. Természetes,
hogy gyorsabban reagálnak, jobb a szaglásuk és több olyan képességük eltérővé, egyedibbé
fejlődött, ami sikeresebben védi az életet. Akár párhuzamos világnak is tekinthetjük a kutyafaj
evolúcióját. A kutyában jobb az élet, mint az emberben, és ezért nagyon sok kutya egy idő
után olyanná válik, mint a gazdája. Ennek az az oka, hogy sok, az emberszerveződésben nem
jól élő részecske képes disszidálni, a közel és kéznél levő kutya magasabb belső
demokráciában lévő élettérbe átszerveződni. A disszidens részecskék továbbra is értik az
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ember beszéd lényegét, ezért megértik a gazda sóhaját, gondolatát, de fordítva ritkábban, csak
a még nem fejlett, a lassú rendszeridejű, a kutyával nagyon sok időt eltöltő (a szintén jó belső
életteret biztosító) gazdánál működik.
A madarak között hasonló analóg fejlődési rangsor állapítható meg, vannak idős és jól
szervezett fecske, holló, sirály nemzetségek, vannak kezdők és vannak ragadozók, azaz a
felettünk lévő légtér alsó élőrétegében hasonlóan mind a négy évszakban szerveződő lények
megtalálhatók. A repülés tudománya nemcsak a szárnyak és a tollak lehetősége, hanem a
lényhez tartozó tömegnek a környezeti légtérhez viszonyítva változó sűrűsége is számít. A
levegő molekuláinál kisebb méretű de a madarakhoz (aurájához) tartózó kisebb egységtömegű
részecskék könnyen tudnak úgy közlekedni, hogy nem okoznak kölcsönhatást a levegő
alkotóira. Az általuk felemelt szárnynak nincs (vagy felfelé kisebb) a légellenállása, de a
lefelé csapódó szárnyban már periodikusan olyan nagyobb egységekbe, sűrűbb állapotokba
szerveződnek, amelyek már kölcsönhatnak, és ezért felemelő irányú erőhatást biztosítanak a
levegőben lévő nitrogén, oxigén, és vízgőz stb. molekulákra támaszkodáskor. Megfigyelhető,
hogy sok, de nem minden madár, rovar és pillangó minden szárnycsapásnál emel a testén,
hullámmozgást ír le. A felemelkedő inaktív állapotú szárnyak nemcsak az evezőtollak
pillanatnyi becsukása miatt suhannak felfelé zajtalanul és kölcsönhatás nélkül. Ha nagyon jó
teljesítményű repülő szerkezeteket akarunk készíteni, le kell utánozni a természetben már
bevált, előttünk kitalált megoldásokat, és fel kell ismerni a gondolattal befolyásolható,
kérhető, vagy uralható részecskéink segítési lehetőségeit is. A vízbe is lemerülő halászmadarak, a
halakra vadászó sirályok éppen úgy használják a szárnyaikat a sokkal sűrűbb közegben, mint ha a
levegőben lennének. Az sem kizárt, hogy a madarak is folyamatosan lefelé irányított, nem mérhető
tömegű részecskéket bocsátanak ki repülés közben, és vagy a testüregeik, tollaik kamráit, a repülési
izommunka impulzusaiban keletkező a környezetnél kisebb sűrűségű, és ez miatt felhajtóerőt adó
nemesgázzal töltik ki.

Moetrius feltételezi, hogy az emberből kiszerveződő már túlfejlett részecskelények, az ember
életteret már nem építő szerveződések egyre kisebb méretűek, de nagyobb tömegsűrűségűek,
az emberrel (de nem egymással) egyre rosszabb együttműködésűek, akik egyre rövidebb idő
alatt élik át az élet szférájukban lehetséges eseményeit. A fejlődés a nagyobb változássűrűség
felé egyben a vizes korszak csökkenését is jelenti, a száraz és nagyobb egységnyi sűrűségű
alkotókból álló rovarok valószínűen az egyediségben nálunk is fejlettebbek. Szintén
fejlettebbek lehetnek a már nem fotonokon élők, a nem ilyen lényeket fogyasztók, mint pl. a
vakond. Bár ő egy ártalmatlan selymes-szőrű jószág kívülről és nagyobb tömegméret
aspektusából szemlélve, de veszélyes ragadozók a földben élő giliszták és rovarvilág
aspektusából.
A szerves élet után ismét ionos életbe szerveződés, atomos élet várható, amely halad az egyre
nagyobb részecskesűrűségű, az egyre kevésbé gerjeszthető anyagok, a fémek és a kövek, a
szilikát jellegű ásványok felé. A fémsort a Mengyelejev által jól megszervezett atomi táblázat
6. 7. periódusában lévő elemek, vegyületek fejlődése kíséri, amely időnként, (a nagy
környezeti nyomás alatt) magasabb energiaszintre, nagyobb sűrűségű kristályos állapotokba
szerveződik. Az életbe és anyagba szerveződésnek nincs alsó és felső határa, bizonyos
változássűrűségnél a legfejlettebb anyagok is változásba vonhatók, megváltoztathatók,
felbonthatók, az élet frekvenciája csak az időre jutó gerjesztés és a fejlettség függvénye.
Amit nem bont meg a bioszférai változás sűrűség, az a mélyebben fekvő magasabb
változássűrűségű Földi rétegekben már ionizálható, és a nagyobb csillagokban megbontható.
Az adott változássűrűséget követni, megérteni már nem képes szerveződés ott visszafejlődhet,
részben vagy egészben felbomolhat, de az egyediség felé fejlődés vége mindig egy
körfolyamat olyan végállomása, amelyben az egyediségbe szerveződött egység (bármilyen
fejlett) élet, kellően nagy gerjesztés estén a sokaságra és kis önálló neutrális egységekre
bomlik, és a nagyobb egység, az egész részévé válik. Az a különbség a melegfúziós térben
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felbontott, és új fiatal életbe, vagy a hidegfúziós térben hidegbe sűrített, hibernált
szerveződések között, hogy míg a melegben a tudat jobban törlődik, a hideg hibernációban az
ösztönös információkészlet megőrződik, megmarad. Ha a melegfúziós terek kifulladnak a
fejlődésben, mindig a múltban hibernált információkészlet segít a fejlődés továbbvitelében, a
genetikai hibák kijavításában.
A melegfúziós bomlásban azonban a fúziós típusú örök élet is megvalósítható azon nagyon
fejlett szerveződéseknek, akik az időegységre jutó változásnál gyorsabb gondolkodásra,
gyorsabb reakciókra és ezzel az életük átmentésére képesek.
Ugyanez elmondható a hidegfúziós neutrális egyesülésben egységbe tömörödőkre, aki a hideg
hallhatatlanok táborában átélhetik a méretben letömörítő, de a hatóképességben és energiában
besűrítő fekete lyuk - kék csillagbeli élményeiket. Az eltérés abban van, hogy míg a szelekció
felé vezető differenciálódásban, a melegfúzióban csak a tudati hiánnyal és nagy energiával
rendelkező aszimmetrikus, ördögivé váló lények menthetik át az egyediségüket az
örökkévalóságba, addig a hidegfúziós tömörítés nem differenciál, megőrzi a kialakult
állapotokat és talán az arányokat is.

Az élet rendje:
Ha körfolyamatként ábrázoljuk az életterünkben és az ember mikrokozmoszba szerveződő
lélek fejlődését, a körfolyamat kezdetét a nagyobb azonosságúak első társulásnak lehet
tekinteni, míg a körfolyamat végét a már túl nagy egyediségű, a valóságtól, az adott élettéri
átlagtól túlságosan eltérő túlfejlettek jelentik. Ha óraként akarjuk az életidőt, vagy a
lélekfejlődést ábrázolni, akkor, ha a nagy azonosságúakba fejlődő lélek életideje egy órát
mutat, akkor a már nagyon nagy, túlfejlett egyediségű a 11 óra végén járhat.
37. ábra: A lélekfejlődés órája:
Tőzsdecápák, országokat,
nemzetek és nagyvállalatokat
irányító nagypolitikusok, a
világszerveződésének irányítói

a lélekfejlődés
kezdete és vége
0-12 az ikrek

A betanított munkások, egyszerűbb de
kitartást igénylő monoton, ösztönös
tevékenységek, az óvatosabb fejlődő
kezdők

Nagypolitikusok,
bankárok, nagy maffia
főnökök, az élet zsírja
Minisztériumi vezetők,
szakértők, a túlfejlődés
kezdete, a túl speciálisták
Főorvosok, főmérnökök,
fejlettek, az élni tudók
sikeres közössége, az elit

A nagyon nagy azonosságúak, a
teherhordásra, prostitúcióra és a még csak a
nagyon egyszerű segédmunkára alkalmasok,
az emberi szerveződésben még csak kezdők

Energiát

fogyasztók

Energia adók, a
rendezettséget
növelők

Az eltartásra szoruló nagy azonosság
időszakának a vége, a fejlődők, a már
több szakmára is betaníthatók
Szakmunkások, termelők, kereskedők,
a megbízhatóan, de még mértékkel
terhelhetők, kihasználhatók

Érettségizett elsőszakmások, a középréteg első
Pedagógusok, mérnökök,
igazán terhelhető, az igát húzó életosztály
orvosok, értelmiségiek, az elit
alsóbb osztálya
A legnagyobb önkihasználó, ön é kizsákmányolható
középréteg, a legnagyobb terhet viselők és Moetrius

A belső körben és a mikrokozmoszban éppen ellentétes szerveződési állapotban vannak a
szerveződések. Míg a 11 órát meghaladó lelke (a kis kör, az egyedi fejlettség jelzője), a befelé
jó elosztó, kifelé kihasználó. A külső körben a belső kihasználást mutatja, hogy a második és
harmadik negyedben, a középrétegben és a középkorban lévő energiaadók belső kihasználása
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magas szintű, ők belül égnek éppen a belső forradalom, a lélekátalakulás állapotában vannak.
Az energiát fogyasztók a kifelé termelésben hidegek, passzívak (külső kör) de az energiaadók
energiáját magukba építők. A második, harmadik negyed energiaadói már magas hőfokon
égnek, a szerveződési nyár és a kiteljesedés, az egyre nagyobb belső feszültség állapotába
kerültek. Ha a főterhet viselők szelektálódnak, és a lélek előre, az egyediség, vagy vissza a
nagyobb azonosság felé fejlődik, belül egyre egyedibbé, vagy egyre nagyobb azonosságúvá
fejlődnek a részecskéi. Egy idő után a magukat kihasználók az élet 3. negyedére nagyobb
nyugalom állapotába kerülhetnek, megtanulhatnak végre élni, és nagyobb külső belső
szimmetriában változni. Míg a 12 óra és a 6 óra körül élők a kifelé vagy befelé erős áramlás,
energiacsere miatt nagyon szimmetria hiányosak, a 3 é 9 óra a szerveződési tavasz (vízöntő és
hal) és a boldog tudatlanság, vagy a szerveződési ősz és a nyugalom, a megbékélés (a mérleg
és a szűz) a külső belső egyensúly magasabb életszimmetriájú életidőszakát élik.
Az emberi élet analóg időfejlődési ciklusokban telik. Az élet első negyede, a környezetre
neutrális fogyasztó állapottal kezdődik, és a rendezettséget rontó fiatal korban telik, hogy a
második negyed végére a fogyasztóból termelővé, de magát kizsákmányoló, belül
szimmetriahiányos középkorúvá váljon. A középső életidőszak harmadik negyedére az élet
beérik, és a tudat fejlődése miatt kívül – belül kellő szimmetriában változó kiegyenlített
nyugalmas fogyasztó, de még termelő öregkor kezdődik. Ha az anyagi lét, a vagyon
túlságosan felerősödik, az élet utolsó negyedében ez nagyobb fogyasztásra serkent, de egyben
kényszerít és egyre jobban terhel.
Ha a lélek a 12 órai fejlődést eléri, differenciálódik, és a már ebben az élőrétegben minden
élményt megszerzett túlfejlett részecskék vagy előre, a melegebb, nagyobb változássűrűségű
élőrétegek felé, a félfémek felé fejlődnek, vagy visszafejlődve el kell még ismételni néhány
életosztályt, hogy a nem jól megszerzett élettapasztalatokat, a rosszul megbecsült életet
bepótolva a lélek megnyugodjék, és egy nagyobb létszámú, nagyobb azonosságú külsőbb
élettérben az igazán nagy tömegben az együttélésre is alkalmassá váljon. Az életük végére
megtérő, vallásossá váló emberek végre megértik az élet rendjét, az együttműködés és az
igazságos Isteni közös tudat szerepét, ezzel többségi eredőjükben alkalmassá válhatnak a
nagyobb érzékenységű neutrálisabb élőrétegek lakóinak, lelkeinek az irányítására,
fejlesztésére, életre nevelésére, és megfelelő életszimmetriában tartására. Így növekszik meg
az esélyük a meleg fúziós terekben, a minden változást túlélő meleg halhatatlanság, vagy a
hidegebb neutrálisabb élőrétegekben a minden hideget túlélő halhatatlanság megszerzésére, a
már megismerhető, az életenergiát sokkal takarékosabban kezelő örök életre.
Moetriusnak a születése óta csapnivaló a rövidtávú memóriája, szinte semmi hétköznapi, egyszerűen
megérthető dologra nem képes nagyon odafigyelni, nem képes a részecskéi által ösztönösen és jól
megoldott dolgokat a közös tudatban megjegyezni, benne hatalmas átmenő energiaforgalom alakult ki.
A szerveződése, a személyisége valószínűen olyan konferenciaközponttá fejlődött ki, amelyben nagyon
sok lényeges előadás, egyedi és univerzális szakismerettel rendelkező részecskék egymás után
,,nemzetközi,,(szervezetbeli) értekezletet tartanak, és ezek a konferenciák évek óta váltják egymást.
A benne élő kiszolgáló személyzetnek a dolga életben és állandó rendezvényre alkalmas megfelelő
állapotban tartani a szerveződési teret, hogy az a nagy cél szerint működjék. Az értekezletek és a
konferenciák jönnek, mennek, egyszer a részecske történészek, a biológusok, vagy éppen a földrajz és
társadalomtudósok tartanak konferenciát, máskor genetikusok, vagy és hittörténészek, és a
konferenciateret gondozó személyzet szorgalmasan vezeti a jegyzőkönyveket, az előadók eltérő, de az
élet szimmetriájáról szóló aspektusait. Nem szükséges, hogy a jegyzőkönyvvezetők, a dolgokat leírók
mindig és minden részletében ismerjék az elhangzottak részleteit, néha laikusként elírnak,
elfogalmaznak, megváltoztatnak valamit, amelytől annak az érthetősége csökken, vagy a
lényegtelenebbre teszik a hangsúlyt. Néha felcserélnek egyes szavakat, mondatokat, de hát nem lehet a
mindenhonnan érkező nem egészen egy nyelvet értő, beszélő speciális tudósréteg, és az átlagos
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hallgatóság minden tagja által érthető fogalmazást, leírást szerkeszteni. Az élet egyetemén, a mindenki
egyetemén az előadók váltásaikor témaváltások alakulhatnak ki, néha látszólag nem teljesen
összefüggő, de azért valamilyen szálon egymáshoz, vagy a közös témához kapcsolódó előadások
hangzanak el, és a jegyzőkönyvekben is így kerülnek rögzítésre. A határozatlanság, az ellentmondás a
belső ellentmondásokkor alakul ki, amikor a tények nem egyértelműek, és többféle igazság, élethelyzet
is igaz lehet. Mindenki a benne lévő információkészlet, tapasztalás szerint értelmezi a dolgokat, és
ezért ami az A –nak almát jelent, az egy másiknak az ABC első betűjét, vagy épen egy elvont
fogalomét. Az automatikus írás mögött valami hasonló folyamatot kell sejtenünk, valami olyant,
amit nem a szakértők és a hozzáértők, hanem a csak az információkat rögzítő univerzálisabb
konferenciaszervezők laikusabb, ám összetettebb megértése tesz rögzíthetővé. Amikor rendezvény van,
az ihlet és a Múzsa szállja meg az automatikus írással az aktuális rendezvényeken elhangzottakat
lerögzítő szerveződést, életteret. Bár az előadók utólag rendszerint megkapják a teljes
jegyzőkönyveket, ebből sokan csak a saját előadásukat, legfeljebb a saját szakterületük témáit olvassák
el, és elfelejtik a többi előadó által leadott szakismerettel nagyobb rendezettségre, összhangba hozni.
Sokan el sem olvassák, és Moetrius fogalmazásában leírt Aspektus (jegyző)-könyvek sokaknál
olvasatlanul ott porosodnak a DNS-be rögzített emlékezet ritkán felnyitott raktáraiban, általunk már
nem használt szekvenciákban..

Az Aspektus könyvek, ezen belül az Élet és a szimmetria arról szól, hogy az élet a kicsi
energiaszinten a nagy környezetben a külső megfeleléssel, a nagy közösségekről leszakadó
egyediség, az első önálló életidő kialakulása, a neutrális, de az egyediség felé fejlődni vágyó angyali
állapottal, nagy együttműködéssel kezdődik. Az új élettérben, eltérő lélekösszetételben
kialakuló fejlődés a jó külső megfelelni akarástól és a jó kezdeti belső elosztástól a nagy belső
megfelelés, az együttélési béke érdekében a saját élettér kihasználása, nagy önkizsákmányolás
és a rosszabb külső együttműködés felé halad. Mire a szerveződés nagy és hatalmas lesz, sok
részecskének ad belső életteret, addigra a szerveződésben élő részecskenép, a belső Isten,
megértetté és a környezetnél is fontosabbá válik. Ez az ami a belső ellátás jó megszervezésére
készteti a már kellően fejlett tudattal rendelkező szerveződéseket.
Az Isten a bennünk és a környezetünkben is gyülekező neutrinó energiaszintű
részecskenép, amelynek az ellátásáról eltartásáról és élményekkel, információval
elhalmozásáról, a megfelelő külső és belső szimmetriáról nekünk kell gondoskodni.
Akkor lehetünk gazdagok, sikeresek, ha e feladatot jól oldjuk meg, és a bennünk lévő isteni
részecskék boldogságát, kiteljesedését a körülöttünk élők segítésével megfelelő
szimmetriában segítjük.
A tömeghez tehetetlenség és a szimmetriahiányhoz tudati hiány is tartozik, és a túlfejlődők
rendszeresen túllendülnek az ideális átlagos állapoton, és a külső - belső sokaság életének a
megfelelő arányú segítése helyett vagy a külső közösség (a neutrális életszakasz vége) vagy a
belső ego túl jó kiszolgálása (ez az életperiódus vége) felé eltolódnak. Ez teszi a túlfejlődők
egyes rétegeit a környezet kihasználójává, az elöregedettebbeket, a kiszolgáltatottabbakat
elfogyasztóvá, de a felbontódó szerveződések részecskéinek megváltóvá, a fejlődést az Isten
felé visszafordítóvá és az elöregedett életet fiatal energiadús részecskékké, új
életszerveződésekbe alakítóvá.
A születés után a belső térben nagyon jó a szimmetria, az életenergia elosztása, de az ilyen
szerveződés kifelé nem rendelkezik szimmetriával, eltartásra szorul. Amíg a belső téri
részecskék aránya kicsi a környezethez, a belső elosztás a jó, és kifelé nagyon együttműködőképes, de támogatásra szoruló. Amikor a belső (a szerveződésben életláncban, szimbiózisban
együttműködő) tömeg megnő, és a belső arányok, az energia elosztása még fontosabbá válik,
de ekkor már nincs dotáció, viszont megjelenik az elvonás, a fiatalabb, a még nem, és az
idősebb a már nem eleget termelő rétegek eltartásának, az élet kezdetén kapott
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energiakölcsön, lendület visszaadásának a terhe. Ezt ráadásul a kaotikus időszakban megnöveli
a felszaporodó nem termelők, a reklámmal, elosztással, improduktív tevékenységgel
foglalkozók eltartási terhe, a közös együttélésről gondoskodó állam és a szervezet,
szerveződés fenntartásának a terhe. Ez az, amely miatt a fő terhet viselő középkorúaknál
már rohan az idő, és nemlineárisra váltva belső szerveződési átalakulást, új belső differenciálódást okoz,
ami miatt a társadalmi rétegekből mindig a középrétegekre terhelődik a többiek eltartási terhe.
Amikor a kisebbségek felszaporodnak, és az eltartandó, még képzetlen, vagy fiatal emberi
mennyiség hirtelen növekszik, az eltartókra a valódi termelőkre sokkal nagyobb teher hárul.
Ha elromlanak az arányok, az élet terhét viselők, a középréteg terhelése, a szülők terhelése
maximálissá, aránytalanná és totális túlterhelés válik. Ha tartóssá válik a túlterhelés, ez
feloldhatatlan időzavarhoz vezethet, és az eltartók és a terhelhetők kritikus időzavara, káoszba
kergetése, egy önfenntartó érték alá csökkenése, a rosszul elosztó, elöregedett rendszerek
összeomláshoz, felbomlásához, elhalásához vezethet. Ha a környezetben bekövetkezett idős
nagy szerveződés elhalása miatt jelentősen megnő a bevándorlók angyalok és a kiáramló
ördögebbek létszáma, azaz felgyorsul az anyagcsere, az élet, és az eltartandó, az energiát
felhasználók száma az eltartó-képesek, a még terhelhetők energia leadásához, létszámához
viszonyítva tartósan megnövekszik, az élet terhe, és a tartósan túlterhelteknek az életidő
rohanása is megnövekszik.
A középsőkor felé haladva egyre nagyobb az egységnyi szerveződési terekben élő
részecsketömeg, amelynek az aránya a környezetben élőkhöz viszonyítva megváltozik, és
egyre fontosabbá válik a belső, szervezett térben lévők jó energiaellátása, a jó belső elosztás,
az arányosság. Ez a középső életszerveződési időszakban általában még jól megvalósul, de ha
a környezet mind nagyobb energiaigénye miatt nő az elvonás, a belső elosztás romlik. A
középső életszakasz, a szerveződési nyár végén a kezdeti differenciálódás megerősödése előtt
a szerveződésekbe tömörült részecske közösségeknek, a közös tudatoknak dönteniük kell
arról is, hogy a mind nagyobb rájuk táruló terhet, és a megtermelt javakat miképpen osztják
el, és milyen arányokat határoznak meg belső és külső dotálásra, újraelosztásra. Akik a belső
többség jobb ellátása mellett döntenek, azokban belül javul az élet, de kifelé rosszabb
együttműködőkké, rosszabbul adózóvá válnak. Akik a külső együttműködés erősítése mellett
döntenek, azokra egyre nagyobb teher hárul (azt a lovat ütik amelyik húz), és miközben jobban
adóznak kifelé, eladósodnak befelé. Az ilyen együttműködőbb emberek, szerveződések,
lelkek kihasználódnak, kizsákmányolódnak, hamarabb elhasználódnak, hamarabb
megbetegednek, hamarabb elhalnak. Miközben kifelé együttműködők, belül diktatúrával kell
kényszeríteni a részecskéket a sokszor értelmetlen együttműködésre, a túlterhelésre, a
túladózásra. A tartós belső túlterhelés könnyen időzavarhoz és megbetegedéshez vezethet, a
szervezetbe tömörült részecskék egy idő után sztrájkba kezdenek, majd a szólásszabadság
anarchiába, ha ez után sem javul, tömeges elvándorlásba torkollik. Ilyenkor kudarc után
kudarc ér bennünket, nem sikerülnek a megszokott dolgaink, és Akella egyre több
ugrást hibázik. Ilyenkor szoktunk szólni, hogy miért hagytál el engem Istenem ?
Ha lineáris a környezet szerveződése, a középső kor felé haladó részecskék, és a középréteg
terhelhetősége nem haladja meg a tűrési határt, nem alakul ki munkalassítás, reuma, sztrájk,
izületi megbetegedés. A középső kor magas külső, de rossz belső szimmetriájú életállapotnak
tekinthető. A társadalmak fenntartásának, az élet fennmaradásának az árát valakiknek meg
kell fizetniük, és ezek mindig a középső korúak, a középrétegek, a valódi termelő képesek, a
valódi értéket létrehozók, a kifelé valóban jó arányokkal elosztók. Ha a középső korban a
kezdeti differenciálódásban a szerveződések a jó belső elosztás mellett, a saját életminőség
megjavítása, a belső rend támogatása mellett döntenek, akkor a részecskéik, a belső Istenük
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nemcsak jól tartottak és hálásak lesznek, hanem magas lesz az esemény feldolgozó
képességük, ezért kevésbé kerülnek időzavarba, jobban uralhatják a környezet problémáit,
sikeresebben érvényesülhetnek, a szerveződés nyugodtabb és valószínűen gazdagabb életet
élhet. A belső egység megnövekszik, a hang elmélyül, érettebbé válik.
Ha azonban mindenki, vagy a többség egyszerre így döntene, a társadalom és az élet
szervezettsége szétesne, az eltartottak száma ugrásszerűen az eltartók fölé nőne. Ez az oka,
hogy a többségnek hinnie kell az életben, az élet igazságában, mert csak ez teszi lehetővé a
rotációs élettér, az életbe szerveződés valóban jobb minőségét, az élet egészségét, az életidő
egy részében, de nem az egészében valóban megélhető mennyei állapotét. A többieknek
váltakozva hol jó, hol pokolibb az élet, amelynek a nagyobb részében mások helyett is
dolgozniuk kell, mert valakiknek meg kell fizetnie az éppen jól élők jómódját és sikeres
életvitelét, de nem a túl nagy és a szükségtelen felhalmozás kizsákmányoláshoz vezető
lehetőségét. A szimmetria nélküli súlyos környezet kihasználás éppen olyan előnytelen az élet
egészének, mint a belső szimmetria nélküli, magukat és a részecskéiket nagyon kihasználó,
kizsákmányoló szerveződések életvitele. A bárányok értelmetlennek látszó hite kell ahhoz,
hogy az egyszeri jólét majdani lehetőségének, az utódaik esetleges jóléti hitének a
reményében tartósan egy, vagy több életen át kizsákmányolják magukat és a szervezetükbe
tömörült, szerveződött részecskéiket. Az élet egésze azonban láthatóan nagyon magas
szimmetriában változik, amelyben az életidő termelő időszakra és nem termelő eltartott,
fogyasztó eredőjű időszakra oszlik.
Mindig sokkal több termelő időszak, hat nap kell ahhoz, hogy a hetedik napon a jól végzett
munka, a jó külső belső elosztás, rendezettség növelés jutalmául, az élet megkapja a jutalmát
és megpihenhessen. Ha a hat nap munkában eltöltött napi 10 órás rendezettséget növelő
tevékenység arányát a nem közvetlen rendezettség növelésére fordított időhöz viszonyítjuk,
akkor a heti 60 munkaóra rendezettség növelés idejét kb. 120 óra holtidő egészíti ki. Az élet
helyes termelő és inaktív aránya lineáris időszakban kb. 30% termelő, az élet fenntartását
segítő, a rendezettséget növelő időre 70 % napi egyéb eredőjű nem feltétlenül energiatermelő,
rendezettség növelő időre oszthatjuk. Ha ebből 30%-ot alvással, aktív pihenéssel töltünk el, a
házkörüli munkára, a családra és gyermeknevelésre, a szűkebb környezetre 40% egyéb idő
jut. Nem tévedünk sokat az élet ideális arányaival, ha 4 viszonylag egyenlő részre osztjuk az
időegységekre jutó órai, napi, heti, havi, évi és életidőt. A nem arányos elosztás miatt
egyesekre ¾ életidő, vagy ennél is több rendezettség növelő tevékenység, terhelés jut. Ezért
vannak a Vasárnapok, ezért szükségesek az ünnepek, hogy ők is regenerálódhassanak,
kipihenjék a jól végzett munka fáradalmait, a megérdemelt jobb életidőszakokat.
Ha magasabb szerveződési szintre figyelünk, akkor a vasárnapokat a szabadságok, az
életidőszakokat pedig a fiatalkor, és az időskor osztja fogyasztó és entrópiát termelő, majd
aktív termelő és inaktív, de a rendezettséget már nem rontó, javító időszakra.
Az élet első negyedét meghitelezi a múlt, az elődök, míg az életidő utolsó (bizonytalan)
negyedét, ötödét az élet során létrehozott hozzáadott értéknek, a személyi
rendezettségnövelésre fordított eredménynek kell megalapozni, a nagyobb közösségnek adó,
felhalmozott Tb, egészség járulék, nyugdíj járulék stb. formájában felhalmozni, hogy e tartalék alapból a
nyugodt öregkort megélők inaktív életidőszakát lehessen finanszírozni.
Az élet kölcsönét azonban az Isten egykor meghitelezte az embereknek, és azt az utódoknak kell megadni.

Nagyobb szinten a környezet tűrése tartja el, segíti a fiatal, még nem önfenntartó fiatal
nemzeteket, az új államokat a fejlődés első időszakában, de ennek az ára, hogy a támogató
érdeket és befolyást szerez, és a későbbi időszakban kiveszi a befektetését.
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Az élet fenntartásának az ára, hogy mindenki (de legalább a többség) többet fizessen be,
mint amennyit a közösből kivesz. Ez az ára a jó megélhetésnek, a nemzetközi békének, a
nemzetek és a társadalmak időben és térben is rendezett együttélésének.
Bolygó és csillagszinten analóg tűrési időszaknak tekinthető az életidő első negyede, ötöde,
hogy azután az energiakölcsönt a szerveződések megfizessék a környezetnek, és a környezetet
energiával tartósan ellátó csillaggá váljanak. Az idős kor végén nemcsak a kezdeti kölcsön
jelentősebb része fizetődik vissza, hanem minden, amit kaptunk az elődöktől, a környezettől
visszaadódik, az utódoknak továbbadódik.
Az idős szerveződésekben, sokszor éppen az elromlott belső elosztás miatt már az élet delétől
kifelé haladnak a részecskék, amely a többségében már jó, és a környezettel együttműködő, az
fiatalabb szerveződéseket energiával támogató, de ennek az ára a belső energia
mennyiségének és elosztásának a fokozódó zavara és az energiaadóvá váló szerveződések
időben fokozódó belső rendezettségi hiánya. A szerveződések, mint életterek az idős korukra
kiürülnek, elvesztik a részecskéik többségét, elveszítik tömegüket, kiégnek, elhasználódnak,
elfáradnak, megfizetik az élet árát.
Az igazság azonban az, hogy nem egy életen belül, hanem egymást követő több életen belül
egyenlítődik ki az élet elején kapott, és az élet során felhalmozott karmikus adósság, amely
tartalmaz meghitelezett fiatalkort, a hittel és kellő kitartással, elegendő életszimmetriával
rendelkezőknek nyugodt békés öregkort, de eközben keményen kell dolgozni, az élet
rendezettségét növelni, a fiatalokat tanítani, a már tehetetlenebbeket gondozni, segíteni.
Ez az élet törvénye!
Moetrius és a hasonló tisztánlátással rendelkezők kötelessége, hogy az életterünkben
bekövetkezett, elkövetett szerveződési hibákat bemutassák, feltárják, a speciális részletek
ismereteit, tudását olyan egységes, univerzális ismeretbe szerkesszék, hogy mindenki (a
bárány is) megismerhesse és megérthesse, a felhalmozott adóság kiegyenlítésének, a
makroevolució szükségességét.
Az életszerveződési hibák, az életviteli és elosztási hibák azonban javíthatók, ha az okozatok
okait megismerjük, ha a hibák elkerülési, kijavítási lehetőségeit feltárva azokat valóban
kijavítjuk.
Ha elpiszkolódott az életterünk folyója, de folyót tápláló patakok vizét képesek vagyunk
megtisztítani, az időfolyó is meg fog tisztulni, és később ismét átlátható, tiszta életteret,
rohanás és karmikus adóság nélküli lineáris életszerveződési lehetőséget hagyunk az
utódainkra.
Pécs 2006-08-02

Moetrius

az egyik bárány,
a tisztábban látó, a gondokat, a hibákat és a megoldási lehetőségeket is közvetítő,
a benne élő Isten megbízásából tanító,

akinek megadatott, hogy felnyissa a sors könyvét.
Az idővel nem lehet játszani, nem lehet a véges képességgel rendelkező embernek Istent
játszani. Míg mi csak egy szerény frekvenciatartományt képviselünk az időbeli változás széles
sávjában, míg a bennünk és a rajtunk kívül is változó Isteni részecskék a teljes spektrumot
lefoglalják, és nagyon gyors, általunk idővel, megértéssel nem követhető változásban nagyon
magas eseménysűrűségű életet is élhetnek.
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Ha az időtényezőt rosszul választjuk meg, akkor olyan események történhetnek, mint az első nagy
amerikai kísérleten, amikor a részecskéire bontott csatahajó és a rajta lévő személyzet térben és
időben áthelyezése közben, az eltelő időben is változó részecskék elköltözése miatt, az újbóli
összerakáskor már más eredőt adtak. A személyzet egyes részecskéi közben összeépültek, átépültek a
fémekbe, a hajótestbe, míg egyes fém alkatrészek részecskéi közben átépültek az emberekbe.

A Yin és a Yang szerepe az élet körforgásában:

☯

A fekete lyuknál megismertük, hogy a pár nélkül élő szerveződésekben lecsökken, majd a társ
ellenhatásának a hiánya esetén szünetel a fúzió, a tüzes élettermelés, ezért az ilyen állapotba
jutó, elözvegyült, egyedül maradt szerveződések időre jutó impulzusszáma és hőmérséklete
csökken. Mivel az egyedül maradt életörvény változatlanul anyagcserét folytat, ha nincs a
forgás felgyorsulását fékező szimmetriatárs, a töltöttség azaz a saját forgási eredő növekedni
fog. Ez növeli a szerveződésen átáramló részecskeenergia áramát, (időbeli mennyiségét), de
mivel az életpályát keresztező szerveződéseknek az eltérő irányú átáramlási lehetősége is
csökken, az örvénybe kerülő kisebb szintű alszerveződések impulzusmennyisége is csökken.
Az ilyen lehűlő, hidegfúziós szerveződésben csökken a káosz, a téráramlás rendezettebbé és
kiszámíthatóbbá válik, ezért a szerveződésben a hőmérséklet és a feszültség is csökken, de a
káoszban megfáradt részecskék energia forgalma megnövekszik. A tartósan egyedül élő
bármilyen energiaszintű szerveződések az életáramlás rendezettségét növelő, a feszültséget
csökkentő, a heves indulatokat megfékező szerveződéssé válik. Ha a szervezeten átáramló
energia áramlása annyira begyorsul, hogy az átáramlás sebessége eléri egy meghatározható
méretű, tömegű és tehetetlenségű részecske saját sebességét, eszmélési lehetőségét, akkor
azon fejlettségű, tehetetlenségű szerveződés részére az áramlási irány egyirányúvá, az adott
életörvény pedig számára őt elnyelő, időben rendezettebbé tevő, átszervező, a belső áramlási
rendszert is átalakító fekete lyukká válik. A kaotikussá váló szerveződés azért válik
határozatlanná és cselekvőképtelenné, mert benne a korábban szervezett (organizált)
részecskeáramlás túl sűrűvé, rendezetlenné, egymás hatását lerontóvá válik. A megfelelő
életörvény tehát valószínűen polarizál, rendezett életáramlást hoz létre, amely miatt a lehűlő
tér sokkal sűrűbbé válik. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen monogám életörvényben az áramlási
rend megtartása fontossá, adott esetben kötelezővé és kényszerré válik. A liberális teljes
szabadság, az életáramlás és a szaporodás elvi végtelen szabad lehetősége itt valóban
csökken, de ez az ára a rendezettség visszanyerésének, az élettudat és a megmaradt
információ megőrzésének. Ha a materialista tudat által elutasított mennyei paradicsom
lehetőségét keressük, az ilyen életet regeneráló terekben fellelhetjük.
A női típusú melegfúziós szerveződésekben periodikusan peteérés és kaotizmus alakul ki,
amelyben a fogamzásra fogékony nemlineáris időszakban nő a változássűrűség, a belső
feszültség és a káosz, és a szervezeten belüli energia is az utód esetleges sikeres
megtermékenyítésére felkészülve a szerveződési placentába átcsoportosítódik. Ilyenkor a
többi élőrétegben nő a változássűrűség, energiahiány és káosz alakul ki. Ha a szaporodás
bekövetkezik, a tér és a benne közben differenciálódó részecskék megoszlanak és a haladók új
szerveződést, egy másképpen szerveződő, sok esetben korszerűbb szerkezetű utódot
hozhatnak létre. Ha nem jön létre a megtermékenyülés, a placentában felszaporodott sárgatest
és fehérje visszahull az anyamezőbe és felszívódik, az energiahiány csökken és a feszültség a
differenciálódott szervezetben eloszlik, kiegyezés és konszolidáció alakul ki.
Az egyedül maradó vagy a monogám szerveződés tehát őt ellensúlyozó társ nélkül fekete
lyukká, a melegfúziós szerveződéseknél hidegebb életörvénnyé válik, amely egyre több
rendezetlen, megfáradt, az élet sodrása ellen küzdeni már nem képes szerveződést,
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részecskeenergiát szív el a környezetétől, amelyet azonban az azonos irányú áramlásba
rendezve magasabb rendezettségre hoz. Valószínű, hogy a már kis energiaszintű, a fúziós
életterekben már rossz hatásfokú szerveződések egyénenként már gyenge, de rendezett és
azonos irányú áramlása a közös szervezetben, hidegfúzióban, szeretetben, azonos célban
összegződik, amely a differenciálódó fúzió hiánya ellenére is fenn képes tartani az
életáramlást, az élet nagyobb lineáris rendezettségét, amelykor a szerveződések jobb
hatásfokkal működnek. A rendezettséget növelő, helyreállító szerveződések által beszívott és
a kibocsátott, regenerált energiamennyiséget a melegfúziós életterek energiaforgalma,
rendezetlenséget és káoszt termelő képessége határozza meg. A hidegfúziós páratlan
életörvények időrendje, áramlási rendje a melegfúziós terekhez viszonyítva inverz, fordított
működésű. Ők a keleti vallásokból megismert Jin és a Yang, amelyek egymásból
táplálkozók, egymástól függők és egymást szabályozók.
Ha a melegfúziós terek rendezett energiát káosszá alakítása nő, ez a térben tartó útidő
eltolásával megnöveli a hidegfúziós életterekbe áramlók mennyiségét, és a hideg örvényeken
átáramló, rendezetté váló energia mennyiségét is növeli. Ez a rendezettség növekedés viszont
redukálja a káoszt a melegfúziós terekben, amelyekben az élet normalizálódik és a
nemlineáris evolúció magas változássűrűsége elviselhetőre, lineárisra csökken. Ha viszont a
melegfúziós női típusú életterekben csökken a hidegfúziós szervezeteket tápláló káosz, a
fekete lyuk (hím) jellegű szerveződésekbe érkező anyag is csökken, amely csökkenti és
hibernálja, de soha nem szünteti meg e terek működését. A lendületben, megfigyelőképességben és a negatív érzelmekben szimmetriahiányosabb angyalokat, neutrínókat,
termelő hidegfúziós Isteni szerveződések tehát valóban örök életűek, a regenerálási folyamat
az örökkévalóság óta tarthat. Ha nincs elég rendezetlen élet, a hidegfúziós lények fogyásnak
indulnak, kisebb térfogatot töltenek ki, összemennek és besűrűsödnek a térben.
A páros szerveződések szexuális jellegű szaporodásban, a melegebb szerveződések belsejében
egyesített eltérő életcélú részecskék differenciálásával termofúziós életenergiát termelnek,
amelyek az áramlásban határozatlanabb, (bolyongóbb) de az impulzusok miatt érzelmileg
töltöttebbek, gázosabbak, felfújtabb állapotúak, kisebb térfogat-sűrűségűek. A páros
szerveződésekben termelődő, az impulzusok során töltötté váló részecskék sikeresen fékezik
az energia áramlását, ezzel csökkentve a lendületösszegződés végtelenné növekedését,
csökkentve a neutrális szerveződések, lendületszimmetria hiányát. Ezen aspektusból, a
rendezetlen töltött részecskék jót cselekszenek a neutrálisabb, hidegebb energiaadó
szerveződésekkel, elvéve a lendületet csökkentik az életáramlásuk hevességét, a lendületben
meglévő szimmetriahiányukat, és a túl nagy életáramlást fékező ellenirányú energiát átadva,
meggátolják a végtelen nagy összegződés esetén kialakulható új ősrobbanás, az
önmegsemmisítő nagy impulzus kialakulási lehetőségét.
A hidegfúziós szerveződések pedig jót cselekszenek a differenciálódásban már elerőtlenedő
és az együttműködő képességben visszafejlődő, a kaotikus világból kiváló, elhaló
szerveződésekkel, amelyből ismét rendezett, és a lendületenergiában dús fiatal új energiát,
fiatal új életet készítenek.
A magányos szerveződések hidegebb örvényekké és általuk felfújt nagyon magas
rendezettségű kék életbuborékokká fejlődnek, amelyek a fotonoknál kisebb bonyolultságú, de
nagyobb azonosságú, az egyediségben fejletlenebb neutronokat, neutrinókat termelnek. A már
tapasztalt és feles spinnel rendelkező fotonoknak párkapcsolati lehetőséget kínálnak a
kitágulva rendezett energiát leadó, és rendezetlenséget felvenni képes neutrínók. A fotonok
fékezik a neutronok (neutrinók) lendületét, és együtt kevésbé gyorsan áramló, részben töltött,
diploid páros életáramlásba terelődnek. Ezért tud ez a már (relatív) nagyobb energiaszintű
foton fejlettségű élet beépülni a növényekbe, amelyekben a fotoszintézisben, újabb páros
lendület összegződésben az életlánc felépítését lehetővé téve még nagyobb tömegbe épül.
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A megemésztett anyagot kibocsátó páros szerveződések különbsége.
A páros szerveződések és az életpiramis kialakulása:
Az élet páros diploid állapotba szerveződik, amelyekben a melegfúziós női szerveződések
társulnak a férfiasabb hidegfúziós szerveződésekkel, és vegyes párba épülve átlagos
fejlettségű utódokat hoznak létre, egy életre szóló kapcsolatban szabályozzák és regenerálják
egymást. A szerveződések mindig olyan neművé válnak, amilyen a belső eredő, amely hol
Jin, hol Yang többlettel rendelkezik. Ha a balkezes aminosavak, részecskék, a női hormonok,
vagy a jobbkezes aminosavak, a férfi hormonok kerülnek többségbe, vagy hegemóniába, ez
meghatározza, hogy az eredő szerveződés, a család, milyen neművé válik. Ha a család erősen
férfias eredőjűvé sikeredik, akkor nagy az esélye, hogy őt kiegyenlíteni képes nőies eredőjű
családdal nagyobb közösségbe társuljon, és a családok fiataljai így nagyobb rokoni tömegbe
kapcsolják a szerveződéseket. Még nagyobb női eredőjű közösségek még nagyobb másik
nemű közösséghez kapcsolódhatnak, amelyekből dinasztiák épülhetnek ki, amely a genetikai
láncon összekapcsolja az élőrendszert a szerveződésekkel.

A fogyasztás és az emésztés:
Mind a magányos, mind a páros (diploid) szerveződések hozzájuk hasonló, analóg, időben
változó, élő energiát fogyasztanak, amelyet differenciálódásban, egymással ütköztetve, a
kötési kapcsolatokat differenciáltan (az ellentétekben) megerősítve, és felbontva bocsátják ki.
A nagyobb energiaszintű, nagyobb részecsketömeget közösen megszervezett változásban tartó
szerveződések belsejében magasabb a változássűrűség, ezért gyorsabb a fejlődés és fejlettebb
a környezet. Ez a fejlettség teszi lehetővé a kevésbé fejlettek elfogását, kaotizálását,
megemésztését. Minél nagyobb tömeg szerveződik egy közös rendszerben, annál gyorsabb
lesz az anyagcseréje, annál jobban romlik a belső sokfélesége és a biodiverzitása. Ez
folyamatosan rontja az elfogyasztott táplálék hasznosítási, megemésztési lehetőségét, az
emésztőrendszeri megbetegedések növekedése tehát a gyorsuló életmóddal szoros
kapcsolatban van. A felgyorsuló anyagcsere miatt egyszerűen nincs elég idő az elfogyasztott,
és már a táplálékban sem teljes értékű, nem teljes biodiverzitású élelmet teljesen feldolgozni,
egészen kicsi, a bőrön és a szervezet határfelületein is eltávozni képes neutrinókra bontani. Ez
miatt sok szervezetben megnövekszik a nagyobb energiaszintű, fejlettebb bélgáz, a
kénhidrogén termelődése, amely már nem tud a szervezet pórusain eltávozni, ezért az
időzavarba kerülő szerveződésekben anyagcsere továbbítási zavar és puffadás keletkezik. Az
ilyen, feldolgozási zavarba kerülő szervezetekben csak rosszul emésztődik meg a táplálék,
amelyből a bonyolultság kevésbé bomlik le, egyre nagyobb bonyolultságú információs
egységekben távozik. A csak félig megemésztett kibocsátott végtermékben azonban hatalmas
mennyiségű kisebb energiaszintű, de nagy vitalitású életenergia, élni akarás rejtőzik, amely
csak a felbontás miatti stresszben, az élet és halálfélelemben kaotizálásra került, hatástalanítva
lett, de nem halt el, csak a nagyobb és már nehézkes életszerveződésként visszafejlődött, és
kisebb egyediségű életre, kisebb bonyolultságra bontódott. Ha kellő időt és az életváltozásra
megfelelő körülményeket kap az itt egy másik világba eltávozó élet, a tudat megnyugszik és a
kisebb egységekből a nagyobb bonyolultság újra felépül, az élet rendeződik, a megértett
történtekből tanul és fejlődik.
Az életben tartó tápanyagból megmaradt végtermékek a szerveződések pólusain és a
szerveződések ürítő nyílásain kibocsátásra kerülnek, de a csak rendezetlenné tett a nagyobb
bonyolultságból leépült részecskék újra rendezetté tehetők, ismét nagyobb bonyolultságba
építhetők. Az élet igényli a társas kapcsolatot, a párokba, életpiramisba, családba, dinasztiába,
nagyobb bonyolultságú szerveződésekbe épülést, a regenerálódást, a később megismert,
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megértett halhatatlanság miatt az egyre újabb életélmények megismerését, a jó életélmények
újbóli rendszeres átélését.
Minden szerveződés tehát nemcsak fogyaszt az életre kelt anyagból, hanem a benne
visszafejlesztett, kaotizált részecskékkel egyben táplálja a kisebb fejlettségű környezetett.
A mikroszintű élet, és a nagyobb bonyolultságú egyedek, a családok, a nagyobb
szerveződések, a fogyasztó társadalom nemcsak Yinként fogyaszt, hanem Yangként termel.
A szerveződési bonyolultságnak azonban nincs vége az emberi bonyolultságnál, mi csak egy
porszemnyi rendezettséget jelentünk a hatalmas életláncban, egy átmeneti állapotot a folyton
változó, de analóg módon reprodukálódó mindenségben. A Nálunk nagyobb részecske
közösségek nemcsak kovalens emberi csoportokat, emberi társadalmat, hanem ionos
szerveződéseket, életszférákat, életbuborékokat alkothatnak, amelyek nagyon sokféle
méretben és bonyolultságban lehetnek jelen a környezetként ismert mindenségben. A
bolygókba szerveződő részecskék is csak egy porszemet jelentenek a sokkal nagyobb
szerveződések, a csillagok, a galaxisok, és a még idősebb, még nagyobb tömegű
szerveződések között. Minden szerveződés végigáramoltatja az emésztőrendszerének az
életspiráljában az elfogyasztott szerveződéseket, amelyeket felbontva kivonja és hasznosítja a
saját szerveződése által már nem termelt, de számára szükséges hatóanyagokat termelő
részecskéket, amelyeknek ha kell szimbiota együttélésre alkalmas életteret nyújt, hogy
folyamatosan termeljék a neki szükséges anyagokat, hatásokat. Miként az ember, a bolygó
energiaszintű, (bonyolultságú) szerveződések is fogyasztanak és a felbontott hatóanyagokból,
szerveződésekből nem hasznosított, de általa átalakított, megváltoztatott hatásokat,
hatóanyagokat, részecskéket a déli pólusán rendezett irányba áramoltatott, kibocsátott
rendezett neutront, neutrínókat termel, amelyek a környezetben lévő más hiányokkal
rendelkező, más hatóanyagot igénylő szerveződések még eredményesen hasznosíthatnak.
Ha az élőrendszer a fejlettségben differenciált sokszínű rendszerré tagozódott, a korszerűbb
életterekben már nem hasznosítható táplálék, hatóanyag, élettermék kevésbé értékes, már
nehezen eladható hulladékként kibocsátható a kevésbé fejlett, ezért ott még értéket jelentő és
a hiányt, az átadással az igényt kielégítő környezetbe. A kellő idővel rendelkező szocializált
rendszerekben nem kényszerít az idő rohanása, ezért az ott kitalált, de a gyorsabban reagáló,
az egyediségben fejlettebb terekben, és a gyorsabb fejlődésben lemodellezett megoldások
tömegméretekben is legyártódnak, de a tudat tehetetlensége és korlátoltsága miatt
rendszeresen túltermelődnek. Ilyenkor túltermelési válság alakul ki, amikor csökken az
eladhatóság és az értékesítési lehetőség az igény, amely miatt a túltermelt már értéktelen
élettermékek átadódnak a nagyobb rendezettséggel bíró hidegfúziós tereknek. A fúziós
terekben a kellő idő hiánya, a nagy életverseny miatt nem tökéletes termékek a kellő idővel
rendelkező lineáris időszakokban, a szocializált terekben gondolkodó szerveződések által
tökéletesítődnek, tartósabbá és ismét felhasználhatóvá válnak. Ez minőségi életet és tartósan
alkalmas életteret hoz létre, amely miatt a kaotizált terekben megfáradó szerveződések az
ilyen térrészekbe szerveződnek át. Ilyenkor a Yang fejlődik. Ha az ilyen élettérben túl sok
haszonvas, hasznosítható ott már értéktelen hulladék halmozódik fel, ez visszakerül az erre
éhes Jinbe, ahol ismét gyors körforgásba kerül. Az anyag és az életcsere valamikor az örökké
valóság óta folyik, és valószínűen további örökkévalóság idejéig fog – lineáris és nemlineáris,
gyorsan vagy lassan telő időben jó minőségbe vagy nagy mennyiségbe épülő tömegben
folytatódni, fejlődni.
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Epilógus
Az Isten valamikor, egy előző nagy válság idején, Jézusra ruházta a tisztánlátás lehetőségét,
és a kiút megmutatási lehetőségét. Később, amikor ismét rossz lett az életenergia elosztása,
Bárdokkal és Tiborcokkal, üzent a hatalommal rosszul sáfárkodóknak, hogy ideje a rossz
irányt vett, túl gyors fejlődésből visszafordulni. Most a mindannyinkban élő isteni
részecskék Moetriusra, a Bárányra ruházták a sors könyvének a felnyitásával járó tisztánlátás
terhét, és - a kicsi energiaszintű sokaságot képviselő Isten akarata szerint - a szószólás kötelességét.
A közérzés, és a közakarat most mást akar, de ne feledjük, hogy nemcsak a szerencse és az
akarat is forgandó. Ciceró ékes szólása a történelmi bizonyíték arra, hogy a közakarat és a
közérzés is befolyásolható, és a nagyobb életszimmetriára törekvő legtisztább elképzelése is
eltorzítható. A legnagyobb komplex tudatú, a közérzést és a közakaratot képviselő Isten
szerveződés kristálytiszta elképzelése, az elmélet megvalósítása éppen úgy megbukott a gyarló
nagyoló élet egyszerűsítő kivitelezése, az anyagi energiaszintű alkalmazás során, mint Jézus,
Lenin és Gandhi szép példát mutató törekvései. A helyes és a gyakorlatban is megvalósítható
jó arányok az élet valódi lehetőségei, amelyben törekedni kell a tisztaságra, az átláthatóságra,
de a megvalósítást gátló akadályokra, érzésekre, a kicsi energiaszintű jelzésekre és akaratokra
és a rendelkezésre álló felhasználható energia mennyiségére, arányos elosztására is figyelni
kell. Az élet valódi lehetőségei, az együttélési idealizmus és a túlságosan is realista
vadkapitalista materializmus határai közé szorítottak. Az egyediség felé fejlődő emberi
társadalom túlságosan elment a gyorsabban változó, de nagyoló, lélektelenebb, materialista,
anyagi életszemlélet felé.
Ideje az emberre, az élet minőségére, az élet egészségére és az élet szépségére is figyelni.
Az élet helyes szimmetriája a külső és a belső szimmetria megfelelő aránya esetén a
legjobb, amely az élet tavaszában és a sok termést adó őszi hatásegyenlőségnél éppen
megfelelő. A nyár és a tél a túlfejlődés, a tudati túllendülés, a tömegi és a tudati
tehetetlenség következménye, Míg nyáron túl sok a melegfúziós energia, de kevés a tiszta
lélek, addig télen a hidegfúziós tudatos energia mennyisége növekszik meg, és az energia
mennyisége, a szaporodás hiánya miatt a fejlődés eredője csökken.
Az Aspektus könyvek a LÉT lehetőségeiről, az élet egyensúlyáról, az életáramlás és az
energiaelosztás szükséges szimmetriájának a megtartásáról szólnak. A Mór (a bárány) megtette
a kötelességét, továbbította az ember részecskékhez az Isten üzenetét, és miként a történelemben oly
sokszor, a Mór mehet, de az általa elindított, továbbított információs energiahullám, sokáig
feledhetetlen fehér elefántként itt marad az élőrendszerben, és az információ eljut minden érző szívvel
rendelkező, nagy azonosságú emberi részecskéhez.

A tudat anyagból épített gátjai, mint Jerikó falai nem végtelen erősségűek, a tisztán csengő
szótól, a közérzés akaratától és az élet kiáradásától leomolhatnak.
Ember küzdj, és bízva bízzál, mondotta Madách, de érezz, gondolkodj és cselekedj az
élethez, a megmaradáshoz is szükséges életegyensúly helyreállításáért, írta és mondja

Moetrius
Newton szerint 57 év múlva itt a világvége 2003. február 25. 16:48[Reuters]
Sir Isaac Newton 17. századi tudós és teológus számításai alapján már csupán 57 éve van hátra a világnak. A
modern fizika atyja a Biblia kódjának megfejtésével próbálta meghatározni a világvége pontos időpontját.
Newton ötven év alatt négy és fél ezer oldalt jegyzetelt tele számításaival, ezek vizsgálata során nemrégiben
fedezték fel a kutatók, hogy a tudós végleges eredményre is jutott. A kéziratokra - melyeket az 1930-as években
egy gyűjtő vásárolt meg - egy jeruzsálemi könyvtárban találtak rá nemrégiben.
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Az információ és a térutazás, a térben működő postaszolgálat lehetősége:
A nagy tömegű anyagba szerveződött információ együtt nem küldhető el nagy kozmikus
távolságokra, mert nehezen gyorsítható fel és sokáig kell lassítani, közben pedig könnyen
változik és elavul, de ha megfelelően be van csomagolva, nehezen sérülő rugalmas
kapszulákba, életbuborékokba ágyazzák, akkor kisebb egységekben sikeresebben elküldhető.
Ha a veszteséget is kiszámítjuk, akkor megfelelő rátartással, az információs csomagok
sokszorosításával, sok helyről elérhető hálózatban tárolásával, (ez analóg az Internettel)
mindig eljut az információ, a program korszerűsítés a címzettekhez. Az életbe szerveződött
lélek a folyamatosan kapott DNS információval kapcsolatot tart a mindenséget fejlesztő
központi tudattal, az Isteni mezővel, amely a teremtményeit rendszeresen fejleszti,
korszerűsíti, ha kell a részegységeket kicseréli, és korszerűbb életszerkezeteket hoz létre. Már
eljutottunk ahhoz a fejlettséghez, hogy a DNS genetikai információ alapján bármikor
lérehozhatunk és kódolhatunk, olyan hatásokat, amelyek megkeresik az adott ember címét,
személyét, és csak nála okoznak meghatározható változást. Ma elvileg nincs annak műszaki
és technikai akadálya, hogy egyes genetikai csoportokat, kisebbségeket e rendszer
segítségével befolyásoljunk, és felhasználjuk őket az élet gerjesztésére, befolyásolására,
irányítására, a különbség állandó fenntartására, az energia elvonására.
A DNS információ nemcsak minden ember személyes címét, elérhetőségét és
befolyásolhatóságát tartalmazza, hanem ma is működő folyamatos információs láncot képez
az Isteni közös tudattal, a mindenségben működő szervező rendszerrel. Nem határozható meg
pontosan, hogy az élet működik e úgy, mint a számítógép, vagy a számítógépet és működési
rendszerét az életről másoltuk, de a két rendszer teljesen analóg, sőt képes egymással
kapcsolatban állva információt cserélni. Mivel mi a később kifejlesztett korszerűbb
változatokhoz tartozunk, amelyek már magas frekvencián működnek, az Isteni mező
frekvenciája valószínűen a legkisebb lehetséges frekvencia, sorszám, az 1 amelyet az első
oktáv követ. Érdemes elolvasni az Internetes megtalálható információt, a fekete lyukakból
jövő basszushangról. Ezek a legrégebbi, talán első generációs, de még egyenirányításra,
neutronok és órajelek keltésére alkalmas neutronok termelésére képes számítógépek lehetnek.

A Neumann elvek alapján értelmezett élet:
1. Az utasítások és az adatok binárisan kódoltak, azaz az ábrázolásához, az információ megadásához
két jel van használva. Egy férfi és egy női jel, azaz két komponensű kódolt információ a helyszínen
keveredik egybe. Ebből lesz az új aktuális információ, a korszerűbb utód.

2. A számítógép 3 fő egysége:
a. A feldolgozást végző központi feldolgozó egység (CPU) = a test, az emésztőrendszer,
információ szétválogató rendszer, bél, máj, vese, hormonrendszer
b. Az adatok, a végrehajtási utasítások és a programrészek tárolására szolgáló memória (agy)
c. A külvilággal kapcsolatot tartó egységek, a perifériák, a hang, fény, jelérzékelők, be és
kimeneti nyílások, energia és információ betáp, azaz = az érzékszervek, a szem, fül, (molekuláris
jelbemenet az orr és a hőérzékelő analóg egység?), valamint az energia és információ betápláló nyílások, a száj a
nagyobb energiasűrűségű meghajtó energiának, és orrüreg, tüdő a másik féle kisebb energiaszintű jel energiának,
és a felesleges régi infót, a korszerűsítés után még felhasználható hulladék energiát begyűjtő, átmenetileg tároló
rekesz, a szemétkosár, a testi kimeneti nyílás.
A központi egységet alkotó elemek összességei az akár többszintes alaplapon (a bolygótérben,
élettérben, határrétegben helyezkednek el.
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3. A főtár tartalmazza a végrehajtás alatt a programokat, és ugyanolyan formában a
működéshez szükséges adatokat, amelynek a tetszőleges tároló-rekesze, (a sejtek) egy címmel
kiválasztható, majd írható és olvasható, módosítható.
A címezhetőség elve: Az utasítások bdbvb nem olvasható el, javítandó
4. A központi feldolgozó egység, a CPU (az agy) tartalmaz legalább három speciális
tárolórekeszt: Egy címregisztert, amely, amely a következő utasítás tároló helyének
(neuronsejt) a címét tartalmazza, valamint egy utasítás regisztert, (emlékeztetőt, jegyzetet) amely a
végrehajtás alatt lévő (jelen idejű) utasításokat tartalmazza, és egy állapot regisztert, amely a
végrehajtási eredmény visszacsatolásával annak a megfelelő végrehajtásáról (működéséről)
tájékoztat. Ez az impulzuskor szanaszét küldött, az eseményekről visszacsatoló, fiatal, friss információ,
amelynek a jelerősség szerinti beavatkozást hajt végre.

Az Isteni mező, azaz a központi tudat tehát valóban kap információs visszajelzést minden változásról,
az evolúció folyamatáról, de a melegfúziós vörös csillagok a felesleges jeleket begyűjtik, felbontják,
és részben aktualizálva, a helyi történésekkel korszerűsítve visszaküldik a térbe.

5. Az egymás után végrehajtásra kerülő utasítások, (az információs kapszulák, az életbuborékokba
csomagolva) helyileg a főtár egymás mellett lévő (egymáshoz képest nem nagyon változó)
rekesziben foglalnak helyet. Az időspirállal, ekliptikai síkon feltekeredő részecskespirállal, a térbeli
történéseket tároló koronggal rendelkező mezők, sejtek, atomok, bolygók, csillagok, galaxisok ezeken az
információtároló egységeken gyűjtik össze a történéseikkel kapcsolatos eseményeket, ahol a hosszú-távú
információt tárolják, amelyek a füzérsugarakon egymás után kiáramló kapszulákban a minden más
szerveződésbe is eljuttatott főinformációkat egymás mellett tárolják.

Ez az információtárolás általános Neumann és kozmikus rendje.
Ettől a szabályos tárolástól eltérni, csak speciális direkt utasítás segítségével tudunk, azaz
akkor történik beavatkozás az életbe, radiális irányú, rendkívüli információs csomaggal, új
korszerűsítő információval, ha az élettérben elromlott az információs energia megfelelő
elosztása. Ilyenkor az egyszerre (nagy csomagban) érkező túl sok, ilyen rövid idő alatt a csak
kisebb mennyiséghez és lineáris információfeldolgozáshoz szokott szerveződések által
feldolgozhatatlan információ miatt makroevolúciós változás történik. Ha azonban a
rendezettség a kívánt szinten (javítva) helyreáll, a lineáris életprogram megy tovább, és az
életről szóló térhatású film tovább pereg.
Az elavult információ azonban csak az információkat már ismerőknek elavult. Egy újszülöttnek
minden vicc új, ezért nem szükséges az elavult információkat teljes mennyiségükben annulálni,
hanem olyan kevésbé fejlett eszközbe, élettérbe, (számítógépbe), felhasználói területre kell
juttatni, amelynél újnak és korszerűnek számít. Hasonlóan, ha az életterünkben általunk
készített, elavult eszközöket mi is továbbadjuk a kevésbé fejlett élettereknek, így marad hely
és piacon a korszerűnek és az elvárt együttfejlődés, a megfelelő különbség megtartásával
teljesülhet. Az élet rotációja, sokszintű és a kellően eltérő fejlettsége erre is lehetőséget
biztosít. Az Isteni tudat a meleg és energiadús, fúziós terekből kifelé haladó energiával,
élettermékekkel korszerűsíti a kevésbé fejlett élőrétegeket, és abban működő egységeket,
amely az életprogram egyik fő komponensét biztosítja. A másik fő komponens, a korábbi
kaotikus információkat hordozó újrarendezett komponens, az impulzushiányos fekete
lyukakban kerülnek tárolásra, a majdnem változatlanság állapotába hibernálva, ahol kellő időt
kap a lassabb változásban új és elfelejtett régi ötletek kitalálására, kimunkálására,
átdolgozására, fejlesztésére mindaddig, amíg ismét nem lesz valahol szükség rájuk.
A processzorok CPU fejlettségi jellemzője, hogy az utasításkészlete, azaz, hogy hány és
milyen gépi kódú (című, frekvenciájú) utasítást képes felismerni és végrehajtani. E
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számítógépes információ feldolgozó egységek modulárisak, azaz hatásegységekből állnak, és ezért
rugalmasan bővíthetők. A gyakran szükséges adatok tárolására regisztereket, helyben lévő
információtároló egységeket, sejteket, atomokat, használ fel.
Az órajel, az idő és az információs változás, a belső óra frekvenciája szoros összefüggésben
van az információt feldolgozó, rendező egység műveletvégző sebességével, azaz a gondolkodás
és a reagálás gyorsaságával. Ez a tudati fejlettségtől és az események, az észlelt információs
változás feldolgozó képességtől függ. Ezért eltérő frekvencián változik az élet. Ha egy
elektronpálya, tároló-rekesz, élettér, sejt lehetséges információs frekvenciasávja betelik,
telítődik, akkor egy új élőréteg, információs tároló-hely, magasabb frekvencia tartomány
nyílik meg, és a befelé is bővülő, folyton korszerűsített rétegek magasabb frekvencián érkező
(gyorsabb, korszerűbb) információkat kapnak. A külső élőrétegek a múlt régebbi alkatrészeit
és információját kapják, a még csak lendületenergiát, van jel, nincs jel-et rögzíteni és
szállítani képes neutronokat. Az élet befelé rétegről rétegre korszerűsödik, egyre nagyobb
bonyolultságba épül, de ez a bonyolult információs szerkezet, némely, az életet már jobban
értő komplex részecskéje időnként kimegy a külsőbb élőrétegekbe az ottani életet
megjavítani, korszerűsíteni, az ott folyó változást felügyelni, kézben tartani.
A számítógép belső memóriája olyan félvezető, információt tárolni képes elemekből épül fel,
amelyekben a tárolt minden Byte-nyi információnak olyan saját címe van, amelyre
kapcsolódva kiolvasható, vagy módosítva felülírható az ott tárolt információ tartalma. Az élet
valóságára fordítva, az idő adja a félvezetési lehetőséget, azaz az egymás után keletkező, de
csak egyféle időrendben, az eseménysorrendben felíródó változások konkrét neuronokhoz
kötődnek, amelyek helye és címe az információs rendben, a helyi időspirál tárolóban
meghatározott. Ezt a tároló helyet lehet radiális irányú, rendkívüli információval felülírni,
vagy az adott címre, frekvenciára küldött jellel befolyásolni, módosítani.
Látható, hogy az általunk alkotott az élettel analóg számítógép még nem korszerűsíti magát,
de egy külső működtető az általunk létrehozott számítógépeknél is képes folyamatosan
korszerűsíteni az elavult, de felhasználható egységeket, program részeket és a komplett
programokat is. Elég volt elindítani a fejlődés felé ható körforgást, és az életet fejleszteni
képes szabályokat rögzíteni, amely ettől kezdve fejleszti, és ha elromlik, újra indítja a
rendszert.
Vagy egy gigantikus számítógép belsejében élünk, és egy sokkal nagyobb energiaszintű,
sokkal bonyolultabb lény információkat tároló, aktiváló részecskéi, a gondolati utasításokat
végrehajtó egységek vagyunk, vagy az élet a sokkal nagyobb és fejlettebb lények, az isteni
mező gondolatban lejátszódó térhatású interferenciája. Lehet, hogy az élet szükségszerűen
ugyanolyan elvek alapján épül fel, mint a számítógép, és törvényszerűen halad a fejlődés ebbe
az irányba. Feltételezhető, hogy a sok egymást követő, egyre fejlettebb civilizációt alkotó
részecskék együttműködő és egymást az időben váltó közös tudata írja és fejleszti ezt az
életprogramot, és ha kihal egy alkotó, a közben kifejlődő új civilizáció írja, fejleszti tovább az
élet szabályait. Láthatjuk, hogy a dolog még nem tökéletes, az együttfejlődésben még van mit
javítani, és a nemlineáris, nagyobb energiaszintű szaporodási, korszerűsítési folyamatokat is
lehetne még javítani. Bár az emberi bonyolultság messze nem tökéletes, de az egymást
kiegészítő, sikeresen együttműködő szerveződések együtt az isteni tudattal és mindenható
képességgel rendelkeznek. Az elődök félkész munkája folytatódik, az élet korszerűsítése,
fejlesztése ma is aktuális. Valószínűen mi most jutottunk el a megértés lehetőségéig, addig az
együttműködő képesség állapotáig, fejlettségig, amikor megértve a helyünket és a
mindenségben betöltendő szerepünket alkalmassá válunk a feltételek nélküli
együttműködésre, és a kicsi egységekből a nagy egész részévé válhatunk.
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Értelmezési deffiniciók:
A jelképek és a zsidó csillag jelentése és kialakulása:
A vallási és államszerveződési jelképek rendszerint egy régi élettermészeti bölcsességre
alapozódnak, valamely vallási hagyományt, vagy életismeret alapján maradnak ránk.
Az ötágú vörös csillag, lényegében az egyenlő oldalágak közös rendszerbe egyesülését, a
demokratikus egyenrangúságot akarták jelképezni.
Moetrius hármas emblémája, a két természeti erő kapcsolatba építéséhez szükséges
harmadik elemet, a közvetítő szükségességét próbálja bemutatni, a szentháromsággal analóg
módon. A Moetrius (ejtsd, mőtriusz) a háromágú végtelenített mőbius szalag, amelyben a
kölcsönhatási láncolat fejeződik ki, amely nemcsak többszörös körforgásba, hanem önmagába
is záródik. A szent lélek e rendszerben áramlik, ki és be a mezőkből mezőkbe, és a két
oldalági szereplő, a múlt és a jövő (az apa és a fiú) között egy jelen idejű állandóság fejlődik.
Az embléma az élet és a tér összetettségét is bemutatja, az egymással összefüggő élőrétegrendszer hármas tagozódását, az atya, a fiú és a szentlélek, az egyed és a környezet egységét.
A szent kereszt, az életáramlás azon keresztfolyamát mutatja, amely a DNS lánc fonódásával
és az élet impulzusához vezet. E keresztáramlás közepén nagyobb energiasűrűségű,
reprodukcióra alkalmas új élet fakad, amely meghatározó az élet fennmaradása lehetőségében.
A Máltai kereszt, szintén a keresztirányú életáramlást jelképezi, hasonlóan, miként a
horogkereszt, amely már a keresztáramba kerülő részecskék körpályára terelődését is
bemutatja.
A hatszögletű Dávid csillag kialakulása talán a legősibb, amely az élet működésének a
jelképe, az egymással szemben áramló, egymásban a szentségben, az életáramlásban egyesülő
részecsketömeg, a lélek egyesülését és differenciálódását is jelképezi.

Az öt elem:
A szél = irány és cél azonosságba rendezett áramlás. A tartós egyirányú szél, tartós egyirányú
rendezett áramlás, amely semleges, párba kapcsolódott részecskék esetén lehet támogató, az
életet segítő, de túl nagy áramlásra gyorsulás esetén akár viharos, az életet veszélyeztető. Ha
az azonos irányba áramló részecskék egyesülnek, az áramlási sebesség, a helyzetszimmetria
hiánya növekedni fog. Ha a rendezett irányú áramlás jellemzően azonos irányba polarizált,
azonos nemű, töltésű részecskéket tartalmaz ez töltésáramlásként észlelhető, és ha csak
azonos irányban áramló részecskéket, életbuborékokat tartalmaz, ez esetben mágneses a
környezeti részecskéket azonos irányú áramlásra késztető jelenség fog megjelenni.
A mágneses jelenséget olyan azonos irányban áramló, ez miatt a lendületben nem
kompenzált, tehát lendület szimmetria hiánnyal rendelkező részecskék, életbuborékok
áramlása kelti, amelyek éppen a szimmetriahiányuk miatt fogékonyabbak, és nagyobb az
affinitásuk a lendületszimmetriát megszűntetni képes, az épen az ellenkező irányba áramló
részecskékhez, amelyek felé a szimmetriahiányt megszűntető vágyat, vonzalmat éreznek.
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Ionos áramlás = olyan eltérő irányú, de egymást nagyobb életszimmetriába, nagyobb
rendezettségbe segítő részecske áramláskor alakul ki, amikor az azonos, tehát irányban
rendezett (cél) felé áramló de ellenkező forgásirányú, tehát eltérő nemű, de általunk még nem
észlelhető méretű (változási sebességű) részecskék, életbuborékok egyesülnek. A lamináris
életáramlás végén impulzus alakul ki, amelykor az egymással egyesülő párok keresztirányú új
pályára, kerülve azonos cél felé áramolva egyesülnek, és felgyorsulnak. Ilyenkor a kapcsolat
kisebb energiaszintű elektron alszerveződések szaporodása miatt már foton sebességgel
kiáramló (ilyen frekvencián szaporodó), általunk is észlelhető, fényt kibocsátó részecskék
kerülnek a környezetbe. Tulajdonképpen az ionos áramláskor azokat a fiatal, de energiadús
lendülettel és nagyon kicsi tömeggel rendelkező fiatal szerveződéseket észleljük, amelyek a
retinán át becsapódva észlelhető kölcsönhatást váltanak ki a szervezetünkben.
A tűz = gyors, feszültséget elvezető változás, amelyben a nagyobb változássűrűsödés felé
haladó szerveződések halmozódása, túl nagy feszültsége miatt azok élettere kitágul, és a
magasabb hőmérsékleti életszakasz, és a szerveződési nyár állapotába kerülhetnek. A tűz
mindig kitáguló életteret és a hatóképesség növekedését jelenti, de egyben az elöregedés
kezdetét az életszerveződésekbe kapcsolódó részecskék egymástól eltávolodásához is vezet.
A tűz részecskék arányának a növekedése változásnövekedést és kaotikus időszakot, élettér
elöregedés, entrópia, rendezetlenség növekedést okoz.
A jég, és a hideget keltő, növelő hatás:
Hideg és jég, lehűlés és nagyobb nyugalomban és lassabban változó térrész ott alakulhat ki,
ahol az időegységre, és a tér (anyag) feszültség és hőelvezető képességéhez viszonyítva
kevesebb az impulzus sűrűség, vagy fejlett a hatásfeldolgozó és a feszültség, az energia
elvezető képesség. Ha azonban olyan azonos irányban áramló hatás, irány rendezettség
erősödik fel, amely miatt a keresztező áramlások, és ezzel az impulzusok lehetősége csökken,
akkor az ilyen rendezetten áramló térrészben kevesebb impulzus keletkezik, és az ilyen
áramló térrész lehűl, összehúzódik, amely hideg energiasűrűsödést, centralizációt és hideg
energiasűrűsödést okoz. Ha a térben lévő életbuborékok, részecskék áramlását teljesen azonos
irányba rendezzük, és lecsökken az áramlást fékező, keresztirányú részecskeáramlás
lehetősége, egyre nagyobb sebességű lehűlő örvény alakulhat ki. A természetben ez olyankor
fordul elő, amikor valamilyen energiaszintű, addig párkapcsolatban élő, és a tér
rendezetlenségét nem rontó neutrális szerveződés párkapcsolata megszakad, (vagy ki sem
alakul), és emiatt a fúziós hőt termelő részecskeutódok gyártása, a két egymást életbe
gerjesztő életkomponens erővel egyesítése elmarad. Ha a közös szerveződésben még egymást
a lendületben, vagy a forgásban, a nemi túltöltöttségben egymást megfelelően fékező,
kiegyenlítő pár egyik fele elhal, a másik társ megörökli a részecskevagyont és ennek az
áramoltatási elosztási, igazgatási lehetőségét.
A fúzió = Egymás felé áramló és lendülettel impulzusban ütköző, kellő téridős (fejlettségi)
azonosságú részecskék és életbuborékok olyan egyesülése, amely tömegsűrűsödés
növekedést, centralizációt, életnyomás, hőmérséklet és változásnövekedést eredményez. A
fúzióban egyesülő lendületinformáció differenciálódás árán ellensúlyozni képes az entrópia
növekedését, a változási centrumban elvesző tömeget is pótolhatja, és ezzel egyféle
életfenntartási, reprodukciós lehetőséget, az átlagos állapot, a jelen megőrzési lehetőségét
eredményezi. Ha a fúzióban magas változássűrűségű eredővel, tűz többlettel rendelkező
részecskék vesznek részt, a tűz, a változás és az impulzus sűrűség növekedni fog, az élettér a
gyorsabb egyediség felé fejlődik, de ebben az élettérben a tűz és a víz egyensúlyi aránya a tűz
javára dől el. A mind nagyobb tűztöbbletű részecskékkel rendelkező életterek nemcsak
felmelegednek, hanem gyorsabban fejlődnek, gyorsabban égnek, az ilyen életterekben az idő
és a változás is gyors, az élet rövid, de eseménydús.

284

Aspektus, élet és természet ismereti információs anyag 12. könyv

Élet és szimmetria

Víz = Ha éppen a szerveződési nyár állapotában és a kitáguló életszakaszban lévő, az
elöregedés kezdetében lévő (lúgos) részecskebuborék a vele szemben áramló, és a
szerveződési tél állapotba került, éppen összehúzódó állapot felé, a megfiatalodás felé fejlődő,
energia elnyelő (savas) szerveződéssel egyesül, akkor a kettőjük környezetre okozott hatása
neutrálissá válik. Ilyenkor só és víz keletkezik. Az egymást párkapcsolatban megfelelően
kiegyenlítő, a környezetre okozott hatásában sem pozitív, sem negatív irányú többlettel nem
rendelkező részecskeegyesülések a teret nem tágítják, és nem engedik összehúzódni, nem
engedik az azonos irányú, hatásokat halmozódni. Az ilyen nagyon nagy azonosságú
részecskeszerveződések együttváltozó állapotba kerülése, elfolyósodása, átalakulása
együttváltozó folyadékba szerveződik. Ilyen víz keletkezik a tüzes és éppen kitáguló
életszakasz felé haladó, tüzes energiában dús hidrogén és az éppen összehúzódó, szerveződési
tél és energia elnyelő állapotba kerülő oxigén részecskék között. Ha a hidrogén és az oxigén
részecskék aránya kiegyenlített, ebből semleges, az életet segítő vízmolekula, víz család
keletkezik.
Neutralitás: semlegesség:
Két egymást követő állapot, amikor az ellenkező, vegyi, lendületi, töltési, nyomási,mágneses
vagy más hatáspár eredővel, egymásnak antihatást eredményező, változóképes hatás egymást
kiegyenlíti, semleges állapot, párkapcsolat, szimmetria keletkezik. Semlegesnek, neutrálisnak
tekinthetők nemi szempontból a gyermekek és a már szexuális kapcsolatot nem folytató
öregek, a terhes anyák.
Rendezettség és entrópia:
A térben lévő anyag és életszerveződéseknek a korábbi változások eredőjeként kialakult
térállapota. Ha ezt az állapotot valami megváltoztatja, akkor megváltozik a tér korábbi
(kialakult) rendezettsége. Ami a jelenlegi rendezettséget negatív irányba viszi el, azaz rontja a
tér rendezettségét, az az impulzus sűrűséget, a kaotikusságot és ezzel az entrópiát, a
rendezetlenség állapotát is növeli. Ha a térben kialakuló állapotváltozás csak lokálisan hat,
azaz nem változtatja meg a tér rendezettségének az eredőjét, akkor ez a környezetre és az
élettérre ez semleges, neutrális, a rendezettséget nem rontó hatásváltozásként fog rögzülni.
Fekete lyuk, szerveződés nyelője, tápcsatorna nyílása
Ha egy élettér változás sűrűsége, impulzus sűrűsége és életnyomása csökken, akkor az ilyen,
az időre vonatkoztatva kevesebb impulzust, azaz a nagyobb nyugalmat, a kevesebb változást
és/ vagy a hidegebb és a rendezettebb körülményeket, szerető részecske szerveződéseknek
ideális életteret, regenerációs rendezettség növelési lehetőséget eredményez. Az ilyen élettér
energiát egyirányúsító fekete lyukként, táplálkozó és anyagcserét kibocsátó szervezetként
működik. Az ilyen hideg térben áramló, gyorsulás és lehűlés közben összehúzódó részecskék
azonos irányú áramlásuk során az irányba rendezettség és az energiasűrűsödés, a
lendületenergia koncentráció növekedni fog.
A vertexben, a tér közeli nyelőjében, egy nagyobb energiaszintű szerveződés északi
pólustölcsérébe bekerülve két lehetőség alakulhat ki.
Beérkezés előtt tovább csökken a környezeti nyomás és hőmérséklet, ezzel az iránybeli
rendezettség és az áramlási eredő, a kinetikai lendületösszegződés növekszik, azaz egyre
kisebb térrészbe egyre több hideg energia sűrűsödik, és az anyagcsere nyíláson kibocsátott
nagy azonosságú anyagból és térségben hideg kék életbuborék, egy kék csillag születik. Az
anyag a lehűlés és a nyomás csökkenése közben a nagy sebességű áramlásra gyorsítva, a
lendületben szimmetriahiányossá válva neutrális részecskékre elporlasztódik.
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A töltött részecskék keletkezése:
A meleget termelő, sokkal több töltéssel, életélménnyel és tapasztalattal rendelkező
részecskék a nagyobb változássűrűségű élettérben az időegységre jutó több impulzus miatt,
több életeseményben, impulzus eseményben vettek részt, és bár ezzel csökkent a
lendületszimmetria hiányuk, de növekedhetett a saját forgási, töltési eredőjük, a forgási
szimmetriahiányuk. Ha ilyen részecskék egyesülnek egymással, többszörös töltöttség és
többszörös szimmetriahiány (több tengely körüli forgás), szédülés és nagyon magas
kapcsolatra fogékonyság, élettér elromlás, és energia kiáramlás, a mező részecskéinek a
térbeli széttágulása alakulhat ki. Az ilyen táguló részecskefelhők, asszociák részecskéi idő és
változási folyamat közben távolodnak egymástól, kitáguló életterükkel megváltoztatják az
élettér rendezettségét, de egyidejűleg romlik az együttműködési eredő a szerveződésbe
kapcsolódott azonosan töltött azonos cél felé áramló részecskék között.
A szerelem:
Ha a korábbinál nagyobb energiaszintű szerveződésbe, párkapcsolatba, egymással
együttműködő szervezettségbe, fúzióba lép egy energiában dús, tüzes, az entrópiát növelő
szerveződés és egy hideg energiát termelő fekete lyukban átalakuló, az entrópiát javító
neutrális szerveződés, a kettőjük együttesének, a párnak a környezetre okozott hatása
semlegessé válik, azaz csökken a tér rendezettségét esetleg rontó hatáseredőjük. Az egyesülés
impulzussal kezdődik és az egyesülő alszerveződések tömeges párkapcsolata miatt
rezonanciával folytatódik. Ez a reprodukció, az állandósulás és az életben maradás lehetőségét
kínálja, amely a múlt és a jövő állapotából állandóan változó átlagos jelent, és lineáris,
kiszámítható változású evolúciós folyamatot épít. Ha a két szerveződés alszerveződései, a
szerveződés lelkét képező kisebb energiaszintű lényei olyan a szervezetet megfelelően
kiegészítő, a meglévő szimmetriahiányt megszűntető társmezőre találnak, amellyel a közös
rendezettség jobb minőségű élettér kialakítását lehetővé teszi, azonnal egymásba szerveződő
szerelem és fúzió kezdődik. Ilyenkor ideális esetben az alszerveződést alkotó részecskék
életpiramisa nagy eséllyel éppen ellenkező életfázisban, 180 fokos fáziseltolásban áll a másik
szerveződéssel, amely következtében a felek kölcsönösen csökkentik az életet és a
megmaradást veszélyeztető bizonytalansági tényezőket, a forgási és a lendületbeli szimmetria
hiányát. Ideális esetben a környezetre semleges eredő alakul ki, és a rendezetlenségi állapotba
kerülő felek a kor követelményének megfelelőbb, korszerűbb neutrális utódokba
átszerveződhetnek. A szerelem egy idealizált rövid állapot, amikor az élet és a tér ellenállása,
az életet gátló hatásai egy ideig a tudatban nem érvényesülnek. A felek részecskéinek az
egyesült lendülete közös határozott dominanciát, életcélt határoz meg, és kezdetét veheti a
közös szervezettség által meghatározott, kiegyenlített szimmetriájú új élettér építése. A szülői
áramlási minta, a fiatal korban megismert életpélda alapján felépülő új élettér analóg lesz a
régivel, de némileg javított, korszerűsített változatban épül újjá, tartalmazza az adott kor és a
meghatározó körülmények, a közben változó környezet által is módosított eltéréseket, de nem
tartalmazza az utódok által valóban megértett, megtanult szülői (környezeti) szerveződési
hibákat.
Ha a mindenségben kialakult életet, a rendezettséget védő, szervező, irányító közös tudat, az
elsőként tudatot nyerő Isteni részecskemező, vagy annak az utódai, az áramlásban irányba,
célba rendezett, lendületenergiában dús neutrális hideg részecskéket a melegfúzióban termelt
rendezetlen, töltöttebb (keringésben, a saját forgás miatt szimmetriahiányos) részecskékkel
párkapcsolatba építi, akkor a környezeti entrópiát lényegesen nem megváltoztató, javító
párokat, egymással együtt élni, együttváltozni képes családokat, élőrendszert hoz létre.
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A föld, termőföld, szilikát jellegű anyagok keletkezése:
A nagyobb egyedi fejlettséget elért, nagyobb esemény feldolgozó képességgel rendelkező
részecskék, velük nagyobb azonosságú, nagyobb változássűrűségű más részecskékkel, nekik
megfelelőbb, magasabb változássűrűségű (az egyediségben fejlettebb), egyre nehezebben
gerjeszthető, egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb esemény-feldolgozó képességű közös
élettérbe, szerveződésbe társulnak. Ezek a szerveződések egyre nehezebben gerjeszthetők,
mivel nagy részecskesűrűség, és ezzel nagyobb feldolgozó, megértő képesség alakul ki, és az
őket érő hatásváltozásokat szinte jelen időben megértik, fel tudják dolgozni. Az ilyen
szerveződések a fejlettségükhöz képest átlagos gerjesztésű környezetben megszilárdulnak,
nem folyósodnak és nem gázosodnak el, az állandósulás megtartható jelen idejű állapotába
kerülnek. E szerveződések alulgerjesztettek, ezért ha elhagyják a szerves életre jellemző
gerjesztésű élőrétegeket, a bioszférát, előbb nagyobb energiaigényű alsó határába, a bomló és
bomlást elősegítő szerveződésekbe épülnek. E szerveződésekből a fák szerves részeit is már
lebontani képes gombák, időben sokkal gyorsabban fejlődő, a szerves anyagokon élő
baktériumok szerveződnek, akik a talaj biodiverzitását, sokféleségét segítik.
Az időben változó, és változtatóképes energiával rendelkező anyagba szerveződés egyik ága a
magas biodiverzitású, szervesben dús anyag lebomlása, a szilárdabb és nehezebben
gerjeszthető, fejlettebb ionos anyag felépülése felé halad. Ez az anyag az elhalt, lebomló
szerveződésekben gazdag, sok savas fiatal részecskéket tartalmazó humusztól az egyre
nagyobb szilárdság, az egyre nagyobb anyag és részecskesűrűség, nagyobb nyomáson az
ionos rácshatárokkal elválasztott szemcsés szerkezetű állapot (a szilárd anyag) felé fejlődik.
Ha az élő anyagokban a nagyobb gerjesztést igénylő tüzes részecskék aránya túl magassá
válik, az anyag eredője, azonos körülmények között a nyugalmasabb állapotba, nagyobb
változássűrűséget is elviselni képes szerves, humusszal vegyes ionos föld állapotba
szerveződik.
A közegállapotok módosulása:
A Mengyelejev táblázatban és Moetrius anyagszerveződési életsorrendet tartalmazó
táblázataiból megismerhetjük a kovalens alapú, fehérje és szén típusú élet fúziós változatának
az egyediség felé fejlődő ágának a statisztikai valószínűséggel bekövetkező sorsát. Az élet
ezen ága egyre nehezebben gerjeszthető, egyre nagyobb változássűrűséget is elviselő, egyre
nagyobb részecskesűrűségű szilárd anyagokba szerveződik. A nagyobb változássűrűségen
könnyen felbomlani képes, de kisebb bonyolultságú, viszont egymással együttműködő
képesebb, érzékeny illékony neutrális részecskék a hidegebb élettereket és az alulgerjesztett,
nyugalmas állapotokat, a rendezett társadalmat szeretik. E légies, illékony részecskék már kis
gerjesztésre, változássűrűség növekedésre is kiválnak a szerveződésekből, és a nekik
megfelelőbb kisebb energiaszintű, kisebb változás sűrűségű légiesebb élőrétegekbe távoznak,
és gázszerű, lehűlve jeges, szilárd halmazállapotú, amorf (sok azonosabb részecskéből álló, a
terhet együtt viselő) de egy gerjesztés felett egyszerre és könnyebben és kagylósan törő
anyagba (jég, üveg, kátrány, stb.) szerveződnek.
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Témazáró-szó
Az élet, a múlt és a jövő között lévő jelen állapotára a legnagyobb hatást gyakorló elődök, az
egymástól eltérő eredőjű, (önmagukban a szaporodás páros követelménye miatt hosszabb távon
életképtelen) szülők, a két felmenői szerveződés között bolyong. A neutrális és racionális ártatlan
állapotban (élettérben) kezdődő férfiasabb élettudat, folyamatosan fejlődik az érzékiség, a testiség és
az ösztönösebb női állapot felé, míg a női felmenő (élettérben) örökítő génállományából kifejlődő élet
az ellenkező irányba, a tudatosság, a ráció és a nagyobb önfegyelem, a megértés felé fejlődik. Az
ördög és az isten külön nem létezik, de mindenszervezett rendszerben, életben változni képes
részecskének Isten és az életét a megmaradását segítő élettér, az a környezet, (személy), individuum
amelyben létrejött, kikeveredett, vegyült, amelyben a tudata és a kapcsolatrendszere kifejlődött. A
túlélés és a megmaradásra, a teljességre törekvés vágya, az élettengerben nyomot hagyás vágya mégis
minden élő részecskét az őt kiegészítő, de később a végzetét is okozó antirészecskéhez, a
szimmetriatársához kényszerít. Minden részecskének pokoli az az idegen élettér, amely őt a
kiteljesedésre igyekezetében meggátolja, és ördögöknek tűnnek azok a részecskék hatások, amelyek e
céltól eltántorítják, amelyek az életcél elérését megnehezítik, lehetetlenné teszik. A melegfúziós női
szerveződésben születő, női nemű többségi, érzékibb alszerveződésekkel rendelkező kisebb
energiaszintű életnek mennyország az a környezet ( élettér) ahol megszülettek, de ez a túl meleg
környezet a férfi nemű szerveződésekben megszülető részecskéknek maga a pokol, de mégis minden
hímnemű eredőjű szerveződés e pokolba vágyik. A Hidegfúziós, férfi eredőjű alszerveződésekkel
rendelkező nagyobb energiaszintű szerveződésekben, mint életterekben születű hím ivarsejt
részecskéknek mennyország az a környezet amelyben kifejlődtek, felnőttek, de ez a környezet pokol
azoknak a női eredőjű alszerveződésekből kifejlődő kisebb energiaszintű szerveződéseknek, amelyek
bekerülnek ebbe a számukra túl rendezett, katonásabb, unalmas és hidegebb élettérbe.
Az ördög és az isten hatása, befolyása az élet vonatkozásában az egyenlő hatásról, az elődök egyenlő
befolyásáról, az elődök, és az utódok időben változó szimmetriájáról szól. Az élet, - minden szinten
egyértelműen a már elért rendezettség megőrzése törekszik, és a rendezettség fél tervével rendelkező
életprogramnak az élő örökítő anyagban történő továbbviteléről, - az egymástól eltérő neművé, eltérő
hatásúvá vált örökítő anyagok, az életanyagok, az életprogramok periodikus egyre teljesebbé
keveredéséről szól. Az egyenlőtlen hatású környezetben, az eltérő nemű, hatású elődökben nevelkedő,
kifejlődő élet, az elődi életfázisokban megismert, az egyedben elkülönített rendezett fejlődésben, - a túl
nagy életáramlás miatt, neutrálissá, vagy túl töltöttség, fűtöttség miatt túl tüzessé, szexessé válik, tehát a genetikai keveredés, a vegyülés, a szaporodás nélkül hosszabb távon mindenképpen túl
egyoldalúvá, szimmetriátlanná és életképtelenné válik. A bármilyen energiaszintű (vagy tömegű), az
élet megőrzési lehetőségét, az örökítő információkat a szőlőktől az utódok felé, az elődöktől a későbbi
generációk felé szállító, közös és teljesebb utódéletbe szerveződő közösség, az az egyenlő ráhatás, a
szimmetria, a nagyobb életképesség megőrzése, az ideális keveredésre, az egyenletes elosztás,
elosztódás visszanyerésére törekszik.
A térben és az utódokban keveredő genetikai anyag fele része az anyai felmenő ágé, de a másik fele az
apai felmenő ágé, és ha bármelyik szülőnek túlságosan megerősödik az utódokra ható befolyása, az
egyoldalúbb hatás miatt az élet szimmetriája, a megmaradó képesség csökken. Mivel az élőrendszer
olyan sokszintű életpiramisba szerveződött, amelyben a kisebb energiaszintű egyedek párokba, a
párok családokba, a családok még nagyobb, egymással együttműködő részecske csoportosulásokba,
nagyobb energiaszintű közösségekbe szerveződnek, amely a genetikai láncon lefelé is folytatódik, ezért
az egész élőrendszer az Isteni felmenőkig, az első egymásban vegyülő, szaporodó párig, Ádámig és
Éváig összefügg. A tudatban lévő Isten, a nagyobb rendezettségű, már idősebb, a fejlődési
folyamatban előrébb járó, fúziós részecskéket már nem termelő, de hidegebb és a rendezettséget
növelő, a környezetet kedvelő neutrálisabb hím ivarsejteket termelő apa. A neutrális, még impulzusba
nem került, a genetikai anyagot és az egyedi fejlettséget reprezentáló részecskéi a fekete lyuknak
tekinthető idős felmenő szervezetében egy hidegebb, (csillagszinten) rózsaszín, kék, lila buborékba, a
csillag herezacskójába kerül. Az életet reprodukálni képes nemzőanyag, a nagyobb lendületre és
gyorsabb áramlásra képes neutrálisabb genetikai információ egyik fele innen indul útnak a tér, az
ösztönösebb, érzékibb anyai mező fúziós lehetőségű méhe felé, hogy viszontagságos bolyongáson
Szinbád nyomán elérjen a Kánaánba, ahol egyesülhet a szaporodásra képes, a genetikai információ
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másik részét tartalmazó, a melegfúzióra is alkalmas részecskével, a petesejttel. Ha a megfelelő
hatásokban, kellő szimmetriában lévő környezetben létrejön az egyesülés, a megtermékenyítés
bekövetkezik, és az élet folyamata, a változás és a rendezettség csodája az elért fejlettségben
megismétlődhet, újra virágzásba fordulhat.
Ha azonban az életre alkalmas feltételek és körülmények jelentősen megváltoznak, és az élettér, a
környezet szimmetriája eltolódik, az élet az elért fejlettségében nem tud reprodukálódni, akkor
súlyosan visszafejlődik, és valamelyik kezdetlegesebb állapotáig, a még megfelelő életszimmetriában
változó bonyolultságig lebomlik. Az élő anyag önmagában nem életképes, csak abban a környezetben,
szervezettségben, organizációban tud életben maradni, amelyfolyamatosan lehetővé teszi a fogyasztási
igénye kielégítését, és a benne keletkező, vagy általa készített élettermékek elhelyezését. Ha
elfeledkezik arról, hogy egy organizált rendszerhez tartozik és rákossá válva az önálló életre törekszik,
a belső rendszer átmenetileg tartósabbá válhat, de az élethez éppen olyan fontos külső élettér, a
környezet szervezettsége, az Isten egyensúlya elromlik, amely az élet folytatását lehetetlenné teszi.
Ha nem következik be az életprogramok megfelelő környezetben történő keveredése, ha a környezet
elromlott szimmetriája miatt az élet nem képes egymással arányosan vegyülni, magas
életszimmetriában és kiegyenlített kölcsönhatásban maradni. Az élet töredék programjait szállító
ivarsejteket, a csak résztudással rendelkező élet függetlenségét, teljes liberális szabadságát az élő
anyagot az alkalmatlanná váló környezet nem támogatja, az nem vegyülhet a környezettől független
reprodukcióképes új életbe. A túl nagy változássűrűségű fúziós térrészbe, az egyenlőtlen szimmetriájú,
eltolódott vegyi hatású anyaméhbe kerülő neutrális hím ivarsejtet az alkalmatlan környezet
megemészti, és hasonlóan a hideg környezeti térbe megtermékenyítetlenül kiáramló petét és a
sárgatestet a számára túl hideg, egyenlőtlen környezet, kiszárítja, felbontja, hatástalanítja.
Az élet meséje a két ősanyag vándorútjáról, a kiválasztódásról, a megtermékenyülésről és az élet
ideális arányairól, a megmaradás lehetőségéről, az élet szimmetriájáról szól. Ha az életfejlődés, a
természet szabályait nem tartjuk be, a bennünk kifejlődő bonyolultságú élet lehetősége redukálódik.
A Tao útja itt véget ér, bár a részleteiben még sok ösvény rejlik, a főcsapást Moetrius végigjárta, kezd
elfáradni, az élete határfelülethez érkezett. Döntenie kell, hogy a múlt és az Isten felé, vagy töretlenül
híve a megváltoztatható jövőben a kaotikus jövő felé fejlődve megpróbálja az időt megszelídíteni.
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Synopsis
A kevésbé fejlett fejlődésre, de a túlfejlett már nyugalomra vágyik. A túl nyugodt élettérben
túl lassan változó élet, a türelmetlenséggel várja az egyhangúságot oldó, frissítő eseményeket,
a változást. Egy idő után megértjük, hogy a túl sok és a túl kevés változás helyet, a középső út
átlagos, de ki nem számítható változássűrűségre van szükségünk. Néha jólesik a nyugalom,
máskor pedig örülünk a meglepetésnek, és a velünk zsibongó tömegnek. Ha fejlődünk,
változnak a céljaink, változnak a vágyaink. A kitáguló életidőszakban lévő, gyarapodó,
gazdagodó, a fogyasztásban fejlett szerveződés, még fejletlen, kisebb térsűrűségű, a
teljesítményét elismerő, őt minden jóval elhalmozható kék szemű ártatlan angyali társra
vágyik, saját maga pedig éppen olyan, amire az angyal vágyik. Hogy változatosabb legyen az élet,
sokféleséget hozott létre az igény, a változatosságra és a másra vágyás igénye. A vágyaink így
teljesen sohasem teljesülhetnek be, mert mire elérjük a célunk, az igényünk változik, és új
célokat tűzünk ki. Ha korábban megkaptuk álmaink ártatlan kékszemű Istennőjét, rövidesen
fekete démonokra vágyunk. Így kerülünk a vágyainkat követve a múltból a centrális jövőbe,
és a jövőből ismét a múlt nyugalmasabb környezeti terébe. Az anyagi léthez kötött élet erről
szól. A fejlődési kör végén az életkör bezárul, és a folyamat egyre gyorsabb tempóban, már
nagyobb együttélőképességű tömegben, nagyobb tömegsűrűségben analóg módon ismét
lejátszódik. Ha már megismertünk egy változási folyamatot, a már ismertet türelmetlenül át
akarjuk ugrani, már kevesebb idő kell a már átélt, ismert dolgok megértéséhez, egyre több és
új élményekre vágyunk. Ezért egyre gyorsul az idő. Még mindig nem értjük, vagy már újra
elfeledtük a már megélt, a csak utólag megértett lassabban változó élet tovaszállt szépségét,
amelyben az időben nagyobb felbontás még lehetővé tette az apróbb részletek megismerését,
és a jobb minőségű élettermékek elkészítését is.
Nemcsak a makrokozmosz látszólagos végtelensége felé lehet haladni, világokat és a
mindenséget neutrálisan, felületesen megítélve, átrohanva körbeutazni, hanem a dolgok
mélysége felé, a mikrokozmosz rejtelmei felé is haladhatunk. Míg az előbbi irányban mi
rohanunk (de egyre kevesebbet látunk) az életélmények megszerzésére, a jelentől a jövő irányába,
és az idő lassul, a másik irányba az idő rohan, és a szemlélő időfelbontása az észlelhető
változás tempójához képest túl lassúvá válik. Az élet a nagyobb külső-belső szimmetriában, a
tavaszi és őszi napéjegyenlőségkor, az élet tavaszában, a fiatalságban, és a megnyugvó öregedő korban a
legszebb, de meg kell látni, érteni az élet szépségét, és meg kell becsülni a csak kölcsön
kapott élet lehetőségét. Talán csak az Isten gondolatában létezünk, és információs
csomagokból, gondolatokból szerveződünk, de az életet gondolatban, majd a gyakorlatban is
kifejlesztő Isten akaratából élettudattal, vágyakkal, szerelemmel, boldogsággal is megteltünk.
Ideje, hogy megbecsüljük a létünk a másoktól elvett, a csak kölcsönkapott energia értékét, és
ha eljön az ideje, vállaljuk hogy törlesszük az adóságot.

