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Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató
összefüggés-ismeret és megértést növelő könyvsorozat.
Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban
a világunk és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. A könyvek azokhoz a fél-válaszokkal
nem megelégedő, a dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű emberekhez szólnak, akik keresik a
dolgok és a létezés értelmét, akik kíváncsiak az ismeretlen dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes
lépcső a megérzés, a megismerés, a meggyőződés az értelem, a megértéséig eljutás között. E könyvek
nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az észlelhető részletek összefüggéseiről szólnak,
amely a megismerésen át az univerzális értelem megnyílásához, a megvilágosodáshoz és a megértéshez
vezet.
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Aspektus 25
Aspektus könyvsorozat

A Fekete könyv
Az Akasa fekete lapjai az élet piszkosabb oldaláról
A Fekete könyvbe, az anyagba és életbe szerveződő, résztudást és öntudatot
nyerő változás azon fejlődési aspektusai kerültek leírásra, amelyek a nagy
nyilvánosság előtt nem terjeszthetők, amelyek a nem átörökítendően kerülnek
továbbadásra az élet DNS szekvenciáiban.

Az élet legnagyobb terhe a kevesek által viselt univerzális tudás, a
megértés, a bölcsek köve, amely továbbadási kötelezettséget ad a
beavatottakra, az isteni üzenetet megértőkre, az élet
szerveződésében a jó irányt megismerőkre. Az élet vezetői,
elöljárói és tanítói számára e fáklya, mint egy jogar, a vezetési,
iránymutatási kötelezettséggel, stafétarúdként nagyon gondosan,
elejtés és elvesztés nélkül adandó tovább.
A mindenkori jó út megmutatási kötelessége, a követendő
életpéldák megtanítása azokat terheli, akik jogot és lehetőséget
kaptak hogy az élet soros báránnyá válva bepillanthassanak a
sors, az Akasa könyvébe. A jó és a rossz információ
továbbításának a közvetítési kötelessége, nem a kiválasztott
érdeme, hanem a tudati és érzelmi fejlettség analóg alkalmassági
függvénye, amelyben igen fontos a hely, az idő és az isteni
együttérzés reinkarnációval felérő gondolati, érzelmi azonossága.
A bölcs nem születik, de bölccsé válik a jó lélek, ha a számára
kijelölt utat sikeresen végigjárja, ha az élet jó és rossz lehetőségeit
nemcsak nézi, hanem átélve meglátja, megismeri és megérti, és ezt
a jó utat másoknak, az őt követőknek is megmutatja.
Moetrius, az üzeneteket közvetítő, csak küldönc, amely ezzel a
könyvvel a Mindenható Isteni közösségtől kapott információt,
mint édes de nehéz terhet továbbadta azon keveseknek, akik ezt
megfelelően meg és nem elértik.
Pécs 2008-12-0

Moetrius, a közvetítő
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Bevezető, az Aspektus könyvsorozat fekete könyvéhez
A világunk, és annak környezetet adó mindenség változása, valamikor elkezdődött, de
kétségtelen, hogy a nyilvántartott idők kezdetétől, az Örökkévalóságtól fogva változó
mindenségben, a változásban résztvevő, az átélt eseményekben megváltozó, a változás
hatáseseményeit együtt átélő életszereplők, egy idő után megismerték, majd érteni kezdték a
velük történő események, a változások rajtuk és a környezetükön változtató következményeit.
Az események megértése, attól függően, hogy azt a változást elszenvedő, a változásban
résztvevő részecske közösséget miként érintette kapott a tapasztalásokat nyilvántartó tudatban
relatív jó vagy rossz minősítést, értelmezést. Az tudat által megismert, megértett, az anyagi
valósághoz, minőséghez kapcsolt események azonban csak csekély részei a sokkal többféle
lehetőségű életváltozásnak, amely egészének a megismerése, az élet rejtelmeinek a
megértéséhez vezetett.
Ez a könyv, sok korábban feltárt összefüggés még sokféle eltérő állapotba, más összefüggésekbe is
átszervezhető, sokaknak az előzmények ismeretének a hiányában megérthetetlen tartalma akkor
nyerheti el az értelmet és megértést, az egésszé, teljessé váló rendezettséget, ha a más
aspektusból rendezetlen új információkat, a most egyből meg nem értett részleteket, az értelem
apró összefüggéseit, mindenki az általa már ismert rendezettség hiányzó réseibe sorolja. Ehhez
azonban sok esetben olyan alapismereteket is újra kell gondolni, át kell értelmezni, amelyek az
eddigi tanulmányainkban nem szerepeltek, amelyek azonban Moetriusnak a létező izotróp
valóság eltérő aspektusait is bemutató korábbi könyveiből megismerhetők. Az élet általunk
megismert logikai rendezettsége, mint mindannyiunk egymástól egy kicsit másképpen
lejátszódó élete, eltérő idő és eseményrendben, más rendezettségben zajlik, amely térben,
időben és fejlettségi, megértési állapotban is eltérő egyéni élettörténetek rendezettsége csak
analóg, de nem teljesen ugyanaz. Az Aspektus könyvekbe leírt alternatív valóságok éppen úgy
részesei a teljes valóságnak, mint sokaknak a másokétól különböző, analóg élete, de a történet
csak akkor lehet teljes, ha nem csak a napfényben, hanem az élet árnyékában változó életek
alternatív történeteit, a valóságnak az élet látható felszínén nem mindenkor látható, sokak által
nem észlelt eseményeit, mint a teljesebb izotróp valóság más lehetőségeit is megismerjük.
Ezek az események, életfolyamatok analóg párhuzamos, de létező, viszont sokunk által nem
ismert, vagy nem megfelelően megértett valóságeseményeket, fejleményeket mutatnak be,
amely között az összefüggést csak az idő, a tér, az azonosság valamely közös pontja adja. A
külön – külön eltérően fejlődő állapotok a téridő egy-egy közös azonosságú pontjában
időnként keresztezik egymást, és általunk is megismerhető valóságtartalmuk felkerül az élet
felszínére. Ha valaki mégsem érti, hogy miként kerül a csizma az asztalra, olvasson vissza az
Aspektus könyvekben megtalálható előzményekbe, és az alapoktól másképpen újra felépített
részletekben megtalálja az általa keresett összefüggésekre a választ.
Ugyanazon eseményeket, és abból kifejlődő más állapotokat eltérően értelmezték a
változásban résztvevők közül azok, akik a változástól rosszabbként megismert, megélt
hatáskövetkezménybe kerültek, és ehhez képest másképpen értelmezték azon érintettek, akik
ezekben az átalakulásban a korábbi helyzetüknél, jobb következménybe, állapotba kerültek,
vagy és a változások utáni helyzetüket sikerként, valamilyen vágyott, addig hiányzó állapothoz
közelebb kerülésként élték át. Az eseményeknek azonban nemcsak közvetlen érintettjei
vannak, hanem olyan az adott változások által nem, vagy csak nagyon kevésbé érintett
környezeti szereplői is, amelyek vagy nem változtak a körülöttük kialakuló változásban, vagy
azon átalakulások lényegesen nem változtatták meg egyik irányban sem a megfigyelői
státuszban maradók, a változókhoz képest semleges állapotát. Ez a semleges, neutrális eredő
akkor is kialakulhatott, ha a kívülállók nem teljesen érintetlenekként, belesodródtak a
változásban, de az időegység alatt történő átalakulásban a változás eredője, se nem rontott, se
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nem javított számottevően, vagy a semleges megfigyelő által észlelhetően annak a korábbi
állapotán, az életrugalmassági eredőjén.
Az amit mi, az élet érzéssel és élettudattal felvérteződő szereplői, jóként, rosszként, vagy
semleges minősítéssel megváltozó állapotváltozásként, más minőségbe átalakulásként
megértettünk, az csak a térben történő események érintettségi irányát, megértett
következményeinek a megtapasztalt statisztikai eredőjét, azaz a közös tudat által levont
következtetést jelentette. Ez a tudati eredő, amelyet valójában az együttváltozó, magát egy
közös szervezetként értelmező közösség által az adott változásról a közös tudati döntését
jelentette, az együttváltozó közösség állapotára ható többségi értelmezési eredőt jelentette. A
nagyobb energiaszinten és többeket érintő, és a közösség szereplői felé is feladott változások
azonban még az együttváltozó közösségekhez képest is sokféle eltérő értelmezést jelenthetett
az eseményben lokálisan résztvevők másképpen ítélték meg ezek hatásait, mint a globálisabb
teljesebb közösség többségi résztvevői. A hatásszinttől és a helyi, lokális következménytől, az
érintettek számától és az érintetté válók, valamint az ehhez képest éppen nem érintett de az
adott közösség tagjainak az együttes véleménye, a közös következményi értelmezés, ezért
néha ellentétes megítélést kaphatott a lokálisan jobban érintettektől, mint a változásban jobb
helyzetbe kerültektől, és ismét mást, a nem érintettektől, a kívülálló, közömbösektől. Ha egy
közösségre ható változások lejátszódásának a gyorsaságában, vagy és a hatásváltozás
erőszintjében jelentős eltérések alakultak ki, ezért az érintettségben és a dolog eltérő
értelmezésében is jelentős különbségek fejlődhettek ki. A változás a nagyon kicsi
energiaszintű, nagyon kicsi tömegszámú, nagyon kicsi eredő tömegméretű közösségekben
éppen-csak apró változást okozva, pl. nanoszinteken, az észlelési lehetőségünk alsó határán, de
a tudatosodó szint alatt is lejátszódhatott, vagy ennél nagyobb energiaszintű változások
következményeiként, az információs energiaszinten is. Az utóbbiakat a saját energiaszint
eltérések tudatosodási skáláján a legalacsonyabb szintre, de a tudat alatti érzékelésnél magasabb
hatásszintre soroljuk, de ezeknél a viszonylag gyenge hatásváltozásoknál sokkal gyorsabban
lejátszódható, az érzelmi, vagy és a tudati állapot közös eredőjét jobban, vagy és gyorsabban
megváltoztató eseményszinteken is kifejlődhetett. A tudat szakosodása azonban az azonos
energiaszintű változtatásokat is sokféleképpen értelmezhette, a változásban résztvevő, és
érintetté váló tömegtől is függően. Ugyanakkora környezeti változás, más érintettséget és ezzel
eltérő értelmet kaphatott, ha az egy kicsi, ennek a változásnak ellenállni képtelen, a változás
terheit és hatásait egyedül viselő közösséget érintett, és egészen mást, ha sokkal nagyobb
létszámú, a változást együttviselő tömeget érintett.
A térben valamikor, valahol valamilyen különbségnek kellett kialakulni, amely elindította a
változást, egy térben, három dimenzióban és az időben is háborgóvá váló élettenger
hullámzását. Ha a lokális fizikai különbségek növekedése miatt, a keletkező, már a
belsejükben is sokféleképpen átalakuló többdimenziós hullámok valahol nagyon nagyra
nőttek, az egymásnak, vagy a téróceánban már kialakult, nagyobb tömegű, szilárdabb, sűrűbb
anyagoknak csapó hullámok lendülete hol összegződhetett, hol a nyomás növekedett meg,
ezért az átlagos sűrűség szintjénél sokféle méretű és egymástól eltérő sűrűségű életbuborékok
keletkezhettek. Az eltérő méretű, és eltérő sűrűségű életbuborékokban, a nagyobbra kitágult és
már alacsonyabb belső nyomású buborékokba könnyebben be tudtak hatolni, a még fiatal és
sokkal nagyobb sűrűségű, vagy és a sokkal kisebb egységekből kisebb lokális támadáspontra
ható, nagyobb kinetikai eredővel, kisebb térpontra ható, koncentráló, nagyobb lendülettel
rendelkező részecskék. Mivel a kisebb tömeghez gyorsabb lehűlési és ezzel összehúzódási
képesség tartozott, ezért ha egy viszonylag átlagos sűrűséghez képest ez a – lendület,
koncentráltság, irány eltérés elért egy kinetikai, be és áthatolási küszöbértéket, akkor a kisebb
tömegű életbuborék be tudott hatolni a nálánál sokkal nagyobb, de a felületén nem annyira
koncentrált ellenálló képességű nagyobb életbuborékba. Természetesen sok esetben
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előfordulhatott, hogy a kis buborék nemcsak be, hanem a túl nagy lendülete miatt áthatolt a
nagyobb életbuborékokon, miközben nemcsak változtatott azok belső sűrűségén, belső
keringési rendszerén és állapotán, hanem eközben a kölcsönhatás közbe, - ha az azonossága
kellő volt az áthatoló életbuborékon, - akkor maga is megváltozott. Lehettek a térben olyan
átalakulások is, amelyben olyan kicsi és még sűrű, vagy nagyon gyors, együttváltozó
nanoszintű részecskebuborékok könnyedén áthatolhattak egy olyan nagyobb térméretre
kitágult életbuborékon, amelyben analóg méretű kisebb buborékok már nem voltak, és az
áthatoló, jóval nagyobb méretű életbuborékok hatalmas, a teret nem teljesen kitöltő
hézagaiban, könnyedén átsodródhattak, megváltozás, és megváltozás szenvedése nélkül
átáramolhattak. Más esetekben az is gyakran előfordult, hogy hasonló, analóg életbuborék
részecskékkel már kitöltöttebb nagyobb azonosságú, de az áramlási irányukban eltérő
irányban, egymás útját a térben és azonos időben keresztező életbuborékok áramlottak,
sodródtak egymásnak. Ilyenkor a két buborék között vagy egymás terébe hatolás, vagy
egymásba préselődés, valamint a felszíni felületek, rétege áramlási irányazonosságától, vagy
és ennek az eltérésétől is függő sokféle, az egymás utáni eseménysorozatban, az időben
megváltozó szimmetriaátalakulás következett be, egy már megértett és kialakult korábbi
állapot szimmetriájának a megváltozása közben. Az érintettség módosítja a már kialakult,
megérzett, megértett állapotokat, az érzelmi és a tudati eredőt is. A szimmetriát lényegében a
téridőben betöltött megnyugvó, a tudat és az érzés által is elfogadott állapot eredményezi,
amely már nem a változás növekedése, hanem a következmények lecsillapodása felé hat. A
megértett és elfogadott, beletörődő állapot, a életsors kialakulása azonban csak addig maradhat
érzelmi, tudatos, vagy és a fizikai szimmetria állapotában, amíg valamilyen belső, vagy és
külső hatás, akár mindkettő egyszerre, nem változtatja meg az életszereplői által elfogadott,
elviselt, kialakult egyensúlyt, a szimmetriát. Ehhez jó, ha megértjük, hogy miként a hegy
oldalán a golyó, vagy a légnyomásban eltérésű helyek között a szél, a különbséggel rendelkező
nem stabil állapotok nem tarthatók meg tartósan differenciált állapotban, a természet rendje
szerint a nem stabilizált különbségek kiegyenlítődnek, szükségszerűen valamilyen más, új
szimmetriába kerülnek. Ha a kialakult erőegyensúlyokat, a kialakult hatásegyensúlyokat
valamilyen változás módosítja, a dolgok nem maradhatnak meg a hegy tetején,az eltérés
állapotában, hanem időfolyamatban, apró kicsi, vagy egyidejű nagyobb változásban vagy a
régi állapotukba térnek vissza, vagy új eredő szimmetriát vesznek fel. Ahhoz hogy egy régi
szimmetria (egyensúly) megváltozása egy másik új szimmetriára alakuljon át, valahol az
egymással részleges szimmetriába került frontok két oldalán a kialakult eredőket vagy a
különbség fokozási irányába, vagy a csökkentés, a konszolidáció irányába meg kell
változtatni. Ha egy relatív egyensúlyba kerülő membrán, egymáshoz képest két oldalán
megváltozik a tér állapota, akkor rugalmas membrán esetén az egyik oldal változását azonnal
követni fogja a másik oldal változása. Ha többrétegű, több érzékeny membránnal egymástól
csak részben, rugalmasan elszigetelt élőréteg valamelyikében megváltozik az állapot, akkor az
érzékeny rétegek szimmetriája is megváltozik, de eltérő időrenddel, eltérő sebességgel, hacsak
nincsenek éppen olyan térfogati, vagy és tömegarányban egymással, amely azonosra és jelen
idejűre, egyszerre lezajlóra készteti a szimmetria, a kialakult korábbi stabil állapot
átalakulását. Ha nagy energiaszintű hatással, pl, egy a rugalmas membrán lyukméreteinél
nagyobb részecskével megváltoztatjuk a rétegállapotot egy kialakult életszférában, félig
elszigetelt membránközi térrészben, akkor eltérő egymás melletti rétegeknél egymásnak adják
tovább, egyre kisebb eredővel, lassítva, megváltoztatva a gerjesztést, de ha azonos
rezgésátadásra vannak hangolva, akkor a hatásátadás egymást erősítővé és egyidejűvé válhat.
Mindez csak attól függ, hogy a kezdeti változás hatását koncentráljuk, fókuszáljuk e, vagy
szétszórjuk a térben, illetően a térben szétszóródó, időben is eltolódó rezgéseket képesek
vagyunk e analóg rendben összegyűjteni és egy közös pontra irányítva a kezdetivel azonos
térszerkezetbe fókuszálni.
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Képzeljünk el egy állandó átlagos eredő állapot körül, az időben változó teret, amelyben a
lehetséges állapotok száma, és az állapotfejlődések száma véges. Ha e térben a korábbi,
valamikori egyenlő sűrűséghez képest eltérő sűrűség alakult ki, akkor az egyes térrészekben
lokálisan nagyobb térsűrűségű részekhez képest, máshol sokkal kisebb térsűrűségű, a tömeg
áramlására alkalmasabbá váló térrészek alakultak ki. Ez a sűrűségeltérés kialakulása szükséges
feltétel volt a szabadabb életáramlási lehetőség kifejlődéséhez, azaz ahhoz, hogy a tér a mai
állapotának megfelelő differenciált sűrűségűre fejlődjön. Ez a sűrűség eltérés, tett lehetővé, a
nagyobb sűrűség mellett sokkal kisebb térfogatra kerülő részecskeközösségek kisebb sűrűségű
térrészekben szabadabb életáramlását. A tér kb, harmadának jóval nagyobb sűrűségbe kellett
kerülnie ahhoz képest, hogy a másik egy harmada a szabadabb áramlásra alkalmassá
válhasson.
Az ilyen térben kialakult különböző sűrűségű életbuborékok ide-oda áramlanak, egymásnak
lökődnek, egymáson eltérő sűrűség és kellő lendület esetén áthaladhatnak, az ilyen térben
összekeveredhetnek, mássá fejlődhetnek, az állapotaik véges számban mássá válhatnak, vagy
és más irányú fejlődésben vehetnek részt.
Képzeljük el, hogy az egymásnak lendülő, nem túl nagy sűrűség eltérésű részecske és
felhőtömegek, ha kellő azonosságúak, akkor az egymás felé áramlásuk során feltorlódhatnak
egymáson, megnőhet a belső nyomás, és ha nem olvadnak össze nagyobb részecsketömegű
közös szervezetté, akkor rugalmasan elrugaszkodhatnak egymástól. Az egymás felé áramlás, a
keveredés, az elrugaszkodás analóg változásokat okozhat kicsi és sokkal nagyobb
részecsketömegű szervezeteken, amely miatt az eredő állapotok, a következmények száma
véges mennyiségű ezért megérthető analóg ismétléseket tartalmazó események sokféle eltérő
időrendben lezajló folyamata. Ezek a folyamatok lokálisan eltérőek, hol itt, hol ott fejlődnek ki
analóg közelítő, nyomásnövekedéssel járó, vagy egymástól eltávolodó, lehűléssel,
elhidegüléssel járó események. Az azonos állapotváltozások azonos hatáskövetkezményeit, a
dolgokat egy idő után, akár sokmillió analóg változás után, az életanyag részecskék elkezdték
megérezni, megérteni. Amikor nagy azonosságú részecskékkel telt részecskefelhők
egymásnak torlódtak, ismét véges számú találkozási, torlódási lehetőségeket élhettek át,
ismerhettek meg az örökkévalóság óta tartó folyamatokban. Először a közeledésben a kisebb
sűrűségű részeik értek össze, amely élénkítette a belső változást, majd egyre nagyobb sűrűségű
rétegeik összeérése, egymáson torlódása megnövelte a szimmetriafelületeken kialakuló
életnyomást. Ez nemcsak a keveredést növelte meg, hanem a nagyobb belső nyomás és a
tömeg tehetetlensége miatt a belső változássűrűség, a részecskék impulzusba ütközése miatt az
elporlódás és a részecskék, valamint a hő felszaporodását. Tehát az egymásnak nyomódás
nemcsak időbeli eseménysorrendben, részben egyszerre is bekövetkező belső szerkezeti
változást okozott, hanem a két egymással kölcsönhatásba került térrész szükségszerű ellentétes
irányba fejlődéséhez is vezetett. Ha a két részecskefelhő nem tudott teljesen egymásba
keveredni, mert a részecskéinek a túl nagy azonossá, a torlódása ebben megakadályozta, akkor
idővel megváltozás és kölcsönös anyagcsere közben elrugaszkodott egymásról, pontosabban a
közös szimmetriasíktól, de azok az egyéni részecskék, akik a velük szemben áramló
részecskefelhőben nem akadtak a haladásukat megfékező, megállító társra, azok
továbbhaladhattak a másik mező belseje felé, miközben az már a többségi részecskéit
megtartva távolodott az őt lendületszimmetriába hozó másiktól. Az egymásnak áramlás
sebességében, a részecskefelhők tömegében és sűrűségében eltérés sokféle egyéni
változatosságot hozott létre az állapotok és a korábbi pillanatnyi szimmetriák módosulásában,
de miként a korábbi állapotok száma, e változások, eltérő következmények száma is végessé,
és ezzel egy idő után nemcsak megismerhetővé, hanem megérthetővé vált.
Ha egymásról elrugaszkodtak a mássá váló részecskefelhők, akkor a z áramláshoz kellően
szabaddá váló térben addig áramlottak, amíg ismét egy másik hasonló, analóg, vagy sokkal
nagyobb felhőnek, részecskemezőnek nem ütköztek. Ekkor ismét analóg változások fejlődtek
ki, és ismételt anyagcsere, keveredés, vagy és egyesülés véges számú kifejlődési lehetősége
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mellett, egy harmadik irányba kezdett elrugaszkodni az ismét anyagcserébe, belső szerkezeti
fejlődési folyamatba kerülő részecskefelhő. Miközben az egyik nagy torlódástól, amely
megváltoztatta a fejlődési irányát, egy másik nagy torlódás, egy másik szimmetria, állapot felé
áramlott, a belső szerkezet a részecskefelhő belsejében, belső eseménysorrendet saját időt
létrehozva tovább fejlődött. Később erre visszatérünk a tudat értelmezésében, mert a belső
változás, a belső fejlődés, és a megértés gyorsasága, és a külső események gyorsasága között
fontos, a kialakult életállapotot, az azonos élettudatot sokkal tovább megőrizni képes
összefüggésrendszer fejlődött ki. Az élettudat, a közös tudat megértése összefüggésbe került a
belső szerkezet és az állapotváltozás követhető, megérthető képességével.
A nemcsak statikusan, hanem dinamikusan is áramló, egyszerre több dimenziójában változó,
pl, forgó, felhők összeérése esetén szintén csak véges számú következmény lehetőségek
fejlődhettek ki. A forgás lehetett az összeérő felületen egymással azonos irányú, vagy
ellentétes, esetleg valamilyen szöget bezáró, valamint a kerületi sebesség eltérése jelenthetett
megérthető, de véges számú változatosságot a kölcsönhatás következményeinek a
megértésében. Bár a megértett élethelyzetek, az egymást követő életállapotok, a szimmetriák
száma a megismerési folyamat fejlődésében, az okosodásban egyre nagyobbá és egyre
fontosabbá vált, a vagyok és létezem, az öntudat, a közös tudat kifejlődése közben később ez
vált a tudat viszonyítási alapjává. Amely részecske szervezet kellő pontossággal volt képes a
múltjára, és a vele történtekre visszaemlékezni, amely elég pontos képpel rendelkezett arról,
hogy mi történt vele, és hogyan, milyen események során változva fejlődött ki, az egy idő után
az események fejlődési trendjéből és a folyamatok irányultságából a már megismertekkel
azonos, analóg hatáskövetkezményeket egyre kevesebb analóg jelből meg tudta érteni. Mivel
azonban a lehetséges állapotfejlődések száma mindig nagyobb volt annál, amely lehetőségeket
a még egyszerű érzésrendszer, és az egyszerű tudat kellő pontossággal be tudott azonosítani,
ezért a nem mindenható tudatok, amelyek még nem éltek át minden lehetséges, megtörténhető
változást, életállapotot, ezért csak véges számú, és a tévedés lehetőségét tartalmazó becsléseik
lehettek. A felejtés, az újabb események által megváltoztatott régebbi információk azonban a
történések során felülíródtak, más, eltérő, majd egyre többféle értelmet nyertek, egyre
többdimenziósabb, összetettebb értelmezés vált szükségletté az események megértésére. Ez
hozta létre a tudás és az érzés fejlődését, majd később az univerzitás, vagy az egyre több rész
felé szakosodás, az eltérő tudati állapotfejlődés felé haladás igényét.
Ha a térben folyó változások száma véges azonosan értelmezhető átalakulást hozhat létre,
akkor a sokféle eltérő értelmezési lehetőség ellenére, véges számú életállapot változás és véges
számú hatásértelmezés következhetett be. Valamennyi analóg hatásátélés azonban
bekövetkezhetett nagyon kicsi energiaszintű részecskék egymásra irányuló, vagy nagyobb,
eltérőbb fizikai jellemzőjű kölcsönhatásában, ezért azonos, analóg változások, analóg, azonos
értelmezési lehetősége, azonos érzési, azonos tudati rendszere fejlődött ki. A dolgok,
események, változások, és a már kialakult állapotot bármilyen irányba megváltoztató
hatásokról tehát szintenként, legalább háromféle, akár egymástól is, és a hatásváltozásban
résztvevő tömeg és hatáseredő szerint is jelentősen eltérő, fokozatokat, stációkat, eltérő
hatásszinteket jelentő, többféle értelmezési lehetősége fejlődhetett ki. Az életváltozás, az
állapotváltozás értelemmel felvértezett szereplői egyre többféle, az érintettségtől és a velük
történtektől függően, érzelemmel és tudatosan is eltérően értelmezett lehetőséget ítélhettek
meg.
Az eltérő tömegű, eltérő fizikai, kémiai, és más jellemzőikben, az érzéseredőben és a
tudáseredőben is mássá váló életbuborékok tehát megismerték a számukra jó és a rossz hatást,
valamint a semleges érzést. Az ugyanilyen érzeteket nagyobb energiaszinten kelteni képes jó
és rossz hatást, valamint az ezekhez, az érintett, megváltozó életszereplőkhöz képest a
semlegesen maradó, csak észlelő, nagyon kicsi energiaszinten, csak az érzelmi, vagy a tudati
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állapotában változó, tapasztalatot szerző hatásokat tehát eltérően az érintett lét, átélt
következménytől függő hatáseredő alapján ítélhették meg. Az érzékelésnél kialakultak a finom
és a durvább eltéréseket, az eltérő energiaszintjük miatt stációkként ismert fokozatok.
Ráadásul ezek a fokozatok nemcsak nanoszinten, az érzékelés és a tudat alatti energiaszinten,
és nemcsak az érzékelés, vagy és a tudatosodás magasabb energiaszintjein következhetnek be,
hanem a már kialakult, szemlélt tárgyat, az életanyagot valamilyen, vagy több
tulajdonságában, pl. a fizikai állapotában is mérhető fizikai változások szintjén is, amelyek
már elérik a saját, vagy az eszközeinkkel a tér valamely dimenziója felé kitolt észlelési
küszöbértékünket. Természetesen balgaság lenne azt hinni, hogy az észlelési küszöbértékünk
felett nincsenek még erősebb érzékelési stációk, de ezek már sokkal nagyobbak, mint amennyi
a mi észlelési sávunkon belüli változásokat az eszközeinkkel követni képesek vagyunk. Az
azonos végeredőre jutó lefolyásokat, térszerkezeti átalakulásokat ezen a szinten már a
gyorsaságuk lefolyása szerint tudjuk csak megkülönböztetni. Tehát amíg az egymást
következő események általunk is megérthető időrendű, frekvenciájú, eseménysűrűségű
állapotváltozásait képesek vagyunk követni a megértéssel, az időben, addig terjed a
természetes fejlettségünk, a jelen állapotváltozások észlelhetőségi határai, időhatárai. Ennél
nagyobb eseménysűrűséggel, nagyobb ritmusban bekövetkező gyorsabb változásoknál, miként a gyorsan forgatott bicigli kerekénél a küllőinél - már nem látjuk a részek, csak az
egész eredő változását. Bár a kerék azonos fordulattal forog, de a küllők és az abroncsok
sokkal nagyobb számú térpontjának a változása ilyenkor már nem követhető figyelemmel, de a
kerékagy lassú forgása azonban még igen. Felmerül a kérdés, hogy lehetséges, miközben
azonos fordulatszámmal forognak. Azért, mert az agy részecskéinek a kerületi sebessége még
eléri a téridőbeli, eseménybeli felbontási lehetőségünk, de az ennél sokkal nagyobb kerületi
sebességgel forgó küllők és abroncs részecskéi már jóval az időbeli, esemény
megkülönböztetési képességeink, az észlelőképességünk határai feletti sebességgel változnak.
A mi természetes adottságainkkal, a fejlettségünkkel és az eszközeinkkel sem mérhető, ennél
nagyobb gyorsasággal kifejlődő dolgoknál csak a következmény eredőit, a szimmetria
megváltozásait észleljük, amely lassabban változik. A hatások egy tűrési sávban,
rétegfeltöltődésben változnak, amelyek következményei feltöltődő fazékként csak akkor
lépnek át a következő szintre, amikor a különbségváltozás már képes a kialakult szimmetriát
megváltoztatni egy másik eredő szimmetriára, azaz a valamiben felhalmozódó különbség már
átlépi a küszöbértéket, egy határfelületet, az állapotváltozását addig meggátló potenciálgátat.
Ez a potenciálgát azonban nemcsak fizikai, vegyi és kémiai hatásugrást, hanem a tudati és az
érzékelési lehetőségben, a tudatfejlődésben, az események megértésében is tudati fejlődési
ugrást eredményezhet.
Azért észleljük robbanásnak a magas sebességgel kialakuló, impulzus eseményből
szétáramlást, mert az a megfigyelőképességeinknél nagyobb, a részletek
megkülönböztethetősége alatt történik. Ettől még a robbanásnak nevezett nagyon gyors
folyamat észlelhető és a tudatban követhető azon szervezeteknek, akiknek az eseményészlelési
küszöbértékük a részletek megértésében sokkal magasabb, akiknek az érzékelési, vagy és a
tudati észlelési lehetőségük ezen változási tartományokra is kiterjed. Ez gyakorlatilag azt a
fejlettségi különbséget jelenti, hogy ha az egyik térszereplőben hat betű megértése után alakul
ki a valószínű szó, vagy mondat értelme, akkor e fejlettebb a megértési, értelmezési
képességében, mint az akinél ez hét vagy ennél is több betű, vagy hang után ugrik be a dolog
lényege, de fejlettelenebb annál a tudati eredőjében, akinél ez kevesebb, mint hat betű, hang,
stb, alatt beugrik.
Ha a makrokozmosz felé nézünk, a nekünk lassúnak tűnő felhőátvonulást a felhők alakjának a
változását, a távoli megfigyelő kedvezően kicsi felbontású aspektusából meg tudjuk figyelni,
miként a bárányfelhők gyülekezését, vagy és szétosztódását is. Ha azonban a felhőben lévő
vízgőz részecskékre kellene figyelnünk, és sokkal nagyobb felbontással ezek egymáshoz
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képesti változását megfigyelni, azonnal számunkra megoldhatatlan problémával
szembesülnénk, mert vagy az időbeli, vagy és a térbeli felbontóképességünk határán kívüli
események megfigyelésére azonnal képetlenné válnánk. Pedig nem az események változásai
és a változás fejleményei szűnnek, vagy változnak meg, csak átkerülünk egy észlelési
küszöbértéken, amelynek a közben történő valóságát a már meglévő ismereteink miatt még el
tudjuk képzelni. Ha azonban a dolgokat csak materialista tudattal szemlélni képes, a világ
többi valóságát el és megtagadó, a valóságot a látható és a meglévő érzékszerveinkre
leszűkítve leegyszerűsítjük, akkor a ténylegesen változó környezeti valósághoz képest egy
téves, illuzórikus, nagyolt, vázlatszerű valóságot feltételezünk a környezetünkben, amelynek
csak az eredőváltozását, de a korábbi fejleményeit nem észleljük. Ha egy autóvezetőhöz
hasonlítjuk a folyamatot, akkor a buta materialista tudat csak akkor mozdítja el a kormányt,
amikor már érzékeli a kerékvető koccanását, hogy az út szélén jár, ezért csak nagy ívekkel és
csak jelen időben tudja korrigálni a változó életút által megkövetelt változásokat. Ha
gyorsabban halad, mint a korrekciós képessége, akkor hamarosan az árokba köt ki, és
nemhogy előre haladna, hanem súlyosan visszafejlődik.
Amíg az élet nem gyorsul fel az autós haladás, fejlődés sebességére, addig ez a materialista
érzékelés és tudati felbontás elég. De az élet és a környezet változása, - most még ki nem
fejtett következmények miatt - folyamatosan (periodikusan) gyorsul, és ma már a repülők
sebességével fejlődünk. Az autós korszakban már éppen úgy nem elég a jelen-idejű
eseménykövető érzékelés, mint a Newton axiómái és térelmélete. Ez még a lovas-kocsis
sebességgel fejlődő világ vonatkoztatási rendszerére készült, de ma már több réteggel beljebb
vagyunk egy gyorsabban változó pokoli valóság, (életbuborék, élőréteg) belsejében, és ma már
nemcsak a Newtoni, hanem az Einsteni felbontás és előrelátás is kevés.
Amikor elhagyjuk a hagyományos repülés és a hanghatár korlátait, hangrobbanás alakul ki,
mert a repülőgépek gyorsabban haladtak, mint a róluk a haladási, fejlődési irányba
visszaverődő, a hangot, a rezgést a részecskeszerkezet közeledését előre jelző hangrészecskék.
Ez azzal a következménnyel járt, hogy a hang frekvenciáján ezek a gépek nem láttak előre,
azaz hozzájuk a hangsebességnél gyorsabban közeledő hatásokhoz képest vakon repültek, nem
észlelték előre, csak akkor, amikor azokkal már ütköztek. Ha nem fejlődött volna ki
szinkronban egy a hangnál gyorsabb térérzékelés, akkor a repülés megrekedt volna a
szuperszonikus sebesség alatt, vagy a balesetek száma, a levegő káosza növekedett volna meg
ugrásszerűen.
Ma ilyen vakon száguld előre a végzetébe a világunk, a szükséges mélységnél kisebb, ma
már elégtelen felbontással szemlélt jövő fejleményeit nem látjuk. Ez szükségszerűen ahhoz
a következményhez vezet, hogy a fejlődési, haladási gyorsaságnál jobban előre nem látó, a
téridőben a saját fejlettségéhez képest túl gyorsan előre haladó részecskeszervezet, legyen az
társadalom, bolygó, vagy ország méretű, gyakorlatilag vakon halad a jövője és a végzete felé.
A repülőgépnél kialakuló hangrobbanásban amikor a hangrészecskék előre is lendülő
hullámfalán áthalad az együttáramló, részben emberi részecskékből is álló repülő eszköz,
akkor az elöljáró, de a repülőgép fejlődőséhez nem elég gyors részecskéket utol érő, később
induló, de azonos irányba haladó, azonos ritmusban kibocsátott részecskék gyorsabb
fejlődésre, haladásra kényszerítik. Mivel a két hullám nagyon nagy azonosságú részecskékből
ál, amelyek hullámfrontja azonos frekvenciával keltődik, ezért a későbbi raj nem tudja
kikerülni a korábban indult, már öreg és elfáradt (hangkeltés és információ szállítására képes,
relatív nagy tömegű részecskéket, ezért azokat elérve, utolérve az áramlási fejlődésben az
azonos irányba ható hatásaik, a kinetikai lendülettömegek összeadódnak, amelyből nagy erejű,
a hullámfrontra egyszerre ható hangrobbanásként ismert lökéshullám keletkezik. Az idős, az
életáramlásban folyamatosan fékezett, már elfáradt, és őket a haladásban utolérő fiatalabb
(később keletkezett) hangsebességgel előre is szálló részecskék impulzusában sokkal kisebb
térméretű, elporladtabb, de már gyorsabban előre, a jövő irányába haladni képes, a sebesség
tulajdonságban, dimenzióban fejlettebb, hidegfúziós, kisebb tömegű részecskékre bomlanak.
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Ha körülöttünk a tér és az idő fejlődik, gyorsul, akkor a vonatkoztatási rendszereknek, a
felbontó képességnek is fejlődnie kell, különben vakon haladunk. Ez az ami megköveteli,
hogy nemcsak Newton, hanem Einstein vonatkoztatási rendszerét, felbontó képességét
meghaladó, nagyobb felbontó képességgel, vagyis előrelátóbb részecskékkel figyeljük a jövő
fejleményeit. Ez az, ami miatt sürgősen Paradigmaváltásra van szükség, amely miatt a
tudati felbontóképességünket a környezet fejlődősének és eseménysűrűségének a szintjére,
vagy és az fölé kell növelnünk.
Valójában nem szükségszerű, hogy a környezeti eseménysűrűség gyorsuljon, az észlelés és a
változás növekedés gyorsulásához az is elég, ha a tudati állapotunk a nagy azonosságú, ezért
védettnek számító térrészből, az elporlódásunk felé fejlődésével párhuzamosan egyre több
eltérő és általunk észlelt, lereagált változást észleljünk. Ha tehát a kezdeti állapotunk az
elporlódáás felé hala
Ha nem akarunk vakon rohanni a végzetünkbe, ha nem akarunk olyan sofőr helyzetébe
kerülni, aki csak akkor tud a kormányán változtatni, amikor már túl van a karambolként
ismert, impulzus eseményen, akkor ideje a Paradigmaváltás, a vonatkoztatási rendszerváltás
szükségességét megérteni. Newton előtti lassan fejlődő életben még elég volt az Euklédeszi tér
felbontású vonatkoztatási rendszer, de ez a Newton féle felgyorsult fejlődésben már kevés
volt, ahhoz az addig figyelembe nem vett részletekben is nagyobb tudati felbontásra volt
szükség. Amikor a fejlődés gyorsaságára ez a tudati felbontás már nem volt elég mély, akkor
előbb a Newtoni, majd később Einsteini sokkal nagyobb felbontására, a mikrokozmoszba, az
ötödik dimenzióba mélyebb behatolására volt szükség, hogy a korábbi nagyolt egyenletek
ismét szimmetriába kerülhessenek. Ma azonban ennél is gyorsabban haladunk, gyorsabban
fejlődünk, és az egyenleteink ismét felborultak, a hibaszámítás már szükségszerű tévútra
vezette a számításaiban vakon megbízó, de az érzéseire nem hallgató tudományt. Bár a
relatívság megnyitotta a kaput a tudat továbbfejlődése felé, ezen a szinten azonban már nem a
hang részecskéit hagyjuk el, hanem mélyen a nanoszint felé haladunk. Amikor a tudatot
behatároló fizikai valóság részecskéit, és túlságosan nagy hibahatárral dolgozó materialista
számításait elengedjük, ismét közelebb kerülünk a nanoszintű pontossághoz, az érzés
részecskéihez. Az élet már régóta ez szerint él. Térjünk hát le a kifejlődött valósághoz. Amikor
az objektív érvek elfogynak, a tudomány, - és minden más szakma – a szubjektív
véleményéhez és eltérő értelmezési területre tér. Ha már nem támadható meg egy fizikai
építmény, szerkezet, termék a fizikai felbontás szerint, akkor aki be akarja bizonyítani a
szerkezet, teória, rendszerelmélet alkalmatlanságát, megnöveli az elvárt felbontást, és a növelt,
utólag támasztott szubjektívvé vált, addig nem ismert részletek elvárásaival az értelmezés
másik dimenziójába tér át. Ezt az elvárás módosulást értelmezési fejlődésnek, valójában a
korábbi szimmetria megsértésének nevezzük.
A fejlődés azonos további gyorsulása esetén nemsokára átlépjük a fényhatárt, a részecske
gyorsítókban való kísérleteknél ma ez a cél. Ez viszont fényrobbanást kell, hogy okozzon,
azaz ismét vakon megyünk neki egy olyan nagy előrelátást, tudati felbontást igénylő
valóságnak, amelyre, mint a hangrészecskék a hangsebesség átlépésére még nem vagyunk elég
fejlettek.
Ha tudati a felbontási képesség egy a téridőben haladó részecskeszerkezetnél, legyen az autó,
repülő, vagy a világunk valósága, nem haladja meg az előrelátás legalább a kétszeres
sebességét, akkor nagyon megnő az esélye, hogy egy szemből hasonló sebességgel, szintén
vakon felénk haladó szervezetnek ütközünk. Ilyenkor, mint az egymással szemben haladó
autóknál, repülőknél, legalább a belátható útszakasz kétszeresnél nagyobb előrelátásra van
szükség. A cselekvési képességgel, tehetetlenségi idővel is megnövelt reakcióidővel nagyobb
előrelátás szükséges az időben, az események egymást követő részleteinek a feldolgozó
képességében. Ha az előrelátó képességünk nem haladja meg az 1/3 fénysebességet, akkor
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nem szabad a fény sebességével kibocsátott részecskéket szétküldenünk a mindenségben, mert
csak akkor észlelhetjük a hasonló sebességgel felénk visszaérkezőket, amikor azok már a
fénysebességgel visszaérkezve felbontották a jelenben és a csak ezen ritmusban haladni nem
képes, ennél még lassabban fejlődő valóságunkat.
A gondolkodás fejlődésére felhozott sebességi hasonlat mellett a tudati fejlődés az
összetettség, a fejlemény következmény, azaz a lehetséges hatáskövetkezmények
megértésében és megítélésében nagyon sok dologban, a haladási sebességünkhöz képest
fejletlenek vagyunk. Csak egy egyszerű példa a 2029-re várt vendég áramlási irányának és a
pályaváltoztató képességének a megértése terén a hiányosságunk egetverő. A tudománynak
halvány fogalma sincs azon lehetséges hatások többségéről, amelyek befolyásolni fogják a
részekre bomlást, a haladási irányok megváltozását, a törvényszerűen kifejlődő
következményeket. Ahhoz hogy ezeket megértsék, azonnal, nem majd, hanem most, tudati
felbontás növelés és paradigmaváltás szükséges.
A tudósaink vakon vezettetik a világot, a természeti dolgok nanoszintű valóságát nem
ismerik, ezen lélekvilág működését nemcsak nem hiszik el, hanem fogalmuk sincs arról,
hogy ezen lélekszintű erők irányítják a valóságot. A nagy Mindenható Isten nemcsak egy
óriási szervezet, hanem olyan nagy azonosságú, a dolgainkra sok esetben neutrális
részecskék rendkívül jól megszervezett élőtömege, amelyek nemcsak mi, hanem a
csillagok szaporodását, és a megismert tér működését is szervezik. E tudatban és az
érzésben is fejlett részecskék valóban benne vannak az egyisten térben minden
szerveződésben, és azon kívül is, azaz magukban, a központi közérzés által irányított
részecske mezőjükben van a megismert valóság.
Képzeljük el azt, hogy a térben folyó átalakulás, a változás az örökkévalóság óta változatlanul
analóg rendszerben változik, de a dolgok megérzéséhez, a megértéséhez és az értelmezési
lehetőségéhez sok idő és tudati fejlődés vált szükségessé. Miközben e változás ugyanúgy
folyik és analóg rendszerben a tér lokális állapota egyszerre szinte mindenhol átalakul, ez az
átalakulás lokálisan eltérő sebességgel, relatív nagyon lassan, a nagyobb közösségek által
szinte észlelhetetlenül, vagy nagyon gyorsan, keveseket, vagy és sokakat érintve,
megváltoztatva is lezajlódhatott. Nem a változás változik meg, hanem az érzelmi és tudati
állapot, a megítélés, amely minduntalan keresi az értelmet, és a jó érzéseket a megváltozó
dolgokban. Bár kétségtelen, hogy a felületesen megismert valóságnak fizikai aspektusa és
megérthető összefüggései is vannak, azonban ezek csak a tér vázai, a mozgó karok és a sejtek
tömege, az agy működését és megoldását eddig nem értettük. Valójában ma sem értjük, hogy a
térben mitől mi működik, mi mit mozgat, mi az ok, és melyik az okozat, azaz mikor mi az idő
sorrendje, és ezt a sorrendet mi befolyásolja. A következmények, amelyeket a fizikai
ismereteink alapján megértünk, nem a jelenbeni változások, hanem a korábbi, vagy a régebbi
múltban valahol megváltozott dolgok ma ránk ható következményei. A valódi élet
mikroszinten folyik, és bár a sokszorosan visszacsatolt, összetettebb szerveződések is részesei
a múlt és a jövő relatív szimmetriájában, az idő szimmetriájában változó valóságnak, ezek már
inkább következmények, okozatok. A megszületésünk, a le és kiválásunk a nagy egésztől,
másokkal társulásunk a halál első stációja. Az egészből leválás, annak kicsi és sebezhető
részévé válás csak a startot jelenti a halálhoz vezető úton, amelyben elindul a komplex
szervezet, a mikrokozmosz felépítési kísérlete. A szervezetet alapító, az isteni közösségből
kitaszított, másokkal azonnal társuló lélek a mindentudás komplexitásával kezdődik, és a
szakosodásban a résztudások felé fejlődik.
Amit a jelen felszínén látunk, az csak a bennünket is befolyásoló valóság egy csekély szelete.
E felszín alatt fejlődik a jövő lehetséges, modellezett változatai, és ezen kívül, a nem
felbontóképességünk végessége, korlátai miatt látható aurában az a tőlünk eltávozó, és más

12
mezőkből felénk áramló múlt, amelyek életbuborék-térben kereszteződése fejleszti ki a
valóságunkat.
Térjünk vissza néhány gondolatig a valóságunk korai fejlődési stádiumába.
Ha eltérő sűrűségű rétegek fejlődtek ki, ez tovább differenciálhatta a fizikailag már létező,
többrétegű valóságot, és annak az érintettségtől, és a hatás következménytől, valamint sokféle
más dimenziótól egyre többféle értelmezési lehetőségét. Az élethelyzetek változása azonban
bármilyen sok, véges lehetőségű, véges értelmezhetőségű, de a nem mindenható, gyarló, csak
résztudással és szakosodott ismerettel rendelkező részeknek a téves megítélés lehetőségét is
tartalmazza. Ezek a tévedések halmozódnak egy életen át egyre nagyobb élethibákká, majd a
kezdetben még jól szervezett rendszerünk összeomlásává. Amikor elhagyjuk az érzésvilágot,
hogy egyre nagyobb, valamerre szakasodó szervezet életpiramisában egyedivé fejlődjünk,
akkor elkezdődik az érzés, a nagy azonosság megváltozása, és a résztudat felé fejlődés
visszafejleszti a kezdetben még az isteni közösség kisebb információs részecskéivel táplált
univerzális tudatot. A folyamatban elveszítjük a dolog együttlátását, az egészre való
rálátásunkat, és miközben egyre jobban a részletek felbontása felé fejlődünk, a feltáruló fák
egyre szaporodó részletei eltakarják a tudatunk elől az erdőt.
Kifejlődhetett egy fizikai változást csak a fizikai következményeken keresztül megítélő, csak
az észlelési küszöbnél nagyobb energiaszintet elérő változásokat érzékelő materialista
értelmezés, és ez alatt és ez felett is sokféle egészen más érzékelési küszöbszinttel rendelkező,
ettől eltérő értelmezés. A való világ tényleges változásából tehát csak azokat az ismereteket
tudjuk megszerezni, továbbfejleszteni, amelyeknek az a változásai kellő azonosságúak a tudati
rendezettségünk időben fejlődő állapotával.
Ráadásul, minden, eltérő sűrűségű, eltérő érzékelési küszöbértékkel rendelkező élőrétegben, az
egyre nagyobb küszöbértéke érzékelése felé fejlődők, az egyre nagyobb közös tömegbe épülők
teljesen más hatásváltozásokat észleltek, ezért az azonos térben folyó analóg
változórendszerben szükségszerűen egymástól eltérő értelmezési, eltérő tudatosodó, és más
vonatkoztatási rendszerek fejlődtek ki. A nagy energiaszinten működő részecskéket
foglalkoztató, csak a fizikai hatásváltozásokat megérezni, és megérteni képes tudatunk olyan
nagy energiaszinten és frekvencián adja és veszi az információs zajt, hogy eközben elnyomja a
sokkal érzékenyebb érzéseket közvetítő részecskék ehhez képest suttogó információit, és már
csak azok képesek meghallani a lélek súgását, aki ezt a nagy energiaszintű adásokról át tudnak
a lélek frekvenciájára hangolódni. Ehhez sok tapasztalás, sokat megértés és magas fokú
elporladás szükséges, amely fejlődés során a szervezetet alapító részecskék lassan ismét elérik
a szabad közlekedés, és az univerz tudás állapotát. Ehhez kölcsönhatásba információs láncba
és kellő folytonosságú információs életpiramisba kell fejlődni, azaz újra kapcsolatba kell
kerülni az isteni lélekközösség érzésszintű információkat közvetítő, nanoszintű részecskéivel.
Kétségtelen, hogy az események és a dolgok, a környezet átalakulása közben, az egyéni érzés,
a megérzés, és az átérzés, (amikor a már az azonos, analóg hatásokat átélőkkel, az azonosan
megérzővel ismert átalakulást korábban elszenvedőkkel kifejlődik), már az együttérzésről
beszélhetünk, de az adott átalakulásban csak nagyon kicsi, szinte csak emlékeztető
energiaszinten érintett egyébként semleges szereplők után kifejlődött egy a hatásváltozásokkal
csak gyengén érintett részecske visszajelzés, a közérzés. Az alacsonyabb energiaszintű,
nagyon kevés, kicsi, már elporlódott, nagyon érzékeny, a változásokat már érzékelni képes
egységekből kifejlődő, azonos érzékelési, azonos hatáskövetkezményt érzékelők, nagy
azonossági életszereplők, az azonos hatáskövetkezményeket nemcsak megjegyezték, hanem
nagyon könnyen azonos változásként értelmezhették. A közérzés tehát a köztudattal analóg
olyan, sokkal érzékenyebb, nagyságrendekkel kisebb változásokat visszajelző érzékelés, amely
a tudatos hatásokat megérző, átélő, dominánsabb, nagyobb energiaszintű életszereplők
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általában a bennük már hiányzó, vagy elnyomott ilyen energiaszintű részecskékkel való
folytonosság megszakadása miatt közvetlenül nem tudnak megtapasztalni.
E kicsi, nagyon érzékeny életszereplők, az általunk észlelt, bennünk tudatosult megértési és
következményi szint előtt, a sokkal nagyobb érzékenységük miatt jóval korábban megéreznek
bizonyos velük kölcsönhatóképes, őket megváltoztató, vagy legalább megérintő
hatásváltozásokat, ezért azokat, mint általuk észlelt nanoszintű, vagy információs hatásokat
jelezhették a tudat felé információkat továbbító nagyobb szintek felé. Az élet egyik
legalapvetőbb tulajdonsága a fontosság érzésének a vágya és az információ továbbadásának az
igénye. A változásokat észlelő, és az információkat továbbadó, másokkal nagy azonosságú
részecskék ezzel az általuk észlelt fontos esemény, hír továbbadásával tudják kifejezésre
juttatni a fontosságukat, az életük értelmét, a másoknál jobban értesültségüket.
Ha azonban ezek a jelzések csak kevés helyről érkeztek, a többség ettől eltérő, vagy semleges,
érzeti eredőt jelentett, akkor a gyenge és kisebbségi jelzések lokális szinteken elakadhattak.
Az egyéni, kicsi energiaszintű jelzések akkor kerülhettek fel magasabb energiaszintre, a
nagyobb közösségek jelzéseit begyűjtő, értelmezőkhöz, ha azok vagy elértek egy küszöböt,
egy energiaszintet, egy szükséges mértéket, érzési, vagy értelmezési eredőt. Ez vagy egy
részecske teljes erejéből leadott jelzése, vagy a meglévő életpiramison, a hivatalos lélekláncon
át elterjesztése. E részecskék tényleg a bennünket, a részecske közösségünket fenyegető
veszélyek felderítői, korai észlelői, amelyek már a dolgok nagyobb energiaszintre erősödő
hatásai előtt, már az aurában érzékelik a rossz irányú, tendenciájú változások erősödését, és
ezért idő előtt, nagyobb energiaszintre átterjedő rossz irányú hatásfelerősödés előtt jelzik, hogy
veszély fenyeget. Ekkor kapcsol be a rossz érzésünk, a veszélyérzetünk.

A belső mikrokozmosz és a Külső környezet egyenlőségi és arányossági teherviselésének a
problémái.????
A fejlődés versenyre kelt az idővel. Ha a belső mikrokozmoszba, az egyénbe szerveződött
közösség gyorsabban fejlődik, mint a körülötte lévő, őt is folyamatosan megváltoztató
környezet, akkor irányítási lehetőséget kap a sorsára, mert kellő időt kaphat a lehetséges
történések megértésére, a rossz hatások kikerülésére, mérséklésére. Ha azonban a felé áramló
rossz hatásokat egy szervezet sokáig és sikeresen elkerüli, akkor egyre kevesebb tudatfejlesztő
impulzusban vesz részt, nem porladnak el, hanem éppen összefonódnak benne a töltöttebb
részecskék, és ez növeli a reakcióidőt, a szervezet reagáló és cselekvőképességét rontja. Minél
összefonódottabb egy szervezet, annál nagyobb lesz a fizikai tehetetlensége, megnő a reakció
ideje, a részek annál kevésbé tudnak külön gondolkodni és cselekedni. Ha ez egy hal, vagy
méhrajnál következik be, akkor csak egykét hal áldozatul esik a nem szétrebbenő halrajba
behatoló ragadozóknak. Ha azonban ez egy egymástól sokféle szálon függőségbe került, sok
részre szakosodott szervezett térben következik be, akkor a létfontosságú monopol dolgok,
hatások, változók kiesése esetén,az egész szervezet együttműködése könnyen összeomolhat.
Ha azonban jó az együttműködés és a kapcsolat a térben nem teljesen zárt határok között élő
szervezettség, és az őt a mindenséggel, a nagyobb azonosságú isteni környezettel összekötő
átlagos, idősebb, az aurában változó részecskékkel, akkor megfelelő információterjedés, vagy
és kellő univerzitás esetén, a kiseső helyére másik lélek állhat be. Ilyenkor a szervezet egy
kicsit megváltozik, de a szervezettség és a közös tudat, valamint a közérzés lényegesen és
hirtelen nem változik meg. Azonban csak akkor lehet jó a környezettel való kapcsolat, ha az e
környezetben élő, változó szervezet megfelelő folytonosságba, szabálytartó életspirálba, vagy
és életpiramisba épült e környezetével. Ez közös teherviselést, közös munkát és közös
elosztást igényel. Ha a szervezet, a körülötte fejlődő valósággal életszerződést kötött, és az egy
vagy több életszereplővel kötött megállapodásait nemcsak a teherviselésben, hanem a sikerek
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elosztásában is megtartja, akkor az érdem szerint, a fifti –fifti elosztású, átlátható és
megérthetően arányos, igazságos arányoknál megtarthatja a kapcsolatát az isteni környezettel.
Ha azonban bármely szervezet, az érdemeinél jobban kisajátítja a jót magának, és a vele járó,
rosszat állandóan a környezetre terheli, akkor miközben a szervezet centrálisan egyre jobbá
válik, eközben a környezete leromlik, lepusztul, elszegényedik. A leszegényedő, az
életáramlásban, vagy és az együttfejlődésben lemaradó környezet folytonossága az út nagyon
kihasználó, tőlük a túl gyors fejlődése miatt elszakadó centrális szervezetekkel egy idő után
elromlik, majd megszakad. A rossz hatások halmozódása oda vezet, hogy a maguknak a jobb
hatásokat kisajátító szervezet túlfejlődik a szükséges, optimális határon, és miután egyre több,
kis energiaszintű termelő, információt és hatásokat ténylegesen közvetíteni képes részecske
lemarad, bomlik ki a látható szervezetből, - és a fekete gazdaság részévé válik, - a piacát
elhagyó túlfejlődő szervezet végül a fogyasztói nélkül marad. Amely szervezet elveszti a
termelőit, az elveszti a fogyasztók egy részét is, és ha egy közös térben túl sok szervezet
engedi el a termelőit, akkor túl sok fogyasztói családnak redukálódnak a vásárlási lehetőségei.
A dolog kezdeti kicsi szimmetria, arányosság, szabálysértéssel kezdődik, amely egyre
halmozódik, és végül olyan nagy szervezettségi hibává fejlődik, amely megakasztja, majd
összeomlasztja a rosszul szervezet folyamatokat. A termelők nem élhetnek a saját piacaik, az
élettermékeik elhelyezési lehetősége nélkül.
Ez kisebb, falusi szinten azzal kezdődik, hogy a gondatlan, felelőtlen szomszéd a saját területén már el
nem helyezhető szemetét a szomszéd földjére teríti. Ha a szomszéd nem szól és nem akadályozza meg,
egyre több szemét kerül át, és végül a területében megsértett fél sem tudja hová tenni a saját szemetét.
Ekkor ő is elkezdi másnál lerakni, és kifejlődik a rossz irányú, a jó kapcsolatokat elrontó környezet
szennyezés. Nagyobb szinten az egymástól elszakadó falvak nem tudnak megegyezni az addig közösen
használt szeméttelep használatában, és ezt követően egymás elé hordják a szemetüket, A folyamat
analóg az időben gyorsabban fejlődött vállalkozással, amelynél a fejlettebb megkéri a hozzá képest
még nem teljesen telített telephellyel rendelkező másik analóg szervezetet, hogy elhelyezhetné e nála
egy ideig a saját területén már nem elhelyezhető dolgait. Ettől hamarosan betelik az engedő szervezet
telephelye, nem férnek el a saját dolgai, tárolási, majd működési nehézségei keletkeznek. A jóindulattal
visszaélés analóg nagyobb szintje, amikor a már túlfejlődött Németország, a neki már baráti, szervezeti
társak, a szomszédos országokba kezdték kihordatni a náluk már el nem helyezhető, vagy csak túl
drágán ártalmatlanítható szemetüket. Előbb csak bizalmasan megkértek néhány megkörnyékezett, a
dolgot kellően át nem látó rossz hazai politikust, majd azok szemhunyása közben kamionszámra a
másik országokba szállították át a hazai szervezet élethulladékát. A rossz dolog halmozódása egyre
nagyobb életzavart kelt, és megérthető, hogy mi van akkor, amikor már nemcsak ország-szintű
szervezettség, hanem bolygó, vagy csillagszintű szervezet küldi át a mások bolygóba a saját szemetét.
Ez nemcsak sok tonna, a környezetre káros, fertőző anyag, hanem a befogadó bolygó változását
felgyorsító, szaporodásra kényszerítő fejlemény.

Az élet a folyamatos szimmetriasértés követelménye.
Ez lehet kicsi de tartós egységekben, folyamatban, vagy nagyobb, de ritkább egységekben, de
ha a kialakuló nyugalmat, a teljes szimmetriát, azaz a változatlanságot, az unalmasságot
valami nem változtatja meg, akkor az élet
Azonban az örökkévalóság óta folyó elmúlt időszakban kialakult változásban olyan sok,
többrétegű szimmetriasértés, változás, állapotmódosulás következett be, hogy ma már nem
lehet a szimmetriasértések fonalán visszavezetni az időt a kezdeti állapotokra, hanem minden
kísérlet, amely valahol, valamely szimmetria javulása felé tesz lokális kísérletet, vagy
globálisan, vagy máshol lokálisan eltérő irányú szimmetriasértést hoz létre. Az életet
megszerető életszereplők, mielőtt a téridőbeli szimmetria helyreállna, beállna valamilyen
stabil eredő, folyton megváltoztatják a kialakult állapotokat. Hol a gyerekeknél növeljük meg
az igényszintet, a nagyobb tudás, vagy a több érzés, esetleg a cselekvési rend, az elvárás

15
megváltoztatása felé, hol csak beoltjuk őket olyan nekik bemutatott, megismertetett jövőbeli,
nekik jó hatásállapotokkal, megfertőzzük a tudatukat, az érzésüket az egyoldalúan bemutatott
jóval, amelyért majd később és a felnőttkorukban kell a saját utódaiknak fizetniük. Egy ilyen
dolog a mai kor kedvenc Wellness divatja. Az átlagon felüli élményeket hatásokat adó de csak
rövid ideig megtartható életállapot bemutatása vágyat kelt az ilyen, neki jó hatás átélő
fiatalban, megfertőzi a tudatát, hogy e szülei, a környezet által kezdetben megfinanszírozott jó
hatást többször is átélje, és arra ösztönzi, hogy az átlagos energiaszintet meghaladó
erőkifejtésre, fejlődésre kényszerüljön. A jövő ezért is gyorsul, a fejlődés ára az élet
megszakadásig gyorsulása.
Az élet egyik forrása a szervezetek belsejéből, vagy azokon áthaladva, a legnagyobb
változássűrűségű környezetből már kifelé áramló, a lehűltebb, alacsonyabb hőmérsékletű és
kisebb változássűrűségű térrész felé haladva az egyre hidegebb térrészbe, élőrétegbe áramló
részecskefelhő minőség, amely kifelé haladva mindig melegebb a környezeténél, ezért annál
gyorsabb reakciókra képes. Az ilyen részecskefelhő, bármilyen méretű és tömegsűrűségű,
bármely tömegszámú egyedből, kisebb részecskéből ál, abban analóg a többi ilyen irányba
fejlődő részecskemezővel, hogy a fejlődési lehetősége, a korábbi állapotához viszonyítva a
lehűlés, a nagyobb sűrűségbe tömörödés, a felhő részecskéinek az időbeli folyamatban
összébb húzódása, sűrűsödése, és ezzel egyre nagyobb együttműködő képességű, közösségbe
szerveződése. Az élet másik fő alkotója azonban éppen ezzel a folyamattal ellentétes irányba
fejlődik. A más gyorsabban változó, magas feszültségű mezőkből kiáramlott, kilökődött
részecskefelhők, az életük elsző szakaszában a sokkal melegebb környezetből a hidegebb,
alacsonyabb változássűrűségű környezet felé áramlanak, haladnak, fejlődnek, ezért az ő
állapotváltozási eredőjük a hidegebb térbe, és a rendezettebb, kisebb impulzus sűrűségű
környezetbe befelé haladás, azaz a lehűlés és az összehúzódás, a tömörödés, a centralizáció.
Ez a folyamat, állapotváltozási fejlődés azonban csak addig tart, amíg a részecske szervezet,
egyre alacsonyabb változássűrűségű rétegek felé halad. Amint azonban elhagyja a melegfúziós
szervezetek közötti leghidegebb, legnagyobb rendezettségű, vele nem kölcsönhatóképes
állapotú, nagyon kicsi tömegű részecskék, nagy azonosságú de nyugodt élettereként ismert
térrészt, ha nem fékeződik le a kinetikai lendülete, a megkezdett, vagy némileg csökkenő
sebességgel továbbhaladhat mindaddig, amíg vele szemben ellentétes irányba haladó, azonos
téridős elrendezésű, analóg antiszervezetbe, analóg életbuborékba nem ütközik. Amikor a
melegebb térrészből kifelé áramló szervezet eléri az átlagos állapot szimmetriaterét, határát,
amikor a leghidegebb térrészen át felgyorsulva egyre nagyobb lendületre gerjed, a
szimmetriánál, az azonos fejlettségű élettérben, rétegben nem tud lelassítani, nem tud
megállni, csak akkor fékeződik, ha vele kellő azonosságú, az útját és az életáramlását a
téridőben keresztező, vagy és ellenirányban áramló életbuborékok egy vagy több impulzus
eseményben lefékezik. Ha ez a fékező hatás nem egyszerre, hanem több impulzusban fejlődve
csak lassan fékezi le a köztes térben felgyorsult szerveződést, akkor nagyon mélyen
túlhaladhat a szimmetrián, és hozzá képest eltérő tulajdonságú, eltérő közegállapotú, sokkal
melegebb élőrétegben, idegen többségi eredőjű környezetben találhatja magát. A
szimmetriasíkot elhagyva még mindig egy másik idegen eredőjű térrészbe befelé haladó
részecskefelhő, szervezet ez után fordított eredőjű, de nem teljesen azonos fejlődési rendben
visszafelé is átéli a kifejlődése elmúlását. A leghidegebb térrészben a lehető legkisebb
térméretű, és a lehető legnagyobb térsűrűségű állapotára összehúzódó részecskefelhő, mint
egy relatív méretű pontba koncentrált férfias szerveződés úgy áramlik be a hozzá képest egyre
melegebb térrészekbe, amelyekben fordítva is átéli a kezdeti életfolyamatok
állapotszimmetriába hozó eredőjét. Tehát a melegedő rétegek felé haladva, rétegről rétegre
egyre jobban kitágul, a közös tudást hozó részecskék egyre jobban eltávolodnak egymástól, a
részecskefelhő átmérője az események során növekszik, elidegenedési folyamat fejlődik ki.
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A két leírt állapotváltozás tehát analóg eseményrenddel kezdődik, de az ellentétes irányba a
másik felhő felé áramló részecskék lényegében ugyanazt élik át, de nem azonos, hanem éppen
ellentétes tudatfejlődési irányban. Ha elfogadjuk azon elméletet, feltételezést, hogy a
lendületre segített részecskék valójában ide-oda áramlanak a térben a nagyon magas
változássűrűségű térrészek, a náluk nagyságrenddel nagyobb és fejlettebb életbuborékok
között, akkor csak az különbözteti meg őket egymástól, hogy egymáshoz képest legalább egy
fél életciklussal, egy fél életperiódussal eltolódnak a fejlődési folyamatban. A férfi és a női
minőség között statisztikai valószínűséggel ennyi az alapeltérés. Bár az eltérések és a személyi
tulajdonságok még széles skálán változhatnak a másság, vagy az azonosság állapota felé,
valójában nemcsak fél, hanem negyed vagy más eltérés is hosszabb, rövidebb életidőre
létrehozhat, összehozhat egy együttváltozó közösséget.
Miközben a kölcsönhatásba nem kerülő részecskék, az anyamezőből kilökődve, ha nem
találnak hozzájuk való, kellő azonosságú antitársat, nagyon gyorsan elfejlődhetnek, eléghetnek
az életváltozásban, és másoknál gyorsabban beérhetnek az őket elnyelő, már az életben
maradáshoz túl kicsi azonosságú idegen mezőkbe. A kicsi energiaszintű impulzusok, a gyenge
kölcsönhatások csak eltérítik e szervezeteket, töltöttebbé és tapasztaltabbá teszik, és ha túl
rövid idő alatt túl sok tapasztalatot szereznek, lehet, hogy sohasem találnak nekik megfelelő
társra.
Gondoljuk át, hogy milyen előnye lehet annak, ha az élet vállalja a párosodást, az anti irányba
fejlődő részecskékkel a párba épülést, a lendület lefékeződését. Nagy eséllyel a válasz az
életfolyamat, az életidő megnyúlása, amely lehetővé teszi az egyre nagyobb bonyolultság felé
fejlődést, az egyedi állapotról a mindenhatóvá válásra ad új esélyt. Ha a befelé és a kifelé
áramló, egymásnak antitársak, valahol az életáramlás köztes fázisában, a szimmetria
környékén, egymással határozatlanná tevő impulzusba kerülnek, az áramlási sebességben
lefékeződnek, ezzel nemcsak határozatlanná válnak, hanem lamináris életáramlásba
terelődhetnek, amelyben másoknál több időt kapnak az egyre nagyobb bonyolultságba
fejlődésre. Az élőrétegeken nagyon gyorsan áthaladás röviddé és eseménytelenebbé teszi az
életidőt, de ha egy éppen ellenkező fázisban és eredő felé fejlődő antirészecskére találnak,
akkor vele egyesülve, amely képességekben az egyik szervezeti fél eredője romlik, azokban a
másik fél éppen kiteljesedik. A pár eredője tehát egymással reciprok irányban fejlődik, amely
miatt sokáig megtarthatják az időben változó képességek, tulajdonságok átlagossá tevő eredője
mellett azt az átlagos, de gyarló életállapotot, amely az egyik féle egyediség állapotáról egy
másik féle egyediség állapotára átfejleszti az együttváltozó, és egymás mellett a halálig kitartó
részecskefelhő közösséget. A két fél közös eredője az időben megnyúlóvá válik, és bár a belső
fejlődés nem állítható meg, de a környezethez képest a kifelé ható eredő sokáig megtartható.
Az ilyen életfolyamatoknak csak az vet véget, ha a köztes, átlagos állapotú vegyes, kellően
keveredő életet lehetővé tevő szimmetriasík körüli élőrétegből a szervezetben és szervezetten
együttváltozó közösség valamelyik irányba túlságosan eltávolodik a közös szimmetriától. Ez
esetben a másik társ, amely az adott, neki nagyon idegen, erősen többségi állapotú környezetet
nem jól viseli egy idő után lebomlik, kitágul és mint a társnak alkalmas részecskefelhő
szétesik, amely miatt a közösség eredője megváltozik, és a társa hiányában a megmaradó fél
sem tud sokáig a haladását és az elmúlás felé fejlődősét már nem fékező társa nélkül a saját
nagy azonosságú környezetében maradni. Hacsak nem változott meg az áramlási iránya, hogy
az élet vége felé hazatérjen a szülőföldére, akkor bármerre áramlik, menthetetlenül egyre
idegenebb környezetbe fog jutni, amelyben kisebbségbe, majd elnyomásba, végül a nagyobb
és idegenebb, általa már nem kiszámítható eseménysűrűségű környezetben lebontásra kerül.
Azonban még a szülőföldre, a kezdet mennyei terébe visszatérők is azt tapasztalják, hogy ez a
tér már nem a régi, az is megváltozik, és a felnövő újabb nemzedékek a régi ismerős
környezetet is megváltoztatták. Ha a kezdet életterét nem hagyták el a fiatal utódok, akkor
otthon is sűrűsödtek az események, a fejlődés átalakította a teret és az idő már sokkal
gyorsabban pereg, mint annakelőtt.
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Nézzük át az életváltozás passzív lehetőségét, amikor az élet szereplői nagyon ügyelnek a
szimmetriára, és a szülőhelyről, a kezdet mennyei teréből kifelé áramolva éppen lefékeződnek
a legkisebb változássűrűségű, magas köztes szimmetriában lévő hidegfúziós élettér
szimmetriasíkján, az életidő spirálján. A szabályos lamináris irányú életáramlás életspirálba
haladó lassabb, az értelemmel javítható tudat fejlődést tesz lehetővé, pontosabban sokkal
tovább megmarad a kezdeti univerzálisabb tudati berendezés állapota, mielőtt a szervezettség
összeomlása a rendszert a halálába kergetné.

A fekete könyv
A könyv az Aspektus sorozatba nem leírható azon életszerveződéshez kapcsolódó sok esetben
negatív tapasztalásokat foglalja magában, amelyeket nem szabad általános köztudomásra
hozni. Ezek a negatív eredőjű hatások mégis azért kerültek leírás alá, mert az elöljáróknak, a
közösségeket, szervezeteket vezetőknek tudniuk szükséges azon akadályokról is, amelyeket az
általuk vezetett nyájnak el kell kerülnie.
Ilyen az élet szerveződésének erősen negatív, nem átörökítendő megoldásai, amelyeknél a célt
és pályát tévesztő szervezetek, az élet többségének káros hatásokat valósítanak meg. Az élettér
egésze nem mindig és nem mindenhol lakható. A nagy energiaszintű szervezetek keringési
rendszereiben egymással szemben áramló részecskék néha olyan irányokban találkoznak
egymással, amely az életnek nem kedvező, a mely lebontja a kialakult szervezettséget. Ilyen
állapotok jönnek létre azon térrészekben, amelyekben a nagyobb energiaszintű Jet sugarak,
vagy flerek egymással szemben haladó részecske kitörései olyan nagy lendülettel ütköznek
egymással, hogy az ilyen térben (ahol részecskeháború zajlik) lebomlik minden, ami az élet
szervezettségét segíti. Amikor az élettudat megismerte és megértette ezen események ok és
okozatainak az összefüggéseit, megtanulta, hogy az ilyen kettős, vagy és többes fronttal
támadott térrészeket idejében el kell hagyni. Az élet ezért nem folyamatos a térben, és lokálisan
az időben sem, de a folyamatos élet nem szakad meg, csak elvándorló, eláramló-képes,
nagyobb életrugalmasságú állapotra bomlik. Az élet megfelelően komplexre felépült egyes
térségeit rendszeresen el kell hagyni, amely nemcsak a lokális élettér elszennyeződése miatt
ajánlatos, hanem ha két csillag, vagy és nagy energiaszintű szervezet a tér valamelyik lokális
részén összetűzésbe, ellentétbe kerül, az ilyen helyeken nem szervezetbe építő, hanem lebontó
állapotok alakulnak ki. A tudatossá váló élet nem várja meg ezen rossz állapotok, eredők
kialakulását, hanem mielőtt végleg elromlik egy lokális terület lakhatósága, vándorútra kell és
elvándorol, emigrál, vagy és az életnek alkalmasabb tér részeibe kivándorol. Ha csak
lokálisan kis helyet, térrészt érint az élet elromlása, akkor, főleg ha nem tartós, az érintetté
válók jobb térségbe költöznek, de ha hosszú időre az életre alkalmatlanná válik egy nagyobb
méretű térrész, pl. egy szupernova robbanás, vagy Jettel felégetés, esetleg csillagegyesülés
előtt, akkor nagy térre és időre kiterjedő részecskevándorlás alakul ki. Az életkerék forgása, a
népvándorlások elindulása halmozódó élethatásokat generál, és a nagyobb szervezetekből
kiáramló, áttelepülő tömeg, mint az óceán hullámai maga előtt hajtja az általa veszélyeztetett
kisebb szervezetek helyváltoztatásra kerülő népességét. A kívülről és felülről generált,
gerjesztett megkezdődő folyamat láncreakcióvá és népvándorlássá fejlődik, és az elveszett
szimmetriák pozitív és negatív fél-hullámai szétterjednek a mindenségben, nemcsak gerjesztik,
hanem makroevolúcióssá válva felgyorsítják a migrációs körforgásokat.
Az élet egyik ilyen negatív hatása az, hogy a kevés küzdelemmel járó túl szabályos, vagy és
túlfegyelmezett élet elszürkül, érdektelenné válik. Az életnek sajnos állandó szüksége van a
szabályokat részben felrúgó, azoktól eltérő gerjesztésre, hogy az élet többségének a rosszabb
életminőségből a jó felé törekvését hosszabb távon is megtarthassa. A jót megszokó, egy idő
után már unatkozó élet elveszti az érdeklődését, az érdekeltségét a jó jelen megtartására. A
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változatos élet érdekében képes a rossz felé kisebb engedményeket adni, szubjektív
megkülönböztető érzéssel, erkölcsi, szabályi lazításokkal a szabálytalanabb életet segíteni. A
kicsi szabálytalanságok szaporodása azonban egyre nagyobb életszerveződési hibákká
halmozódhat, és a szabálytalan gondolat erkölcsi lazításainak a halmozódásai rossz
életeredőhöz vezethetnek.
A másik jelentős negatívum, hogy a DNS által a múltból, vagy és a jelenből a jövőbe
átörökített hatások, tulajdonsági eredők között, számos olyan át nem örökíthető életmegoldás,
sikertelen felfogás található, amikor az élet szereplők egy része, a kölcsönhatási rendszert
alaposan félreértve, félremagyarázva, az egymásnak hasznos dolgot cserélők kölcsönösen
előnyös megoldása helyett, olyan egyoldalú, szimmetriahiányos megoldásokra törekszik,
valósít meg, amellyel tartós zavart és jelentős kárt okoz arra nem érdemes, szabályosan élőknek.
Bár a kevesek példamutató gazdagodása, a jólét lehetőségeinek a vágy felkeltése fontos része
az egyéni célok felé törekvésnek, de az elvtelen és másokkal szemben erősen szabálytalan
megoldások kifejlődése, felerősödése tönkre teszi a jóléti társadalmakat, az együttváltozó
sikeres szervezeteket.
Az életbuborékok azonban az ide-oda áramlásuk során, törvényszerűen nem annak adják át a
negatív hatásokat, az összenyomódásokat, a gerjesztést, amelyektől kapják, hanem mindig
másnak, akik ismét továbbadják másoknak. Az élet alapvető hármasa valószínűen azt jelenti,
hogy a keltett gerjesztések továbbadásához, pontosabban a körbeadásához legalább három
szereplő szükséges. Ha a kellő elszigeteltség, a megközelíthetetlenség miatt az egymástól más
rétegekkel, más szervezetekkel elválasztott életszereplők nem tudják egymásnak közvetlenül
továbbadni, visszaadni az őket érő sérelmek jelzéseit, és a reakció hatásait, akkor a köztes,
átlagos rétegek felé továbbítják, akik már képesek a náluk is fejlettebb rétegek felé továbbítani
a túl negatív élet káros kihatásait. Ez esetben a közvetlen kölcsönhatás, az A meglöki B,
felerősödő rezonanciához és az élet lebomlásához vezet, mert ezen kölcsönhatás negatív eredő
következményt hoz létre. Ha nem fogadja meg az élet az isteni bölcs tanácsot, - hogyha
megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel, - akkor a kis sérelem visszaadása egyre nagyobbá
válik, és végül kibékíthetetlen ellentét és kölcsönös lebomlás alakul ki. Ha viszont legalább
három a kölcsönhatásban résztvevő életszereplők, és az egymással a torroidokban közvetlen
kapcsolatban lévő élőrétegek száma, azaz az Apa, a fiú és a szentlélek, azaz a kárt, a rosszat
elviselő harmadik, akkor az élet többsége e körfolyamatokban mindig jobban jár, tehát az élet
ilyen megoldású körfolyamatai fennmaradhatnak. Ha A meglöki B-t, az meglöki C-t. Mivel a
körfolyamatokban az A mellett az egyik irányban a B, és a másik irányban a C is
megtalálható, kicsi az esélye annak, hogy a folyamat egymást felőrlő rezonanciába
erősödhessen. A nagyobb tömeg által átadott kinetikai hatás, és a kapott feszültség egy része, a
nem teljesen folytonosan kitöltött térben, az útidő alatt mindig elveszik, ezért a nagyobb
létszám által körbeadott gerjesztés, a kölcsönhatási láncolat mindig időben gyengülő eredőt
hoz létre, a kezdeti rossz, az azonos energiaszintű életszereplők között szelíd ellenérzéssé,
majd megmosolyogható, tisztázható félreértéssé szelídülhet. Ha azonban egy nagy
energiaszintű szervezet kezd el felülről gerjeszteni, bármennyire is gyengülnek a hatások a
sebességben, más eredőben felerősödhetnek, és a végén csattan az ostor.
Amikor csak kisebb energiaszintű egyedek kerülnek egymással ellentétbe, a kétszereplős
kölcsönhatásban a kapott sérelem, egy harmadik tárgynak, térszereplőnek lökés, a kettős
impulzus sérülés miatt felerősödik, ezért a visszaadott elégtétel, a visszahatás mindig nagyobb
lesz, mint az első, az ellentétet elindító esemény. Ez vezet a rezonanciához. Ez egy természeti
fizikai állandó következménye, amelyet a tudat a térben és időben is változó szereplők, az
életbuborékok megsokszorozásával tudott lecsökkenteni, a más által elszenvedett rezonancia
felerősödő hatását elkerülni. Ha sokszereplős a tér, és kellően kitöltött, netán túltelített, akkor
nem alakulhat ki károsan nagy lendület. Ha közvetlenül egymásra támaszkodnak az
életbuborékok, és mindegyiket körben több hasonló, analóg másik is megtámasztja, bármelyik
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szereplő által kapott kölcsönhatást, részben átveszi a többe, annak az ereje, az átadott hatás
nem egy térszereplő viseli, hanem több életbuborék között oszlik meg. Ez a kommunális
rendszer felé vezető szociális szerveződési, ideológiai rendszer azért jobb, mert kellően közös
veszély és teherviselés esetén, az idegentől kapott hatás ereje, következménye rögtön osztódik,
és nem felerősödik az együttviselő szervezetek között. A térben tehát kisebb nagyobb
csoportokba, együttváltozó buborékhalmazba kellett szervezni a kapott, átélt érzelemből
tudatosodó szervezeteket, de ha teljesen azonosak voltak, akkor a kapott hatást, azonosan,
közös sérelemként érezték, viselték ezért a keletkező ellenérzés hatalmas ellenreakcióvá, a
kapott hatásnál erősebb visszaadássá halmozódhatott. Ha egy országnyi tömegméretű
szervezett egységben alakul ki sérelem, impulzus, konfliktus, mert a szomszéd, túl nagy
azonosságú országban valaki, valakit egy esemény során megsértett, akkor a túl nagy
azonosság hátránnyá válik, gyors és heves ellenreakciót, tömeghisztériát vált ki, és ha mind a
két szervezett ország már túl nagy azonosságú, elporladt (vesztenivaló nélküli) részecskék
közös szervezeteként működik, akkor a konfliktus kétszereplőssé válva felerősödik,
rezonanciába fordulhat. Ez háborús kardcsörtetésből valódi háborúhoz vezet, amelyet csak a
nagyobb energiaszintű, tömegszámú környezeti szervezetek tudnak megfékezni kívülről, ha az
érdekeik veszélybe kerülnek, vagy és felmerül az a kockázat, hogy a láncreakcióvá fejlődhető
fúziós hozzájuk is átterjed. Az életáradást belülről kifejlődő, eltérővé fejlesztő hatások is
fékezik, a forradalmakban, a háborúkban szükségszerűen sokak érdekei, szervezetei sérülnek,
ellenérzések és ellenhatások keletkeznek. Ha nagyon nagy azonosságú, egyformán elporlott
állapotban van a részecsketömeg, akkor az érzések és az ellenérzések – mint ellenhatások – is
halmozódhatnak, és a kis kezdeti konfliktusból nagyobb térre és hosszabb időre kiterjedő
térenergia hullámzás, ide-oda áramló frontokkal nagyobb életáradás fejlődhet ki.
Minél több idegen és minél sokfélébb állapotban van egy közös térben, annál többféle eltérő
érzés keletkezik egy ilyen konfliktusban. Minél megosztottabb a tömeg, annál kisebb az esély
a sérelem hatás azonos irányú halmozódásának, az életáradás, a forradalom kialakulásának. Az
anyaghoz, tömeghez, vagyonhoz, végső soron veszteni valóhoz juttatás szerepe éppen az, hogy
ne alakuljon ki túl nagy vesztenivaló nélküli tömeg. Ha az életnek sok és van vesztenivalója,
eltérően reagál az őt érő sérelmekre, a nagyobb és egymástól is eltérő tömeg lassúbb reakciója,
a közös tudat tömegi és tudati tehetetlensége időt ad a megértésre, a gyorsabban
gondolkodóknak a dolgok megfontolásra, átértékelésére, a kétségtelen sérelmet, problémát
okozó esemény reakciójának eltérő, más megoldás keresésére.
Meg kellett tehát találni a tudatosuló életnek azt a megfelelő térszerkezeti állapotot, amelyben
a lehető legnagyobb a másoknak átadható hatáselosztódás, de nem lehetett olyan szerkezetet
létrehozni, amelyben a hatás halmozódása felerősödéshez, rezonanciához és ezzel a szervezet,
együttműködő rendszer bomláshoz vezet. Az örökkévaló differenciálódásban, bizonyára
nagyon sokféle lehetőség már kicsiben és nagyban is kipróbáltatott, és az a megoldás alakult,
fejlődött ki, hogy az azonosság kisebb egységekben hasznos, de nem szabad a teljes
azonosságot közös térbe engedni, a nagy azonosságú életbuborék halmazokat egy kicsit
egymástól eltérő méretűvé, eltérő nyomásúvá, az azonos hatásokat eltérően érzővé, értékelővé
kell fejleszteni. Ez az igény váltotta ki az egymás mellett együttváltozó, egyenrangú,
méhkasszerű életbuborékok társulásának az egymásban lévő, különböző méretű és eltérő
időritmussal, időeltolódással fejlődő életbuborék csoportok egymásban lévő életbuborékokra,
élőrétegekre megosztását. A kettős rendszer, a megosztódás, valamennyi hibájával együtt így
fejlődött ki. Bár a hibák nagy részét folyton javítja az értelmet nyerő tudat, de a hatások
halmozódásának a teljes megszüntetését nem tudta elérni, alapvetően, egymás nélkül mindkét
életideológia kudarcra van ítélve. Az egymás mellett élő, nagyobb érzékenységű és nagyobb
azonosságú szociális ideológia, életmód hajlamos a rezonanciára, lásd az arabok és a hasonló
délszaki pl. a cigány és a méhkas szervezetek hirtelen felindulású ellenreakcióit, már kicsi
sérelmekre képes hatalmas ellenreakciókkal válaszolni, reagálni, és hiába valónak bizonyult
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mindenféle továbbfejlesztés, a rendszer alapvető hibája csak a békés időkben előnyös. Amikor
valamelyik közeli szervezet elhal és felrobban, azaz erőseb kölcsönhatást ad át a
környezetének, ilyen nagy azonosságú környezetbe beérkező hatások azonnal hatalmas
válaszreakciókat keltenek, és a már fékezhetetlen rezonanciában felerősödik a kapott hatás,
belső káosz fejlődik ki, ami a szükséges ellenreakcióknál sokkal nagyobb reakciót, egy
meghatározott tömegszámú együttváltozó szervezetben megszaladó fúziót, életáradást vált ki.
A fúzió, az élet termelése, az elöregedett szervezetekből fiatal és együttműködő képesebb
szervezetekbe átalakulása lineáris, a tudattal követhető, kellően fékezhető esetben jó életet és
folyamatosságot, együttfejlődést eredményezhet, de ha a fék elenged, és a fúzió megszalad,
akkor bármilyen méretű, nagy azonosságú szervezetben rezonancia, és ebből hatalmas
energiavesztés, (a környezetnek átadás), életrobbanás fejlődhet ki. Ilyen állapotok
létrehozásából lehet a helyzetet megértőknek, uralóknak életenergiát nyerni. Ez a válasz az
ingyen energiára áhítozóknak. Az energia csak úgy lehet ingyen, ha nem az fizeti meg az árát
aki annak a hasznát élvezi. A mindenségben minden dolognak, hatásnak vegyületnek gazdája
van, és bármilyen esemény keletkezik, annak a kárát valakinek, vagy a károkozásban
résztvevőknek, azt gerjesztőknek viselniük szükséges. Ez azonban sokféle módon akár az
időben eltolva, karmikus adósságként feljegyezve csak később törlesztve is lehetséges. Éppen
ez adja az általunk is megismert életrendű élet lehetőségét. A kezdeti szimmetriavesztésben,
egy impulzusban, a szimmetria valamely megsértésében, egy új szimmetria kialakulásában
foganunk, és az életidő alatt tömeget nyerünk, halmozódik a karmikus adósságunk azokkal
szemben, akik e tömegeket elvesszük. Enélkül azonban nincs élet, és ezt meg kell érteni. Az
életidő a karmikus adósság felhalmozódásából, a tömeg közös szervezetbe épüléséről,
életpiramisba szerveződéséről szól, amelynek mások adják, megelőlegezik, befektetik az
életenergiát, a jelenben mások adják az árát. Ezen befektetés azonban, mint a magvetés
megtérülési igénnyel keletkezik, a befektetés és az életesemények száma, a szimmetria aránya
valahol mindig jegyezve van. Az élet, a gazdaságos időszak végén, a befektetés utólagos
áttekintésekor elszámolásra és visszavételre kerül azok részére, akik az élethez adták a
korábban általuk megszerzett energiát. Ez a periodikusan váltakozó, egymásban fejlődő két
eltérő ideológiájú élet lényege. Hol a lehetőséget adók, hol a kapók kerülnek előnyösebb
helyzetbe, és amíg a rend és a törvény működik, az élet rendjének a megfordulása kellően
kiszámítható marad, amíg mindenki hozzájut arányosan a saját életlehetőségéhez, az élet szép
eseményeinek az átélési lehetőségéhez, addig a kölcsönható rendszer is működik. Ha azonban
sokak visszaélnek másoktól kapott, szerzett, elorozott javakkal, és az élet idejével, nem tartják
be az Isteni együttváltozó közösséggel szerződött szabályokat, akkor a lehetőségénél, a
jussuknál többet gyűjtött, másoktól többet elvett, az életidőre túl nagy igényt tartó, mindenáron
örökké élni akaró szervezetek hatalmas karmikus adósságokat halmozhatnak fel a jobb
sorsukért az életenergiájukat adó szervezetekkel, az elszegényedőkkel, a lehetőségek és a
kellően jó, változatos életélmények nélkül maradó elporladókkal szemben.
Az egyidejű életrobbanás, a fúzió kiterjedése azonban a halhatatlan csak osztódni képes
részecskék szervezeteiben előnyökkel is jár, mert a már túl kicsi térben azonosan reagáló
tömeg kiterjed, kitágul, és sok nagy azonosságú részecskét szétküld a kialakult feszültségből
lendületté alakító, és e lendülettel elérhető térségben. Ez a szervezett tér és az azonosság, a
kialakult tudati, érzelmi rendezettség térbeli kiterjedését eredményezheti, és miközben
másoknak sérelmet és elszegényedést okoz, egy nagyobb birodalom, szervezet lehetőségeit is
megalapozhatja. Az idegen térbe kiterjedő, hódító azonosság azonban nemcsak viszi a saját
rendezettségét, hanem befogadja az idegen térben élők eltérő rendezettségét is. Az élet e harca
a dominancia megtartó képességéig tart, amelynél ha a kialakult tudati rendezettséget meg
képes tartani a teret és időt uraló szervezet, szervezettség, addig élvezheti az élet előnyösebb,
napsütötte oldalát. Az élet impulzusai azonban elporladást okoznak, ez pedig energia,
részecske veszteséggel jár. Az okos, a lehetőségeivel visszaélő azonban rendszerint nem
bocsátkozik közvetlen impulzusokba, hanem mások egymással impulzusba kerülését,

21
megosztódását és elporladását segíti, ezzel a másokat ütköztető, egymásnak uszító politikával,
ideológiával sokáig fenntarthatja a saját dominanciáját, a nagyobb és centrális közös
szervezetbe épült életállapotát. Ha azonban az elporladás nagyon felerősödik, a térben nő az
azonos érzésű és az azonosan gondolkodók, a jussukat egyre jobban követelők aránya, a
dominancia megtartása, a saját szervezetben lévő, már túl nagy azonosságú részecskék más
szervezetekkel cserélését igényli. Ha az elporlódott, a tudatban a legfejlettebb részecskéket a
túlfejlett szervezet rendszeresen eltávolítja, kivonja a forgalomból, emigrációba hajtja, és
helyettük állandóan másokat, idegenebbeket enged be az életterébe, akkor a tér és a tudati
állapotok megosztódása esetén sokáig sikeresen fenntartható a kezdetben a fogantatáskor, a
kinevezéskor, a lehetőségek megkapásakor megszerzett dominancia. A saját szervezeti térbe
periodikusan beengedett, elfogyasztott idegenek esetén azonban, az átnevelés során nemcsak
az idegenek tudata válik hasonló rendezettségűvé, hanem az átnevelők tudata, megértése is
fejlődik, átlagos kevert, utód (más) átmeneti tudatállapot fejlődik ki, amely eltérővé válik a
dominanciát megtartókéhoz viszonyítva. A tudati és az érzelmi eredő (a dominanciában lévőkhöz
képest) egyre másabbá fejlődése közben, az ellenérzés felerősödik. Ha kellően demokratikus,
átlagos és nem szélsőséges, azaz nem éppen kommunista diktatúra, vagy a tőkediktatúra állapotában van az
azonos térben és időben együttváltozó közösség, akkor a következő soros választásnál a közös
érzés nagyobb eséllyel győzni fog, a dominancia megváltozik, és új, még hitelt kapó közös
lélek választódik. Ha azonban a kisebbségbe kerülő, addig domináns, de bizalmat és hitelt
vesztő elnyomók nem nyugszanak bele az idő rendjébe, az élet e legerősebb törvényébe, és
velük szemben felerősödött ellenérzés ellenére, erőszakkal, is fenn akarják tartani a
megszerzett előnyöket, a már érdemtelen kiváltságaikat, és a tőke, a proletár, vagy/és a
személyi diktatúra mellett döntenek, akkor az uralom és a lehetőségeik megtartása érdekében a
domináns a hatalmi pozíciókban lévő, őket a fennmaradásban segítőket elkötelezettséget és
függőséget okozó előnyökkel kell a pártjára állítani. A domináns posztokon lévő, velük együtt
rosszabb helyzetbe kerülhetőket meg kell nyerni, el kell kötelezni, velük közös
érdekszövetséget, másokat elnyomó, erőszakszervezetet, diktatúrát kell létrehozni. A le nem
fizethető érdekpontokon lévőket leváltva a saját vazallusaikra, hűbéresekre, ma bankvezetőkre
cserélik, és minden lehetséges eszközzel már válogatás, erkölcs, etika és morál nélkül is
fenntartják a már a többségnek rossz kialakult állapotok erőszakos konzerválódását.
A már egyértelműen csak a közös hajdani szabályokkal visszaélve vezetői, domináns
posztokon maradóknak egyre többeket kell megnyerni, egyre többekkel kell osztozni a
másoktól megszerzett jussokon, és egy idő után olyan kevés haszon marad a tényleges
visszaélést elkövetőnek, hogy rájönnek arra, hogy már nem éri meg gazembernek, csibésznek,
a törvényt másokkal szemben megsértőnek lenni. Ilyenkor szólal meg a már rossz szervezetek
domináns vezetőinek, a már rossz sorsú országok bizalmat vesztő kormányfőinek a
lelkiismerete, lásd a Gyurcsány kormányfő őszinteségi rohamában tett belső körbeli
kifakadását, - eddig hazudtunk, loptunk, csaltunk, hogy fogunk az emberek elé állni? Sok
esetben azonban már hiába akar a megtért lélek a jó felé elmenni, jobb életintézkedéseket
létrehozni, ha az együttváltozó közösség már a hitében vesztett, elfordul tőle. Ilyenkor alakul
ki az elhagytál engem Istenem érzés.
Népszerűtlen intézkedéseket kell tenni, adott esetben az elromlott közös rend helyreállítása
érdekében fel kell vállalni a rossz intézkedéseket, a restauráló, vagy a helyreállító diktatúrát,
és meg kell tenni a népszerűtlen, sokat halogatott megoldásokat. Az élet nemcsak jóval, hanem
a környezet szennyezésével is jár. Az élet jója mellett sok szemét és piszok is keletkezik, és ha
nem takarítják el rendszeresen az élet mocskát, az élet és az élettér elszennyeződik, a vezetők
és erkölcseik bepiszkolódnak, a makulálatlanság, csak a kisgyermekek és az újszülöttek
kiváltsága.
Valakinek ilyenkor áldozattá kell válnia, valakinek el kell végeznie a piszkos munkát is. Ez
Luciferre és a rossz sorsból az életminőségében elromló környezetet, sok szubjektív érzés
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nélkül is cselekedni képes, neutrálisabb felemelőkre marad. Nem véletlenül mondotta a
vesztőre álló angol társadalom élére a második világháborúban megválasztott, bizalmat és
dominanciát kapó Churchill. Csak könnyeket, vért és verítéket tudok ígérni. Nem lehet
senki sem próféta, messiás, a többséget a szenvedéstől megváltó a hazai környezetben. A
megváltáshoz, a lehet másképpen is élni meglátásához világot kell látni, sokkal szélesebb
látókör szükséges. Meg kell érteni az egymástól távolabb lévő dolgok közötti összefüggéseket,
észlelni kell a dolgok irányultságának a rosszra fordulását, meg kell érteni a hibákat, és ezzel
megérthetjük a kijavítási lehetőségeket is. Ehhez valószínűen el kell távolodni a túl közelről
szemlélt melegfúziós, már nagyon összefonódott, és a saját környezetétől az erdőt nem
felismerő állapotról, nemcsak kívülről kell meglátni az élet állapotát, hanem egymástól eltérő
aspektusokból is alaposan szemügyre kell venni. Ehhez olyan magas szimmetriába kerülő, de
szinte cselekvőképtelen, alacsony fizikai energiaszintű, de magas tudati érzelmi szintű
életállapot, tudat és érzelmi állapot szükséges, amely még kellően látja és megérti a múltat,
annak az előnyeivel és az életnek hátrányos megoldásaival is szembesül, miközben már
kellően belelát a lehetséges, az életnek rossz, nem kívánatos jövő lehetőségeibe is. A több
eltérő aspektusból is megismert, körbejárt életnek a centrális állapotai után, szüksége van a
nagyobb azonosságú, a dolgokat kívülről és keringve meglátó, a jó célokat felismerő
hidegfúziós életállapotra, azonban a szélsőséges, meleg és hidegfúziós állapotában, bármilyen
nagy a cselekvő képessége, a lendületbe hozó, vagy és a másokat differenciáló, elnyomó
képessége, az élet a többségi állapotában elkényelmesedővé, elfogulttá válik. Az utód, a
harmadik alapvető átmeneti életállapotra, az elődből átalakuló, átszerveződő, megfiatalodó
életállapotra ezért van szükség. Ezért van tavasz és ősz a csak meleg jó nyár, és a csak hideg,
de túl rendezett tél között. A férfiúvá, vagy és a nővé fejlődés gyermek, fiatal szervezeti és
öreggé váló, lebomló átmeneti szervezett állapot, ami a természetben a nyár és a tél közötti átmeneti
tavasz, valamint az öreg és már rossz rendezettségű évet, az elődévet lebontó ősz állapotában
kiteljesedik, hogy a belsejében, az arányaikban és a lélekben is a rendezettséget növelő tél
során kifejlődhessenek a legalább a belsejükben, a vezetőikben tiszta, megfiatalodó, újra hitet
és közhitelt kapó szervezetek. Ha a fejtől már nem romlik a hal, ha az új lélek kellően tiszta, az
általuk szervezett, vezetett szervezett társadalom ezt követően kitisztul, kifehéredik. A
szervezeti tél a tisztulás, az átalakulás ideje, amely a kaotikus ősz után, a már vegyes szervezet
törvényszerűen kifehéredik, átláthatóvá és újra tisztává válik. Ilyenkor megjön a Kisded, az El
Ninó, vagy és a La ninó (a kisfiú, vagy a kislány,) azaz a valamilyen, az addig megszokottól eltérő
más életállapot felé fejlődő utód, (az egyházi vallásos megfogalmazásban a fiú).
Miután az élet legnagyobb főterhét, a már elporladtabb életállapotában változó isteni közösségtől
kapott Univerz tudását a szerző leadja, mások vállára rakja, maga megkönnyebbül, a befelé törekvő
centralizáló állapotából az állandóság állapota, a szimmetria és a megszerzett, megkapott belső béke
megtartása felé fejlődik. E könyv Moetrius és az Aspektus könyvsorozat utolsó könyve, társadalmi
hagyatéka.

A gonosszal azonosított szám, a 66-os, értelmezési lehetősége:
Az élet általában hét periódusból áll, amely statisztikai azonosságként 7 x 10 esztendőt, azaz
hét tízéves (vagy öt tizenkét éves, 2x6 féléves) életkorszakot, élet alciklust jelent. A 7. alciklus
idejére lejár a megengedett változások lehetősége, kivéve, ha a szervezet sokkal kevesebb
elporlasztó életeseményben, impulzusban vett részt. Az életéveket és az életciklusokat belső és
külső impulzus események keltik, és akiknek rövid idő alatt gyorsan lejár az életidejük, a
megengedett energiaszint x impulzus átalakulásuk, azok, mint a nagy lángon égetett gyertya
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hamarabb hamvadnak el. A statisztikai átlag azonban a hatodik életperiódus, a hatvanadik
emberi életesztendő után a hetedik életciklusba, periódusba lép, amely az elmúlás és a
szétáramlás, a gonosz ideje. A hatodik életperiódus után elkezdődik a hatvanegyedik, a
hatvankettedik évkeringő, és ez folytatódik a kaotikus elmúlás, vagy a lassúbb kiszáradás, az
elpárolgás felé, és ahogy közeledik az átlagos ember a 66. életévéhez, úgy nő az esélye, az
elmúlásnak, a gonosszal való találkozásnak, amely az életnek, az anyagi szintű
szervezetségnek véget vet. A gyorsabban változó egyenlítői vidéken rövidebb idő alatt lezajlik
a hat életperiódus, míg a Föld pólusai, a sarkok felé ennél hosszabb átlagos életidő is
kialakulhat, de abban azonos mindkét, gyorsabban és lassabban lejáró, lassabban égő,
elporladó élet, hogy az átlagos impulzus energiaszinthez mérhető életidőt léptető események
száma, a továbbadott kinetikai hatás, energiaegység statisztikai valószínűséggel nagyjából
egyenlő. Ahogy távolodik egy szervezet a szülőjétől, amely körül kering fiatal korában, úgy
csökken a védett szülői tér által gerjesztett, immunizáló impulzusok száma, de ezzel
szinkronban, vagy nemlineárisan nő a környezet gerjesztése és kisebb hatásokkal való
információs telítése. Ez viszont növeli a fogékonyságot a kölcsönható képességre, az ismeret
bővülésével egyre több életeseményt észlelünk, ez viszont jobban felgyorsítja a saját időt, az
életet az időben léptető frekvenciát. A védett szülői (rokoni, családi) környezetből a védetlen,
minden hatásnak kitett izotróp térrészbe kikerülő szervezetek egyre gyorsabban változnak,
pörögnek, egyre több észlelt, átvett, nem elutasított eseményt kell lereagálniuk. Ez gyorsítja az
életidőt, a belső fejlődést, amely ezért az élet végén a születéssel analóg, de ellenkező irányú
gyors, kilenc hónap alatt kifejlődő leépülésre, felbomlásra számíthat. Valószínűen nem véletlen,
hogy a szervezet bomlásához is közel annyi idő kell, mint amennyi a meghatározott rendű
felépüléséhez. Talán csak annyiban más, hogy azért nem alakulhat ki a lehűlő tetemekben
gyorsabb bomlás, mert ekkor a szervezet szinte robbanásszerűen bomlana le, egy bizonyos
belső káosz, a hő és a belső feszültség elszállítatlansága esetén szinte felrobbanna. Ezt
megelőzi az elhamvasztás, és megakadályozza az állandó és kellően nedves környezetet
biztosító talaj. A talajba süllyesztett, sírba tett tetemek azonban nem hűlnek le a környezet
hőmérsékletére, hanem a szervezetben életben maradó bontók, a belső bomlás, a változás
visszaépítése közben aktív hőt fejleszt, a káosz hőt termel. A szervezett térként elhaló,
lebomló életben, miként az építmények bontása közben, be kell tartani a megfelelő sorrendet
és szabályokat, és miként a bontásokat végző munkának, ennek is forgatókönyvben, bontási
tervben meghatározott eseményrendet kell követnie.
Minden szervezet csak addig bomlik le egy nagyobb addig együttváltozó szervezett rendszer
szétesése után, amíg a valamely szintig visszabomló közösség az adott állapotában nem tud az
adott környezet hasznos tagjává válni. Ez lehet energiaadás, eleség, vagy segítség formában,
vagy a másik, energiával és változtatóképes részecskével támogatott beépülő, az élet eltérő
minőségét építő, együttműködő-képes formában. Ha egy részekre tördelt szervezet a
fogyasztóban a sejtszintig lebomlik, akkor az egészséges, kellő szimmetriában maradó sejtek
az esetben nem bomlanak tovább, ha a meglévő sejtszintű képességekre, adottságokra a
fogyasztóban szükség van. Például, nem bomlanak tovább a lazacok ívóhelyeire felvándorolt,
a medvék által a partra dobott lazactetemek fehérjéi, mert ebben az állapotban szükség van
rájuk a partmenti fákban, növényekben és az elfogyasztó állatokban is, amelyekbe
beépülhetnek, és itt megtarthatják a korábbi identitásukat is. Sok partmenti fában továbbélő
fehérje emlékezhet az óceán illataira, színeire és egy-két mélyebben elraktározott jó emlékre.
Az élet megtartja a csak a szépre emlékezem állapotát, amely annak a következménye,
hogy a rossz következményt kiváltó események hírnökeinek a felbomló részecskék többsége
elillan, elszáll, eltávozik és szétszóródik az impulzusba kerülés helyszínéről, ezért ezek
hatáseredője meggyengül, és a mélyen eltemetődő fájdalmas információk kisebbségbe
kerülnek az ott maradó jó eseményekre emlékező, sikeresen beépült többségéhez képest. Más,
kisebb tömegű szervezetek, az atomok, az elektronok és a foton gyermekeik, szervezetek
mindig azon a (DNS) szintig bomlanak le, amíg a környezetben élők, rájuk és a változtató
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képességükre, a hatásaikra igényt tartó számára valóban hasznossá nem válnak. Ez a haszon
lehet eleség, energia kölcsön, vagy beépülés és az életben már nem domináns szereplőként,
alattvalóként, alkalmazottként, a nagyobb rendszer részecskéjeként tovább szolgálat,
továbbélés, egy eltérő tudati és áramlási rendezettségű másik rendszerbe beilleszkedés.
Az életkölcsönt adó szervezet, a megajándékozott, és ezzel másoknál nagyobb lehetőséget
kapó szervezet szemében angyal, vagy Isten, azaz mindenható, aki neki a szervezett önálló
változáshoz, a felemelkedéshez a lehetőséget biztosította, de amikor eljön a fizetség ideje, az
aki a törlesztés, a szimmetria hiánya miatt visszaveszi az élethez adott lehetőségeket, akiktől
elveszi az önálló dominancia lehetőségét, azok szemében gonosszá válik. Ez az emberi
életidőben a 66-os évek statisztikai valószínűségében kiteljesednek, ilyenkor jön el a
számonkérés ideje, tehát a gonosz, annak a szerveződési folyamatnak, aki a már az élethez
adott lehetőséget, az energiakölcsönt nem megfelelően törleszti, a kapott befektetést nem
megfelelően kamatoztatja, annak az életperiódusnak véget vet. E szám, életperiódus körül az
átlagembernek kikerülhetetlenül elérkezik az elszámolás ideje. Talán ehhez köthető a
statisztikai valószínűséget jelentő hatvanhatos szám, és a tudatban a gonosszal, a
számonkérővel való párhuzamba épülése.
Az emberi szervezeten kívül, minden más élet analóg életciklusokban szintén hatvanhat
életperiódusban változik a saját időzónájában, legyen az nálunk lassabban változó elefánt,
vagy sokkal rövidebb idő alatt a lehetőségeit elégető egér szerveződés. A bolygók és a
csillagok analóg, arányos energiaszintű adagokban sokkal lassabban, de a tömegükhöz mérve
arányosan azonos mennyiségű energia átalakulásban, változásban részesednek, amelyek a
szervezeti energiaszinthez, a beépült tömegszámhoz mérhetők. A mikrobák, mint sokkal
kisebb tömegű, de nagyobb élőtömeg mennyiséget képviselő szerveződések sokkal rövidebb
élet alatt élik le a tömegükhöz mérhető, és ezen arányos eseményidő alatt megváltozó életüket.
A többszörösen, három dimenzióban védett családi térből kikerülő fiatal mikrobáknak
ugyanúgy gyorsul az élet. Az élet felszínére, a védetlen izotróp térbe sodródáskor már magas
frekvencián zajlik a minden kis szimmetria hiányra fogékonnyá, majd túl szenzitívvé váló
mikroba élete. A kezdeti saját szimmetriától eltéréssel kezdődik az élet, amely lendületet,
belső energiát, tettvágyat, dicsvágyat ad, de amikor az élet lassan megismeri a minden
relatívság ismét szimmetriába hozó állapotát, amikor elveszti a lendületét, az életáramlás
hasznosságába vetett hitét, az élet egy eltérő eredőjű, más szimmetriával ér véget.
Játék az egész világ, és színész, vagy néző benne minden résztvevő, vagy – és e játék fennmaradását
segítő…

Az élet alapvetően négyféle alapszerepet tölthet be az időben is folyton változó térben.
A megszületésekor fontos nézői résztvevővé válik, akit kiszolgálnak, és körülötte kezd forogni az általa
először forgószínpadként megélt környezet. Az életmásodik negyedében a passzív szemlélőből a
játékot megtanuló résztvevő, együttváltozó szereplő válik, amely már nemcsak figyeli, hanem a
megismert mértékben maga is játssza, alakítja a játékot, példát mutat és szereplői képet ad a nála
fiatalabbaknak a kezdeti lehetőségekről. Az élet harmadik negyedében a passzív kezdő játékosokból a
jobbak, mint színészek is kiteljesednek, mások pedig statisztákká, a szükséges kellékeket fenntartó,
javító, létrehozó szerepben az élet színházát tovább építővé, mások pedig az építmény anyagává,
tartóoszlopaivá válhatnak. A túl gyorsan elégett, elfáradt játékosok, életszereplők idővel nézőkké
válnak, de a kellő lendületben és bonyolultságban tovább haladók, a legsikeresebben fejlődők, az élet
lényegét, meg vagy elértők az élet újabb periódusában már íróként, vagy rendezőként, az életjátékot
tervezőkké, alakítókká, szervező résztvevőivé fejlődnek. Miközben az aktív résztvevők,
gondolkodással, szervezéssel vagy és sok más szellemi, anyagi, fizikai erőfeszítéssel, energiával a játék
folyton figyelmet keltő érdekes fennmaradásáért küzdenek, eközben sok megfáradt, passzív nézővé a
játékot már csak egyre inkább szemlélővé váló korábban érző vagy-és tudatos résztvevőt mozgatnak
meg, töltenek fel pozitív és negatív átélési lehetőséggel, örömérzéssel, bánattal, az élet
elviselhetőségébe, és a jóságába vetett hitet fenntartó élménnyel, feszültséggel vagy és megnyugvással.
A játék és a misztérium fenntartásának a fontosságát felismerők, a szervezésbe, a jó életbe és a
továbbgondolásába, az irányításába beleszeretők azonban nem elégednek meg a passzív részvétellel,
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hanem az élet negyedik negyedére már a mások játékát elképzelő, az események fejlődését
megtervező, a nézői, játszói és rendezői, azaz az egész életmisztérium, működését, folyamatosságát
biztosító, fenntartó irányítókká válnak. Miközben a régebbi szereplők, a későbbi nézők a fiatalabb-kori
energiájukkal is hozzájárulva beépülnek az életszínház maradandó anyagi valóságába, a hozzáadott
életenergiájuk a színház tartóoszlopaiban, falazataiban, díszleteiben kap időben tartósabb szemlélői
szerepet, az életjátékot a legeredményesebben befolyásoló, fenntartó szervezőknek, az
életmisztériumban betöltött szerepüket kiemelő dísztáblákon elismert információval maradandóan
megörökítődik az életmunkásságuk. Az életkerék forgásával a játék folyamata minden szerepében
idővel átadódik az utódoknak, akik továbbépítik az életkedvet, az igényt is megfelelően fenntartó
misztérium, az élet intézményét, és átveszik az elődök szerepeit…

A Böjt, azaz a Tisztítókúra szerepe és befolyása az élet egyensúlyára:
Amikor a túl rendezett, férfias, téli időben sok a hőelvonás, a szervezet kalória vesztése, amely
miatt a szervezet természetszerűen lehűlne, az emberi és sok más szervezet is azzal ellensúlyozza ki a
fokozott elvonást, hogy növeli a zsíros, energiában dúsabb falatok, táplálék bevitelét. Ezzel a
hőtermelés és a fogyasztás, a leadással, az elvonással, az energiavesztéssel tartós
egyensúlyban maradhat. Ha eljön a tél, a hidegfúziós, túl rendezett életidőszak, periódus vége,
akkor a környezet változáshoz nem alkalmazkodó, a szokásait tovább megtartó túlfogyasztó
szervezet elhízik, melegfúziós energiában és változásban túl erős részecskékkel túlterheli,
elszennyezi az életterét. Az élet és a szimmetria megtartása arra készteti a rendezetlenebb,
magasabb impulzus sűrűségű térrészbe kerülő szervezeteket, (amelyek átvonultak egy hidegfúziós,
túl rendezett határrétegen, vagy ilyen átvonult felettük, rajtuk), hogy mindig alkalmazkodjanak a
környezet szimmetriájának az eltolódásához, azt egyenlítsék ki más belső, vagy külső
átrendeződéssel, állapot változással. A kalóriában dúsabb több étel fogyasztása a magasabb
energia-leadású téli időszakokban ezt okozza. Ha azonban a sok energiát elvonó térrészen, egy
hidegfúziós részecskeáramlaton, (időszakon) áthaladtak, akkor a hő és az energia elvonás
csökkenéséhez szintén alkalmazkodniuk szükséges, csökkenteni kell a nehezen emészthető túl
kalóriadús, zsíros falatok bevitelét. A szervezetben a sok és túl energiadús táplálékkal bevitt
térrészben nemcsak a hasznos élettermékek dúsulnak fel, hanem erősen felhalmozódhatnak a
szervezet által hasznosítani nem tudott belső bomlási termékek, a salakanyagok, és mivel a
hidegfúziós környezeti időszakban a bőrfelületek és a határfelületek az összehúzódás miatt
jobban zárnak, a szervezetek a hidegben kevesebbet izzadnak, nehezebben adják le a
szükségtelen feleslegeiket. A sok fával, majd a szénnel tüzelő angol városokban a tél ideje
alatt, a hamuból, a salakanyagokból és a füstgázokból is a szokásosnál több halmozódik fel, és
szmog alakul ki. A szmog-képződés már nem redukálódik a szénnel tüzelő angol városokra,
szmogos egész Európa, Amerika és minden nagy ipari és sok autóval rengeteg égésterméket a
környezetbe juttató iparilag, urbanisztikailag fejlettebb körzet. Már nemcsak Japán és a Keletázsiai nagyvárosok fuldokolnak a füstködtől, hanem a gyorsan fejlődő Kína is belépett a
szmogtermelők táborába. A Földet és a bioszférát lassan bevonja a füstköd, amely mint vastag
légpárna, elnyeli a kifelé áramló, a meleget elvivő részecskék lendületét, és az üvegháztartást
növelő negatívumként itt marad a szféránkat egyre magasabb hőmérsékletre fűtve. A
bioszférát lassan körülölelő, lezáró szmog, újabb lendületfékező, eltérő de köztes sűrűségű
réteget épít, megakadályozza a meleg eltávozását, a hidegebb, a környezetet lehűtő részecskék
beáramlását, a korábbiakban kialakult természetes energiacserét. Az üvegházhatásként ismert
globális felmelegedés kettős folyamat következménye, amely kívülről és belülről, általunk is
generált. Ha ezeket a gázokat és hőrétegeket nem távolítják el a tavaszi napéjegyenlőségkor, a
böjt idején megérkező március idusi és áprilisi szelek, a szervezetek az élőrétegünkben, a
Bioszférában az átlagos helyett melegfúziós eredőjűek maradnak, az időegységre jutó
mikroszintű impulzus események száma az időben növekszik, amely egyre jobban túlgyorsítja
az életet. Ez viszont gyorsítja az anyagcserét, az életcserét, a fogyasztást és az emésztést, azaz
az egész élőrendszer befelé haladó életspirálba, öngerjesztő folyamatba került. Az
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élőrétegünkben eltüzelt széntartalmú anyagok, a konvertált villamos és gázenergia teljes
hővesztesége, a közvilágítás hulladék hője folyamatosan növeli az aura, a légrétegek
terhelését, de eközben csökkenti a kitermeléssel érintett alsóbb rétegek nyomását. Gondoljuk
át, hogy mi történik egy olyan belül egyre kisebb nyomású köztes élőréteggel, amelynél a
folyamatosan növekvő külső nyomást, a légtér súlyát ellensúlyozó belső rétegben, az addig
kialakult egyensúly helyett egyre kisebbé válik a nyomás. Miközben az aura mérete egyre
nagyobbra és mind áthatolhatatlanabbra fúvódik, a belső, talaj menti rétegek belső
feszültségének és nyomásának a csökkenése miatt arra a szilárd kéregre, amely a bioszféra
terhelését hordja egyre egyenetlenebb, egyre nagyobb nyomáskülönbség hat. Ha a változás az
alsó rétegekben nem gyorsul a bioszférai réteggel szinkronban, akkor egyre nagyobb terhelés
nehezedik, és az alattunk lévő talajrétegek, amikor a nyomáskülönbség meghaladja a
teherbírási képességüket, az ellenálló képességüket, összeroppannak. Ilyenkor nagyon erős
kéregmozgások, földrengések, akár földrész átrendeződések alakulhatnak ki A nagyon nagy
külső nyomást egyenetlenül az alatta lévő kéregtáblákra terhelő, az átlagos tengerszintből
kiemelkedő, már így is nagyobb alsó nyomású rétegeknél túllépheti a teherviselési határt a
tábla kohéziós, együtttartó képessége, és új repedések keletkezhetnek a nagy hegységek alatt,
vagy a már kialakul, nem teljesen összeforrt földsebek felújulhatnak, felszakadhatnak. Ez
esetben a kritikus helyeken viszonylag gyors, hirtelen rétegátrendeződések, rétegbeszakadások
keletkezhetnek, lásd Nostradamus előrelátó gondolatait, míg máshol, az éppen alacsonyabb
nyomású óceáni hátságoknál a felemelkedések ugrásszerűen bekövetkezhetnek. Ez azonban
nemcsak új Földrészek, akár kontinensek kialakulásához vezethet, hanem az átalakulással
érintett rétegek alá szorult, a környezetüknél kisebb sűrűségű, de nagy nyomású gázok, Metán,
kéngáz és a pokol gőzeiként ismert réteggázok is kiszabadulnak és az eddig egymástól
elkülönült rétegek – miként egy felszakadó sebnél – egybenyitódnak. Az ég és a föld ekkor
ismét összekeveredik, a folyamatban a szent hármas kialakul, de sok idő kell, amíg a
szaporodási folyamatból az utódréteg lakhatóvá válva kifejlődik. Valószínűen ez az a
kataklizma, amelyet Nostradamus is megértett, és egyre több e nagy valószínűséggel e közeli
jelenünkben kifejlődő lehetőségeket előre bemutató filmben kerül ábrázolásra.
Ha azonban a rétegszimmetria megtartása érdekében a talpunk alatt lévő, nyugalmat vállaló
részecskeréteg a tartós túlterhelés egyre nagyobb változási tempóval tudja csak ellensúlyozni,
ez azt okozza, hogy az alattunk lévő rétegek hőtermelése a szükséges nyomáskiegyenlítés
érdekében egyre jobban fokozódik, mert e nélkül a réteg összeomlana. Ha a mi élőrétegünk
nem tudja közvetíteni az alattunk lévő élőrétegek nyomástartásához szükséges energiát, akkor
a belső réteg összeomlik, és szintén az történhet meg, amit már az előbb leírtunk. Tehát
egyértelműen látható és megérthető, hogy az egymás mellett lévő rétegeknek szigorúan, a
rétegterhelési differencián, rugalmasságon belül maradva együtt kell fejlődnie a nagyobb
életnyomás, és az élet gyorsulása, a melegfúziós állapot, és az élet időnként makroevolúciós
megváltozása felé. Amíg az együttfejlődés kiegyenlített és a rétegek tűrési határán belül marad
a feszültség különbség, addig folyamatos és talán kiszámíthatóak, alkalmazkodó képességgel
követhetők a történések, de ha a rétegek együttfejlődése valahol csorbát szenved, akkor az
energiával, változássűrűséggel és az átalakítási lehetőséggel nem jól ellátott rétegek
beadhatják a kulcsot. Igaz, hogy a tűrési érték közelébe kerülő, már ilyen magas életnyomáson
változó rétegfeszültségek tudatos és célzatos kiengedéséhez egy viszonylag nagy kinetikai
tömegű, kellően koncentrált lendületű vendégtömegre is szükség van, amely valahol besegít a
lokális folyamatokba, és átszakítja a megtermékenyítés helyén a sejthártyát, a föld
peterétegének a kéregfelületét. A melegfúziós női szervezetek, élőrétegek, amelyek nem
bocsátják ki a távolba, a környezetbe az élettermékeiket, hanem megpróbálják magasabb
hatásfokkal a belsejükben feldolgozni, átalakítani, periodikusan hőemelkedési fázisba
kerülnek, és bármennyire is képesek koncentrálni, besűríteni a szervezetükben idegen
anyagokat, azokat az érintetté vált, megfertőzött környezetükkel együtt rendszeresen el kell
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távolítani. Ez a jelenség a sárgatest és a megtermékenyítetlen peteleválás és a nőies
szervezetből kidobódás, a menses. A hidegfúziós, sokkal elnyúltabb alakú férfias szervezetek
ebben szerencsésebb szervezeti megoldást választottak, mert a nem túl vastag, nem
túlcentralizált szervi részből könnyebben elérhető a külső felszín, ezért a bőrrétegeken át
izzadtság, nedv és párakieresztés formájában könnyebben eltávolítható az idegen életanyag.
Azonban a férfias szervezetekben végighaladó elfogyasztott táplálék maradványának szintén
ki kell ürülnie a szervezetből az emésztőrendszer szabadba vezető kloáka nyílásán, különben
nem tudná megtartani a rendezettségét, a szervezeti formáját. A Földigilisztákban, a
százlábúakban és a kígyókban is végighaladó, a szervezet számára szükségtelenné váló, a
lehetőség szerit közömbösített idegen anyagok is periodikusan kiürülnek, a környezetbe
bocsátódnak, hasonlóan a melegfúziós szervezetekhez, de a kiválasztódott elit, a legsikeresebb
tudati, vegyi rendezettségű legfejlettebb állomány, az nem haszontalan kilökődési céllal,
hanem zsákmányszerzés, párszerzés, területszerzési céllal bocsátódik ki. A kígyók, a pókok és
a fejlettebb e módszer felé szakosodott élet mérge olyan elit, idegölő, a szervezeteket
megbénító, elfolyósodást, vagy egyéb átalakulást okozó fejlett elit részecskékből áll, amelyek
a zsákmányszervezetbe jutva ellenállás és cselekvőképtelenséget okoznak, megosztják a közös
szervezet tudatát, a részecske tömegét, és miközben az határozatlanná és cselekvőképtelenné
válik, bekebelezik, azok részecskeállományát a saját energiáik feltöltésére használják. A
szervezetek belső energiával, feszültséggel és nyomással túltelítődése esetén, amikor már
nagyon sok, a szervezetből el nem távozó, kellően fejlett de eltérő, más rendezettségét
megtartó életanyag halmozódik fel, szintén periodikus kibocsátásra kerül sor. A felfelé
buktatott, fejlesztett, túlfejletté váló saját elit is rendszeresen elrontja a szervezetek
együttváltozó képességét, lehetőségét. Amikor már nagyon felszaporodnak az elit
csatornáiban, az elitképző szervezetekben a szervezetekre jellemző genetikai anyagok, a nemi
hormonok, akkor ezek által feszített, nyugtalanná váló szervezetek periodikusan kibocsátják
őket, előre küldik a jövőbe, hogy tegyék a környezetet alkalmasabbá, befogadóbbá, nagyobb
azonosságúvá a későbbi terjeszkedésre. Minden életforma szükségszerűen a kibocsátásával
elszennyezi az életterét, a környezetét, ezért folyamatosan elvándorolni, áttelepülni
kényszerül, vagy és a környezet áramlására bízza a kibocsátott elit anyagait. A
környezetváltozás azonban csak az esetben lehet szerencsés, ha az a környezet, amelybe az
élet terjeszkedik, áttelepül, amely felé fejlődik, kellő azonosságú, befogadóképes, nem idegen,
és az életterébe betelepülőket sem tekinti ellene küzdeni szükséges idegeneknek. A
virágporban, levelekben, a nemi anyagokban és a hormonokban, de még az élet
gyümölcseiben is a fejlettebb rétegekre, a célterületekre juttatott életenergia, fejlett információ
hordozó, változtatóképes részecskék szerepe a környezet nagyobb azonosságra hozása, a saját
faj és az azonos rendezettség, a befogadó és az elfogadó-képesség kialakítása. Nevezhetjük
bekebelezésnek, gyarmatosításnak, befektetésnek, szaporodásnak, lényegtelen, a célja azonos.
Az áttelepülésre szükséges életnek folyamatosan új területekre, általa hasznosítható
hatóanyagokra, az életét tápláló anyagokra, élményekre, hatásokra és információkra van
szükséges a faj a szakosodás életben maradásához. Van, amelyik élet a másik elnyelésére
szakosodott, ebben fejlettebb, van, amelyik viszont a miniatürizálás felé fejlődött, és belülről
támadja meg, foglalja el trójai falóként a megtámadott életteret, (szervezeteket). Az
életverseny ma is teljes gőzzel, de hol rejtetten és hidegháborúval, politikával, a saját anyagok,
rendezettség és a befogadóképesség elterjesztésével, hol nyíltabban és agresszióval
folytatódik. A megtámadott piacokról kiszorított saját hatóanyag termelő szervezetek, a
felszámolt gyárak, a szabaddá tett piacok mind ezt a célt szolgálják.
A gondolati kitérő után térjünk vissza a rétegnyomások átalakulásához.
A belső rétegek sorsa?
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Ha az átlagostól kifelé lévő külső rétegek nyomása egyre nagyobbá válik a belső rétegek
nyomásához, ellentartásához képest, akkor a belső rétegekre ható radikális erők és lamináris
erőhatások is megnövekednek. A külső tömeg befelé ható eredője igyekszik összenyomni a
belső rétegeket. Elvileg minél nagyobb nyomás hárul a belső rétegekre, annál jobban
összenyomódnak ezek a szilárdnak hitt rétegek, de mint tudjuk, a szilárd állapot teherviselő,
nyomás ellen tartó képessége is véges. Bár a rétegnyomások fokozódása elvileg egyre több
részecskét tesz szabaddá, növeli a belső térrész kaotizmusát, és ezzel a belső térrész nyomását,
de ez csak azokra a rétegekre egyértelmű, amelyek kívülről és belülről is azonosan növekvő
nyomású rétegekkel megtámasztottak. Ha valamelyik belső réteg nyomásnövekedése,
melegfúziós irányú fejlődése nagyon elmarad a mellette lévő külsőkétől, akkor már csak idő
kérdése, hogy ez a meggyengülő réteget elszigetelő réteghatár mikor fog összeomlani. A
réteghatárok lebomlása, a régebbi állapotok tarthatatlansága a nem teljes azonosságú
élőrétegek egyesülését, globalizációját hozza létre, amelyben két, vagy több még viszonylag
eltérő irányba fejlődött, kellő mássággal rendelkező, eltérő minőségbe, áramlási
rendezettségbe szakosodott életanyag közös élőrétegbe kerülve összekeveredik. Ez a mélyben
kialakuló rétegegyesülés, szaporodási folyamatot, fúziót hoz létre az egymáshoz képest
fejlettebb, melegfúziósabb, nőiesebb, és a külső hidegfúziósabb, még férfiasabb rétegek
között. A két erősebben differenciált, egymáshoz képest szélsőséges réteg között lebomló,
eddig a feleket elszigetelő átlagos, neutrális, kevert utód réteg elfogyása esetén, a két
életanyag, miként a megtermékenyült tojásban, vagy a petében az eddig elkülönült sárgája és a
fehérje összekeveredik, egymásba vegyül, és a korábbi kiszámítható evolúciós időritmushoz
képest a reakciósűrűség erősen, és nemlineárisan növekedni kezd. A kevert, megtermékenyült
és ezzel sokkal gyorsabb fejlődésre, életversenyre ébredő rétegekben megnő az impulzus
sűrűség, kiszámíthatatlanabbá, a tudatban nehezebben követhetővé válik az élet, állandóan
keresztül húzza valami apró esemény az átlagos részecskék által korábban kiszámítható
folyamatokat. A káosz tere és ideje, az életnyomással kiteljesedik. A rétegünkben élők abból
észlelhetik a felerősödött kaotikus folyamatot, hogy a mindennapi ügyeik egyre nehezebben
sikerülnek, egyre több idő szükséges a korábban egyszerűbben elvégzett dolgok elintézéséhez,
egyre újabb és újabb életakadályokba ütköznek, valamilyen kicsi Kupidó részecske, vagy és
hatás mindig beavatkozik a folytonosság elvárásaiba, és a dolgok egyre inkább mellé
sikerülnek. Miközben az egymással egyesülő rétegekben felszaporodik a részecsketermelés, a
magfúzió. A globalizált szélessé, és a nagyobb tömegszámúvá váló új közös rétegben, az új
életperiódusba fejlődött közös szervezetben (családban) a környezetéhez képest ismét megnő
az életnyomás, és ez ellensúlyozza a kívülről rá ható, az aurát képező légrétegek hízása miatti
befelé ható eredőjű nyomásnövekedést. A gond csak az, hogy míg a két oldalról
megtámasztott rétegeknek van lehetősége a rétegegyesülésre, a globalizációra, a legbelső
rétegnek erre látszólag nincs lehetősége, tehát minden külső rétegegyesüléskor a befelé és a
kifelé is visszaható nyomásnövekedés e megújulni már nem képes, az adott ciklusban a
fejlődés csúcsára jutott rétegekben úgy tűnik, nem tud bekövetkezni. Ha a legbelső rétegnek
nincs lehetősége a globalizációra, akkor az, a külső rétegnyomások további növekedésekor
már csak idő kérdése, hogy mikor roppan össze, és ilyenkor nagyságrendi átalakulásnak kell
létrejönnie. Amikor a belső, legfejlettebb élettérben változó életanyag összetartása, kohéziós
és szeretet ereje a körkörös palástszerű szorításban összeomlik, akkor a folyadékba, majd nagy
nyomáson elgázosodó állapotba lebomló életanyag megkeresi a szorításban a legkisebb
réseket, és ezeken át megpróbál elmenekülni a pokoli szorításából. Mivel a gömbszerkezetnek
látszó szervezetek is, miként az analóg emberi szervezetek is olyan toroid rendszert képeznek,
amely a pólusok közötti térben átjárható neutroncsatornával, idegcsatornával rendelkezik,
ezért a legnagyobb életnyomású térbe szorult túlfejlett részecskék ezeken a túlnyomást
elvezető szelepeken, csatornákon át elmenekülhetnek az életre alkalmatlanná váló legnagyobb
életnyomású térrészből. A legfejlettebb réteg tehát vagy a hasonlóan fejlett részecskéktől még
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viszonylag szabad izotróp térbe távozik, pontosabban a toroid szervezeteken áthaladó
idegcsatornák legerősebb gerinccsatornája, az északi és a déli réteg közötti átjárási lehetőséget
biztosító nagyszülői összeköttetés, (forró vonal) ilyenkor élettel megtelik. A gerinc (ideg)
csatorna végének a megnyílása, a változásban már megfáradt legfejlettebb elit észecskéknek
lehetővé teszi, hogy a legnagyobb életnyomású, legfejlettebb térrészből kimenekülve az ehhez
képest sokkal alacsonyabb (vagy kellő fejlettség esetén a sokkal magasabb) életnyomású, szabad
izotróp, védetlen térrészbe, az eddig nem ismert másik világba, egy eltérően fejlődött,
hozzájuk képest az egyediségben és a bonyolultságban elmaradt élőrétegekbe távozzanak. A
legfejlettebbek azonban nemcsak a a még kevésbé fejlett apai, hidegfúziós közös térrészbe,
hanem a környezetnél fejlettebb, de éppen alacsonyabb életnyomású felmenői, déli irányban
lévő melegfúziós rétegbe is távozhatnak, amely gyorsabban változó környezetben ők lesznek
az újoncok, a réteggel és a helyi szabályokkal ismerkedők, kisebbségbe kerülők.
Amikor az elnőiesedett melegfúziós szervezet legfejlettebb, legbelső tároló rétegeiben az
élőréteg váltásra, az életminőség váltásra felkészülő, még lendületre kész férfias, a célra
koncentráló, egyre nagyobb lendületenergiára szert tevő neutrális részecskék elindulnak
másik, éppen alacsonyabb életnyomású életteret keresni, akkor kialakul a magömlés, és a
gerincideg csatornavégződés addigi nyákdugója, a férfiaknál a prosztata szelepe enged a
nyomásnak. A Föld szervezet sarki pólusoknál észlelt idegcsatorna nyílása ilyenkor
átmenetileg kinyílik, és túlfejlett elit részecskéket bocsát ki a Föld belső és külső élőrétegeibe,
a környezetébe, ezzel növeli a környezeti térben az azonosságát, az elfogadását, és a jellemző
azonossággal kitöltött térrész méretét. Ugyanez történik a hidegfúziós férfias szervezetekkel,
amelyek ilyenkor kibocsátják a nemileg és genetikailag legfejlettebb elit alakulataikat, a
spermákat, és a melegfúzióssá váló folyamatban elnőiesedett szervezetekből kiáramlanak a
volt hidegfúziós, férfias, de már melegfúziós elit részecskék maradványai, és vagy az izotróp,
környezetbe, vagy egy éppen alacsonyabb belső életnyomású, eltérő minőségű, kisebb
szabadságfokú élettérbe, élőrétegbe kerülnek. A férfias, hidegfúziós szervezetek átlagos és
melegfúziós részecskéket bocsátanak ki, ettől a felületük piros, nyálkás, nedves lásd a
földigilisztákat, a kígyókat, és valamennyi a részecskeáramlást egyirányú időfolyamatba kényszerítő, az
egymást az együttélésben támogató, segítő, egymással fűzérszerűen lineáris sorba kapcsolt szervezeteket.

A legbelső, a legpokolibb melegfúziós rétegeknek tehát a legkülső, a legkevésbé fejlett
hidegfúziós rétegek a szimmetria párjuk, azaz minél távolabb kerültek e részecskék a közös,
átlagos, az együttfejlődési szimmetriától, annál biztosabbá válik az összetartozásuk. Amennyi
energiával és hatástöbblettel (elektronnal) több van az élet ismét első periódusába kerülő
életanyagnak, az első báziscsoportnak, éppen annyi (elektron) energia hiánya van a közös
szervezet utolsó, külső rétegébe került szervezettségnek.
A globalizáció tehát a legbelső rétegekben úgy történik, hogy a legbelső réteg a
differenciálódáskor vagy a nála fejlettebb, hozzá képest a jövő állapotában változó szervezet
felé távozik, vagy a legkülsővel, a legelmaradottabb rétegbe távozva az ott élőkhöz keveredik.
Az ilyen elmaradott, múltbeli állapotban lévő élőrétegbe érkező fejlett tudatú, a jövő
állapotában lévő részecskék, fejleszteni kezdik az elmaradt, a korábbi életterükhöz képest a
múlt állapotában lévő korszerűtlen életteret. A közös külső szférában egyesülő réteg
részecskéinek, hatásainak az összekeveredéséből szintén kellően kevert, együttműködésre képes,
fiatal dinamikus tavasz állapotba kerülő átlagos utód élőréteg fejlődik ki. Ez az esemény lehet
lineáris és folyamatos, és lehet a nagyobb életnyomású időszakokban nemlineáris és
gyorsabban lejátszódó.
A Föld szervezetnél valószínűen az éppen átlagossá váló, a legjobban keveredő utódréteg a
termoszférában fejlődik ki, amely a Föld szervezet méhének tekintendő. Az utódszervezetet
befogadó élettér, a korábbi átlagos és sikeresen keveredő állapotából éppen melegfúzióssá
váló, befelé fejlődő bioszféra külső határán, a tömegfelezőnél, pontosabban valószínűen a
fejlettségi felezőnél helyezkedik el. Amikor azonban a legbelső réteg kiengedi magából a
szervezet társát is megtermékenyíteni képes elit részecskéket, a megnyíló idegcsatornákon
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gyors ellenirányú áramlás, anyag és információcsere is történik, és a megnyílt átjárón át a
legbelső rétegbe hidegfúziós, az elromlott rendezettség növelésére képes, a forrongó teret
lehűtő elit kommandó érkezik. A melegfúziós élettérbe, a legfejlettebb elitközpontba eltérően
fejlett, más felé szakosodott, korábban valamikor melegfúziósként egy más szervezetből,
élőrétegből kiáramló, nagy lendületenergiával rendelkező új hidegfúziós részecskék érkeznek.
A megtermékenyülés kettős hatásváltozást hoz létre, és nemcsak az anya és a méhe változik meg,
hanem az anyát, a nőt megtermékenyítő szervezet is beoltódik azokkal a melegfúziós, nagy
áthatolóképességű fejlett melegfúziós részecskékkel, amelyek a bőr rétegein keresztül is képesek a
szervezet tér belsejébe jutni. Nemcsak női menses, és hőemelkedés, hanem ennek megfelelő
periódussal férfias feszültséggel feltelés és állapotváltozás is kialakul. A klimax is mindkét nemnél
érezteti a hatását, azaz amikor a belső fejlettség eljut abba az állapotába, hogy már nem tud a
környezethez képest különbséget, elit hormonokat termelni, a feszültség levezetés elmaradása, a belső
hormonháztartás megváltozása mindkét nemnél klimaxos tüneteket, tartós állapotátalakulást hoz létre.
Ezt követően az addig szélsőséges nemi hatásokkal rendelkező hidegfúziós és melegfúziós szervezetek
egyre átlagosabbá válnak, a nők elférfiasodnak, a mellük feszültsége csökken, a szőrzetük
megerősödik, szakálluk nő, a hangjuk elmélyül, eközben pedig az ellenkező nemi anyagokban
feldúsuló férfiaknak csökken a férfiassága, elnőiesednek, megváltozhat a hangjuk frekvenciája,
magasabbá válik, és egyre érzékenyebbé válnak a környezeti hatásokra.

A férfias, hidegfúziós nemi anyagok azonban csak akkor tudnak (erőszak nélkül) bejutni az
éppen melegfúziós állapotba kerülő, nagy belső nyomású, globalizációs sorozaton átesett nőies
szervezetekbe, ha ehhez előbb a nő megnyílik, a nemi csatornája szabaddá, és a párosodáshoz
alkalmassá válik.
Milyen következménnyel jár a kettős megtermékenyülés?
A hidegfúziós szervezetekben egyirányú az életáramlás, az idő iránya a fogyasztó szájtól a
külső környezet felé halad, és amíg a szervezet él, az idő iránya kiszámíthatóan stabil marad,
elvileg nem változik meg. A folyamatban az apák a fiúknak, az anyák a lányaiknak adták
tovább a hatásokat, az élettereket és a táplálékot. Mióta azonban kifejlődött a melegfúziós
megoldás, a két hidegfúziós szervezet egymással szembeforduló egyesülése és kölcsönösen
egymást megtermékenyítése, azaz egymással szemben haladó, mind a két felet kölcsönösen
megtermékenyítő energiahullámok elindulása, azóta sokkal nagyobb a biológiai változatosság,
legalábbis amíg a közös térrészbe került eltérő, szerencsés genetikai variációk ki nem
merülnek. A párkapcsolatban résztvevő mindkét szervezet kölcsönös megtermékenyülése
esetén, az idő és a fejlődési irány kétirányúvá vált. Miközben a megtermékenyülés
megtörténik, mindkét nemnél, szélsőséges állapotba, egyértelmű többségbe, átlagos genetikai
azonosságba kerülő szervezetnél bejut egy fejlett, elit kisebbség, amely ellenkező irányú
élethullámot indít el. Az átjutott kisebbség sikeres elszaporodása, az életprogram elterjesztése
esetén, az elit, a környezettől jelentősebben eltérő, szebbnek látszó, fényesebb, ragyogóbb, fejlettebb
kisebbség mindig gyorsabban szaporodik, mint a szaporodási ütemében időben csökkenő,
elöregedő megfertőzött szervezet, ezért csak idő kérdése, hogy a bejutott kezdeti kisebbségből,
a diaszpórát, az idegen környezetben szétszóródást követően mikor lesz kellő azonosságú
többség. Amikor a kisebbség a szaporodásban, a tömegben, a hatásában és vagy a
fejlettségében utoléri az éppen akkori átlagot, a korábban többségi állományt, akkor ismét
nem-változás, rendszerváltozás, rétegegyesülés következik be. A többségi akarat, a fejlettségi
előny, a többiekre ható képesség megváltozásakor az addigi fejlődési irány módosul, néha
homlokegyenest megváltozik, és a túlcentralizáló hidegfúziós szervezetek, a hatásokat, az
energiákat és a lehetőségeket egyenletesen, de elfogultan szétosztó, szociálisabb, melegfúziós
anyaszerveződésekké fejlődnek. A melegfúzióban túlköltekező, minden feles energiát, és már
annál is többet a környezetnek, az utódoknak kiadó szervezetek, a szervezetbeli átalakulás
után, meggondoltabb, az állapotváltozástól, a tömegfelezőn átjutáskor, szabályosabban élő, a
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kaotizmust és a szabálytalan életáramlást megfékező hidegfúziós apa szervezettekké
fejlődnek. Az élőrétegünk melegfúzióssá válása, túlköltekezése közben, kis hazánk elindult a
hidegfúziós állapot felé vezető úton, a szabályok szigorodnak, a rend nő. A szabálytalanra
engedett impulzusok száma csökken, a kiszámíthatóság növekszik, a fiúként megszülető új
Magyarország a férfias nemzet felé fejlődik.
A hidegfúziós szervezetté alakulásban rendszerint lezáródnak a külső határok, az életáramlás,
a keringési rendszer felgyorsul, az energia kiáramlása csökken, szervezettebbé válik az élet.

A szaporodást elemző kitérő után ismét térjünk vissza a föld rétegnyomásainak a kritikussá
válásához.
A befelé áramló rendezettségű szaporodás, életanyag átadás tehát egyidejűleg kifelé is fejlett
nemi hormonokat, szervezeteket átadó közös szaporodássá fejlődik. Ebben a folyamatban
mindaddig nincs a természet rendje szerinti behatolás, amíg a nő meg nem nyílik, amíg a
szaporodásra kellően alkalmassá nem válnak a nemi csatornák. Bár a részecskeűrhajónál
megérthettük, hogy egy fraktálrendszerben a látható, észlelhető és mérhető hatásokat, a nem
látható, általunk még nem észlelhető, de megérthető kisebb energiaszinten lezajló hatások,
előzmények váltják ki, azaz a kis részecskeűrhajó mögött akkor keletkezik folyamatosan
nagyobb életnyomás, ha az előre haladó, a környezeti semleges közegbe beáramló felderítői
elvégzik a közeg szétválasztását, a piszkos munkát. Tehát előbb a földbe, az anyákba, a nőkbe
ferromonok, férfias hormonok, fejlett felderítő Kupidó részecskék hatolnak be, amelyek
megosztják a közeget, gerjesztik és szaporodásra késztetik az átlagos, de hozzájuk képest
fejletlen állományt. Ezt követően a nő nyit, megnedvesednek, átlagossá és a közösülésre
alkalmassá válnak a nemi csatornák, megnyílnak a folyadékkal, átlagosnál nagyobb
életnyomású részecskékkel feltelő üregeket addig lezáró gyűrűs zónák. A közvetlen
kapcsolatot lehetővé tevő, más idegen fertőző anyag beérkezését kizáró és már jól záró
csatornák beengedik a szervezetbe az idegen genetikai anyagot átadó longitudinális, férfias
szerveket. A hormonok és a nagyon érzékeny elporladt részecskékből álló, csak a védett
csatornákon átjutva életképes genetikai anyag átadása, a természet rendje szerint csak akkor
következik be, amikor már minden klappol, az átadórendszerek kellően zártak, más
szervezetek ellen sterilizáltak, amikor kölcsönös izgalomban keletkező rezonancia a
legnagyobb életnyomást hozza létre. Tehát miután a melegfúziós rétegekbe behatoló
hormonok már megtették a hatásukat, a melegfúziós szervezetek is megnyílnak, illatfelhőket,
válaszjelzéseket küldenek vissza, valamilyen félreérthetetlen hatásválasszal jelzik a
kontaktusra készen állás állapotát. A melegfúziós rétegek sok esetben ionáramlással, a Földről
kiinduló villámokkal adnak információs választ a szaporodási ingerekre, amely után
rendszerint megnyílnak az ég csatornái, és a felsőbb rétegekben túlfejlett, de az alsóbb
rétegekhez viszonyítva még átlagos folyadék részecskék megtermékenyítik a bioszféraként
ismert élőrétegünket. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb energiaszintű szaporodásban, a kezdeti
előjátékok után, valamilyen energiaszintű nőies életanyag, információt szállító hatások
áramlanak ki a külsőbb és még férfiasabb állapotban lévő hidegfúziós élőrétegekbe, amivel
belülről átszakítják az innen könnyebben engedő, összehúzódott külső határfelületeket. A
külső rétegekből befelé áramlás tehát következmény, amely nemcsak a lokálisan nagyobb
életnyomást követelményét támasztja a külső élőrétegekkel szemben, hanem azt is, hogy a
belső, már szaporodásra kész melegfúziós rétegek téridős átjárót nyitó akciója után történjen
meg az elnőiesedett, a belsejében alacsony életnyomásúvá vált szervezett rétegbe a behatolás.
A nyomáskülönbségek, a fejlettségi különbségek csak egyszer tudnak kiegyenlítődni. Amikor
a koitus létrejön, és a többletfeszültségeket okozó hormonális elitanyagok átadódnak, a belső
nyomás leesik, de a külső azonnal megnő, és ezzel az átmenetileg a jövőt a múlttal összekötő
téridős átjárók határfelületei azonnal bezáródnak. Az elernyedés már zárt állapotban éri a
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szaporodási eseményben résztvevő szervezeteket, a csatornák lezáródtak, az új életverseny, az
új életperiódus kifejlődése elkezdődik. Ha azonban a szükséges feltételek valamennyi része
nem áll megfelelően készen, akkor a genetikai anyagok egymással egyesüléséből, a
párhuzamos kettős fejlődés valamely magzati, csecsemő, ifjúkori, vagy és életkori
szakaszában a szervezet elabortál, szimmetriahiányossá válva nem fejlődik tovább. Ilyenkor az
élet bármely állapotában a szervezett rendszer fejlődése leáll, és az életanyagok felszívódnak,
táplálékká válnak. Ha bármi megzavarja a sok feltétel együttállását igénylő, nagyon jól
szervezetett folyamatot, ha a szükséges életnyomás valamelyik félben, vagy a fogamzó
képesség, az elit állapota nem eléggé fejlett, az életanyag átadása részben megnyugtatja a
másik felet, de nem lesz az utódban feloldódó nagyobb energiaszintre lépő kapcsolat. Itt
zavar hat be a Svájci, vagy egyéb részecske gyorsító az evolúciós képbe.
Ha valamilyen esemény, idő előtt megnyitja a részben zárt rendszert képező szervezetek
nyomáskamráit, ha nem a kellő irányba, az éppen nagyobb életnyomású térrészből az éppen
alacsonyabb nyomású térrészbe áramlik az életenergia, ha a szükséges életnyomás különbség
nem elégséges, a megtermékenyítő folyamatból nem lesz eredmény, és a koitus eredménye a
kettős káosz marad. Ha egy rosszul sikerült technikai kísérlet, - egy előrehozott kéregszakadás,
miként a fogamzásgátlók teszik - elrontja a szervezett rendszer időzítését, és idő előtt
lecsökkenti valamely élőrétegben a túl nagy életnyomást, akkor a befelé ható fejlődés
megakad a kisülő rétegben, szervezetben, és az átlagos állapotba keveredés, az utód nem
fogamzik meg. Ekkor, bár a feszültség egy rövid időre elmúlik, de a kielégületlen szervezet, vagy
kiég, vagy szélsőségessé válik és nagyon eltávolodik az élet szimmetriájától. Az ilyen
esemény elrontja a fejlődés időzítését, az élet ritmusát, és a folyamatos kiszámítható
lineáris evolúció helyett, az adott életszinten erősen hullámzó, szélsőségesen váltakozó
időjárás fejlődik ki. Ha a rétegfeszültsége csökkentése érdekében beavatkozunk a természet
rendjébe, felborítjuk a Föld hormonháztartását, az idő kiszámíthatatlanná, Gaia szeszélyessé és
szélsőségessé válik.
Ha az időegységre jutó energia, impulzus, vagy hő keletkezése nagyobb, mint az azonos
időegység alatti elvezetődés és hőlebomlás keletkezése, azaz a túlmelegedett, túlhajszolt részecskék
hőenergiában leadható információ cseréje, akkor az együttváltozó bolygószervezet folyamatos
hőemelkedésére kell számítani. Mivel a környezetben elhaló, elromló életterű szervezetekből
és a csillagszintű térhódítókból kiáramló részecskeszervezetek által kívülről is generált
periodikus hőemelkedést nem tudjuk megfelelően ellensúlyozni, ezért a hő és az életnyomás
az élőrétegünkben egyre jobban felhalmozódik, és ez a sarki jégbe épült víztartalékok
olvadását eredményezheti. Ha nem történik meg a Föld, vagy és az élőrétegeinek a
szaporodása, a természet megújulása, akkor a melegfúziós életterek előre törésével víz alá
kerülhetnek a Holland városok és a mélyföldek. Az átlagos víz részecskék életfelszínének a
növekedése a melegedéssel együtt jelentősen megemeli a párolgást, ez pedig elvileg lamináris
irányban áramló árnyékoló vastag felhőrétegeket von a bioszféra köré. Ha e felhőrétegek a
lamináris irányban a nagyobb rétegnyomás, a nagyobb életnyomás miatt összezárnak, hiába
csökken a radiális foton jellegű besugárzás, a szórt és a nagyobb áthatolóképességű részecske
energia továbbra is beérkezik, és ezzel felgyorsulhat a felmelegedési folyamat, a hőáramlás
megrekedésekor a magfúzió ritmusa megszalad. Ez esetben az életszféránk a Vénusz állapota
felé fejlődik, vastag felhőtakarót kap az elöregedő, melegfúzióssá váló bioszféra, amely egy
állapot után nemlinárissá fokozódik a változás sűrűsége, és a rétegünk a rajta kifejlődött
kovalens élet számára lakhatatlanná válik.
Ha nem hagyunk elég időt, jobb arányt az élőrétegeink tisztulásának, azaz nem csökkentjük a
hőfelszabadulás ütemét a természetes hőátadó-képesség arányára, vagy az alá, akkor a
szervezeteink, a szervezett élőrendszerünk a hőben és a változásban túlterheltté, a
salakanyagok, az égéstermékek felhalmozódásában elszennyezetté válik. Ez, még a mi
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időszámításunk szerint is rövid idő alatt általunk visszafordíthatatlan folyamathoz, az
élőrétegünk elhízásához, megbetegedéséhez, majd lebomlásához vezet. Ma még csak tartós
hőemelkedése van a Bioszféránknak, de ha ezt nem orvosoljuk, a hőemelkedést lázas állapot
fogja felváltani, és tudjuk, hogy a szénre, (fűtőanyagra) és a vízre (hűtőanyagra) is igényt tartó
kovalens élet alkalmazkodó képessége csak egy szűk szimmetriasávban mozog.

A természetes körforgás, az anyagcsere fontossága:
A böjt szerepe a belső tisztulás, időt kell adni a salakanyagokat lebontó, feldolgozó, átalakító
alszervezeteknek, hogy tisztességesen elvégezhessék a munkájukat. Ha kényszerítik és
gyorsítják őket, ha továbbra is túl erős a kalória bevitel miatt állandó túl nagy tempóra
kényszerülnek, időzavarba kerülnek. A szervezetekben képződő nem hasznosítható
salakanyagok lebontása, a nem mindenható szervezetekben nem lehet teljes, ezért az ilyen
életanyagok, hatások továbbításra kerülnek a náluk nagyobb biodiverzitással, feldolgozó és
átalakító képességgel rendelkező, a folytonosságot sikeresebben megtartó, a nagyobb élettömeg
együttváltozását sikeresebben megoldó környezet felé. A szervezetet mérgező salakanyagok azonban
abban a környezetben, amelyben éppen ezen hatásokra van szükség, hasznos termelő
tevékenységet is lehetővé tevő alapanyagnak, vagy és félkész terméknek tekinthető, amelynek
a feldolgozása bár életenergiát, munkát és befektetést igényel, de a befektetéssel átalakított és
ezzel értékesebbé, értékesíthetővé tett élettermék hasznából már sokaknak hasznos
elfoglaltságot találva meg lehet élni. Az élet fennmaradásához tehát az is szükséges, hogy a
más szervezetektől, élőrétegektől, vagy a környezetből kapott alapanyag, félkésztermék
átalakítása, legalább egy ideig gazdaságos többletet, de minimum tartós egyensúlyt
eredményező folyamatban maradjon. Ha azonban a körforgásokon elérhető eredő többleteket,
a közös hasznot, az eredményt a feldolgozásban résztvevők között, a megfelelő, arányos
elosztás helyett a csak járatos termékeket, forgalmazásokat felvállaló, csak a haszonra törekvő
szervezetek lefölözik, akkor az energia igényesebb, vagy csak lassabban megtérülő
befektetések működtetőinek nem marad a folyamat fenntartására, a megismételhetőség, az
állandó újrakezdet lehetőségének a biztosítására elegendő energia fedezet. A globális
gondolkodásról a lokális érdekszemléletre áttéréskor, a szakosodó, szimmetriában álló, a
hozzáadott, a változtatott értékkel egyenlő hozamú, (fifti – fifti) elosztás helyett, az egyoldalú,
nagyobb arányú haszonra törekvő melegfúziós szervezetek, lényegében másokhoz képest
előrefutnak az időben, és a gyorsabb fejlődés árát, a szimmetria elvesztésével, az
idődimenzióban adott engedménnyel fizetik meg. A gyorsabb változás, az adott egységnyi idő
alatt több életesemény ára a belső szervezet hamarabb történő elporladása, az életidő, a kezdeti
változtatóképesség hamarabb lejárásához vezet.
A kevés kivétel erősíti a szabályokat, de ha a kevés kivételből sok eltérően változó,
szabálytalan megoldás, szabálytalan többség fejlődik ki, akkor az elromló erkölcsi szabályok
szerint élő többségi térben a jó élet válik kivételnek számítóvá. Ha a túl rosszá váló, a többségi
akaratnak engedő szervezetből eltávolítják - a még kivételnek számító, az elromló erkölcstelen,
szabálytalan életet zavaró, a környezethez képest mássá váló - még jó szerveződéseket, akkor a
visszamaradó szervezet egységesebben rosszá, a környezet pedig egységesen jobbá, egymástól
eltérővé, mássá fejlődhet. Az eltérő rendezettségű szervezetből eltávolított mások, az ott
salakanyagok máshol egységesebb, jobb, sikeresebb energia-elosztó új szervezetet, angyali
paradicsomot hozhatnak létre. E mennyei országok, az újrakezdet még romlatlan,
differenciálatlan naiv szervezetei, - a Pandora szelencéjéből kiszabaduló, elromló, pokollá változó gonosz
körzetekben - visszaadják az élettudatnak és az életérzésnek a reményt, a hitet, hogy lehet
másképpen is élni.
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Az életterek lassú átalakulása, a megengedett kezdetben még kicsi hibák folyamatos
halmozódásai egyre differenciáltabbá, idővel poklokká változtatják a kezdetben mennyei
állapotban még együttváltozó, megfelelően elosztó szervezeteket. A túldifferenciálódás, az
egészséges, a teljességet érintő körfolyamatok és az együttműködés felbomlásával, a
szervezettség összeomlásához, majd az együttváltozó szervezet megosztódásához, ezzel a
szervezett rendszer halálához vezet. Ilyenkor a közös tudat, a részek változásának az egyben
látása, az összefüggések megértése, az élethez szükséges teljesség lebomlik, kevesen
elfejlődnek a jövőbe, mások a közeli, kellő azonosságú szervezetekbe, a még életképes jeleni
élőrétegekbe mennek szerencsét próbálni. Ez népvándorlást, életvándorlást, élet és anyagcserét
indít el a bomlásokkal tarkított rétegekben, a változtató-képeséggel rendelkező életenergia
igyekszik a rendelkezésére álló teret optimálisan kitölteni. A többség azonban ahhoz, hogy át
tudja hidalni az idő és a tér távolságát, a környezetnél kisebb sűrűségű, túldifferenciált, az
életterében befelé áramlókkal reakcióképes Orgon állapotra bomlik vissza. Ilyen állapotban a
nagy azonosságú részecskék el tudják hagyni, (vagy be tudják fogadni) a hozzájuk képest túl
gyorsan változó élettereket, felfúvódnak és vagy terhessé válnak, vagy elpukkadnak,
elporlódnak, a részecskéik elpárolognak és téridő-utazást hajtanak végre. A túlfejlett
életállapotban változó, de már csak elromló életminőséget biztosítani képes szervezetekből az
általuk még megérthetően, elviselhetően fejlődő múltbelibb, vagy a fejlettebb jövőbb
állapotában változó reménytelibb állapotú életterekbe, szervezetekbe áramlanak vissza.
A szervezet, legalábbis amíg egészséges, egy olyan komplex mikrokozmosznak, univerzális
szervezett térnek tekinthető, amely a környezetből elfogyasztott, befogadott hatásoknál nem ad
többet, nagyobb terhet a körülötte élő környeztre. Amíg e szerveződési szimmetria egymással
és a környezettel szemben is megtartott, az életében nem háborgatott együttváltozó isteni
(nagyobb) közösség nem szól bele, nem befolyásolja a tőle egy időre különvált, de vele
hasznos hatáscserét lebonyolító életet. Csak akkor kéri számon a környezetszennyezést, ha egy
szervezet kibocsátása az átalakításánál, a feldolgozásánál, a befogadásánál, azaz az anyagcsere
eredőjénél tartósabban sokkal nagyobbá válik. Ilyenkor minden szervezett rendszer
figyelmeztetést, időt és türelmet kap, hogy hozza rendbe az egyensúlyát, mérsékelje a
kibocsátását, és növelje a feldolgozását, az átalakítás hatásfokát, de ha erre már nem képes,
mert pl. elromlott az emésztő rendszerének a hatásfoka, a differenciáló képessége, akkor a türelmi
idő lejártával, a környezetet szennyező üzemet, a másokat zavaró szervezetet szanálják,
lebontják, átépítik, korszerűsítik. Amely szervezetek felett annyira eljár az idő, hogy már nem
érdemes korszerűsíteni, mert az elhanyagolt fejlesztés, a korszerűségben lemaradás olyan
nagy, hogy már nem éri meg a ráfordítást, kevesebbért lehet újat létrehozni, helyettesítő
hatásra képes más terméket beszerezni, azt hagyják elromlani, lebomlani, az anyaga az
energiája visszakerül a szervezett körforgásba.
A hidegfúziós férfias, nagyobb azonosságú, szociálisabb érzetű szervezetek, a nővé fejlődés
közben sokkal humánusabbak, kevésbé differenciálnak, a külső és a belső élettérben élő
részecskékkel kíméletesebben, elnézőbben elfogultabban bánnak. A nagyobb azonosság, a túl
sok rokon, az azonos érzelmek miatt kevésbé szabálytartók, együtt érzőbbek, a rossz és
szegény alszerveződéseket, még a tápláléknak feláldozott áldozatot is sajnálók. Az állatvédők,
a környezetvédők nemcsak hidegfúziósabbak és nagyobb azonosságúak az általuk együtt
érzett szervezetekkel, hanem a humánus magatartással hatalmas tudatlanságról árulkodnak. Az
életnek szüksége van a differenciálásra, különben a különbség létrehozó és fenntartó
képessége, az életképessége elromlik. Ilyenkor a hatásfokában romló biodiverzitású
emésztőrendszer egyre kíméletesebben bánik a belekerült táplálékkal, nem emészti meg
kellően, a differenciálás túl alacsony hatásfokon marad. Az ilyen túl humánus, a közelebb álló,
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érzelmileg befolyásolt részecskéivel kivételező szervezetek emésztőrendszere elromlik, és
amikor az elfogyasztott táplálék egy részét már nem tudják eléggé visszabontani a bőrön át
eltávozni képes nanoszintű részecskékre, akkor a szervezetben lebomló, de eltávozni nem tudó
túlfejlett, még nagy energiaszintű részecskék bélrendszeren áthaladása közben erős bélgáz
képződés, és felfúvódás kezdődik. A hidegfúziós, nagy azonosságú, túl humánus szervezetek
halálát nagyon sok esetben az emésztőrendszer elromlása, a bélrendszer rákosodása okozza,
amikor a szervezetben kivételezetten támogatott, a túldifferenciálásban békén hagyott
vagyonosabb alszervezetek megsértik az idő és az élet rendjét, a különválasztott energia
tartalékaiknak köszönhetően nem halnak el amikor a programozott sejthalál ideje eljön,
túlélővé és nagy dinasztiákat alapítókká, túlgazdagodóvá válnak. Amikor az életben maradás
lehetőségét felismerő, önmagát elszaporíttató, egyre többet fogyasztó de nem termelő rákos
sejtek a szervezetekben túlburjánzanak, az élettér termelői, fogyasztói aránya, a
gazdaságossági szimmetria aránya elromlik, és e szervezetek lényegében felélik a
gazdaszervezet, a környezet energia készletét, amellyel a már rosszul elosztó, rosszul
szervezett rendszer energiakeringési rendszerének az összeomlását okozzák. Minél többet
vonnak ki az életet fenntartó körfolyamatokból a pénzüket, az energiájukat fialtatók, annál
több pénz, annál több de felhíguló, értéktelen energia kering a rendszerben, amellyel egy idő
után már nem lehet fenntartani a szervezetett folyamatokat. Ha az általános energiahiány
kiderül, és a szervezett rendszer energiakeringése összeomlik, totális gazdasági válság, infláció
alakulhat ki, amely leállítja a még működő keringéseket is.
Az, hogy az ilyen ,,humánus,, de egyre jobban lebomló, egyre jobban elszegényedő, de
valójában csak túldifferenciált szervezetekből menekülni kezdenek a vagyonos, sok energiával
rendelkező cukros részecskék, - a szervezetek cukorbeteggé válása - csak következménye a
belső szervezeti rész túldifferenciálódásának. Amikor a tehetős, jobban értesült vagyonosabb,
a jó lehetőségeket maguknak eredményesen kisajátító változtató-képesebb alszervezetek már
többségükben elhagyják az egyre több nagy azonosságú, elporladt, elégedetlen részecskével
rendelkező szervezeteket, a visszamaradó élettér, szervezet egyre szegényebbé, de egyre
nagyobb azonosságúvá, és ezzel együttműködő-képesebbé, rendezettebbé válik. Az ilyen
szervezet, a melegfúziós, túldifferenciálódott részecskéinek az eltávozása után, elszegényedve
szabálytartó, sokkal kisebb impulzus sűrűségű hidegfúziós szervezetté válnak.
Az élet egy-egy periódusa, időszaka a kezdeti (előző) szimmetria elvesztésétől újabb
szimmetriába kerülésig tart. Eközben a szimmetria irányára merőlegesen áramlik, tehát vagy
lamináris irányba, vagy radiális irányba tud fejlődni. Amíg azonban a radiális irány egy-egy
időszakban kellően egyértelmű, határozott, addig a lamináris áramlási irány sokkal
határozatlanabb, a jelenben élő szereplők által jobban befolyásolt.
Valószínűen az az oka a melegfúziós megoldásnál néhány részében korszerűtlenebb
hidegfúziós szervezetek átlagosan rövidebb életidejének, hogy több keményebb, nagy erejű,
jobban differenciáló radikális impulzust vállalnak be, majd túlcentralizált, és túl gyorsan
változó közösségbe épülnek. Az ilyen centrális központokkal rendelkező szervezett terekben, a
szervezeti megoldásokban is átalakulnak, ki és szétáramló, érzékenyebb nőies részecske
felhővé, táguló életbuborékká válnak. Ez az oka, hogy az ebbe az irányba átalakuló, a
belsejükben elnőiesedő férfi szervezetek egyre kényesebbek, idővel túl szenzitívvé és
túlérzékennyé válnak. Míg a centralizáció felé haladó, befelé áramló célú hidegfúziós, férfias
szervezetek biodiverzitása, és ezzel az érzékenysége, a dolgokra fogékonysága is növekszik, az
időben gyorsulnak és egyre több hatásra válnak fogékonnyá, addig a már kifelé és szétáramló
részecskéket tartalmazó állapotú nőies szervezetek centralizáción már áthaladó, széttartó
részecskéi egyre távolabb kerülnek egymástól. Az egymástól eltávolodóknak lassul az
információáramlás, (az információ megérkezés), csökken a nagy azonosságú gerjesztés. A térben
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ritkuló részecskebuborék egymástól is távolodó, mássá váló szereplői között egyre kisebb a
kölcsönhatás lehetősége, és az eltérő frekvenciákon változó idegen részecskék, egyre nagyobb
eséllyel, egyre kevesebb kölcsönhatással hatolhatnak át a szervezett életterükön. Nemcsak a
csont ritkul a melegfúzióssá, szétáramlóvá átalakuló nőies szervezetekben, hanem romlik a
szaglásuk, a memóriájuk stb. de eközben valamelyik más, - a részecskékben sikeresebben
együttműködő, férfiasabbá, centralizáltabbá váló érzékszervük megerősödik, pl. javul a hallásuk.

A szimmetria és a keveredés szerepe az élet megtartásában:
A rész arról szól, hogy egy szervezet annál tovább él és gyarapszik egységként, (a tömegében),
minél többféle szimmetriát képes megtartani. Ha a lendület és a perdület, a vegyület, a hő és az
áramlás, a feszültség és a nyomás, azaz valamennyi fizikai dimenzióban és az időben is
szimmetriát, arányosságot tud tartani, annál nagyobb esélye van arra, hogy az életet, a jól
szervezett állapotot tovább folytassa. Ehhez nem vehet részt hirtelen túl nagy változásokban,
be kell tartania a fokozatokat, a stációkat, és ami a legfontosabb az idő és a változás rendjét is.
Az idő rendje például azt is jelenti, hogy a szervezet betartja a természet rendjét, a fiatalság, a
párválasztás, a gyermeknemzés és az elöregedés mellett a mérsékletesség és a halál rendjét is.
Csak azon szervezet részesedhet a halál, az élet időbeli szimmetria hiányában, azaz válhat
másoknál sokkal tovább túlélővé, amely az élet és a természet többi szimmetriáját
maximálisan betartja. Az élet kevés, de egyértelmű szimmetriával kezdődik, és egyre több
szimmetria, hatás, tulajdonság, szabály megtartását igényli. Az idő szimmetriája egy eredő
szimmetria, amelyet csak akkor lehet megsérteni, ha a szervezet minden másban e szimmetriát
az egyéb eredőiben megtartóvá válik. Az isteni mivoltot, a halhatatlanságot tehát bárki által el
tudná érni, csak annyit kell tennie, hogy betartja az élet szabályait, és az időt kivéve minden
más élethelyzetben megtartja az élet szimmetriáját. A szervezeti eredő szimmetria ebben az
esetben nagyon jóvá válik, és az élet elvárt eredőbeli statisztikája teljesedik. A minden
másban kellő szimmetriát tartó élet, a benne fejlődő alszervezetek, részecskék számára
valószínűen (szinte) halhatatlan szervezetté, Istenné válik. Azonban miként az ezüstfenyő, az
Isteni szervezet is bármilyen tartós és látszólag nem változó, a messziről szemlélőnek a térben
folyamatosan növekvő, a nagyobb felbontásban, közelebbről és más Aspektusból is a szervezetet
felnagyítva észlelő felismerheti, hogy az egész szervezet megtartott jó arányai mellett, az
elromló, elöregedő kisebb egységek folyamatos cseréjét. A látszólagos változatlansághoz meg
kell tartani az időben való folyamatosságot, csak akkor nem kerül sor makroevolúciós
fejlődésre, gyors és látványos megváltozásra. Az egész szervezet akkor lehet az időben is
tartós, ha a benne változó, együttszervezett életet kellően eredő szimmetriában tartja. Ez azzal
az isteni kötelezettséggel jár, hogy folyamatosan ki kell szűrni, az analóg szervezet építésére
már alkalmatlan, ezen állapotot már nem javító, hanem rontó rendezettségű eredőjű kisebb
szervezeteket, és ezeket az egyéni fejlődés felé kell segíteni, szabaddá kell tenni, el kell
bocsátani. Az egész fa, az élet misztériuma, intézménye csak akkor maradhat a szemnek is
szép, méltóságos, az ilyen állapot elérésére sokakban vágyat keltő, ha a jóságát rontó
tulajdonságú, hatásfokú kisebb részeit folyamatosan az azonos rendezettséget segítő megtartó
részekre cseréli. A mindenhatóság, másik lehetősége hogy annyira teljessé, mindenhatóvá,
komplexé válik, hogy képes lesz a benne elromló, az analóg rendezettséget már nem építő
alszervezetekből, a megkívánt rendezettséget építő fiatal szervezetekbe átszervezni. Ez
lehetséges belső mindenhatóságban, tökéletesen szervezett állapotban (ez a melegfúziós
megoldás), de lehetséges a környezettel folytatott állandó hatáscserével is.
Ez az alapvető ideológiai különbség bontja két eltérő félre, nemre, más minőséget építőre a
térben zajló idő és szervezettség állapotát. Az előbb keletkezett hidegfúziós élet magán
áteresztve még kevésbé differenciálta, folyamatosan lineárisan körbe áramoltatta az
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életanyagot, de ezzel megváltoztatta és elszennyezte, mássá tette a környezetet. A később
kifejlődött, erősebben differenciáló, melegfúziós, az életet az élettel, hatást a hatással,
információt az információval ütköztető, semlegesítő, de könnyen nagyfogyasztóvá váló élet,
már apróbbra felbontva az elfogyasztott táplálékot, a jobban megemésztett, az együttműködőképes múlt állapotába visszafejlesztett kibocsátó szennyeződéseivel kevesebb terhet adott a
rajta kívül fejlődő környezet vállára. Ez időben megnyújtotta a bonyolultság fejlődési
lehetőségét, és az egymással szembefordított hidegfúziós élettölcsérekből kialakította az életet,
és a korábbi folyamatokat is duplikálni, reprodukálni képes diploidok toroid térszerkezeteit. A
diploid párokba szerveződő élet feltöltötte a körülötte lévő teret az átlagosnál nagyobb
életnyomással, és versenyre kelt az idővel. A nagy életnyomás, az életbuborékok egymásnak
nyomott, telített állapota lehetővé tette az időbeli és a térbeli folytonosság eltérő kifejlődését, a
szabaddá váló életfelületek azonnali új összetételű, más szervezetekkel kitöltését, és ezzel az
élet időnként meg megszakadó, de valahol mindig újra felépülő, megtartott eltérő, szakaszossá
vált, haladó, átalakuló folytonosságát.
A teljességet és a mindenhatóságot az a szervezet érheti el, amely az életterébe, a szervezett
részében folyó változás minden előnyös és káros mellékhatását képes semlegesíteni, amely
megszűnik a környezetet bármiben terhelő, vagy elvonó szervezetként működni, amely ettől
kezdve eredő (külső) semlegességben élhet a környezetében lévő más szervezetekkel. A külső,
a környezettel szemben megtartott szimmetriának azonban súlyos ára van, mert a kifelé
engedékeny, semleges hatású, túl szabálytartó szervezetben élőknek nem elég jó, sokszor túl
kényszerű, nehezen elviselhető, gyorsabban elporlóbb az élet. A kifelé engedékeny, béketűrő
élet belül differenciálja le azt, amit nem akar a környezetbe kibocsátani, ezért a másokkal
együttműködő-képes életterekben sokkal rosszabb minőségű, kihasználtabb, többet tűrőbb a
belső élet. Ez nem jelentheti az elzárkózást, a határok mögötti elszigetelődést, mert az
elszigetelődő szervezet szükségszerűen elmarad, lemarad egyes tulajdonságokban, hatásokban
a többségtől nem elszigetelődő szervezetekhez képest. A túlságosan is mássá fejlődő, egyes
régi hatásokat elfeledő, a múlt irányába nem fejlesztő, a múlt értékeit nem megtartó
szervezetek is védtelenekké válnak a múltban jó hatások visszatérése, a retro igénye ellen.
Miközben a környezetéhez képest túlfejlődő szervezet folyamatosan állandó korszerűségre,
fejlődésre törekszik, elfelejti a hagyományait, azon ismereteket, hogy honnan jött és miből
származik, és ezzel elveszti a múlt felé való folytonosságát, a jelen egyik fő táplálási
lehetőségét. Márpedig a jelen a múltból és a jövőből is táplálkozik, és ha elveszti a
kétkomponensű táplálék, a megfelelően keveredő zöld zóna, az életben tartó lehetőségét, a főtáplálék
egyik komponensének, a tudat és az emlékezés viszonyítási lehetőségnek az elmaradása esetén, nincs
ami a másik, a jövőből érkező túlfejlett hatásokat szimmetriába hozza. Ekkor a múltbeli
információk támogatása, ellenhatása nélkül nem fejlődik a jelen, és a szimmetriahiányossá
váló jövő a túl gyors, a tudat által fékezetlen fejlődéshez vezet. A fékezetlen fejlődés pedig
olyan lendületet adhat a szervezetnek, amely miatt a jelen útja a folyamatosan és együttfejlődő
állapot megtartása helyett, egy befelé szűkülő, túl gyorsan változó jövő állapotában lévő,
sokkal fejlettebb nagyfogyasztó rétegbe, szervezettségbe, csillagba vezet. Az ilyen átlagos
szervezetben már csak azon kevesen maradhatnak életre alkalmas változó, alkalmazkodó
állapotban, akik e környezetből érkeztek, akik a nagy energiaszintű, pokolian fejlett, fogyasztó
felderítő, eleségszerző csapatához tartoztak.
Az angyalok, az üzeneteket és a történeteket, a tudat által megértetten rendezett információkat is közvetíteni
képes átlagos szerveződések nem maradhatnak életben a nekik túl gyorsan változó pokoli
valóságban. Az ilyen környezetben a korábban kialakult tudati, érzelmi rendezettség
megszűnik, a helyét átveszi a kaotikusabb, az időben és a térben sokkal szervezetlenebb rendezettség,
amely idővel szükségszerűen nemcsak az anyagot, hanem a tudati állapotot is lebontó pokollá
válik. Az elöregedett, e poklokban, az Isten malmaiban, az eltérően rendezett, kölcsönös
függőségbe került rossz állapotából felbomló, lebomló élet azonban szabadabb kisebb
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egységekre válik, akikben azonos - eltávozni e pokolból – érzés, vágy fejlődik ki, és ezen
azonosság másokkal megerősödése, halmozódása esetén, számukra a poklok is a múló
állapotok és a múló idő, az enyészet martalékává válhatnak.
A következő ábrán oldalnézetben bemutatjuk a térbeli diploid szervezeteknek a normális és
lineáris, a többség által megérthető fejlődési lehetőségét, amelyet, ha a túl gyors fejlődés miatt
megsértenek, ha a kelleténél gyorsabban, vagy lassabban haladnak, a kialakult szimmetria, a
folytonosság továbbviteli lehetősége a szervezetben együttváltozók számára elvész.

Alulfejlett melegfúziós
részecskék élettere

A túlfejlett melegfúziós
részecskék lineáris
életlehetősége

Az azonosság homokórát formáló
élettölcsérei, befelé csökkenő
azonosságot, a szimmetria
felületen túl növekvő másságot
eredményeznek.

Alulfejlett hidegfúziós
részecskék élettere

A legfejlettebb
hidegfúziós
részecskék
lineáris
életlehetősége

A túlfejlett hidegfúziós
részecskék maximális
lehetőségének a tere

Ha a melegfúziós, vagy a hidegfúziós irányban (egymáshoz képest más tulajdonságokban) túlfejlett
részecskék a kelleténél nagyobb lendülettel túlhaladnak, túlfejlődnek az átlagos szimmetria
állapotán, terén, felületén, akkor a hozzájuk képest másban fejlett, a saját tulajdonságaikban
alulfejlett, eltérő tulajdonságú, hozzájuk képest más, túl idegen szerveződések közé kerülnek, akik
között kisebbségként maguk is idegenekké válnak. Ha a túlfejlettek áthaladnak az átlagos
szimmetria, a réteghatár, az azonossági határ felületén, akkor a tulajdonságaikat a
másságukkal kiegészítő, eltérően fejlett társra kell találniuk, hogy a segítségével az idegen
élettérben a közös szimmetria eredőjének a kellően semleges állapotban maradhassanak. Ha az
egyik erőszakos, törtető, lendületes és hidegfúziós, akkor a másik melegfúziós párnak (a női
társnak) szelídnek, engedékenynek, megértőnek, türelmesnek és kitartónak kell lennie. Ha a
közös eredő szimmetriájuk nem sérti az átlagba keveredés elvét, akkor, mint átlagos eredőjű
család, a közös nagyobb energiaszintű szervezetben az elvvárt rendezettséget megtartó alanyai
a nekik környezet részei maradhatnak, együtt változhatnak, áramolhatnak az életben, a rájuk a
semleges hatásuk miatt nem reagáló környezetben tovább. Az átlagos szimmetriában lévő,
megfelelően keveredő, szervezett tér, a zöld sáv alkalmas a kellően vegyes, kovalens
életváltozat átélésére. Amely hidegfúziós, túl nagy lendületű, vagy melegfúziós, túl csavaros
megoldású, nagy életnyomású részecske nagyon túlhalad az átlagos életre alkalmas térrész
egymással eredő szimmetriában lévő élőrétegén, az a nagyon idegen, neki izotróp, de védetlen
teret adó, eltérő rendezettségű részecskék világában találja magát. Ilyen idegen, a másságát
mindenáron átnevelő környezetből a tudatos, vagy érző élet vagy visszamenekül, vagy a
tudatában és a rendezettségében sok impulzusban fejlődve maga is mássá, a környezetéhez
alkalmazkodóvá és ezzel hasonlóvá válik. Ez azonban a felhígulás szabályai szerint sohasem
lehet teljes, ezért néhány generációig még idegen, jövevény, kisebbség marad az őt elviselő, de
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nehezen befogadó élettérben. Minél nagyobb a túlfejlődő szervezet idegen életterületére
behatolás mélysége, a behatoló annál idegenebb, eltérőbb környezetben találja magát, de annál
nagyobb esélye keletkezik arra, hogy a neki fejlettségi kiegészítő tulajdonságot adó társra
találva az megállítsa, semlegesítse és a közös genetikai keveredés, átlagos képességű utód
létrehozása felé terelje.
A jövő felé harmóniában fejlődés nem a túl nagy előre haladással, hanem az állandóság, az
állhatatosság, a múlttal és a jövővel való folytonosság megtartási igényével, az élet
halhatatlanná válását eredményezheti. Ez azt igényli, hogy az élet és a környezet, a múltból és
a jövőből, más jelenekből származó hatások, információk minden sodrásával szemben kellően
ellenállóvá fejlődjön, azaz a jelenben változó, a környezeti szeleknek ellenálló és kellő
alkalmazkodó képes állapotában tudjon maradni. Ha az élet elveszti a múlttal, vagy a jövővel
szembeni ellenálló képességét és folytonosságát, akkor vagy nagyon előre szalad a
fejlődésben, vagy lemarad, és versenyképtelenné válik. Ha egy szervezet a jövőből származó
hatások túl gyors térnyerése következtében a szükségesnél gyorsabb iramban a jövőbe, vagy a
neki a már megismert múlt, a szegénység, az energiahiány felé fejlődik, a még nem a jövő állapotában
lévő, a nekik túl gyors változást még meg nem értő alszerveződések számára az élet, az
eseményeket a tudatfejlődéssel követni nem képes, a múlt állapotába visszafejlesztő valódi
pokollá változik. Ilyenkor a túl gyorsan fejlődő, és a környezetet annak a természetes
feltöltődése nélkül elfogyasztó szervezet elöljárói a vegyes átlagos utód élőrétegen áthaladva
utolérik a tőlük a fejlődésben lemaradtakat, és elfogyasztva, megemésztve a jövő táplálékát
elszennyezik a környezetüket. Amikor az élet két végén égeti a gyertyát és túl sokat fogyaszt,
akkor a gyertya közepét képező átlagos zöld sáv, a részeket egységes egész szervezett
rendszerbe összekötő, a valóban termelő, az átlagos rendezettséget megfelelően fenntartó
vegyes élet lebomlik. Ha az egymástól nagyon eltérő, a múlt és a jövőbeni állapotban lévő élőrétegeket
egymástól elválasztva is összekötő, folytonosságot adó, a jelen állapotát építő, látható felületet képező
élet lebomlása gyorsabb, mint a képződése, akkor az egymással együttműködésre képtelen, túl
eltérő élőrétegeket, az egymáshoz képest gyorsabban fejlődő melegfúziós, és ehhez képest céltudatosabban,
de lassabban fejlődő hidegfúziós élőréteget elszigetelő, vegyes, átlagos élőréteg lebomlik. Ilyenkor a
szent hármasból az apa és az anya közé kerülő köztes tér, az elöregedő utódtér lebomlik, elhal,
és a két szimmetriahiányossá váló haploid életfőszereplő, a nő és a férfi, a melegfúziós réteg
(szervezet) és a hidegfúziós szervezet közvetlenül egymás mellé kerülve diploid párba fejlődik. A
kifejlődés valamely állapotában elvetélő, elhaló, lebomló, sikertelen szervezet részecskéi
visszatérnek, belekeverednek az őket befogadó szülői, környezeti rétegekbe, amelyek között
ilyenkor új szimmetria és új, de a korábbitól eltérő, korszerűbb, alkalmazkodó képesebb utód
kezd fejlődni. A szimmetriahiányos, túlságosan differenciálódó rétegekre, szervezetekre az
elhalás és a lebomlás sorsa vár, de az átépülő részecskék nemcsak a szülőkbe, hanem a nagy
azonosságú környezeti szervezetekbe, a jelenben élő rokonokba, barátokba, a testvérekbe is
visszatérhetnek, áttelepülhetnek. A bioszféra, mint szervezet lebomlása esetén annak a
melegfúziós részecskéi befelé, a hidegfúziós aurája pedig a környező külső rétegek felé, a
fiatal és dinamikusan szimmetriában fejlődő termoszféra felé távozhat, amelyben egyesülve e
rétegbe befelé fejlődőkkel új, átlagos, kellő szimmetriában lévő fiatal élőréteg fejlődik ki. Ha a
testvérek közül elhal és lebomlik egy szervezet, akkor a megmaradó testvérek, ezek hiányában
a szülői rétegek tömegszáma, energiaszintje, kiteljesedése gyarapszik. Ha a szülők halnak el,
és bomlanak le kisebb, vagy más bonyolultságra, akkor az áttelepülő részecskék átvitt
képességeivel, tulajdonságaival, adottságaival az utódokban az elhunyt szülői képességek,
tulajdonságok, adottságok felerősödnek.
Ha megértjük az élet nagyobb energiaszintű szervezeteinek a szükségszerűen a toroid irányába
ható életörvénnyé fejlődését, akkor megismerhetjük, hogy a túl gyorsan e toroid szerkezetek
belseje felé haladó, fejlődő elöljárók miként jutnak a tőlük az egyediségben és a
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bonyolultságban elmaradt fejlettségű, másban jobb állapotú, eltérő képességű szervezetek közé
és azok fogyasztóivá. A túlfejlődő elöljárók így kerülnek a legkevésbé fejlettek kisebbségi
csoportjába, és miközben elemésztik, megemésztik, mássá teszik a hozzájuk és a tudati
állapotukhoz képest a tömegben szimmetriát adó szervezeteket, hozzájuk keveredve idővel
maguk is átlagossá válnak. A keveredés és a vegyülés nemcsak a kisebbséget fejleszti
magasabb tudati, erkölcsi állapotba, hanem a legfejlettebbeket is visszafejleszti rosszabb, más
erkölcsi, eltérő rendezettségi állapotba. Így válnak a legfejlettebb szerveződések részecskéi a
legfejletlenebbekkel keveredéskor, eltérő arányokba vegyüléskor a tudatban fejlett rosszakká,
és az erőben fejlett gátlástalanokká, erkölcstelenekké.
A jövő és a múlt sajátos életkeverékeiből fejlődik a sikeresebb szimmetriába kerülő átlagos
jelen, amely azonban néha áldozatul esik a kivételezett szimmetriahiányosan maradt
szélsőséges kevesek által az életet túl gyorsan a jövőbe, vagy a múltba visszafejlesztő
kapzsiságának.
A tér, és a szervezetek is szuverén állapotra törekszenek, amelyek nem szennyezik jobban
egymás területét, állapotát, mint amennyi szennyezettséget, kölcsönható igényt maguk
okoznak az őket körülvevő környezetnek. Azonban mindig vannak a határokon áthatoló, a
múltbeli, vagy a jövőbeli állapotban fejlődő terekből származó radiális részecskék,
alszervezetek, amelyek olyan nagy feszültséggel hatolnak át a tér egymástól elszigetelt, a
szerveződéseket elválasztó neutrális határfelületein, hogy ezzel folyamatosan fenntartják, és
korszerűen változóra gerjesztik az általuk megtámadott, átalakított, mássá fejlesztett
szervezeteket. Ha azonban egy szervezet, a környezetéhez képest túl lassan fejlődik, azaz
elmarad az együttfejlődésben, akkor a múlt hatásai a szükségesnél erősebben fejtik ki a
hatásaikat, de ezzel a szervezet a jövőből érkező másban (pl, az impulzus sűrűségben a
megértési és felfogási gyorsaságban) fejlettebb hatások ellen védtelenebbé, másokra sokkal
fogékonyabbá válik. Ilyenkor a túl békéssé váló élet fogyasztottá, táplálékká fejlődik, de az
idő szimmetriájában a szerepek periodikusan felcserélődnek. Az ilyen időbeli és
lehetőségbeli szimmetriában változó élet kellően kiszámíthatatlan, érdekes, izgalmas, a
mindörökké élő, Mindenható isteni részecskék által kívánatos, igényelt.
Az életváltozásra alkalmas közös ideális élettér eredője majdnem állandó, lassan fejlődő, a
szélsőséges szervezetek által folyamatosan gerjesztett állapotát és az alkalmazkodó képességét
sokáig megtartó. Az ilyen szervezet a környezetével együtt fejlődik, ahhoz képest nem rohan
előre a jövőbe, a fogyasztói állapoton át kialakuló (ha a ragadozó gyorsabban fejlődik a tömegében,
mint a zsákmányállata akkor feléli a zsákmányállatának a fejlődését, a táplálékkészletét,) vesztébe, és nem
marad le az együttfejlődésben. Ha azonban túl lassan fejlődik, akkor fogyasztottként kerül
kisebbségbe a hozzá képest gyorsabban fejlődő ragadozók, a fogyasztók igényéhez képest. Az
együttfejlődés, a teljesség szervezett életpiramisba épülő, a jó és a rossz hatásokat is
egymásnak továbbadó sikeresebb olyan állapota, amikor a szervezetek biodiverzitása sokkal
magasabb, de nem haladja meg ebben sem a környezetét, mert ekkor meg túlérzékennyé,
minden gyenge hatásra szenzitívvé válik. Az elporlódott, nagyon sokféle kicsiny energiaszintű
részecskét tartalmazó, az életpiramis alsó szintjein fejlődő szervezetek védtelenekké válnak a
magasabb tömegsűrűségű, a nagyobb bonyolultságú, nagyobb lendülettömegű, azaz nagyobb
kinetikai eredőjű szervezetek ellen. A túl egyenes úton fejlődő részecskékkel rendelkező
szervezetek, a túl bonyolult, túl nagy saját spinnel rendelkező, csavaros észjárású, vagy és a
tekervényes ösvényeken járó szervezetekhez képest válnak védtelenné. Gyakorlatilag minden
valamely irányban szakosodó szervezet, védtelenebbé válik azon más hatások ellen, amelyeket
a szakosodása érdekében elenged, de ha a környezet is éppen ebbe az irányba fejlődik, akkor
ez a probléma, kicsi energiaszinten marad. Csak akkor válik a szakosodás nagyobb
problémává, ha a környezet ettől éppen eltérő irányba fejlődik. Ha a szervezetet
felkészületlenül érik az általa alkalmazkodó képességgel kiegyenlíteni nem tudó hatások,
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akkor az életrugalmasságát, az alkalmazkodó képességét végső próbára tevő probléma esetén
vagy enged, vagy belerokkan. Ez az oka, a legnagyobb alkalmazkodó képességet, a megfelelő
életrugalmasságot lehetővé tevő állandó szimmetriára törekvésnek. Az átlagos vegyes élőréteg
alkalmazkodó képessége mindkét lehetséges szélsőséges fejlődési irányba, a túl gyors változás, a
túl meleg, vagy és a túl rendezett, túl kevés impulzusa miatt túl hideg körülmények között a lehető
legnagyobb. Ez azonban csak az életlehetőségek egy szerény, a kovalens kapcsolódást
lehetővé tevő része, amely nem meríti ki az életváltozás megérthető, tudattal is követhető
összes lehetőségét. Szélsőséges körülmények között az átlagos részecskék is életképtelenné
válnak, de ilyenkor a túl nagy hideget jól elviselő apai állapotban, vagy a túl gyorsan változó,
melegfúziós anyai állapotban az éppen a megfelelő irányba szakosodott, alkalmazkodó élet
viszi tovább a változás megérthetőségét. A túl gyors változásban azonban a tudat múltra
emlékező memóriája, a hidegfúziós körülményeket igénylő neuron részecskék eltávozásával,
átalakulásával kiég, még a kövek is felejtenek. Ezért nem tudjuk pontosan megbecsülni a Föld és a Hold
pontos korát.

A tér maga állandó, és a benne változó szerveződések törekvése is az állandóság elérésére
vonatkozó. Hibás az a megközelítés, hogy a tér, és a benne sokféle formában és eltérő
életminőségben is változó isteni részecskék nem az állandóságra törekszenek. A tér egészének
az eredője közel??? állandó, de a lokális részeket, minél kisebbeket veszünk többféle aspektusú
megfigyelés alá, annál változóbbnak észleljük. Az élet szereplőinek az egymáshoz viszonyított
eltérő változása az időben pufferolódik, de az arányok cserélődése ellenére az eredők stabilok.
Ez teszi lehetővé a téridőben változás megértését, a létezés folyamatos és tudatos lehetőségét.
Einsteint sokáig foglalkoztatta a tér állandóságának és időben is változó állapotának a
gondolata, és sokáig kereste az egyetlen biztos pontot, a tér univerzális állandóját, amihez
képest viszonyítva már megérthető az összes többi. Ez az állandó, a lokális térhez és időhöz
kötött, de átlagos eredő körül az időben és a térben is változó szimmetria. Az Univerzális állandó,
az élet relatív egyensúlya, a jelen állapota (a látható felszíne) körül változó életszereplőknek az
egymáshoz viszonyított időbeli szimmetriája. Az arányok eredőjének a lassú változása, miként a fenyő szerveződés látképe - az időben állandó, látszólag az azonosság kiterjedésében
táguló, növekvő, de valójában ezzel egyidejű szimmetriában máshol ebben csökkenő. Ha a
kialakult arányok megtartódnak, ez egyenlő a lokális állandósággal, a környezet arányai azonos
irányban konzerválódnak, és ez a nagyobb térség arányainak a megtartását tartósítja. Ha a
változás arányai állandósulnak, ez is az állandósuló viszony megtartása felé hat, ha
azonban ezen állapotok hátrányosak valamely életszereplőknek, akkor ez a hátrány, a
különbség megléte, jelen léte a kiegyenlítődés és a folyamatok megváltozása felé hat.
Mivel a globális állandóság ellenére lokálisan jelentősek a különbségek, ezért a globális
állandónak látszó térállapot a megfigyelőnél lassabb, (észlelhetetlenebb) vagy gyorsabb, (a
megfigyelő által nem követhető gyorsasággal változó) fejlődése esetén a változás folyamatát
nem észlelőnek állandónak, vagy gyorsan változónak tűnik. Azonban mindkét megfigyelés relatív,
csak a viszonyítás és az eltérő megértés lehetősége. Einsteinnek ismét igaza volt.
Az élet szervezettsége nem az öregséggel válik életre alkalmatlanná, az ok és az okozat
fordított. Az öregedés a szimmetriavesztés következménye, amelyet az együttműködés
romlásának diagnosztizálhatunk. Az öregedés a szimmetria jelentős megváltozása, a túl
nagy többirányú szimmetria, a megnyugvás elérése. Amely szervezetek nem tudnak
megnyugodni, de kellően szimmetriában marad bennük fejlődő múlt és a jövő, azok az állandó
változásban életfolyamatban vehetnek részt. Azonban ebben az életfolyamatban néha csak
szemlélők, élvezők, majd játékosok és másokkal együtt-cselekvők is vagyunk, amelyben
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később már csak átjárható életcsatornákat és teret adhatunk a bennünk változó fiatalabb,
dinamikusabb életnek.
A családi szervezeteknél, az öregek időben csökkenő fogyasztása egybeesik a fiatalok
növekvő fogyasztásával, termelésével, ezért a családi szimmetria, a közös eredő lényegesen
nem változik, a környezetre túl nagy eltartandó terhet nem rak. A két ellentétes irányba
növekvő hatás, hasonlóan kiegyenlíti egymást, mint a korban öregedő házaspár, a férfi és a nő
eltérő irányba fejlődése. Miközben az egyik egyre erősebb, kitartóbb, de egyre butább,
kiégettebb, a szagokat már nem észleli, a másik éppen ezekben a tulajdonságokban
képességekben megerősödik, viszont meggyengül mindazon tulajdonságokban és
képességekben, amiben a párja felerősödik. A korábban erős férfi, egyre gyengébbé és
kényesebbé, túlérzékennyé válik. Az elporlódás felé fejlődő szervezetnek rendkívül megjavul
a szaglása, a kisebb tömegszintű részecskék érzékenysége és visszajelzése, de romlik a
hallásuk, miközben a velük öregedő nőknek ez a képessége javul, még a halk suttogást is
meghallják. A nők egyre kitartóbbá, terhelhetőbbé válnak, az értelmetlennek látszó monoton
házimunka férfiak által el nem végezhető terheit is jól viselik, miközben az elnőiesedő,
korábban hidegfúziós férfias szervezetek egyre logikusabban, összefüggőbben gondolkodnak,
megokosodnak, de elerőtlenednek, a kitartásuk és a lendületük is csökken. A két egymás
mellett élő szervezet folyamatos differenciálódásban nemcsak nő a közös azonosság, hanem
eközben eltérővé is fejlődik, és a családon belüli igényekre más felé szakosodik. A
szervezetekben élő kisebb energiaszintű részecske szervezetek az egymás mellett fejlődő,
egymással periodikusan anyagcserét, életcserét, hatáscserét és információcserét folytató,
megtartó nagyobb szervezetnél nemcsak összehasonlítási képességgel rendelkeznek, hanem
választási lehetőséggel is bírnak, hogy a számukra, a képességeiknek és az adottságuknak
megfelelőbb állapotú környezetet adó szervezetben folytassák a változást. Ugyanez a
lehetőség a szervezeten belül is folyamatosan megadatik, de amikor a változásra, újdonságra
vágyó isteni részecskék már minden lehetőséget végigéltek, végigpróbáltak, akkor elhagyják a
megunt, érdekességét elvesztő életteret, amely már nem tart a képességeikre, az
egyediségükre, a hasznosságukra és a fontosságukra, az információikra igényt, és nem ad az
ottlétre, a jelenlét értelmére visszajelzett elismerést.
A családot alkotó párokból a békességet és nyugodtabb életet igénylő alszervezetek tehát
átköltöznek az éppen lassabban fejlődőbe, a nagyobb belső nyugalomban élőbe, miközben a
változatosabb, feszültebb és érdekesebb életet, életteret igénylők a másik irányba, az időben
gyorsabban változó melegfúziós társba, szervezetbe távoznak, azon cél, igények felé
szakosodnak.
Amikor egy hidegfúziós dominanciájú szervezetben határozott irányítás alakul ki, akkor a túl
erős elfogultságot, akaratot nem jól viselő fejlett, elit melegfúziós kisebbség a nemi
csatornákon át, radikális utat választ az eltérő igényű, (melegfúziós), gyorsabban fejlődő
szervezet építésére, és a gyorsabban változó melegfúziós körülményeket adó nőies
szervezetekbe átáramolva társulnak az ott kisebbségbe kerülő, de velük azonos cél felé, kifelé
törekvő hidegfúziós szervezetekkel. A két fejlett elitcsapat egyesülésekor, keveredésekor,
egymásra találásakor új fejlődési irány, közös cél alakul ki, és a nőies szervezetből kiáramló
fiatal utód szervezet, hamarosan a létrehozók által is több réteggel védett családi környezetben
új életközösséget, új utód életteret, közös, vegyes szervezetet alapít. Ha az együttváltozás és az
önállósodás mellett döntők többsége a gyorsabban fejlődő melegfúziós szervezet építése
mellett teszi le a voksát, akkor nőies eredőjű utód fejlődik ki, amelyben a jelen lévő, de
hidegfúziós, férfias alszervezetek kezdettől kisebbségben maradnak. A szervezetből egy fél
életidőre szólóan női tulajdonságokban, melegfúzió képességekben erős szervezet fejlődik ki,
amely állapot addig tart, amíg a melegfúziós vezetéssel fejlődő szervezet túl nagy
szimmetriába nem kerül, egy kellő azonosságú, de ellenkező irányba áramló, törekvő, kellő
azonosságú, hidegfúziós férfias szervezettel. A határozatlanságot és a másik új szervezet
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támogatását kihasználó kisebbség, szinte azonnal kész a hatalom, az irányítás átvételére, a
dominancia megszerzésére, de ezzel várniuk kell addig, amíg a felbomlás és a differenciálódás
után újrakeveredő részecske szervezet el nem éri az átalakuláshoz, a rekombinációhoz
szükséges átalakulást. Eközben a szimmetriát adó társ éppen ellenkező irányba fejlődik, és a
két szervezet családba egyesült közös eredője dönti el, hogy a családi szervezet kezdetben
nőies, nagyobb szabadságfokú, vagy férfias együttműködőbb, szervezettebb dominanciába,
irányba fejlődik.
Amikor az egyik karban túl nagy feszültség, erőkifejtés alakul ki, e feszültséget nem jól viselő
alrészecskék azonnal átáramlanak az éppen kisebb feszültségű másik sejt, szerv, kar, vagy
másik láb szervezeti térrészbe. Ugyanez történik a két fél szívkamránál is, amikor a nagyobb
nyomású szívtérben a kialakuló túl nagy feszültséget nem jól viselő részecskék, a szervezet
vércsatornáin, izmain át átáramlanak az éppen alacsonyabb életnyomású szervezeti részekbe.
Egy fél szívperiódussal később, éppen az ellenkező irányba fordul a tervezett és szervezett
folyamat, és most a másik állapotot nem jól viselő részecskék áramlanak át, a másik szervezeti
véráramba, élettérbe.
Amikor egy termelő vállalkozás, szervezet élettermékei leértékelődnek és egyre kevesebbet érnek a
kínálati piacon, a kereslet csökkenését úgy tudja kivédeni a szervezet, hogy eközben fiatal, és nagyobb
egyediségű élettermékeket hoz létre. Ezek a még nem túlkínálatot képező egyedi élettermékek egy
ideig sokkal többet érnek a piacon, és ahhoz hasonlóan nagyobb a kereslet rájuk, mint az életterünkben
a fiatal, jól képzett, korszerű szakmát, tevékenységet kitanuló munkaerőre. A kihaló szakmák, a
szükségtelen információk művelői, bár kevesen vannak, de ennek ellenére elromlik a
versenyképességük, mert a kereslet nagyobb ütemben csökken rájuk, mint az életversenyből kiszállási,
kihalási ütemük.
Amely vállalkozás nem tudja az élettermékeinek a palettáját folyamatosan megújítani, kellően
egyediként, magas piaci értéken, keresleti állapotban tartani, annak a piaci pozíciója, üzleti értéke,
korszerűsége, a versenyképessége elromlik. Miként a családoknál az idős kifutó szervezetek, és a fiatal
befutó szervezetek is kiegyenlítik, szimmetriába hozzák egymást, ehhez hasonló szimmetria igénye
fejlődik ki, a vállalkozási szférában, az idős és kifutó, elértéktelenedő élettermékek, és az éppen
feljövő, befutó fiatal, magas egyediségű új, még magasabb áron eladható keresettebb élettermékek
között. Amely szervezetekben, az árakban, termékekben, szolgáltatásokban a kereslethez képest széles
és elöregedett a kínálat, azoknak folyamatosan gondoskodni szükséges a fiatal és dinamikus, kelendőbb
új termékek kifejlesztéséről, gyártásáról és a környezetben elterjesztéséről.

A szervezetek közötti információcsere, részecskecsere kétirányú. A differenciálódás során, a
fejlődési irány ellentétessé válik, és attól kezdve a két egymás mellett élő szervezet
szükségszerű munkamegosztásban az ellentétes irány felé szakosodik. A gyorsabb fejlődést és
izgalmat, kockázatot kereső részecskék átköltöznek az időben gyorsabban változó, több
impulzus egységgel fejlődő melegfúziós szervezetekbe, míg a nyugalmat kereső elöregedő
szervezetek, a melegfúziós nőis szervezetekből a férfias rendezettebb, kiszámíthatóbb
szervezetekbe áramlanak. A nyugalomra vágyók a békésebb, rendezettebb külsőbb
térrészekbe, tágasabb, kisebb sűrűségű, kisebb változássűrűséget engedő rendezettebb terébe
áramlanak, míg a magasabb impulzus sűrűségre vágyó részecskék, alszervezetek a nagyobb
aktívság terébe, a melegfúziós szervezetekbe áramlanak. Egészen addig növekszik az eltérés
felé fejlődő differenciálódás, amíg a kicsit rossz életcserék halmozódó hatása, olyan nagy
negatív hatássá nem fejlődik, hogy az adott szervezetben összegyűlt, együttáramló, együtt
változó részecskék meg nem elégelik a nekik már rossz eredővé fejlődést. Ilyenkor felgyorsul
a differenciálódás, makroevolúció fejlődik ki, és felgyorsul a bomlás, az átalakulás, a
differenciálódás, és hamarosan rendszerváltozás, eltérő irány, cél fejlődik ki. A régi rendszer, a
régi szervezet elöregszik és elhal, de lesz belőle egy eltérő lélekkel, más programmal
másképpen szerveződő új. Az addig melegfúziós életteret építő, de már túl gyorsan és
kaotikusan változó részecskék ilyenkor megelégelik az élettér átláthatatlanságát,
kiszámíthatatlanságát, a kialakult rosszát, és az élet megtisztítása, a szervezet és a változási
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szabályok egyértelműbbé, tisztába tevése mellett teszik le a voksot. Ilyenkor az addig a
melegfúziós irányba fejlődés, a szervezet lebomlása és átalakulása közben (szervezeti ősz) a
hidegfúziós rendezettebb irányba kezd fejlődni, és hamarosan eljön a sokkal egyértelműbben
szabályozott állapot, a demokratikusabb, vagy diktatórikusabb nagyobb azonosság felé fejlődés, a
kevesebb impulzussal járó, kiszámíthatóbb életidőt jelentő szervezeti tél állapotba
átszerveződés. Ahhoz, hogy az élet új tavaszba zöldelljen, periodikusan át kell élnie a lebomló
ősz és az elhalás, az átalakulás, az energiahiány, a rendezettség növekedésének az időszakát,
állapotát. Az élet hajlamos rendszeresen elfelejteni, hogy honnan indult és kiktől származik és
amikor elfelejti az eredetét és szabályait, az élet rosszabbá válik. Ezért kell erre a rosszabb
életidőszakkal periodikusan figyelmeztetni, hogy ismét együttműködő képesebbé váljon.
A hiábavalóság valódi értelme:
Az életet nem lehet az átlagos eredőnél egészében jobbá tenni. Vagy az egész átlagossá válik és
elveszti a céljait, vagy egy nagyobb sűrűségű kisebb rész átlagon felüli életminőségét, ezzel nem
arányos tömegű kisebb változássűrűségű élettér, szervezet az átlagosnál gyengébb életminőség
átélésével, sokkal kevesebb és rosszabb életélmény kényszerű elfogadásával tudja csak biztosítani.
Minden eltérés a természet szimmetriájától az időben pufferolódik, és ha az eredményességre adott,
számon tartott idő lejár, akkor megméretés, az elszámoltatás, és új választás kezdődik. Az élet időben
változó állapotát mégis fenntartja az a töretlen, bár néha csüggedő hit, meggyőződés, ideológia, hogy
nem képes elhinni, elfogadni azt, hogy a rosszá váló életnél nem lehet másképpen, jobban is élni.

A túl gyors fejlődés hibája:
Az élet szimmetriája azt feltételezi, igényli, hogy a szervezett élet egymással ellenkező irányú
fejlődése, legalább a keringés megfelelően keveredő időszakáig tartós, de időben periodikusan
változó szimmetriában marad.
Ehhez az is szükséges, hogy a fiatalok, a dinamikusan növekvők, a fogyasztásban és a
termelésben erősödők hatáseredői mindenkor szimmetriában maradjanak az együttváltozó
együttható társukkal, az öregek elhalása, lebomlása a fiatalok születésével és kifejlődésével.
Ha azonban a fiatalok túl türelmetlenek, egyszerre mindent akarnak, akkor a környezetből a
beérkező, átalakuló hatásnál kivett többlet miatt, az adott szervezet az energiában, vagy az
időben, valamilyen nagyon fontos hatásában negatív eredőjűvé válik. Ez karmikus adósság
növekedést jelent az idődimenzióval szemben, a jelen élet eladósodását a jövő állapota felé,
mert a lokális időben és térben, a jelenben a termelési/fogyasztási szimmetria által valóban
megengedett fogyasztási, vagy és felhalmozási többletet egyszer, később a jövőben biztosan
vissza kell adni. A helyileg elöregedett szervezetek továbbélése, és a fiatalság energia igénye,
fejlődési igénye, a lokális tartalékok teljes és kimerített felhasználása esetén lokálisan olyan
átalakulási hiány, energiahiány keletkezik, amely csak külső forrásból fedezhető. Ha egy
szervezet külső forrást vesz igénybe a jelenje, az átalakulása, az elmaradt korszerűsége
finanszírozásához, az indokoltnál nagyobb, költekezőbb igényei megéléséhez, akkor ez a neki
ehhez hitelező, energiát és erőt adó környezettel szemben elkötelezettség növekedést jelent,
amely tartós, vagy és időben növekvő, felhalmozódó igénybevétel esetén a neki hitelezővel
szembeni függőséghez vezethet. Ha az idős, túl jól sikerült, szervezetek, gépek, eszközök,
hatások nem akarnak időben elöregedni, elhalni, megjavíthatatlanul elromlani, az aktív
életforgalomból kivonódni, és valamely ok, az orvostudomány és a hatóanyagok fejlődése miatt az
idő rendje megsérül, akkor a forgalomban lévő jelenben engedélyezett kvóta meglévő
mennyisége, a tér telítettsége miatt sokkal kevesebb fiatal életszerveződés, élettermék,
szervezet, eszköz, gép, utód fog készülni, születni, felnőni. Ilyenkor az életcsere időbeli
forgalma, a korszerűbb termékeknek a közös élettermelésbe áramlása lecsökken, a
meglévő élettermékek, a hatások erdője, a máshol sikeresebben megtartott energia és
hatáscseréhez képest elöregszik. Ez a lassuló hatáscsere, élettermék csere, az életcsere
megfelelőbb arányait, a termelés és a forgalomból kivonásnak a folytonosság szempontjából
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legfontosabb arányait megtartó környezethez képest elöregíti a szervezeteket. Amikor ilyen
folytonossági zavar, fejlődési díszharmónia kialakul, ha tartósan nem tartja be az idő rendjét,
valamennyi szervezett rendszer befelé csavarodó spirálba jut. Az elöregedett élet elvileg
kevesebbet fogyaszt, de ez nem feltétlenül érvényes mindenkor, mert (főleg a nem párkapcsolatban
élő, szimmetriában hiányos szervezeteknek) néha meglágyul az agy kéregállománya, elmegy az öreg
emberek esze, és vagy a szoknya után kezd el a vénségére bolondulni. Ha megkergül, elveszti
a tudati szimmetriáját az élet, vagy drága motort, autót, eszközt, házat nyaralót vesz, szórni
kezdi az energiáit, azaz vénségére egyszerre ki akarja élni minden addig kellően át nem élt
vágyálmát. Csakhogy ha nincs elég, a múltat, az elmúlást a jövővel kellően összekötő vegyes
átlagos utód, akkor nincs ami a megvett eszközöket, (a kielégítetlen szeretőket) megfelelően
karbantartsa. Ha sok öreg, már korszerűtlen, a megismert, megtanult múlt állapotában fejlődő
szervezet túl hosszú ideig tölti ki a közös teret, foglalja a jelen életterét mások elől, akkor a
fiatalok a jelen állománya nem fog elégséges mennyiségben születni, és ez az idősek öregek
arányának a növekedése miatt eltolja a jelen szükséges átlagos életkorát az átlag fölé. Ilyenkor
a környezet eredője, amely az idő szimmetriájának a vétségébe kerül elöregszik, és csökken a
termelő és az idősebbeket gondozni képes fiatalok térbeli (jelenbeli) aránya. Ha csökken a
fiatalok aránya, akkor egyre kevesebb azon szervezetek száma, akik az elöregedő és egyszercsak tényleg megbetegedő, eltartandó, ápolandó idős szervezeteket, embereket gondozza. Ha
elromlik az élet egyik legfontosabb aránya, az apa, a fiú és a lebomlás felé fejlődő idősek, a
szent lélek aránya. Ha a fiatal, az idős és a középkorú élet nem kerül hármas, vagy többes,
folyamatos szimmetriába, megfelelő folytonosságba, akkor a túl sok öreg esetén, nem lesz aki
kitermeli a nyugdíjakat, a gyógyszerek, a gyógyítás és az ápolás többletköltségét. Az
elöregedő társadalom gazdaságtalanná válik, a termelői és a fogyasztói arány
elromlásakor a szimmetria folyamata megsérül, és az élethez szükséges energia külső
forrásból fedezése esetén a lokális térrész, szervezettség eladósodik, majd a függőségbe
kerülése miatt kiszolgáltatottá, később lebomlóvá válik. Ha az idősek aránya nagyon magassá
válik, egyre kevesebb fiatal születik, akkor a következő életperiódusban az átlagos
középkorúak száma fog lecsökkenni, és ez túl nagy terhet rak a másik két réteget is eltartó
jelenben élőkre, az átlagos korúakra. Ha egy szervezetben elöregszik a többség, akkor ez ismét
csökkenti a fiatalok arányát és a folyamat rossz irányú fejlődési spirálba jut. Ha viszont
felismerve a problémát, rossz megoldással, túl gyors szaporodással hirtelen túl magasra szökik
a fiatal élettermékek aránya, akkor ismét csak a szükségeshez képest túl alacsony arányú
átlagos szervezetekre, a jelenben élőkre jut túl nagy teher. Ez az ami az élet jelen állapotú,
eltartó-képes részét, a jó jelent lebontja. Ráadásul, ha nem jó és nem elég folyamatos az élet
folytonossága, akkor a fiatalok és az idősek túl nagy váltakozó hullámai esetén, nagyon
hullámzóvá válhat az élet, hol a fogyasztás válik alacsonnyá, hol túlságosan is naggyá, és a
túlfogyasztó időszakban hitelfelvételére, kölcsönre és másokra szorul az élet. Ez a periodikus
másokra szorulás az, amely együttműködővé, kölcsönt adóvá és kölcsönt igénylóvé, tartalékot
felhalmozóvá és a mások tartalékát, képességét igénybe vevővé, szolgáltatóvá és fogyasztóvá
fejlesztette az életet.
Az élet a három alaptényező egymással szigorúan arányos jelenlétét igényli, és ha ez az
arány elromlik, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy nagy különbségek ne
alakuljanak ki. A folytonosság, a születési és az elhalási arányosság, a jelenben élő kvóta
megtartása az élet egyik legfontosabb szabálya. Nem véletlenül emeli ki a Biblia, és
valamennyi nagyobb vallás ennek a fontosságát. Ezt jelenti az Atya, az átlagos korú, a teherviselő,
az éppen a többieket eltartó, a szolgáltató, termelő, a fiú, a még eltartásra szoruló, majd csak később termelő,
energiaforgalmában még gazdaságtalan, befektetést, támogatást igénylő, és azon szent lelkek, az idősebb
nemzedék, az átlagos életet már leélők, a termelő erejüket már leadók, az életet korábban kezdők, az életteret és a
szimmetriában változás lehetőségét átadók, a mindenkori már békés bárányok, az eltávozás felé fejlődők,
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akik az életet náluk későbben kezdő nemzedékeknek, az utódoknak, az egymáshoz képest
nagyon fontos folytonossági igényű harmados arányait biztosítják.
Az élet megtartása azt igényli, hogy a fiatalok születési, fejlődési üteme, aránya ne haladja
meg az idősebbek elöregedési ütemét, szimmetriáját, az új élettermékek termelése pedig ne
haladja túl a természetes elöregedést, a forgalomból kivonást. Ez azt is igényli, hogy az
átlagos, kellően vegyes, az élet fő terhét viselő réteg, a középső korúak termelődésének,
(termelésének) és lebomlásának az üteme ne haladja meg, de ne is maradjon el a másik két, a
túl idős kora, vagy a túl fiatal kora miatt még, vagy már eltartandó fogyasztó réteg arányától, a
fejlődési és a korbeli, a termelés és a fogyasztás arányától. A fiatalok általában, a statisztikai
eredőjükben az élet első harmadában még csak egy fél adagot, az életadóságot már többnyire
visszafizető idősek pedig már csak egy fél adagot fogyasztanak, amely miatt az átlagos és
teljes értékű jelenbeli, középkorú réteg termelése és a két eltartandó réteg fogyasztása
egymással relatív eredő szimmetriában van. Az ilyen élet és ennek megfelelően szervezett
térben nem hullámzik az idő, jó a folytonosság, és az élet megtartott arányai miatt
kiszámítható a változás. Ilyenkor nem kerül túl nagy teher a jelenben élő teherviselőkre, és
ezért nem lesz alultáplált a múlt és a jövő, a túlhajszolt, nagyon kizsákmányolt a jelen.
Ha azonban egy társadalomban, szervezetben az öregek és a fiatal eltartandók terhét, egy
harmadik, gazdag, nem termelő, csak fogyasztó, tőzsdéző, ügyeskedő réteg is megnehezíti, az
eltartó rétegre túl nagy teher hárul, ami miatt felborul az élet rendje, a jelen átlagos réteg a rá
jutó tartós túlterhelés miatt visszafejlődik, lebomlik. Ha e szabály ellen lokálisan tartósan vét az
élet, akkor vagy túlfogyasztás, vagy /és túltermelés alakul ki, de a túl sok elöregedett
élettermék megmaradása, túlfejlődése, a jó élethelye, a tér változásra szabad, kellő
szimmetriában lévő részének az elfoglalása miatt a szervezet, vagy és a társadalom ennek
ellenére elöregszik. Ilyenkor a jó élethelyek foglaltsága, a jó pozíciók túltelítődése, az elavult
tudás túl erős konzerválódása miatt a fejlődés nem halad, hanem valamely köztes állapotában
megreked, és a jobb gazdasági arányokat megtartó környezetben egyre nagyobb életnyomás,
az ott kellő számban kibocsátott fiatal utódnemzedék nagyobb életnyomásából beáramlás
növekedés, majd ennek kezelhetetlenné válása esetén káosz fejlődik ki. A kellő szimmetriában
lévő jó helyek felé törekvők egyre jobban igyekeznek kiszorítani e jobb helyeket indok nélkül
elfoglalva tartókat, a valódi és jó hatásokat, eredményt már nem termelőket, az új gondolatokkal
már nem rendelkezőket, a múltjukból, a néhai érdemeikből táplálkozókat. Ha egy élettérben nem
termelődik elég, legalább átlagos tudással rendelkező fiatal, akkor azok az életterek,
környezetek, amelyekben nem keletkezik elég nagy azonosságú, az életet helyben tartani
képes analóg, ellenkező nemű, áramlási irányú fiatal, azon életterek, térrészek elöregednek, a
fiatalok ki és eláramlása ellen védtelenné válnak. Az elöregedő falvak problémája azonos az
elöregedő más szervezetekével, az elöregedő nemzetekével, az elöregedő társadalmakkal. A
fiatalok csak ott tapadnak meg, ahol hasonló számban áramlanak velük szemben kellő
azonosságú, társaknak is megfelelő ellenkező nemű fiatalok. Ha valahol e fiatal utódréteg túl
vékony, túl elégtelen, akkor nincs ami megállítsa a téren átáramló, társat és szimmetriát kereső
fiatalságot, ezért az továbbáramlik, gerjeszti a környezetét, nem válik idejében terhelhető,
teherviselő a környezetre neutrális szervezetté. Az ilyen fiatal nemzedéket elégséges
mennyiségben termelni nem képes életközösség, szervezet, település, menthetetlenül
elöregszik, elromlik a jó jelent megőrző regeneráló képessége, ezért idővel a tömegszámában
lebomlik, elhal, és mint település, szervezet megszűnik, az élet e térrészből el és felszívódik.
Ha egy család legidősebb egyedei, a természet rendjét megtartva elöregednek, elhalnak, nagy
eséllyel az adott családban, vagy a közeli rokonságban, a nagy azonosságú szervezetekben új
utódok fogannak, születnek, és a lokális tér, a família, a dinasztia, az együtt élő szervezettség
átlagos szimmetriája, a jelenbeli átlagos eredője megmarad. Ha azonban egy faj, szervezet a
fajtársainál gyorsabban szaporodik, befektet a jövőbe, fiú, vagy leányszervezeteket hoz létre akkor
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másokhoz képest egyre több olyan szabad kötési hellyel rendelkezik, amelyre egy másik
genetikai ágból származó bázis, (társ) be tud kötődni. Minél több részecske születik egy
szervezett térben, annál több idegen képes a lokális változásba, e térrészben folyó életbe
bekapcsolódni annál jobban emelkedik a tér telítettsége, a változás sűrűsége. Bár ez
befektetési többletenergiát igényel, de ha nem rendelkezik eléggel, hitelt, mások hatását,
képességét, korábbi életidőben létrehozott tartalékait kell igénybe vennie. Az azonos tudati,
érzelmi rendezettség esetén ez nem okoz nagy zavart, az együttrezgők és az azonos irányba,
közös célok felé tartó impulzus mennyisége az elvezetődéshez képest lényegesen nem
növekszik. A tér természete, berendezkedése olyan, hogy az eltávozók, az életből már kifelé
áramlók, és a befelé igyekvők áramlási irányának az azonos, azaz a paralell (=) rendezettsége
miatt nem zavarja egymást, tehát ha ezek száma, időbeli aránya egymással egyenlő,
megegyezik, a térben nem keletkezik a kívánatosnál magasabb impulzus sűrűség.
Ha azonban egy tér a túlszaporodás, vagy és a nem azonos áramlási rendezettség, az eltérő,
vagy szervezetlen életáramlás miatt a fúzióban, az élettermelésben az időben növekvő
impulzus sűrűség felé megszalad, akkor a lokális életnyomás és a hőmérséklet, a feszültség
egyre magasabbá válik. A magas életnyomást, a nagyon nagy változás sűrűséget azonban nem
jól viselik az idősebb, már öregebb, nyugalmat kereső szervezetek, ezért az ilyen térrészben
nem tudnak megmaradni, ami miatt egy idő után, a hármas, többszereplős rendszerben a
múltban az életet kezdők, a már bölcsek aránya nagyon lecsökken. A kétszereplősre lebomló
tér, szervezettség a körfolyamatok redukálódnak, és a életidő, a változás a hatásokat egyre
gyorsabban egymásnak átadó, ide-oda pattogó öngerjesztő energiatermelő, átszervező kaotikus
folyamatba, majd együttrezgésbe, rezonanciába megy át. Tudjuk, hogy a rezonancia káros az
azonos saját frekvenciájú szervezetekre, és sokak együttrezgése pedig lokális térátalakuláshoz,
kisebb méretben szaporodáshoz, forradalomhoz, nagyobb tömeg esetén nagy térre és időre
kiterjedő ősrobbanáshoz vezethet. Ilyenkor nullázódik az idő és a fejlődés és a kialakult
szervezettség állapota is visszabomlik a kezdeti, vagy valamely korábbi állapotokra, és bár
némileg másképpen, de majdnem előröl kezdődik az evolúció. Ilyenkor fordul az élet kereke,
változik a tér és az idő, és megpróbálja a természet visszaszerezni a szükségestől elmaradt
szimmetriáját. Az életet nem megfelelően megértő, éppen jobb pozícióban lévő, és az elért,
megszerzett kiváltságokhoz a végsőkig ragaszkodó része azonban mindent megtesz annak
érdekében, hogy ez ne következzen be. Az éppen rosszabb körülmények között fejlődők, az
életenergiájukkal, a lendületükkel és a tudásukkal másokat szolgálók, a jobb lehetőségekből
kimaradók azonban éppen a saját lehetőségeik javítása, a szimmetria helyreállítása érdekében
ekkor együtt éreznek, gondolkodnak, imádkoznak, cselekednek és megváltoztatják a már a
többségnek egyértelműen rossz életet.
Ha azonban nagyon szabályossá, teljesen kiszámíthatóvá válik az élet, akkor a változatosság
hiánya miatt unalmassá is válik, tehát az élet nem jól viseli a túl szabályos és kiszámítható,
nem elég változatos életet. Ilyenkor érdektelenné, neutrálissá, elfásulttá, céltalanná válik.
Az élet tehát valahol a nagyon szabályos és a nagyon szabálytalan szélsőségek között, a
szimmetria környékén fejlődik, de nem képes tartósan a kellő szimmetriától bármerre
eltávolodva, sem a túl szabálytalan életmegoldás, sem a túl szabályos megoldás életnek rossz,
valamelyik életkomponens által táptalan talaján megélni.
Az élet az átlagos, a szimmetria környékén változó jobban szervezett terek valamelyik mikro,
vagy makrokozmoszt képező részeiben együttváltozást jelenti. Addig képes együtt élni együtt
változni a tér és a többi szervezetétől egy mikrokozmoszba, egy komplex szervezett egységbe
elkülönülő életérzéssel és élettudattal rendelkező minőség, amíg benne ez a hármas
alapegység, a megtartott arányok, a jó elosztás kellő szimmetriában van, azaz amíg a nagyobb
egész részétől egy időre elkülönült térrész kellően komplex, külső és belső egyensúlyban
változik. Ha a komplexitás, a szervezettség egészsége zavart szenved, a belső vagy és a külső
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térrészt egymással összekötő folyamatok részekre esnek, akkor az együttfejlődés és az
együttműködés helyett, a mikrokozmoszba szerveződött, kisebb életbuborékba szorult belső
élet, az egyén, amelyet individuumként ismerünk, vagy nagyon kihasználja a környezetet, és
miközben belül jól él, feléli azt a rajta kívüli világot amelyből táplálkozik, amely nélkül nem
élhet. Ilyenkor vagy a környezet állandóan segítő, angyali, de a saját szervezetét kihasználó, a
mikrokozmoszában élő részecskéket, tudatokat és érzéseiket kizsákmányoló szolgájává válik.
Míg az első esetben a tartósan kizsákmányolt környezet elégeli meg a kizsákmányolását, és
mondja fel a túl melegfúziós, önző szervezettekkel az együttműködést, és lebontja a neki
haszontalan szervezeteket, (akár azzal, hogy egyre több részecske telepedik a belsejében jó
mikrokozmoszt képező szervezetekbe, a környezetnél éppen jobb életminőséget adó
életterekbe). A másik esetben, a belső mikrokozmoszban, a környezet által nagyon kihasznált,
túl nagy együttműködést vállalókban élő részecskék hagyják el az ő isteni közösségüket, az
együttváltozás nem eléggé komplex terét, mert a részecskéit túlságosan kihasználó, a
környezetnek mindig engedő szervezetben az átlagosnál mindig nehezebb az élet. Ha a
környezet teljes kiszolgálására, állandó alkalmazkodásra kényszerül egy szervezet, akkor az
élet impulzusaiban bekövetkező változások gyorsabban az elmúlás felé fejlesztik. A
szabálytartó, ezért az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletű hidegfúziós eredőjű térrészekben,
szervezetekben nemcsak kisebb az átlagos impulzus sűrűség, hanem éppen az átlagosnál
alacsonyabb hőmérsékletet okozó szabálytartás miatt, ridegebbek az állapotok. Mivel lassabb
a szaporodás, az utód részecskék termelődési üteme, de a ridegebb élettérben gyorsabb a
szervezett részben lévő átlagos, felnőtt, eltartó-képes részecskék elporlódása, amely miatt az
átlagos szervezetekhez képest gyorsabb a szervezetből kiáramlás üteme. Míg a melegfúziós, a
részecskéiben túlszaporodó életterekben, szervezetekben a gyorsabb fejlődés túl magas
életnyomást, vérnyomást hoz létre, ez agyvérzéshez, tipikus melegfúziós megbetegedésekhez,
szimmetriavesztésekhez, egészség vesztésekhez vezethet, addig a szimmetriától a hidegfúziós
irányban eltávolodó szervezetek az eltávozó részecskéik miatt lassan kiszáradóvá, aszottá, túl
alacsony vérnyomásúvá, elégtelen vérkeringésűvé válnak. Míg a melegfúziós, túl gyorsan
változó szervezeteket a hamar kiégő, túl gyorsan lebomló átlagos szervezetek hagyják el, ezért
csak rövidebb ideig tudnak hármas szimmetriában maradni, addig a hidegfúziós szervezeteket
éppen az érdekesebb, gyorsabban változó életet kereső, a jövőtlen életteret nem igénylő fiatal
részecskéik hagyják el, ezért a túlságosan elöregedő, a múltban élő szervezetek arányai és
eredői is elromlanak. Az élet a kellő szimmetriában változó, kellően kiszámíthatatlan,
változatos, érdekes életteret részesíti előnyben, ebben lokális körülmények között is
tartósabban együttműködő-képes eredőben, egészségben, kellő komplexitásban tud maradni.
Eddig hiányosan és nem kellő szimmetriával szemléltük a környezetünket, nem vettük észre,
hogy nemcsak a látványos éjszakai csillagos ég, a makrokozmosz határolja a terünket és az
időnket, hanem az alattunk és egyidejűleg bennünk is fejlődő mikrokozmosz, az ötödik
dimenzió adja a téridőnk alsó határait.

Az ötödik dimenzió:
Az ötödik dimenzió meglétéről, működéséről és létünkhöz kapcsolódásáról egy konkrét
könyv, az Aspektus könyvsorozat 5. könyve foglalkozik, de hogy e könyvbe írt üzenetet is
megérthessük, néhány oldalban felelevenítjük az ott leírtak lényegét.
A lélek mélyén érzem… mondás az ötödik dimenzióra utal.
A lélek mélye a mikrovilág, amely bennünk, a jelenünk mélyén az elmúlás és a jövő eltérő
keverékállapotában fejlődik. Míg a melegfúziós irányba, az egyediség, az időben gyorsuló
változás felé szakosodó részecskék a szervezetek belsejében kifejlődő mikrovilág felé
szakosodnak, amely szakosodás az egyre kisebb tömegszámban együtt maradóknak, a közösen
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szervezett együttműködés közben a túlélés lehetőségét biztosítja. Az egyre beljebb fejlődés
során az együttváltozó, a közös sorsban osztozó tömeg egyre fogy, egyre kevesebben bírják az
egymás által diktált mind gyorsabb tempót, de az eltartó képesség csökkenése közben az
elszegényedő szervezeti térrész, az együttműködésre képes aura mérete is nő. A gyorsuló idő
felé szakosodás rövidebb időmennyiség alatt történő életre elegendő változás mennyiség, a
talentum gyorsabb elhasználódását biztosítja. A szervezett élet a szimmetriától eltérő igény
felé szakosodásban gyorsan gondolkodni, reagálni, másokat cselekvésre késztetni képes
szervezőkre, irányítókra, és lassúbb felfogású, irányítottságot igénylő cselekvő képesebbekre
differenciálta. Az együttműködő képességnek nemcsak azonos szinten álló cselekvő alanyai
lehetnek, hanem egymástól eltérő, ritmus és időeltolással rendelkező, de egymásra még kellő
kölcsönhatást gyakorolni képes alanyai is lehetnek. E fejlődési lehetőség egyik szakosodási
iránya a sejtélet mikrovilága, egy másik fejlődési iránya a pókszabásúak felé halad.
Lásd a Magyar RTL Klub Televízió Celeb vagyok műsor pók képét, amely alulról megvilágítva kiválóan
megmutatta a mikroszintű füzércsatornákon kiáramló részecskék sugárirányba szétterjedő tömegét.

A szervezetek eltartó-képességének a csökkenése, a nagyobb differenciáltság felé haladó
evolúciós ág elporlódott részecsketömegének a nagyobb része már az egymással nagy
azonosságú aurában szerveződik, de a központi szervezetben, pl. a pókszabásúakban (a
Galaxisunk is ilyen szervezeti állapotban van) még egy ehhez képest arányos fogyasztású eltartott
tömeg, fejlett tudatú vezetés uralja a közös szervezet irányítását.
A differenciálódás, a kialakult szervezeti állapotból kibomlás nem az élet vége, csak az
együttváltozó, együtt élő szervezetek részecskéinek a más típusú szervezettségbe átépülési,
változtatási lehetősége. Az élet valódi szereplői kicsik, de együttműködő képesek, és ez az
egymással együttműködő képes tömeg együttműködő képességének a hatásfoka mutatja meg a
közös tömegben együtt élő szervezet valódi nagyságát. Nem a tömeg pozitív vagy negatív
súlya számít, ez csak egy a környezethez képesti fejlődési irányt és akaratot tükröző kinetikai
eredő, amely a tömegközpont felé ható eredő súlyerőként jelenik meg akkor, ha az együtt élő
szervezetségre ható kinetikai erő, fejlődési igény a melegfúziós irányba fejlesztő. Ha azonban
egy szervezett térrészben, életbuborékban, a benne élő részecskék többsége már nem akar a
melegfúziós, az élet gyorsulásának az irányába haladni, akkor a környezeténél sokkal kisebb
egyedi hatóképességű részekre, könnyű és szegény, szinte anyagtalan egyedekre bomlik,
amelyek már kifelé, a környezet felé, a nagyobb együttműködő-képességű makrokozmosz felé
áramlanak. Ez negatív súlyerőként, antigravitációként jelenik meg, azaz a jövőnek
eladósodott, a jelen állapotát és terét elhagyó, már leélt aktív életű részecskék, a körülöttük
lévő átlagos gazdasági erejű, átlagos hitelképességű térrészben negatív energiaeredőjű
életbuborékokként kiszorulnak a gyorsabb változás magasabb impulzus sűrűségű, több
információt és energia leadást igénylő közegéből.
Amikor a nagyobb tömegszámú, a csak nagyobb térméretű szervezetet (életteret) igénylő, csak
ilyen nagyobb térben elférő lélek részecskéket alkotó szervezetek, életbuborékok kisebb
életbuborékainak a nagy többsége már kisebb és törékeny egyedekre elporlódott, az egymás
mellett elférő, egyre kisebb térben, és egyre nagyobb térsűrűségben, nagyobb
változássűrűségben is egymás mellett kitartó, egymásban hívő, együtt élő része még mindig
képes szervezetten együttműködni egymással. Akik erre képtelenné válva elvesztik másokkal
szemben az életrugalmasságukat, a toleranciájukat, azok az izotróp, védetlen, rideg valóság
terébe érve másokkal ütközve elporlódnak. A fiatalság, az életrugalmasság megőrzéséhez nem
szabad sem túl hidegfúziós, impulzus és energiaátalakulásban hiányos állapotba, sem túl
heves, túl gyorsan megöregítő, szimmetriahiányossá tevő melegfúziós életállapotba fejlődni.
A differenciálódás és az idegen, a szervezeti vezetéssel összeférhetetlen genetikai anyagok, információk
elbocsátása közben, állandóan újabb, nagyobb azonosságú, azonos célok felé törekvő
részecskékkel folytatódik a továbbélés, az együttműködés, amely az egymást követő
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életszakaszokban kialakult szimmetriák idő és térbeli határfelületeinek az elérésekor, a
szimmetriába kerüléskor lehetővé teszi a társak kölcsönös cserélését, az eltérő vegyületbe a
célnak megfelelőbb arányokba, szervezetekbe átszerveződést. A nem azonos célra törekvő
részecskékkel telítődő, megosztódó célú szervezetekben, a saját céljában változatlanul hívő, e
cél mellett a végsőkig kitartó lélek által vezetett, a belső tömeg és a tudatban, vagy az
egyediségben fejlettebb szervezet lehetőséget kap a célját jobban segítő azzal azonosuló
részecskékkel társulásra, ezzel a cél és a hozzá vezető út, valamint a közös hit megerősítésére.
Az adott, kifejlődött, a közös célban már nem hívő részecskék, - ha kisebbségben vannak elpártolnak, elpárolognak a tömegében gyakran fogyó, de egyre kisebb térméretben is elférő
szervezetekből, és másokhoz csatlakozva, más, nekik jobban megfelelő célokat építő
szervezetekben folytathatják a változást. Néhányan, megfáradva a nekik túl nagy
tömegsűrűségű folyton változásában, a korábbinál sokkal tágasabb életteret adó, kisebb
impulzus sűrűségű, kiszámíthatóbban változó szervezetekbe mennek, az átlagosnál nagyobb
térmérettel rendelkező makrovilág irányában folytatják a lélek halhatatlansága miatt néha már
kényszerű, terhes túlélést, a mások változásának az elviselését. Egyesek megfáradva a változás
kényszerében nagy sűrűségű, szabálytartó ionos közösségben hosszabb pihenőre térnek,
tartósan inaktív, nyugalmi állapotba kerülnek, átmenetileg kikapcsolódnak az aktív
változásból, az élet cselekvői oldaláról annak a szemlélői oldalára kerülnek. A
differenciálódás, az adott állapotból való lebomlási, kiválási lehetőség tehát nemcsak
változatosságot hoz a már elromlott összetételű, egymással már együttműködni képtelen
szervezetek részecskéi számára, hanem megváltási lehetőséget biztosít a már rossz
kapcsolatokkal, vagy a már ilyenekkel sem rendelkezőknek, hogy változtassanak a már
egyértelműen rossz kilátástalan élethelyzeten.
Amely szerveződés tartósan a fejlettségénél nagyobb változássűrűségű környezetben
tartózkodik, az szükségszerűen kimerül, lemerül, elszegényedik, és ha elveszti a dolgokat értő
részecskéinek a többségét, minél kevésbé érti a körülötte zajló eseményeket, dolgokat, annál
inkább lemarad a tudati szinkronitásban. Az ilyen, a meglévő, kifejlődött képességeinél, az
éppen aktuális adottságainál fejlettebb környezetbe kerülő, a fejlettségének megfelelő
szimmetriánál túllendülő szervezet hamarosan megérti, hogy a túl fejlett környezet amelybe
került hozzá képest pokoli, és egyre jobban a környezetéhez képest, valamelyik általa el nem
viselhető tulajdonságában kevésbé fejlett, általa is megérthetőbben változó, nyugalmasabb
élőrétegbe, szervezettségbe vágyik. Ha a túlfejlett élőrétegben párkapcsolatokba és túl sok
impulzusba keveredett, szerveződési csapdába esett, akkor a társába áttelepült, szétszóródott
részecskéihez, és a belsejébe költözött társi részecskékhez kötődés nem engedi ki a szorult
helyzetéből. A felelősségvállalásként ismert kötelem, belső kényszer, az érzelmi és a genetikai
kötelék nagyon erős, és legalább egy életöltőig fogva tartja a mag szántából sokszor a kiutat
megtalálni képtelen szervezeteket. Az élet azonban folyamatos impulzusok által kiváltott
változással jár, és nemcsak az emberi élet szaporodik, hanem a környezetében és a benne
fejlődő mikrokozmosz részecskéi is folyamatos szaporodásban vannak a térből, a levegőből,
az eleséggel és az itallal, az anyagba épült nagyobb sűrűségű információkkal is elfogyasztott, a
szervezetbe a bőrön át is bekerülni képes részecskékkel. Az elfogyasztott, vagy és a
szervezetekbe más úton bekerült, behatoló táplálék részecskéi a felbontás, a szervezetben
differenciálódás során nem halnak el, a tudásuk sem szűnik meg, az életeseményekre, a velük
történtekre, az átélt, megtapasztalt dolgokra továbbra is emlékeznek, de a szervezett
együttműködés az elfogyasztott, sokszor már előtte darabokra töredezett, felőrölt
szervezetekben az együttműködés összeomlása után a komplexitás, a közös tudás megszakad.
A kinevezett, megválasztott, vagy csak az elöljárókból kifejlődött közös tudat, amely addig
egyben tartotta és komplex rendszerként irányította a táplálékká váló szervezetet, ilyenkor
egymás ellen dolgozó részekre esik szét és felbomlik. Ha a táplálékká váló szervezetet irányító
vezető szervezet, a közös tudat, a térben és időben együtt élő közösség (dinasztia) irányítói
már nem képesek megfelelő szervezett összehangoló, komplex együttműködésre, akkor az
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egység megbomlik, a szervezettség és a közös tudat elhal, de a közösség lélek részecskéi
továbbra is a közös élettér részei maradnak. Ha egy szervezet vezetői a periodikus genetikai
frissítés, a más szervezetekben kialakult korszerű tudással, fejlettséggel összehasonlító saját
tudás hiányában visszafejlődnek, és irányításra, uralomra, útmutatásra, jó életminta, életpélda
adására már képtelenné válnak, akkor annak a szervezett rendszernek a közös tudata, amely addig
akár pár száz évig is fenn tudta tartani a szervezett rendet, hamarosan felbomlik, megváltozik, másik
vezetők veszik át a közösség irányítását. Amikor a tudatban, az együttműködő vagy és az
energia és hatáselosztó képességben, a szimmetriában meggyengült vezetők leváltatnak, az
addig a közösséget irányító családi dinasztia csillaga lehanyatlik. A kínai császári és az Orosz
cári dinasztiák legfeljebb 2-300 évig 6-7 életciklus, periódus idejéig voltak képesek a hatalom
és a szervezett irányítás megtartására. Hasonló időszakokat éltek meg a nagyobb és jól
szervezett (földi) emberi társadalmak, és a Spanyol, az Angol, vagy később az Amerikai
társadalmak, és a szervezettségnek kedvező vezetői variációk kimerülése után lealkonyulnak.
Minden szervezett rendszer, így a társadalomba szerveződő államrendszerek is, a saját
szervezeti tömegszintűkön hasonlóan, a létrehozó szervezetekhez képest hat-hét nagyobb
életciklust (periódust) tudnak leélni, amely során valamennyien átélik a saját fiatalságukat, az
életszakasz első negyedét, a kifejlődést, a megszületést a tavasz és a felvirágzás mennyei
állapotát, majd szükségszerűen túlfejlődnek, a szervezeti nyár, a kiteljesedés és a túl nagy
változássűrűség, a melegfúziós időszak csapdájába kerülnek. A nyarat és a legnagyobb
hatóképességű, változtató képességű, de a közös szimmetriától eltávolodó túlfejlett állapotot
azonban egyre kaotikusabb időszak, a szerveződési ősz követi, amely már figyelmezteti a
szervezettségben résztvevőket, hogy az életidőként ismer egyensúlytól eltávolodás esetén a
szerveződés lehetősége az időben véges. A szerveződési ősz, a szerveződések elöregedésének
az időszaka, a kifejlődött állapotból, a szervezett rendszerből lebomlás, az elporladás időszaka,
amikor az élet kétnegyedében kifejlődő melegfúziós eredőjű időszak véget ér. Ilyenkor a kellő
szimmetriában lévő térrészből, állapotból, a szimmetria közeléből egyre messzebb eltávolodó
szerveződés kénytelen a korábbi múlt állapotába visszatérni, vagy a szimmetria megtartása
másik társat választani. Minél messzebb kerül egy szervezet az együttváltozó társaival közös
szimmetriasíktól, a közös együttfejlődéstől, annál jobban olyan kiegészítő társra van szüksége,
amely éppen ellenkező dolgokban szimmetriahiányos, és jellemzően éppen azokkal a
többletekkel rendelkezik, amelyre az új társat kereső szervezetnek éppen szüksége van. Az
idősebb élet egyik része az eredő szimmetriára törekszik, és mindaddig változik, amíg
valamely állapotában a környezet már nem gerjeszti őt, vagy és ő a környezetet. A fiatalabb
élet ezzel szemben éppen ellenkező állapotra, érdekes, változatos eseményre törekszik,
amelyben folyamatosan életállapotra gerjeszti, változásra készteti a környezetét.
A nemzetiségekre épülő állami dinasztiák, a nemzeti alapon szerveződő országok hasonlóan a
tömegszámukkal arányos ideig tudják a hatalmi monopóliumot megtartani. Ez a tömegarányos
hat-hét periódus lehetősége, a szerveződések által elnyomott, kihasznált környezettel szemben
megtartható dominancia idejét határozza meg, amely alatt a kialakult kezdeti többséget uraló
hatalmi csoportosulás képes tartósan vezető pozícióban maradni. A kezdeti többség a folyamat
alatt idővel kisebbségbe kerül, de a fejlettséggel sokáig képes ellensúlyozni a reá nyomást
gyakorló, mind nagyobb ellenzékké váló tömeget. Miközben a közös tömegbe szerveződő
azonosság kiterjeszkedik és szétterül a környezetben, az életcsere során a másság is
beszivárog, majd a már honos helyieknél gyorsabban elszaporodik a korábbi domináns elit által
vezetett, irányított élettérben. Ha a kisebbségbe kerülő vezetők nem szereznek annyira
egyértelmű fejlettségi előnyt, hogy ezzel a kisebbségi tömeghiány, a támogatottság hiánya
ellenére is meg tudják tartani a dominanciát, a többségen való befolyást, akkor a demokratikus
keretek között élő szervezettségben a hatalom szükségszerűen átruházódik a többségi
támogatást megszerző mást akarókra. Ehhez még az sem szükséges, hogy a többség bizalmát
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megnyerők feltétel nélküli jókat, az Éden előnyeit, ígéreteit kínálják az őket megválasztóknak.
Lásd Churchill megválasztása közben elhangzott, nem teljesen szó szerint idézett ígéreteit:
Csak könnyet, vért és verítéket tudok ígérni…,, hangzott el a megválasztott ígérete.
A már sokaknak rossz állapot még akár a környezethez viszonyítva a legjobb állapot is lehet,
de ha e szervezetségben élők, mert megunták, megelégelték a régi, már túl sok részecskének unalmas,
érdektelenné váló életet, és már mást akarnak, akkor akár a rosszabb eredő felé elkanyarodás is
változtathat az érdekesebbé, feszültebbé, változatosabbá váló élet többség által megúnt
állapotán.
Az elfogyasztott életanyag sorsa:
A lélek mélye a mikrovilág, amely út az egyediség, az énnek érzett individuum átélésén
keresztül az elporladás és a nagyobb azonosság, a Mi megértése felé vezet, amely egyéni
állapotot elérő, majd a rész egészben betölthető szerepét megismerő, megértő részecskék
azonban engedelmességgel tartoznak a szervezetet irányító, az energiákat, a tömeget is
irányítani, fegyelmezni, szervezni képes közös tudatközpontnak.
Ha egy szervezet központi vezetése tartósan többet fogyaszt, mint amennyit az egész komplex
egységbe, szervezetbe társult két fél szervezet előteremteni, kitermelni képes, akkor a
szervezet egy idő múlva szükségszerűen lemerül, az energiában és a közösségbe, egymásba
vetett hitben kimerül, ami az együttműködés és a szervezettség halálához vezet. Ha a rendezett
hidegfúziós állapotban, az azonossággal ható érzelem eluralkodik, ez engedékenységhez, a
differenciálódás csökkenéséhez vezet. Ha egy szervezet, humanitárius, vagy és egyéb okból,
nem követeli meg a kellő rendet, az erős differenciálódást, ha túlságosan elnéző, másokkal és a
táplálékot képező szervezetekkel és az apróbb élethibákkal szemben, - lásd az állatvédőket, a
zöldeket és a sokféle életminőséget erősen kímélni igyekvőket, – akkor az együttérzés, a túl kíméletes,
vagy és érzelmi okból kivételező bánásmód miatt, a szükséges mélységű differenciálás egyre
nagyobb zavart szenved. Ha a vegetáriánus szervezetek tartósan nem esznek húst,
legyengülnek, szaporodásképtelenné válnak. Akik a halakat sajnálják, és ezért nem
fogyasztják, bár igazuk van az érzelmi együttérzésben, de azok fehérje hiányossá, túl
egyoldalú és alultáplálttá válhatnak. Minden más életformát megkímélő, a másokat
megsajnáló, másoknak kedvező szervezet azonban a kifelé kíméletes magatartásával, a
humánusként ismert gondolkodásával, cselekvésével bűnt követ el a saját szervezetében
változó valósággal, részecskékkel szemben amikor megtagadja a saját szervezete ellátását. Ez
a végül keveseknél betartott fogadalom képmutatás, amely miatt vagy elromlik a bennük a
szükséges sokféleség megfelelő aránya, vagy az elfogyasztott táplálékkal szemben túl
kíméletes bánásmód miatt a szervezeti emésztése, a belső differenciálódó képesség hatásfoka.
A hidegfúziós szervezetek nagyobb része előbb-utóbb vastag, vagy és vékonybél zavarban,
emésztési zavarban szenved, vagy és a szervezetében változó mikrokozmosz elporladásakor a
benne még gazdag részecskék távozásával, cukor problémával szembesül. Ezek a sok energiát
magukkal vivő, a szervezetben túl kivételezett helyzetben változó mikroszervezetek viszont
elhordják, kimenekítik az egyre szegényebbé váló szervezetekből azt az életenergiát, amely
nem az övéké, eredetileg az egész közösséget illeti. Hasonló emésztési zavarban szenved ma
Magyarország, és miközben egyre többen menekítik ki Offsore cégekbe, külföldi bankokba a
feketén szerzett, a közösségtől elorozott, de azokat illető energiákat, az államnak már nincs
elég pénze megfizetnie a 40-50 éve dolgozó nyugdíjasait.
Az emésztés romlása már a fogak romlásával kezdődik, már akkor elindul, amikor a még fiatal
és kellő öntudattal nem rendelkező szervezetet az anyai szeretet túl sok energiadús édességgel,
cukrokkal, csokoládékkal traktálja. Amikor is a hidegfúziós, mindig rohanó, türelmetlen, de
még fiatal szervezet, sajnálja a kellő időt az ételek megrágására, a tápanyagként elfogyasztott
életanyag elporlasztására, egyre több csak félig megrágott, nem megfelelően feltárt, elégtelen
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életfelszínre bontott táplálék kerül be a szervezetőbe. Ha az Isten e malmai rosszul őrölnek, ha
egyesekkel kivételeznek, a kis élethibák nagy élethibákká halmozódhatnak. Ha nem rág meg
kellően a rohanva étkező már fiatal korában minden falatot, akkor az elfogyasztott táplálék
szaporodásra, bontásra alkalmas eredő felülete túl kicsivé válik, és az élettér belsejében, a
mikroszférában a fog szervezetek által nem kellően előkészített, rosszul megrágott félkész
nyersanyagot, csak sokkal több munkával tudják a belső részecsketömeg számára feltárhatóvá,
átalakíthatóvá tenni. Ilyenkor a zsírokat és az egyéb tápanyagokat hasító enzimeknek, a
szervezet által hasznosítható energiákat, részecskéket elkülönítő sejteknek sokkal kevesebb
idő áll a rendelkezésre a szükséges átalakítási, differenciálási munkához, ezért a látszat
megőrzése érdekében nagyolni, egyszerűsíteni és kivételezni kezdenek, mennyiségi feltárást,
tápanyaglebomlást végeznek. Ilyenkor a csak félig megrágott, nagyobb csomókban lenyelt
táplálék sok sejtje, fehérjéje nem kellően táródik fel, nem differenciálódik eléggé, nem
bontódik le a szükséges mélységig, a jó emésztéshez szükséges térfelületig, elporladásig. Ha
túl sok nem megfelelően lebontott, csak megsértett de még hatóképes szervezet, a társától
megfosztott szabad gyök marad a táplálékban, akkor egyesek, a magukat sok védőréteggel
körülvevő túl gazdag sejtek gyakran megússzák az Isteni igazságszolgáltatást, és túlélőként
áthaladhatnak az őket elfogyasztó szervezetek emésztő rendszerén, kijuthatnak a pokolból. A
még sok életenergiában gazdag sejtek a fogyasztói szervezetben nem hasznosított, de általuk
az információik által megfertőzött energiát vihetnek magukkal, miközben ezzel a rossz
hírekkel elszennyezik a környezetet. A kijutott energia egyrészt cukor ürítésként energiát juttat
a fejlettebb talajrétegre, másrészt viszont sok hasznos energiát elvon a fogyasztói
szervezetektől, ezért azok elgyengülnek, sokkal rosszabb fizikai teljesítőképességre
kerülhetnek. A jó emésztés esetén, a táplálék olyan mélységig feltáródik, lebontódik, hogy
amikor már át tud hatolni a sokrétegű bőr határfelületein, és nem gázalakban a molekulaszintig
lezárt emésztési csatornákon, hanem a szervezet keringési rendszerén, és a sokrétegű
határfelületén át a bőrfelületig eljutva, jelentős energia, vagy éppen tudás, változtatás leadása
mellett a szervezetnek hasznos munkát végez. Igaz, hogy ez az elfogyasztott minőség
visszafejlődését eredményezi, de a nem kellő előrelátás, a másokkal rossz együttműködés ára a
nagyobb szervezetek elfogyasztása, lebomlása, szabadabb, együttműködő-képesebb önálló
individuumokká. A szervezetekben a szükséges munkát elvégző részecskék már szabad utat
kapnak a bőr kapillárisain keresztül az őket befogadó, nekik egy idegig életteret, a változásra
alkalmas védett környezet adó szervezetből eltávozásra, de addigra sokan már nagyobb tudati,
érzelmi érintettség, azonosság miatt az őket elfogyasztó, rabul ejtő szervezet, már megismert
rendezettségű aurájában maradnak. Az elfogyasztott nagyobb egységekből, a fogyasztói
szervezetekbe átépülő, áttelepülő, a lebomló elődökből kiváló utódok, már mint a szervezetben
napvilágot látó honpolgárok, annak az életcsatornáiban áramlanak, majd az aurában, vagy és a
köztes utódtérben, a szervezetekben kapott társukkal letelepednek, párkapcsolatot kötnek, és
egy ideig részeivé válnak az őket megtűrő, befogadó szervezettség, új élettér anyagi
valóságnak.
Az időzavarba kergetett, rossz alapanyagot kapó, a szükségesnél gyorsabb emésztő, átalakító
munkára kényszerített bontók, a szervezet még nem teljes értékű kisebbségei, a teljesítmény
látszatáért nagyolnak, kisebb szervezeti élethibákat követnek el, amely miatt már fiatal korban
romlani kezd, a kellő időt az étel megrágására, és az emésztésére nem fordító szervezett
egészség. A csak félig és rosszul megemésztett táplálék, egyben maradó de a
tapasztalatszerzésre is alkalmas életutazás közben továbbbomló termékei, végighaladnak az
emésztő rendszeren, átutaznak a szervezetek poklain, de a nagyobb anyagi energiaszinten
maradók nem bomlanak le, még sok feltáratlan energiával hagyják el az emésztőrendszer
csatornáit. A szervezet emésztőrendszerén végighaladás közben is bomló táplálék, sok olyan
nem megfelelő szintig, nem a Quintesszenciáig lebomló részecskéje a szagos molekulaszinten,
a fehérjeszint közelében megáll a lebomlásban, miközben erős bélgáz képződése közben e
légzsákok, szagos aurák védettségében kerül ki a fogyasztóból. A jól emésztő szervezet, nagy
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azonosságú, közel egyforma méretű, és azonos élethelyzetű állapotba bontja le a táplálékot, és
mire az elhagyja a fogyasztói szervezetet, addigra gyakorlatilag a fogyasztó szempontjából
hatóképtelenné, de az együttélést és a rendet, az engedelmességet már megtanulóvá, és
megtartóvá válik. A rossz emésztőrendszerben azonban sokkal nagyobb differenciálás marad a
táplálék, a gazdagok egy része mindig túléli az idegen szervezetben végighaladást, mindig
lepénzelik a szükséges részecskéket, korrumpálnak és maguk is korrumpálódnak, ezért az ők
és a velük együttváltozó társaik nem bomlanak le a többiekkel azonos mértékig a bekebelező
fogyasztóban. Az idegnek szolgáivá, a többiek árulóivá váló, csak magukkal, a saját
mikrokozmoszukkal törődő szervezetek azonban csak kifelé a környezetük, az általuk
magukra hagyottak felé rosszak, a saját mikrovilágukban élőket sikeresen megkímélik, jól
tartják, kényeztetik, és ha lehet, átmentik őket a válságos időszakon. Ezek a szervezetek egyre
több tudással rendelkeznek, egyre többféle fogyasztót képesek átélni, egyre több poklon
képesek sértetlenül átutazni, és az örökös túlélés a halhatatlanná válás válik az életcéljukká. E
sikeres szervezetek élőrétegről rétegre viszik tovább a szervezetükbe rejtőző tudásinformációt
és tapasztalatot, és már régen nem emlékeznek arra, hogy valaha eredetileg csak egy
életutazásra szóló angyali hírvivőnek szegődtek. A kezdetben kapott információkat a saját
híreikkel kiegészítő, a már általuk szállított unalmas híreket rétegről rétegre továbbító egyre
gyorsabban mennek a fejlődés, a túlélés, a halhatatlanság lehetősége felé. Amely szervezetek
viszont az egyszerűbb környezetben nem végzik el a mindenható által elvárt munkát, és a már
értéktelen információ lebomlását, semlegesítését, azok túlfejlődés esetén nagyon fejlett idegen
rétegekbe kerülhetnek, ahol nemcsak kisebbség szerepét, hanem a bontómunka szervezési
lehetőségét is megkapják, és a saját lebomlásuk helyett, a tudásukkal és a tapasztalatukkal
segítik mások megfelelő lebontását. Az életrendszer szempontjából, és a túlélők aspektusából
hasznos, de másoknak, a szervezeten kívül élőknek, és a lebontottaknak kártékonynak tűnő
munka nélkül nem működhetne az általunk is megismert, megélt élet. Ha eltérő aspektusból
nézzük a mindenható rendszer működését, akkor az elfogyasztás előtt már feldarabolt, az Isten
malmaiban már felőrölt, nagyon rossz együttélési lehetőséget adó szervezetekben már
megváltás a rossz kapcsolatokból kiszabadítás, az egyéni individuum sokkal nagyobb
szabadságfokának a visszaadása. Az egyénként szabaddá válás azonban védtelenné tesz az
izotróp, minden lehetséges hatásnak kitett környezetbe kerülve, amelyben a szervezett élet
által kínált, adott védelem, függőséget, megszokottságot és kényelmet, majd a változástól való
életfélelmet alakít ki. A változás nem mindig rossz annak, aki nagyon rossz élethelyzetben
van, sőt kifejezetten megváltás lehet, a már nagyon rossz kapcsolatokkal, vagy már ilyenekkel
sem rendelkező szervezeteknek, ha az általa el nem dönthető, ki nem szabadulható
élethelyzetből a megváltó kimenekíti.
Gondoljuk át, hogy mi történik azon életképes részecskékkel, akik osztoznak az elfogyasztott
lebomlók sorsában. Az egyik lehetőség, hogy a még kellően jó kapcsolatokkal rendelkezők, a
kellően összetartók megvédik egymást, ezért együtt tudnak életben és a jelenükben maradva
áthatolni a másokat lebontó poklokon. A másik lehetőség, hogy azok a még nem túl merev,
magas életrugalmasságú részecske szervezetek, amelyek a közös tömeg kicsisége, a jó
együttműködés és információ továbbítás, a jó közös teherviselés és hatáselosztás miatt
idejében el tudnak kanyarodni a legnagyobb változássűrűségű pokolban a tisztítótűz
kikerülésére, azok a meglévő állapotból, más társakkal megerősödve, kikerülve a pokol
tornácát folytathatják az elért életállapotot megtartó továbbkeringést. Az átlagos rétegekben
nem lebomlók, egyre tovább haladnak, viszik a bennük felgyűlő tapasztalati információkat az
egyre magasabb hőmérsékleten változó pokoli rétegek felé, de ha jó az együttműködésük,
kellően közös a teherviselésük, és még megfelelő az életrugalmasságuk, akkor a tisztítótüzet, a
lebontást, a visszafejlesztést minden keringési ciklus végén el tudják kerülni. Amely
szervezetek nem bomlanak le a pokoli rétegekben, hanem maguk helyett másokat küldenek a
piszkos munka elvégzésére, azok anyagilag egyre fejlettebb szervezetbe, állapotba kerülnek,
amelyben az élőrendszer melegfúziós pokolibb részének az irányítóivá válhatnak. Ez csak
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akkor lehetséges, ha ezek a szervezetek megértik és megismerik a túlélés, a mindent átélés
lehetőségeit, és a legpokolibb, őket is szelektálni képes élőrétegekből, szervezetekből mindig
vissza tudnak áramlani, az életnek éppen ideálisabb múltbeli, még egzotikus állapotában
változó elviselhetőbb rétegeibe. Amikor az isteni szelekció eléri azokat a szervezeteket,
életszinteket, élőrétegeket, amelyeknek adniuk kellene az energiát mások sikeresebb
változásához, akkor a legfejlettebb kozmopoliták mindig másik élőrétegbe, másik bolygóra,
azaz másik, kihasználható szervezetre költöznek át, (vissza). Az ilyen legfejlettebb
szervezetek, ha eljön a változás ideje, már nem mennek a poklokra, hanem kozmopolitává
válnak és ellenszegülnek az Isteni közösség akaratának, az idő és élet szimmetriájának.
A melegfúziós szervezetek tehát a túlfejlődő, pokolivá váló térrészekből, mielőtt az élet végleg
ellehetetlenülne, visszaáramlanak a hozzájuk, és a már túlfejlődött élőrétegükhöz képest a még
múltbeli állapotban változó, élhetőbb, lakhatóbb, elviselhető külsőbb rétegekbe, az aurába, a
szabadabb légtérbe, a szervezetek tüdejébe. A nagyobb energiaszinten, az évelővé, a túlélővé
válás már nemcsak a közvetlenül rétegről rétegre kimenekítés lehetőségét ismeri, hanem
megtalálták a lehetőséget az élőrétegből élőrétegbe, bolygóról bolygókra, csillagokból más
csillagokba visszatelepülésre, és ezen életterek egyre jobb életminőséget biztosító
fejlesztésére. A kozmopolitává fejlődött élettudat is elterjedt a mindenségben, és hogy ma is él
és jelen van mindenütt, az a sikeres evolúciós megoldásának, és a sok ezen életet megszerető
részecske támogatásának köszönhetik.
Miközben a hidegfúziós túlfejlődő szervezeteknek elromlik a melegfúziós félrészük, az
emésztésük, a melegfúziós irányban szakosodva túlfejlődő részeknek elromlik a hidegfúziós
félrészük a tüdejük. A maguknak és a bennük élő mikrokozmoszoknak jót cselekvő, de a
kifelé látszólag gonosz szervezeteknek sötétté, feketévé válik a lelkük, a friss levegőtől, az
aurától elzárva, egyre mélyebb bányai, centrális rétegekben kényszerülve elromlik a
légzőrendszerük, elfehéredik, majd megsárgul a bőrük, és a szervezetben elégő, elszenesedő
részecske miatt néhány generáció alatt megfeketedik a testszőrzetük. A belsejükben kiégetté
vált, elszenesedett melegfúziós szervezetek a életszervezési szakasz végén, a túlfejlett, túl
magas változássűrűségű élőrétegeikből visszatelepülnek a sok könnyed hidegfúziós
részecskével rendelkező tüdői (aurai), zöldövezeti, egzotikus légtérbe. Az aurától, a kellően
oxigéndús légkörtől, a zöldövezettől elzárva élés a tüdő megbetegedéséhet, tüdődaganathoz
vezethet. A tüdőkben, a hozzájuk képest az egyediségben fejletlen, múltbeli állapotban változó
környezetben megtelepedő, magukat itt reprodukálni, szaporíttatni képes melegfúziós sármos
részecskék, kiismerve az ott élők jóságát, jóhiszeműségét, gyanakvás mentességét,
hiszékenységét, ellenszerét, a hidegfúziós oxigénszerű partner részecskéket, a nőies
életbuborékokat állandó szaporodásra késztetik. A melegfúziós szervezetek, a sok
lendületenergiát tartalmazó szabadabb életrészekben, a tüdősejtekben és más szövetekben
kloónoztatják magukat, sejt amely következtében szövetburjánzás, nagy azonosságú rákos
kolónia fejlődik ki. A tágas tüdőhörgőkben túlszaporodó, maguknak egyre nagyobb életteret
követelő meggazdagodott sejtkolóniák azonban elveszik a teret és a szabad légzésvétel
lehetőségét a gazdaszervezettől, amelynek ettől romlik a légzési, oxigéncsere hatásfoka, és a
szervezet hidegfúziós részecskéinek a hatáscseréje, energiacseréje nem megfelelően adódik át.
A folyamat nagyobb életszinten analóg. A korábban az energiaipart kisajátító
Monopol helyzetbe kerülő melegfúziós túlfejlett szervezetek, az olaj és a gázkészletek
elfogyása, jelentős lecsökkenése után, a korábban már elfogyasztott nyersanyag és ásványi
készletekhez hasonló kizárólagos monopóliumra törekednek az életfelszínen lévő víz
kisajátítására. Miközben a túltermelés miatt kilúgozott termő talajokból elfogytak a nehézfém
részecskék, az értéktelen, tudástalan talajon nevelt növényi szervezetek egyre kevesebb
információs tudást adnak tovább az őket elfogyasztóknak. Ez a felszíni élet folyamatos
korcsosulását, mind nagyobb visszafejlődését eredményezi. Az élet nem előre vezet, hanem
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egy korábbi sokkal fejlettebb tudat állapotból egy sokkal butább, de nagyobb energiaszinttel
rendelkező melegfúziós állapot felé fejlődik. A bolygónk egyre jobban nőiesedik, egyre
melegfúzióssá válik, de a kevesekbe átépülő tudás eredője nem, csak az élet átlagos minősége
csökken.
Minél jobban növekszik az életterünkben a fogyasztás, annál jobban növekszik a kölcsönható
képesség és a mind rosszabb eredőjű kibocsátás. Ez viszont növeli az élettér, a környezet
nyomását, ami miatt egyre több részecske hatol be az egyre gyorsabb anyagcserét biztosító
szervezetekbe, a szervezettebb, még jobb hírű életterekbe szerencsét próbálni. A folyamat
olyan, mint amikor kiderül, hogy egy meccs végén a tömeget csak lassan áteresztő kapuknál
torlódók értesülnek róla, hogy a másik kapun sokkal gyorsabban lehet kijutni. A tömeg
nagyobb része azonnal a szabadabbnak hitt kapu felé áramlik, amely miatt azonnal eldugul az
a kijárat is, és még jobban lelassul a stadionból a kiáramlás. Ha szervezetlen, a rosszul
informált a ki és átáramló tömeg, az ide-oda áramlása, a határozatlansága miatt
szükségszerűen egyre nagyobb lesz az egymással ütközők, a nem tudatos impulzusba kerülők
száma. Ez viszont hamar kaotikus tolongást vált ki a szervezetlen környezetben. Ha az életre,
mint kellemes élményre vágyó, sokáig inaktív anyagban várakozó tömeg, türelmetlenül
megrohanja azokat az életkapukat, amelyeken sokkal hamarabb lehet az ígéret földjére, az
édenbe, a nagyobb szimmetriában változó Kánaánba bejutni, akkor a kapuk eltorlaszolódnak,
az életenergiák lendülete e tolongásban elvétetik. Ilyen szervezetlen környezet rövid idő alatt
pokollá változik a sokkal nagyobb térhez és gondolati szabadsághoz szokott életanyagnak.

Ami a felhő szervezet, struktúra halála és felbomlása, az a felhőt alkotó részeknek a szabadság és az
egyéni áramlás visszanyerési lehetősége. Ami a vízcsepp minőség halála, az a pára és a só minőség,
állapot megszületése. A párát képező részecskék közös tömegbe, együttáramló, együttváltozó
szervezetbe egyesülése a felhő szervezet, állapot újjászületése.
Ami a foton részecskék megváltozása, más minőségbe átalakulása, az a virágoknak és a növényeknek
az Isteni mannaenergia ajándéka. A növény halála táplálja a nála nagyobb bonyolultságú életvilágot.
Ha a növényi szervezet magasabb energiaszintű részeinek a lebomlása az élet tömegét, az anyagi
világot táplálja, a lélek eltávozásával a levegőként, auraként ismert lélekvilágot gyarapítja.
A bárány halála táplálja a farkast, a farkas halála táplálja a levegő és a föld hiénáit, amelyek elhullása
táplálja a talajban lakó bonyolultságot. A talajban élő mikrovilág lebomlása táplálja a Földet és az eget,
a levegőt, a Föld auráját. Az aura és a Föld lebomlása táplálja az őket elfogyasztó, más minőségbe
átépítő, a közös változásból az együttváltozás kényszeréből felszabadító nagyobb energiaszintű
együttváltozó szervezeteket. A nagyobb energiaszintű, már rossz szervezetek halála, elmenekülő
részekre lebomlása, mannaként táplálja az Isteni térben változó életet.
Ha azonban a halál az élet következménye, akkor a táplálékot alkotó életek kifejlődése, és halála,
létezése, lehetővé teszi a ragadozók, a fogyasztók létezési lehetőségét. A túlfogyasztás kifejlődése,
megnöveli a kibocsátott eltérő életminőség időbeli arányát, az élet együttváltozási kényszeréből a
szabaddá és függetlenné váló részecskék időegységre jutó felszabaduló tömegének a mennyiségét.
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A tér szerkezete:
A következő fejezetekben megérthetően bemutatásra kerül, hogy a térben látható bolygó,
vagy-és csillagszerű szervezeteken kívül, e térrészek között található látszólag szabad, de
egymással összefüggő, a melegfúziós szerveződéseknek környezet adó aurával kitöltött,
egymással egybefüggő Isteni térrész lényegében szabálytartóbb részecskékkel telített.
A Pécsi Széchenyi téri Dzsámi templomban megfigyelt ábra az isteni közös élettér valódi
szerkezetét ábrázolja. A körszemes betétekkel díszített ablakok, és a bejárati ajtók üvegezett
betétei azt a térszerkezetet mutatják (síkbeli ábrázolásban), amely az életet jellemzi.
Lásd az ábrát:
A közös élettérben a nem látható csillagmezők, a barna és
a még fekete, vagy már fekete, a melegfúziós égitestek
között, egymással összefüggő és valószínűen azonos
térfogatú hidegfúziós közös isteni tér található. Ezek
azonban nemcsak azonos síkokban és élőrétegekben
találhatók, hanem egymáshoz képest szintekben is
eltolódva, a síkban elfordulva, más egymásban lévő
élőrétegek is találhatók. Ha a melegfúziós nagyobb
életnyomású, a nagyobb változássűrűségű életállapot
valamely lokális térrészben véget ér, azaz a benne változó
energia kiáramlik az éppen alacsonyabb életnyomású
környezetbe, akkor az addig fényes csillag elsötétül, a
változás alábbhagy, a térrész kiégetté, kiüresedővé válik.
Eközben a kiáramlók, az emigrálók számára és életre
alkalmas környezet, rokoni élőréteg, amelybe át és kiáramlik a
változtatóképes életenergia, az felvirágzik, ismét életet tartani
képes bolygóvá, majd fényes csillaggá fejlődik. Ilyenkor
mondjuk, hogy feljött a tér új csillaga. Ilyenkor a köztes
térrészek a valóban csillag alakúak látszanak, ezeken a
lyukakon áramlik felénk a távoli csillagszervezetekről
elrugaszkodó fény és a változtatóképes részecskeenergia.
Akár soros, akár egymáshoz képest eltolt térszerkezetet mutatunk be, a lényeg az, hogy az
átlagos életnyomással kitöltött meleg és hidegfúziós környezeti térrészek egymással
összeérők, egymásba és a nagyobb azonosság terébe ágyazottak. A kör alakú ábrákkal kitöltött
közismert jellemzően sárga, katedrál (ornament) üvegeken valójában a tér síkra vetített két
dimenzióban ábrázolt szerkezetét lehet látni. Ha a melegfúziós tér aktuális nyomása nagyobb,
akkor a szervezetek közötti hézagok, a köztes térrész, a környezet kisebbé válik, és az
átjárható hézagok méretei lecsökkennek. Ez gyorsítja az időt, az életáramlás sebességét a
szervezetek közötti átjárókban, ráadásul nagyon nagy melegfúziós téri életnyomás esetén a
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körök alakzatokká deformálódnak, és egyre jobban kitöltik a hidegfúziós környezeti térrészt,
amely megnöveli a köztes, egymással összefüggő, a nyomást is együtt felvevő tér életáramlási
gyorsaságát, és ez lehűti a környezetet, amely nagyobb szorítással, ellennyomással válaszol a
melegfúziós térrészek tágulási igényének. Ha a köztes térrész hidegebbé válik, és összezárja a
határfelületeket, elszigeteli, elválasztja egymástól a melegfúziós szervezeteket, akkor azok
nemcsak elszigetelődnek egymástól, hanem a felületük jobban lehűl. A melegfúziós
szervezetek kitágulása, térnyerése tehát mindig ellenreakciót hoz létre a köztes, egymással
összefüggő isteni térrészben, amelynek a szorítása nagyobbá válik. Ez a szorítás végül vagy
lehűti a forrongó tereket, mint Napóleon és Hitler seregét a nagy Orosz tél, és részekre bontja
a melegfúziós szervezeteket, amelyeket egymástól elszigetelve már le lehet hűteni. A lehűlés,
konszolidációt hoz, csökkenti az élet feszültségét, az elszigetelődés mértékét, és ezzel ismét
közeledhetnek egymáshoz a tér szereplői, megtarthatják egymással szemben a kellő
szimmetriában változó élethez szükséges távolságokat. Ezért látjuk a csillagközti alacsonyabb
változássűrűségű térrészeket sziporkázó csillag alakúnak. A lyukakon át a felénk jövő távoli
lendületű magas áthatolóképességű, de a lendületben már a foton a (fény)sebességre
lefékeződött sugárzást észleli a retinánk.

Akár átmenetekkel, stációkkal rendelkező olyan összefüggő, kellő folytonossággal rendelkező
életteret is bemutathatnánk, amely az eltérő rendezettség ellenére szabályos élethálót hoz létre
a térben, és csak az időben változó állapotában pulzál a helyi minősége a két alapállapot és a
köztes átmeneti állapotok sokfélesége között.

A tér természetes alapállapotában a három alaptényező, az egymásnak környezetet adó
szervezettség egymásba átfejlődése, és a nekik életteret adó isteni tér látható. Valójában ez két
szélsőséges nagyon meleg és nagy életnyomású, és nagyon hideg és alacsony életnyomású
állapotok között mindkét irányú átfejlődésben nem egy, hanem két átmeneti állapot van. Az
egyik, amikor a hideg, férfias állapotából átfejlődik a lokális térrész meleg átmeneti tavasz
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állapot felé, másrészt amikor a melegfúziós nőies túl nagynyomású életállapotából átfejlődik a
hűvösebb, ám az elején kaotikusabb őszi állapoton át a férfias tél állapota felé. Az idősebb és
nagyobb életnyomású Atyából, amely már a környezetet jelenti az egész családnak a fiatalabb
anyába, a leánynőbe, a női testhez áramlik át az életenergia akkor, amikor ott az életfeltételek
kedvezőek, amikor még karcsú és nem túl nagy az életnyomás. Amikor az Anya a fejlődés
során feljebb emelkedik, felfúvódik és már idősebb testes asszonyként egy újabb
határfelülethez érve szétterül, az élet ki és szétáramlik, energiát ad a testében, az életterében
kifejlődő utódoknak. A férfi, hidegfúziós eredőjű szerveződés részecskéinek felhője ekkor
még a többségében kívülről befelé áramlik, és hidegebb, rendezettebb környezetet ad a
körülötte változó másik két időben is eltolt fejlettségi állapotú szerveződésnek, az életet csak
ekkor kezdő utódjának és a női társának. Ha a jobboldali férfi ábrát egy osztással, egy analóg
helyértékkel balra toljuk, akkor látható, hogy egymást kiegészítő teljes folytonosságú teret
alkotnak, amely egy félhullámmal egymáshoz képest az időben és a közös, az életáramlási
irányra merőleges szimmetriafelülethez képest is eltolódott. Miközben a nőies állapotából a
melegfúziós őszi térrész már belül férfiasodik és lehűl, egyre jobban befelé áramlik,
centralizálódik, eközben a melegfúziós kitáguló nőies, túlhevült részecskékkel táplálkozik,
azaz menedéket és az életre alkalmasabb életteret ad a túlhevült részecskékből szerveződő
életbuborékoknak. A bal oldali ábrarészen látható, hogy az átlagosra szerveződő utód állapotú
térbe áramlanak át az anyában túlhevült és abból kimenekülő, a hideget kedvelő részecskék, de
ezzel szimmetriát tart, a már nagyon alacsony változássűrűségű férfias, lehűlt környezetből
kimenekülő, a melegebb valóság felé visszaáramló, nőies, melegfúziós részecskék. Az élet az
utód terekben megfelelően keveredik, a tér harmadik szereplője az előd, az atya, amely
minden később benne kifejlődő életnek életteret és átlagos életre is alkalmas környezetet is ad.
Egy másik fantázia kép a mindenség egymással összefüggéséről, az alacsony energiaszintű
részecskékkel kitöltött, a melegfúziós szervezeteknek környezetet adó életterek egymásba
éréséről. Az isteni szervezet összefüggő, egymástól véglegesen soha el nem választható, de
teljesen sohasem egymásba keveredő két elődi, izotróp térrészének az egymásba ágyazódása,
valószínűen fifti – fifti eredőt tart fenn, azaz kellően nagy pontossággal egymással egyenlő.
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A családot az a közös azonosság, folytonosság tartja egybe, amely e rajzon a külső, nagy
azonosságú aurák egymásba átérő, összefüggő részében változik, amelynek kulcsa van minden
utódszervezet teréhez. A későbbi fiatal generációk már kisebb szabadságfokúak, több korláttal
rendelkeznek, csak a saját és az ő utódaiknak a terébe tudnak beáramolni, a másság korlátai
nem engedik az elődeik Univerzális mindenséget alkotó közös terébe. Ezek szerint az az
élettér, amelyben az életváltozás folyik, a még látható frekvenciákon tojásszerű, amely az
analóg rendszerek belsejében változó félig zárt, de egymással több rétegben összefüggő,
egymást kölcsönösen ellenőrző, fékező szabályozó rendszernek tekintendő ! Ez egy egymást
kölcsönösen leszabályozó rendszer, amelynek ha bármely tagja nagyobb kiterjedést ér el, a
másik tagja szükségszerűen összenyomódna akkor, ha egymástól elszigetelt részekből állna.
De mivel a köztes térrész nem különálló, független, nem teljesen közömbös sejtekből, hanem
egymással összefüggő, a változást, a nyomást és a nyomáscsökkenést is egymással
együttviselő, közös tehermegosztású szövetekből is áll, ezért a lokálisan nagyobbá váló
nyomást, a nagyon kitágult melegfúziós életbuborékok közötti áramlás növekedésével, a
köztes, hidegfúziós eredőjű isteni tér, a rugalmas környezet egyenletesen elosztva felveszi. Ha
viszont megnő az áramlás gyorsasága, ez lehűlést és nyomáscsökkenést hoz létre a
környezetben, amely felgyorsuló áramlások miatti lehűlés az egymástól elszigetelt
életbuborékok külső felületét ez lehűti, ezzel a határfelületeket, a sejthártyákat, a külső
elektronhéj részeket nagyobb összehúzódásra készteti, amivel növeli a szorítást és a lehűtést a
melegfúziós részecske termelő életbuborékokra. Bár időnként egy-két egymás mellé kerülő
melegfúziós életbuborék összeolvadhat, a saját melegfúzióssá, nagyobb azonosságúvá váló
rétegeivel, vagy egy másik analóg szerveződéssel globalizálódhat, közös szervezettségbe és
határokkal egymástól el nem választott térben egyesülhet, de ha a környezet szorítása nagyon
naggyá válik, a fúzió azonnal megszalad, és a túlszaporodó sejt azonnal öngyilkos folyamatba
megy át. A közösségbe épülő szervezettség racionálhatja a szervezetét, a kettős és többes,
párhuzamos dolgokat egyszerűsítheti. Így már megérthető a Teloméra (teloméráz)
kupakkészítési lehetősége, azaz olyan, az őt körülvevő, a környezet szorításánál nagyobb
teherbíró képességű szilárd váz, ház, héjszerkezet, új határréteg készítése, amely nagyobb
életnyomás, elhalásra késztetés esetén is megvédi a benne változó melegfúzióssá, önszaporítóvá
vált sejtet a programozott sejthaláltól. A globalizálódott szervezetnek a környezettől nagyon
eltérővé fejlődött, melegfúzióssá vált vezetői redukálják az analóg konkurenciát, és ezzel a
megoldással növelik a körülöttük változó, egyben őket is védő részecsketér nagyságát, az
együttváltozó tér azonos centrumok körül keringő, azonos, most-már közös, többek által
ellátott, többek által védett szervezeti centrumokat. Miközben a külső térrészeket, az aurákat
egyesítik, a belső térrészeket még jobban differenciálják, többrétegűvé, többszintű
életpiramisba, szervezetbe fejlesztik, és ezzel az őket védő, az izotróp, egymással
szimmetriában lévő valóság nagyobb, másik részétől elszigetelő élőrétegek számát is növelik.
A tér belső, vezetői, elöljárói, egymással elfogult vezetőkkel telített része tehát egyre másabbá
válik, a teljes valóságban és egyensúlyban változó izotróp környezethez képest. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy miközben az aura és a körülötte lévő izotróp térrész az
egyensúlyt, az igazságként ismert egymással szimmetriában élést megtartja, addig a központi
térrész az igazságtól és a szimmetriától egyre eltérőbb irányba, a másokkal szembeni
szabálytalanság, a valós élet eltagadása felé fejlődik. Miközben a térrész belsejében a védett
vezetés egyre jobban elszakad a tényleges valóságtól, egy saját, e valósától a hazuggá váló
képmutató életet jobban megvédő, elszigetelő, negatív valóságeredőjű antivilágrészt hoz létre.
Az egyre másabbá, szimmetriahiányosabbá fejlődő központi szabályok egyre jobban eltérnek a
ténylegesen szükségessé váló szabályoktól, de mivel rétegenként csak egy kicsit rosszabbak,
mint a külsőbb, nagyobb eredő szimmetriában változó környezetben, ezért a benne változók
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szinte észrevehetetlenül fejlődnek rosszá. Mivel az ilyen környezet egyre inkább csak
magéhoz viszonyít, egyre rövidlátóbb, a nagyon közeli, nagy felbontással észlelt egyre kisebb
hibák felé fordul, miközben hatalmas szarvashibákat vét másokkal szemben. Jó példa lehet az
USÁban már diktatórikus kényszert alkalmazó állatvédelmi törvény, és a Pécsett meghozott
legújabb városképvédelmi rendelet, a házak azonos színre festésének az elrendelésével súlyos
beavatkozás az érzelmi, személyi szabadság fok redukálása felé.
Miután a környezethez képest egyre másabbá fejlődő centralista élet elveszti az élet
szimmetriáját, már nem látja a jót, már nem tud az élőrétegéből kiszoruló mássághoz, jósághoz
viszonyítani, a befelé fejlődés, az ötödik dimenzió felé felgyorsulásában az egyre rosszabbá váló
eredőjű környezethez viszonyít. A kezdetben csak kicsi engedmény, a kicsi rossz így válik
egyre nagyobb rosszá, és sajnos nemcsak mássággá fejlődik, hanem valóban szimmetriát
vesztővé, az élet átlagosan jó eredőjét periodikusan elrontóvá. Bár ha a egy környezetben a
nagyon rossz, elkülönítődik a jobbá váló környezettől, miként azt a bebörtönzésekkel teszik, a
környezet eredője átmenetileg valóban jobbá, a szimmetriában tarthatóbbá válik, de ezzel
szemben az elkülönített térben, a börtönökben is kifejlődik a rosszat a még rosszabbra
megtanító, továbbfejlesztő gonosz. A rosszt nem a jótól, hanem a rossztól kell megfosztani,
több jóval kell táplálni, abból kell adni neki többet, aminek a hiánya miatt rosszabbá vált, és
abból kell elvenni tőle, amelynek a többletet fokozta a rosszabbá válását. Bár kétségtelenül
vannak olyanok is, akik már nem javíthatók meg, akik fel és szétbontandó rossz eredőt
képeznek, de ha a még nem teljesen rosszá válók jobb táptalajt kapnak, ha azoktól a dolgoktól
fosztjuk meg őket amelyekkel a rosszabb állapot, eredő felé fejlődhetnének, akkor idővel
átlagossá és a korábbi állapotukhoz képest sokkal jobbá válhatnak.
Moetrius, megtehetné, mint sokan mások teszik, hogy itt hagyják a mind rosszabbá,
erkölcstelenné, gonosszá, valótlanságok illúziójává váló hamis világot. De ha minden
részecske hátat fordít a gonosznak, azt hihetnénk, hogy az lebomlik, de éppen ellenkezőleg
történik. Amíg a környezet állapota, eredője valóban javulna, a centrális rész, a ,,jobb,, azt
még hűteni, egyensúlyban tartani képes részecskék nélkül végleg megvadulna, megveszne,
egyéb lehetőségek nélkül minden eszközt, fejlett vívmányt bevetne a hatalom, a pozíció
megtartásáért. Ahhoz, hogy ezt ne tehesse meg, nem elszigetelni kell a nagy egésztől, az
izotróp tér valóságától, hanem egyedenként leválasztva a rossz minőségét erősítő, fokozó
környezetétől, a szabad és izotróp valóságba szállítani, szembesíteni azzal, hogy honnan indult
és hogy a vezetése alatt a tényleges környezet mivé fejlődött (vissza). Ez majd lehűti a
belsejében megszaladt, fék nélkülivé váló, féktelen szaporodásba, önsokszorozásba,
klóónozásba kerülő rákos sejteket. A magára hagyás nem megoldás, mert a rákossá váló sejtek
képesek másokkal reprodukáltatni, klóónoztatni magukat, és ha nagyon elszaporodnak, felélik,
felégetik, vagy ami még félelmetesebb, felszabadítják a környezet energiáit.
Bár a túl nagyra nőtt, a valóság helyett az illúziókban növekvő központi tömeg könnyen
elszakadhat az őket addig kellően szimmetriában tartó, lehűtő aurájától, ez történik, amikor a
szervezeteket elhagyja a lelkük, és ettől kezdve aura nélküli fekete, lehűlő, a környezeti
valóság szintjére visszafejlődő tömeggé fejlődnek vissza. Ilyen esemény következménye a
Mars jelen aura nélküli állapota. A szervezet rendszer túlpörgését, a túl sok melegfúziós
részecskék túlszaporodását azzal fékezte meg a Bölcs Isteni környezet, hogy a változást építő
aktív, addig a tényleges környezettől elszigetelő átlagos élet elhagyta a felforrósodó bolygót,
míg a környezetből hidegfúziós, a tudatban megfelelően rendezett részecskék nagy tömege
áramlott be a forrongóvá vált tér lehűtésére.
Ha egy energiát, változtató képességet, feszültséget termelő reaktor megszalad, akkor két
lehetőség van a (demográfiai részecske) robbanás megelőzésére. Vagy leválasztjuk a
környezettől, és gyorsabb ütemben vonjuk el a változást és a hőt növelő részecskéket, mint
amilyen gyorsan azok keletkeznek, ez esetben a környezetet energiával ellátó kellően
szimmetriában maradó szervezetet, antigravitációs eredőjű csillagot kapunk. Ha nem vagyunk
képesek ilyen gyors iramban elvonni a keletkező melegfúziós részecskéket, és a
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semmittevésben keletkező felesleges energiáikat lekötni, akkor a növekedési ütemnél
gyorsabban, a keletkező melegfúziós részecskéknél azonos időegységre nagyobb mennyiségű,
hidegfúziós eredőjű, a forrongó teret lehűteni képes részecskét küldünk be az egyre rosszabb
eredőjűvé váló, a folyamatos fúzió felé fejlődő élettérbe. Elvileg megtehetjük mindkettőt
egyszerre, de ha ez még mindig nem elégséges a rossz irányú folyamat megfékezésére, akkor a
legrosszabb módszer, de néha elkerülhetetlen a sorsára hagyás, a hűtő részecskék elvonása, és
a melegfúziós részecskék túlszaporodásának az elengedése. Ha ez történt volna Csernobilban,
akkor ma e sorokat sem olvashatnák Önök. Szerencsére a még nem túl forrófejű döntéshozók
jó döntést hoztak, és nem elvezényelték a megszaladt fúziótól, - azt magára hagyva – az
emberi önfeláldozást is vállaló részecskéket, hanem nagy tömegben odavezényelték a
cselekvőképes, hideg fejjel gondolkodni és cselekedni képes szervezeteket, akik szarkofággal
körülvéve, a láncreakciós gerjesztő anyagokat elválasztva a közös tömegtől meg tudták állítani
az életnek kedvezőtlen irányba haladó folyamatokat.
A melegfúziós irányba megszaladó életnél nemcsak mind a két-irányba ható, a túlszaporodást
fékező folyamatot kell elindítani, hanem az elszigetelés, és a magára hagyás helyett, okosan,
racionálisan gondolkodni képes, tudatos hidegfúziós eredőjű részecskéket kell beküldeni a
szimmetriát vesztett térbe, hogy a (társadalmi) robbanást megelőzve a rossz irányú
folyamatokat megfordíthassák. Ne felejtsük el, hogy kinek a kezében vannak azok a gombok,
amelyek létrehozása már nem az átlagos és tömeges élet megmaradását szolgálja. Moetrius
ezért nem választja a könnyebb megoldást, a dolgoknak hátat fordítást, a más, az élőrétegében
is meglévő jobb világrészekbe elmenekülést. A rövidlátóvá váló vezetőink már nem látnak
előre a holnapra, csak a ma szükségleteinek élnek, a jelenben beérkező energia egyre kevésbé
tudja megfékezni a már előrehaladott állapotban lévő láncreakciót. A szerzőnek, akit
megérintett az isteni szél, aki már nem csak információt közvetítő, hanem cselekvésre is kész
egyre hidegfúziósabb eredőjű részecske, az a feladata, hogy a rossz dolgok mélyére behatolva,
azokat feltárva lehetővé tegye a térségben növekvő feszültség elvezetődését.
A Viktimológia, - az áldozattannal foglakozó fiatal tudományág – tanítása szerint, egyes
emberek, szervezetek szinte keresik maguknak a bajt, törvényszerűen vonzzák a rossz
részecskéket és hatásokat. Nemcsak a rossz részecskék, szervezetek vonzódnak az
áldozataikhoz, hanem a rosszat megismerő és ellene küzdelmet vállaló, a jelen állapotában jó
eredőjűek is vonzódnak a szimmetria párjukhoz. Moetrius az elmúlt időben szinte majdnem
valamennyi a világunkban kifejlődött rosszal szembesült, érintetté és befolyásolttá vált e rossz
elleni küzdelemre. Akik Csernovilba mentek a rossz folyamat megfékezésére, tudták, hogy mit
vállalnak, - hasonló tudatos áldozatokként, bárányokként vállalták a veszélyt, a visszafejlődés,
a lebomlás és a sikertelenség kockázatos nehezebb lehetőségét is. A bárányok előre
megismerhetik a sors könyvét, a rájuk váró veszélyt, az Akasa krónikáját, tudják, hogy ők
bárányok és azt is, hogy nemsokára áldozattá válhatnak. Az Isteni részecskék azon erre a
szerepre kiválasztottakat avatják be a mindenség rejtelmeibe, teszik univerzális tudatokká,
tárják fel előttük az izotróp valóságot, mert ők abban a kiváltságos éppen átlagos eredőben
vannak, amelyből még kellően látják a múltat, hogy honnan indultak, de már látják azon rossz
jövőt is, hogy mivé fejlődhet az isteni tudatosság nélkül egy magára hagyott rendszer.
Az átlagos állapot elérése az életörvény közepére, a nyár és a tél állapot közötti tömegfelezőre,
az ősz állapot, a kisebb lendület, és a kellő bölcsesség állapotába sodorja az ilyen állapotba
kerülőket. A melegfúziós nyár és a hidegfúziós tér, a túl nagy tudati rendezettség állapota közé
kerülők már túl vannak a kaotikus élet időszakán, de még nem érték el a tudati képesség
teljesen visszafejlődő, más életminőségbe hozó érzelmi telítettség lélek állapotát. Az átlagos, a
fiatalok, a nagyobb fejlődési tempót igényélők, és a túl rendezettek, a már hidegfúziós számító állapotba kerülők
között, az ősz állapotba kerülő, a lebomlás felé haladó szervezetek, a náluk a pénz-energiában

sokkal fejlettebb centrális részecskéknél kijjebb, de azokkal még kölcsönhatóképes állapotban,
viszont az aurába, az elmúlás lebomlása felé menekült, sodródott, a hatóképességében
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elszegényedett tömeg másik felétől beljebb, azokhoz képest kellően a jelen, a realitás, és még
velük is kommunikálni, kölcsönhatóképes állapotban van. Az áldozatra kiválasztottak, a
bárányok éppen a két már egymást felőrlő isteni malomkő, a hideg és a melegfúziós réteg
egymást elérő emésztő garatjában vannak. Michelangelo, Nostradamus, Napóleon, Einstein és
Gandhi sem volt kivétel, egyszer mindenki eljut középre, az átlagos erő és az éppen
megfelelően keveredő érzelem és tudás, az univerzális tudatosság legfejlettebb, a legnagyobb
szimmetriában lévő állapotába. A két eltérővé váló, egymáshoz képest más felé fejlődő térrész
közé beékelődő átlag, mint a szélsőségeseket egymástól elszigetelő kellően vegyes réteg
lebomlik, de a lebomlás valamelyik magasnyomású, elvékonyodó fázisában e réteg
életnyomása, miként a Napnál a Spörrer szabálynál észlelhettük, kellő egyensúlyban maradó
szervezetben ismét emelkedni kezd, és megfelelően elszigetelő réteget létrehozva ismét
kiszélesedik. Ha ez nem történik meg, akkor a kétszereplőssé visszafejlődő szervezettség,
megfelelően elválasztó, de kellően összekötő átlagos utód réteg, a tavasz hiányában egymás
ellen támad, és ekkor vagy a nyár, vagy a tél kerül dominanciába, az életteret adó szervezet
vagy a túl nagy szabadság, a túl nagy meleg és a lebomlás, a környezetnek energiaadás, vagy a
túl hideg, a túl nagy rendezettség és az együttműködési kényszer, a tőke vagy a proletár
diktatúra állapotába fejlődik. A szervezeti ősz állapotába kerülő tudati rendezettségben az
átlagos élet lebomlik, a nyár és a tél állapot közé nagyobb életnyomás alá kerül, de a tél
folyamán a rendezettségében megjavulva, mindig megerősödő, lendületes fiatal, az életben
kiszélesedő tavasz állapotába kerül.
A sors, a beérkező angyali hírvivők részecskék segítségével, nemcsak egyre nagyobb negatív
hatásokkal, feltárja az élet többsége aspektusából a környezetnek már rosszirányú fejlődését a
szerző előtt, hanem arra készteti, hogy a könnyebb út, az elmenekülés helyett a harmadik, a
nehezebb utat válassza. Mielőtt a belső, centrális életterek vezetői teljesen elvesztik a
szimmetriát, az irányítás és a kontroll lehetőségét, magukra hagyás helyett be kell menni az
élet sűrűjébe, elébe kell menni a rossz irányba fejlődő folyamatoknak. Az áldozatok egy
tudatos része szándékosan keresi magának a bajt, mert ezzel a környezetnek jó cselekszik.
A megszaladó fúziót, mielőtt az teljesen kezelhetetlenné befolyásolhatatlanná válna, fékezni
kell, hűteni, hozzákötődni a forrófejű, a környezetnek nagyon rossz eredőjű részecskékhez, ha
kell, be kell menni a pokolba, ha kell, meg kell változtatni a világot, hogy
Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy amikor egy szervezeti forma, pl. egy sejt, leélte
az életét, megtette a Mór a kötelességét, akkor ideje elmenni. Ez nemcsak az emberi szintű
részecskékre, hanem a nagyobb energiaszintű de már rossz szervezettségre is igaz. Ha egy
bolygónyi sejt túlfogyasztóvá válik, ha a szimmetriáját elvesztve elkezdi felélni a teljes
környezetét, akkor nem fog tudni ellenállni az életfejlődés sodrának. Ha kívülről nem bontható
le egy rosszá váló szervezet, akkor belülről kell lebontani, a rossz irányú folyamatokat belülről
kell megfékezni. Az élet átalakulása más minősséggé megállíthatatlan fejlődés
következménye. Ha egy fejlődés, fejlettség, életminőség ciklusa, életideje lejárt, akkor nem
lehet a továbbfejlődést megállítani, törvényszerűen más életforma és eltérő életminőség fog
kialakulni. A változás nem áll le, csak visszafejlődik, visszahúzódik a bolygók belsejébe,
miként a Mars melegfúziós része, az átlagos élet eltávozása után, mélyen a felszín alatt ma is
él. Bár ma már nem választja el elég vastag átlagos, köztes élőréteg a Mars ionos felszínét, a
hidegfúziós aurájától, de béke honol a lehűtött szervezet eredője ma már nem a melegfúziós
réteg és eredő növekedése, hanem az átlagos réteg növekedése felé fejlődik. Nem sokára ismét
alkalmassá válik az átlagos élet el és megtartására, olyan élhető környezet kialakítására,
amelyben az emberi faj, életminőség továbbfejlődhet egy átlagosabb, élhetőbb, valóságosabb
és egy ideig igazságosabb életminőség felé.
Ha az isteni igével megtermékenyítés helyett az önmagukat szaporítani kezdő sejteket nem
tudják annyira összenyomni, túl nagy életnyomás alá helyezni, hogy azokban megszaladjon a
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részecske termelés, a melegfúzió, amelyet hőtermelő termonukleáris folyamatként ismerünk, akkor a
megfelelően szabályozható keretek között maradó energiatermelés, az élet efféle folyamata
fenn maradhat. Bár a ház, a határfelület, a szilárd váz mérete meghatározza az elérhető
nagyságot, egy méret elérése után, egy energiatermelési szint meghaladása után automatikusan
összeomlik a túlhevülésre hajlamos hűtés nélküli rendszer. Ha az isteni tér meg akar szűntetni
egy ilyen fúziós erőművet, kivonul két melegfúziós sejt körül és lehetővé teszi az
egyesülésüket, az összeolvadásukat. Ekkor a hűtő és a fűtő felületek arányai megváltoznak, és
a túl sok hőt termelő centrumok elégtelenné váló külső életfelülete miatt a hő és a
nemlineárisan növekvő részecske termelés is megszalad. Ha a környezet, az isteni tér nem hűti
le a túlhevült forrófejű szervezetet, már csak idő kérdése, hogy mikor robban fel, bomlik olyan
kicsi, külön-külön kezelhető, lehűthető, nagyobb életfelületű egységekre, amelyek már
engedelmeskednek az isteni közösség akaratának. Csak annyi a jelenleg patthelyzetben lévő
hidegháború eredménye, hogy a felrobbanó terekben nem semmisítődik meg a szabályokat be
nem tartó ,,gonosz,, csak a tömeg fele javítható meg, választható le. Egy nagyobb sűrűségű
szarkofágba temetve ott marad az élet fekete, már nem fénylő, a külsejében lehűtött szennye,
egy olyan, a folytonosságban fekete lyukat okozó nagysűrűségű anyagi szervezet, amely már
képes ellenállni az isteni környezetben az által éppen az együttműködés miatt lokálisan a
végtelenségig nem növelhető szorításának. Ez egy nagyméretű teloméra, maghéjba ágyazott
melegfúziós centrum, amely a csillagrobbanások után is fenntartja a melegfúziós Jang
állapotát. A melegfúziós szervezet szaporító képessége megmarad, csak az időben eltolódik,
konzerválódik az életmag, kivárja az életre ismét alkalmassá váló időt és a határozatlanná
váló, humánusabb környezeti állapotot. Mivel a környezetnél nagyobb sűrűségbe épült
anyagok mellett és körül szükségszerűen szimmetriahiány fejlődik ki, a szabad térrész felől a
nagyobb sűrűségű test felé áramló részecskék sokkal nagyobb statisztikai valószínűség szerint
nem ütköznek a testtömeg által árnyékolt, elnyelt, elterelt részecskékbe, ezért ez az gravitációs
jelenséget eredményező alapvető fizikai differencia, a különbség szimmetria lokális
hiányaként fennmarad mindörökké. A fekete lyukakat okozó nagy sűrűségű testtömegek
egyetlen lebontási módja az idő, ez tudja szimmetriába állítani. Ha a tudatot kapó részecskék
megértik a rossz szerepét és életükre befolyásoló hatását, képessé válnak a beáramlásra, a
befolyásra nemet mondani, és sokáig elutasítani az ilyen szervezet megközelítését és ebbe, a
gonosz szervezetbe beáramlást. Ezt azok a bolygók bizonyítják, amelynek a hozzánk
legközelebbije a Mars. Azért nincs a fizikai gravitációs szabályok szerint nem megérthetően
légköre, mert ez eláramlott tőle és a korábban melegfúzióssá váló bolygónak rossz híre lett. Az
idő alatt egyrészt elfogy az ilyen önmagokba záródó volt melegfúziós szervezetek belső,
eltartalékolt energiája, szükségszerűen módosulásra és nyitásra kényszerül, vagy infravörös
formában elpárolognak a benne elporlódó részecskék, amely gyakorlatilag a rákos sejt
elhalását, felszívódását eredményezi. Az energiacsap elzárása jó orvosság a rák ellen.
Azonban az is igaz, hogy a statisztikai valószínűség szabályai szerint ez nem mindenkor igaz,
mert a szorítás kimeríti a köztes térrész szereplőit, amely ideig ezek nem fejlődnek, nem
tudnak másra koncentrálni. Ez hosszabb távon elrontja az életet a hidegfúziós eredőjű, a
terheket együttviselő kommunista, koloniális szervezetekben, lásd a Szovjetuniót, és Kínát,
aminek a hatására a köztes térrészekben nemzetközi enyhülés, konszolidáció fejlődik ki. A
hidegfúziós részecskék nem haragtartók, és mivel a részletek megfigyelésére nem alkalmasak,
nagyon előre néznek a jövő felé, ezért is könnyen felejtenek, megbocsátók. Ha pedig néhány
generáció alatt elfelejtődik a gonosz, a történet megszépül, akkor egyre több kíváncsi turista
megy az egzotikus, a múltbeli állapotát sokáig megőrző volt melegfúziós térrészbe, és a
szunnyadó, addig csak tetszhalálban alvó mag ismét életre kelhet. Ha az energia forgalom és a
beáramlás ismét megnövekszik, a térben alvó bolygók, a fekete lyukak ismét életre kelnek. Ha
a Marson is enyhül a feszültség, a bolygón máris életpatakok csörgedeznek, és a kellő
szimmetriával rendelkező felülete az átlagos részecskeélet számára nemsokára ismét
alkalmassá válik. A hidegfúziós szervezeteknek ,,gonosz,, azonban ott lapul a mélyben, csak
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arra vár, hogy ismét megerősödjön, és az isteni tér által megtermékenyített átlagos részecskék
helyett, ismét önmagát szaporíthassa.
Ugyanakkor, ami a hidegfúziós szervezeteknek a fekete lyukban rejtőző gonosz, az a
melegfúziós nőies szervezeteknek éppen a köztes térrészben lévő, őket szorító, egymástól
elválasztó izotróp fekete tér az, amelyben a kicsi egységekben túl férfias, hidegfúziós, szerintük nem elég szabadságfokú életváltozat - a gonosz uralmát élvezi. Valójában az
élet két alapvetően eltérő minőségre szakosodó részecskéi nem élhetnek egymás nélkül. A
férfias Yin minőség és a nőies Yang minőség külön-külön vagy önmagában szaporításra
nem képes, vagy-és a tartós egyensúlyban, szabályok között változó élet megtartására
alkalmatlanok. E két egymástól eltérővé vált térrész, életminőség, csak együtt életképes,
csak együtt tud úgy szaporodni, hogy a köztes térrész életváltozásra alkalmas
szervezettségét meg tudja tartani. Az elsőként differenciálódott isteni tér, az első
életbuborék nagyon bölcs és előrelátó volt akkor, amikor a két utódját mindörökké tartó
együttműködésben egymáshoz és a közös szimmetria megtartásához, egy harmadik
tényezőhöz, a közös utódnak is megfelelő körülmények szükségességéhez kapcsolta.
A melegfúziós sejtek, lényegében energiát adó erőművek, amelyek a környezetben élő
szabálytartó életnek termelnek sokféle más formára átalakítható elsősorban hőenergiát. Ha az
életre alkalmas teret, az isteni ős kétfelé, majd az utódjai négyfelé, időben és állapotban
átmeneti köztes változó állapotokra is felosztották, akkor a két szélsőséges időszak, a nyár és
tér, Yang és Yin állapot mellett, az azok között, az egyik aspektusából rossz eredőjű
átalakulást szervezeti ősznek, az egyik alapállapotból a melegfúziós Yang állapot elmúlásából
kifejlődő elöregedésnek, de a Yin állapot felé jó átalakulásnak, a hidegfúziós szervezeti tél
megszületésének, az éves szervezettség megfiatalodásnak tekinthetjük.
Térjünk azonban vissza a jelenünk állapotába, a Földi valósághoz:
Az életterünk, legalábbis az élőrétegünk elvesztette a szimmetriáját, és a fúzió, a hő és a
részecsketermelés egyre jobban megszalad, nemlineáris hőmérsékletnövekedésnek nézünk
elébe. A részecskeáramlás és a termofúzió növekedése egymás ellen ható, az élet nyomását
fokozó, az élet teherviselő együttműködő képességét szélsőséges próbára tevő folyamatok. Ha
nem lesz elég a környezettel érintkező, a környezet szorításában forrongó Földet lehűtő életfelület,
akkor a belső hőtermelés megszalad és a szaporodási eseménybe kerülő, az átlagos és a
hidegfúziós állapotából lebomló, elhaló Vénusz sorsára jutunk. A környezet szorításában a
rákos sejtté vált Föld egyre nagyobb életnyomás alá kerül, és vagy mérséklődik a befelé
áramló fúzió és lehűl, vagy a lázát csillapító, a forrongását lehűtő, a robbanást megelőző
hidegfúziós hatóanyagot, aszteroida, vagy üstökös formában a fejlődését segítő, szimmetriába
hozó gyógyszert kap a rokonaitól. (Az egyik lázcsillapító, lehűtő, az együttműködést és a kifelé áramlást
növelő, a másik a fúziót segítő, gyorsító, élénkítőszer). Míg az előbbi esetben, a kisebb eseményben
lehűl és téli nyugalomba tér, átmeneti jégkorszak fejlődhet a bolygónkon, de legalább az
élőrétegünkben, nagyon előrehaladottabb esetben homeopatikus szerként a hasonlót a hasonlóval
elvén felgyorsításra kerülnek a már kifejlődőben lévő melegfúziós, a hidegfúziós és az átlagos
élet többségének rossz eredőjű folyamatok. A Marsban az előbbi lehűtő folyamat, a
Vénuszban pedig a melegfúzió felé rásegítés történt. Miközben a Mars két fiúgyermeknek
adott életet és átmeneti jégkorszakban elvesztette az életanyagának a kb. hatvanad részét, a
Vénuszban az energiavesztést mérsékelő vastag felhőréteg alatt az egymástól eltérővé vált
életérzés és az élettudat két már külön fejlődő ionos szférára rétegződött, megosztódott. Bár
még nem látható a még a megszületéséhez nem elég fejlett Vénusz-hold a placenta burka
rejtve tartja a kíváncsi szemek elől, de azok a nagyév-tavaszi szelek, amelyek az átalakuló
Földből kiindulva hamarosan végigsöpörnek a bolygóközi téren, feltépik a szülési folyamaton
áteső Vénusz és gyermekét összekötő magzatburkot és elszakítják az anyai köldökzsinórt.

66
A természet rendje szerint egy élet megszületésének az ár, egy másik élet elhalása, lebomlása.
Ha a Napcsalád szaporodási folyamatba kerül, az csak abban az esetben történhet a környezet
szimmetriájának a megsértése nélkül, ha e rendszeren belül valamelyik éppen túlfejlett
szervezet elhal, és másik eredőre bomlik vissza. A Napcsaládban valamelyik állapotában már
túlfejlett szerveződés a soros a térátalakulásra, a szervezeti állapot megváltozására. A
kisbolygó családon belüli térségben, e közös szervezettségben, amelyben a Föld, a Vénusz és a
Mars is a Nappal együtt változik, jelenleg a Föld a legnagyobb differenciáltsággal rendelkező
állapotú bolygószervezet. A Földként ismert tér szilárd anyagba épült részének a legnagyobb a
részecske sűrűsége, és a legnagyobb a kisebb energiaszintre differenciálódott aurája. Az
erősen differenciálódott állapotban eltolódtak a jó arányok, a keveredés és a fejlett bolygótérre
és körülötte fejlődő energiaszegény aurára elkülönülő térrészben az együttműködés már nem
megfelelő. A bolygónk hőemelkedése, a környezet számára terhessé válása kettős folyamat
következménye, amely egyidejűleg fejlődik ki kívül és belül is. Egyrészt kívülről friss
áramlatokat kavarnak a Galaxisunkon áthaladó Nyilas galaxis csillagnyi részecskéi, amely
miatt a környezeti hidegfúziós részecskeáramlás növekszik, valamelyik külső határrétegünk az
egyre intenzívebb lehűlés és az összehúzódás felé fejlődik, a belső változásban túlhevült
bolygónk belseje pedig melegszik, a részecskeszaporodás megszaladt. Az események versenyt
futnak az idővel, és még nem tudni, hogy melyik hatás kerekedik felül. A környezet
szorításába kerültünk, és amíg ez növekszik, addig a belső magfúzió is növekedni fog. Egyre
nagyobb mennyiségű, időben változó élőtömeg tömöríti a bolygónkat, igyekszik egyre kisebb
térbe, szaporodásra alkalmas életmag állapotba kényszeríteni
Nemcsak a halak nőiesednek, a környezetünk a savas részecskék kiszorulása miatt erősen
lúgosodik. Emlékezzünk arra, hogy a korábban 7 PH-s, átlagos Balaton vize ma már több mint
8,5 PH- körül erősebben lúgos. Ez az állapot mutatja a bolygónk, vagy és az élőrétegünk
valamely irányba túlfejlődött állapotának az elöregedését, a környezetből beáramló, erősebben
savas állapotú fiatal részecskék már elakadnak az őket szimmetriába hozó termoszférában.
Az életterek elszemetelődése és a szükséges rendszerváltozás jelzői:
A jelenlegi szemétgyűjtés szisztémája, rendszere és szervezettsége alapjaiban hibás. Nem
tiltani kell értelmetlenül az egyre több élethulladék szemét lerakását, egyre jobban
megdrágítani az elszállítási és átvételi költségeket, mert az időben növekszik azon
elszegényedő szervezetek száma, akik már így sem tudják megfizetni az elszállítási
költségeket. Ez a következménye, hogy a veszíteni való nélküli nincstelent nem lehet a már
neki nem ártható, de nem is segítő, általa nem támogatott jó dologra kötelezni. Az illegális
szemétlerakás növekedése az egyik legjobb urbanisztikai mutatója annak, hogy egyes életterek
elöregednek. Ha felszaporodnak a centrálisan fejlett városok körül a bádogvárosok, a
szegénynegyedek, ha az illegális hulladéklerakók egyre több helyen tűnnek fel és híznak egyre
vastagabbá, akkor a szemét nemcsak ellepi a környezetet, hanem egyre nagyobb teret hódít
magának a kiszámíthatóbb, élhetőbb környezettel szemben. Amíg a törvényhozók nem veszik
tudomásul, hogy a lerakás elleni törvények értelmetlenek, nem élethűek, nem alkalmasak a
további lerakás meggátlására, a szemetelés visszafordítására, addig hiába hozzák egymás után
megszokásból, rosszul beidegződött rutinból az egyre nagyobb szigorításokat, fenyegetéseket,
azok következményei mindig éppen azokat sújtják, akik a lehetőségek szerint még betartják a
törvényeket.
Bár a szerző nem ismeri azokat a maguk körül megfelelő rendet tartani képes arab, Muszlin
szervezeteknek, a ló túlsó oldalára átesett élettereknek a megoldásait, amelyek még a papír
zsebkendő leesését is szigorúan büntetik, de az átlagos megoldást nem csak az elrettentés
fokozásával, hanem kettős szimmetria állításával szeretné megszűntetni. Az egyik

67
kétségtelenül a törvény azon mértékű szigora, amely képes a szemetelő alanyokat abba az
irányba a tudaton át is befolyásolni, hogy a lehetségesen ésszerű mértékig kockázatossá teszi a
dolgot, és akik elkövetik e vétséget, azokat kellően differenciáltan éppen azzal büntetné, hogy
a saját lehetőségeikhez mérten jóval többet vonna el tőlük éppen azon hatásokból, amely nekik
a legfontosabb, amely a legjobban fáj. A szegény szemetelőn nem fog a pénzbüntetés, hiszen
már rég nincs mit elvenni tőle, tehát annak az elvesztését kell kilátásba helyezni, amelyet még
kellő értékesnek tart ahhoz, hogy az elvesztésének a veszélyeztetése a rend nagyobb
megtartására késztesse. De a büntetés, a szankció kilátásba helyezése nem ér semmit, ha az
ellenkező, a követendő magatartást nem jutalmazzuk. Moetrius megfordítani az elvárás
alapját, és ha rajta múlna, ettől kezdve nem fizettetne az emberekkel a szemét begyűjtésért,
elszállításáért, ártalmatlanítása jogcímen, hanem ezt díjazná. Ha Moetriuson múlna a
környezeti a szemetelés és a környezet szennyezés megszűntetése, akkor egymástól viszonylag
egyforma, mindenki által könnyen elérhető távolságra kijelölne az élettérben olyan gyűjtő,
lerakó központokat, a hulladék anyagok átmeneti tárolására, begyűjtésére alkalmas tereket,
amelyekre a környezetben élők akár munkára, vagy és bevásárlásra menet, a mindennapi
életáramlás közben le tudnák tenni a magukkal vitt, már otthon és a begyűjtése közben is
szelektálható szemeteiket. Miképpen a fém és papírhulladékért fizetnek a MÉH telepek,
hasonlóan, de sokkal közelebb egymáshoz, a differenciált lebomlási gyorsaság szerint
elszigetelt tárolókba lehetővé kellene tenni minden szemét beszállítását, és fizetni kellene érte.
Ez a költség, nemcsak hogy kevesebb lesz, mint az utólag elszállítás és begyűjtés, valamint az
ismétlődő szemetelés állandó takarítási költsége, hanem a magukat éppen-csakhogy eltartani
tudó hangyák ettől kezdve a már kifogyóban lévő, a megélhetéseiket már nem fedező, fém és
papírhulladékok gyűjtését azonnal kiegészítenék a mindenhonnan összegyűjtött, úton útfélen
talált és eltakarított szemétel. A jelenlegi megélhetési bűnözés, amely már nemcsak a Magyar
társadalom tűrőképességét tette végső próbára, hanem valamennyi a melegfúziós irányba
szakosodott, a csak jót magának kisajátító szervezetnél komoly probléma, azonnal
visszaszorulna, ha alternatív hasznos foglalatosságot találnának maguknak az élet peremére
sodródott hangyák. Miként a bölcsek sem születnek bölcseknek, csak azokká fejlődnek,
hasonlóan a bűnözők sem bűnözőknek születnek, hanem az idő sodrában a túl erős
szelekcióban fejlődnek szegénnyé, majd egyéb lehetőség híján megélhetésért már bűnbe
esőkké. Ezzel növekedne a társadalomnak hasznos foglakozás részaránya, csökkenne és
visszafordulna a környezet szennyezés. E folyamat költségeit az államnak a közös
bevételekből kell fizetnie, és meg kell találni a különválogatott, a homogénre szelektált
anyagminőségek továbbfeldolgozásra alkalmas megoldásait. A természetben nincs olyan
anyag, amely valahol valamire, valakiknek nem jó. Példaként említhető, hogy az életterére
egyre kényesebb USA a cián és a higanyfeldolgozás teljes vertikumát a fejlődő országokba
adoptálta. India hasznot húz abból, hogy még nem túlszennyezett az élettere, és befogadva a
higanyfeldolgozást, és bár ez mérgezi az életterét, mivel a környezetbe kibocsátott
szennyezőanyag eredője viszonylag kisebb a nemzetközi átlagnál, ezért a befogadásból
keletkezett probléma csak lokális jellegűvé zsugorodott. Hasonlóan járt Magyarország a távol
keletről befogadott ólomakkumulátor és autógumi gyártások befogadásával. Mivel a
megengedett kibocsátási (átlagos) kvóta alatt engedünk szennyező anyagokat a közös légtérbe,
nemcsak hogy látszólag büntetlenül tehetjük, hanem még eladhattuk a le nem kötött
terhelésből másoknak, akik helyettünk szennyezik a bioszféra légterét, miközben nekünk
fizetnek érte. De ami globálisan csökkenő probléma, az lokálisan növekvő zavart okoz. Azzal,
hogy az adminisztrációs intézkedéssel az EU és a fejlett államok átmenetileg a szőnyeg alá
söpörték a problémát, attól még kilóg a lóláb és nem oldottunk meg semmit. A kibocsátás
területi eloszlása, a keveredés és a helyi koncentráció ugyan csökkent egy kicsit, a de a
kibocsátás eredője nemcsak hogy nem lett kevesebb, hanem a bioszféra terhelését tekintve
tovább nőtt.
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A szelektált hulladék anyagot, annak a sűrűsége, hasznosíthatósága, energia befektetés, vagy
és szállítási igénye szerint is elkülönítve olyan tovább feldolgozó, sűrítő, lebontó, átalakító,
vagy éppen a lebontást meggátoló bázisokra át kell alakítani, amely a mérgek kioldódását
semlegesítést mindaddig megoldja, amíg gazdaságos feldolgozásra érdemes mennyiség
valamelyik hulladék anyagból nem keletkezik. Ezekből sűrűség szerint eltérő rétegeket lehetne
létrehozni, amelyeknél centrifugával el lehet választani a nem egyforma sűrűségű
életanyagokat, a még gazdaságosan visszanyerhető maradék hulladékokat és a tovább
feldolgozható, életbe visszahozható életanyagokat, míg a már egyértelműen semmi másra nem
jó maradékot a legközelebbi térségekben megfelelően elosztott erőművekbe lehetne
továbbítani. Ha a kicsi és szegény hangya részecskék, és mások is, ha több hulladékuk
keletkezik, azt leadva becserélhetik élelemre, más hasznos nekik éppen szükséges anyagokra,
hatásokra, szolgáltatásokra, akkor az élet felszíne tisztábbá válik. Ez esetben a
részecskehordozók egyre nagyobb tömege indulna meg a körzeti lerakóhelyek felé,
begyűjtenének minden leadható, eladható hulladékot, amiért energiát, (pénzt) kaphatnak. Ez a
szimmetria központokba elhelyezett hulladéklerakók felé ható folyamatos áramlásokat keltene,
amelyben a lerakók felé áramlásban még haszonanyaggal, elavult információs újságokkal, és
leadható sokféle minőségű, a térbe besűrített hulladékkal megrakott, teherrel menő részecskék,
kifelé már kisebb tömegméretben, e terhek nélkül, csak energiával, élménnyel feltelve
áramolhatnak az eredeti, de a centralizációs megoldással tisztába tett élethelyükre vissza. Ha a
hulladékgyűjtők felé teherrel áramlók befelé ható kinetikai lendülete, tömegeredője még elérte
az észlelhetőség szintjét, akkor a terheiktől megszabadulva kifelé már e felesleges terhek
nélkül száguldó fuvarosok az észlelhetőség szintje alá kerülhetnek e kicsi tömegméretet,
kinetikai hatást már megfigyelni, mérni és ellenőrizni nem képes, ehhez megfelelő eszközzel
még nem rendelkező megfigyelőknek. Ez az oka, hogy a gravitációt, a befelé áramlás hatását
sokkal könnyebben észleljük, hogy miközben e kinetikai erőket már mérni tudjuk, az
antigravitáció hatást keltő, a terhei nélkül kicsivé és könnyűvé váló anti irányba kifelé áramló
részecskéket már nem észleljük, a hatásaikat kevésbé tudjuk mérni. A kölcsönható
képességünk, a nagyobb azonosságunk miatt, a befelé áramló, itt maradó anyagokkal nagyobb,
mint azok beszállítóival. Csak a befelé érkező energiára figyelünk, miközben a bennünket
elhagyó lelkeket, az életanyagok, információk valódi szállítóit már nem becsüljük meg eléggé.
Lásd a korszerűtlenné váló lapok, újságok információ hordozó begyűjtési és elégetési
lehetőségét. Ami már semmire sem jó, de éghető, redukálható, vegyileg lebontható, vagy és
oxidálható, hozzáadással, sűrítéssel nagyobb, értékesebb tömegre növelhető azt el lehet égetni,
a hőként hasznosítható, de akár az átalakítható energiát vissza lehet nyerni. A már semmire
sem jó szilárd, nehezen lebomló ionos hulladékokat, az építési maradékokat, akár nukleárisan
vagy másképpen szennyezett életanyagokat a még élhető minőségre megtisztuló életterekből el
lehet távolítani, be lehet őket sűríteni, ki lehet dobni az életterek között fekvő senki földjére,
az átlagos élőrétegekbe, vagy a már egybefüggő, jól szervezett hidegfúziós élettér
szimmetriapontjaiban létesített, fraktálrendszerbe szervezett, a valódi élettértől átlagos
neutrális, már nem befelé. És még nem kifelé, hanem kerületi (lamináris) rétegirányban áramló
részecskékkel jól elszigetelhető fúziós erőműveibe lehet őket hordatni. Néha, amikor már
valamelyik centrális erőműben túl sok élethulladék, szemét felhalmozódik, egy-egy
robbantással sokkal jobban is be lehet sűríteni, szarkofágokba lehet temetni, és a nukleárisan is
elszennyeződött, túl sok magas áthatolóképességű részecskével szennyezetté váló térrészekben
még jobban körbe lehet őket szigetelni, elválasztani az életre alkalmasabb, jobba ellátott,
jobban szervezett élőrétegek térségeitől.
Vegyük észre, hogy a körülöttünk lévő élettér pont ilyen rendezettségű és ebben a
szervezettségben változik. A centrálisan elhelyezett szemétégetők felé a szegényebb, de a
saját életterükben nagyobb rendet tartó részecskék által szállított élethulladékok, maradékok és
szemetek, az élet törmelékei, valamint az általuk befelé szállított, mélyhűtött, rideg törmelékek
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adják a Föld és a bolygók, a csillagok időben növekvő anyagát, amelyek befelé haladó, de
centrális irányba, a lerakó központ felé rendezett áramlása kelti a gravitációt, az elhasznált
életanyagot és a szállító járműveket is befelé sodró transkozmoszi szelet. A szelektálandó
életanyagok a gravitációs és más életszerveződésekből kidobódó energia hullámokra bízva
szállított anyagok a centrumok felé haladnak, miközben a szállítóik már szelektált, kisebb
sűrűségű, kisebb tömegű, de lendületbe hozásra képes pénzenergiával jönnek vissza. A kisebb
és nagyobb szelekciós terekben, amiket mi életközpontoknak ismerünk, elválasztódik
egymástól a szállítmány és a szállító. Néha árucsere, hatáscsere történik, és egészen más
természetű, minőségű könnyű, a környezetükben hiányban lévő életanyagokat visznek vissza,
mint amiket befelé szállítottak, és ha egy-egy lerakó mégis nagyon megtelik, és a fúzió idő
előtt beindul, akkor a szállítók visszafelé kimenekítik a még értékes anyagokat és a bennrekedt
fontosabb szervezőiket.
A legbelső rétegekben dolgozó, a tényleges szelekciót elvégző, e munkakörülményeket és a
vele járó környezeti hatásokat elviselni képe fejlett melegfúziós szervezetek, az ördögök az
élet bányászai, akik a nehéz földalatti szelekciós munkát elvégzik, és a még az életre hasznos
életanyagokat, elválasztva a semmirekellőtől, visszafordítják a körforgásokba. A szelekció, az
érzelem és a kötődés ellenében, a saját haszon megszerzése érdekében végzett elfogulatlan
válogatás, nagyon meg van fizetve, ezért válnak gazdaggá az isteni közösségnek szelekciót
végzők. A szubjektívvé váló szelektálók sok számukra hasznot hozó, más értékekre
elcserélhető haszonanyagot és energiát különíthetnek el maguknak, elcserélhetnek,
értékesíthetnek más hatásokra. A sok energiát szelektáló, ilyen életminőséggel foglalkozó,
nagyfogyasztóvá váló élet, a mások által kellően meg nem becsült dolgokból, de még valahol
jól értékesíthető dologból vagyonra, nagyobb tartalékokra tehetnek szert. A hidegfúziós élet a
szeretetet, az érzelmet, a megbecsülést és az erkölcsi, etikai értékeket jobban megbecsüli,
többre tartja, mint az ilyen igényű élethez kisebb mértékben szükséges energiát. Amit viszont
nem becsülnek meg kellően, az eltávozik azoktól, akik érdemtelenül bánnak velük.
Az élet változtatóképes energiáját szelektálók, is sikeresen kiválogatják maguknak az eléjük
kerülő, őket körülvevő környezetből azokat a jó hatásokat, amely az értékrendűknek megfelelő
fontos. Ezek a jó hatások, a nagyobb anyagi tömeg, teher nélkül más bármilyen körülmények
között könnyebben átváltható, más értékekre cserélhető hatások, a műtárgyak, az arany, a
pénz, a teloméra kupaknak alkalmas házak, az ingatlanok. Akik azonban tartósan válogatnak,
együttműködnek egy anyaggal, minőséggel, akik a pokol munkásaivá válnak, azok az
erkölcstelenné, etikátlanná, harácsolóvá és kapzsivá váló környezet által elkerülhetetlenül
érintetté válnak, beszennyeződnek, egyre rosszabb erkölcsi minőségbe fejlődnek át. Ezek az
átlagos élet felszíne alatt, annak a belsejében szinte láthatatlanul dolgozó szerveződések csak
az általuk létrehozott hatásaik miatt válnak észlelhetővé. Szinte minden olyan koncentrált
energiát, jó hatásokat tartalmazó tartós értéket begyűjtenek, amely könnyen tárolható, kevés
törődést igényel, értéktartó, bármilyen más értékre minden körülmény között könnyebben
átváltható. Az átlagosnál erkölcsösebb életet megrontó, világi jó hatásokat maguknak
túlságosan kiválogató, a rossz életet a jótól elválasztani képes szervezetek, azzal tesznek jót az
élőrendszerben, hogy ha megfelelően kiszedik a környezetből a világi dolgokban nekik
szükséges előnyös, elmocskosodott hatásokat, ezzel lényegében tisztává fejlesztik az ilyen
hatásokban redukált, átnevelt, jobb életre vágyó környezetet. A szelekcióval érintett
szerveződések hamarosan megértik, hogy milyenek az átlagos élet valós értékei, és miután az
életidejükből elvont jó hatások miatt megismerik az igazán rosszat, szembesülnek az izotróp
valósággal, átélik a vesztés, a magára hagyottság, a fájdalom, a gyűlölet, majd a szeretet
felemelő érzéseit, a megváltozáshoz szükséges stációkat, megtisztulva az életnek káros
hívságoktól maguk is tisztábbá, együttműködő képesebbekké válnak.
A szelekciós munkáért gazdag fizetség jár, a lélek eladását, a szennyes munkát jól meg kell
fizetni.
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Ne felejtsük el, hogy az ellenkező aspektusból megértett térben is az az eredmény jött ki, hogy
a melegfúziós térrészekből kidobott szerveződéseket összegyűjtő hidegfúziós isteni környezet
is abból gazdagodott meg, hogy befogadta a melegfúziós környezetek szemetét, az anyagi
minőség felé fejlődő élet hulladékát, az Isten eredeti foglalkozása ószeres és haszonanyag
kereskedő, a közös élettérből mindent begyűjtő. Szó szerint, az isteni szervezet, az általunk
megismert szervezettségű anyagi valóság felé fejlődő élet kibocsátott hulladékából épített
nagy azonosságú, sok lélekkel rendelkező mennyei birodalmat.
Ami a melegfúziós központokba hordott, szállított éghető, vegyileg vagy más módon
lebontható, redukcióba, vagy fúzióba segített szerves anyagokból a nagy életnyomáson elég,
kiég és elgázosodik, az a hidegfúziós környezetbe szállítva, lehűtve, a nagy együttváltozó
közösségbe visszatérő megtért báránnyá válik. A rugalmas és bármerre könnyen elhajló
lélekanyag közé keveredő, rideggé tett, majd nagy sebességgel egymásnak ütköztetett még
nagyobb különálló közösségbe kiérő szervetlen anyagok ripityomra törnek, elporlódnak, és
mindkét eljárással magas hatásfokú szelekciós lehetőséghez jutunk. Míg a melegfúziós
térrészekben a nagyobb sűrűségbe épülni képes melegfúzióban szaporodó állománytól
elválasztódik és eltávolítódik a még sok lélekkel bíró anyag, amely visszaküldetik a saját
életterébe, addig a környezetben kiégett lehűlt ionos anyagok kiszelektálódnak, elporladnak, a
kényszerű közös szervezettségtől szabaddá válnak, nagy érzékenységű lélekanyaggá fejlődnek
vissza.
Az élethez azonban legalább három egymástól jelentősen eltérő minőségű életanyag
szükséges. Kell a szerves élő, tudatos építő, és kell építhető, teloméra váznak, és védelemre és
ionos háznak alkalmas, de ezeken felül kell az átlagos, vegyes szállító, a felhasználó, és az
anyagokat a hatásokkal és az építőkkel együtt felhasználó. A szállító, a szállítmány és az áru
keveréke, az átlagos, amely az élő, aktív szerves, és a megbízhatóbb, de inaktív, szervetlen
anyagok (sofőr, a szállítóeszköz + rakomány) megfelelő keveréke és kell éppen inaktív
állapotban lévő, pihenő szervetlen ionos anyag, amely a lerakókban pihenve, vagy és a rideg
izotróp valóságba áramolva tartalékként várja az elporlódást, az átalakítást, a feldolgozást. Az
örökkévalóság óta tartó szelekcióban azonban az ide – oda szállítók (szent hármasai) mellett
kifejődtek a hidegfúziós átalakításokat, az elporlásokat és az újjáépítéseket szervezők, és
hasznos szerkezetbe építők, valamint az elgázosítandó szerves anyagokat lebontók, a
haszontalanná váló életet semlegesítők. Ha az életanyag mennyisége, tömege véges és előbb –
utóbb analóg élettel körülzárt, zárt térbe kényszerül, akkor a saját élettér, a térség betelésének,
méretének és befogadó, átalakító képességének a függvényében át kell élnie az élet
valamennyi átalakulással járó stációit. Kicsi élettérben, kevés szereplővel ez nagyon gyorsan
megtörténik, ezért a tömegszám és a rá jutó térfogattól függően, nagyon gyorsan lejátszódó,
más minőséggé átalakuló életkörforgásokban vehet részt.
Az életünk és a jelenünk valósága szerint, mindenki eldöntheti, hogy éppen melyikbe tartozik
az eredője, de ez nem változtat azon a tendencián, hogy az adott munkakörben foglalkoztatás
rotációban történik. Akik már túl sokat dolgoztak a szerves, romlandó anyag szelekciójában,
azok egy idő múlva a szervetlen anyagok lebontására, is ilyen nekik pihentető környezetbe
mennek át. Ugyanez történik időnkként fordított rotációban. Akik már nagyon sokáig
dolgoztak poros szilikátos, a lelket megmérgező helyeken, azoknak egy idő múlva felüdülés a
meleg és párásabb föld alatti barlangokban a portól megtisztult párás eltérő levegő.
A benzinkutak és a gázátfejtő állomások, így a szemétszállítás egyik legnagyobb hátránya, hogy
miközben betöltik a friss üzemanyagot a tartályba, vagy a szemetet a konténerekbe, a kukákba,, az
elszállító kocsikba, a régi anyag mindig kiszorítja a bent lévő, már elgázosodott bomlási termékek egy
részét. Míg a folyékony és a gáz állapotú illékony anyagoknál a hűtéssel és a desztillációval,
lecsapatással viszonylag könnyen le lehetne kötni és besűríteni e gáz alakban a környezetet nagyon
szennyező, sokszor robbanásra kész keverékeket, addig a vegyes, semleges gázokat tartalmazó
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szemetes kukák és elszállító konténerekből kiszorításra kerül bomló gázok visszanyerése még
megoldásra vár.

Folytassuk a térben folyó életváltozás, az anyag és életcsere többféle aspektusú
értelmezési lehetőségét egy másik gondolatsorral.
Bár az élethez a legjobb analóg hasonlatot a térben információkat és energiát kergető életre a futball
analógia adja, ez a játék a legnagyobb azonosságú a térben folyó életjátékkal. A két térfél játékosai
egymás ellen játszanak, mindent megtesznek a saját csapat győzelme, a siker érdekében, de ha szól a
síp és fordul az életkerék, akkor térfelet cserélnek, és attól kezdve az ellenkező térfél felé kezdenek el
hajtani. A játékosok keverednek egymással, időnként egy-két játékost lecserélnek, a játékosok és a
csapatok belső összetétele, és a tér ahol játszanak, a pályák is változhatnak. A meccs és a felkészülés
azonban nemcsak a látott színtéren a reflektorfényben lévő pályán folyik, hanem az öltözőkben és a
tartalék pályákon, valamint már jóval előbb az otthoni klubokban is.

Járjuk körül gondolatban az élet lehetőségét eltérő aspektusokból.
A távoli múltban, vagy a hozzánk képest a fejlettebb jövő állapotában változó szervezetekből ki és
eláramló, de hozzánk képest nagyon fejlett, a jövő állapotú lokális térrészekből származó, magas
áthatolóképességű részecskék lendülete, kölcsönható képessége megszelídül mire hozzánk ér, és
szimmetriába képes kerülni a sokkal közelebbi, a bolygónkon át érkező, szintén a lendületében
lecsillapodó, vagy és a belső rétegekben elnyelt lendületű, visszavert, vagy már kifelé áramló,
megtérő Orgon részecskékkel, sokkal későbben és közelebbről elindult gondolatokkal. Az sem
lehetetlen, hogy a legfejlettebb távoli terekből a bolygónk belső rétegein áthaladni képes, már
nagyon fejlett de a központi térrészekből áthatolt részecskék megfáradt lendülete, és az itt folyó
változás termése az, amely kifelé áramlik. Miként a vásárból hazatérő falusi gazda, betér a városszéli
kocsmába egy kis tereferére, fröccsre - e fejlett lények is kölcsönhatásba kerülhetnek a belső
fejlettebb térrészekből kifelé, vagy befelé áramlásuk közben.
Befelé haladó, nagy áthatolóképességű radiális részecskék milliárdjai haladnak át
másodpercenként a föld teljes keresztmetszetén, de ezek közül sok csak a kifelé haladás során
kerül fékezett kölcsönhatásba, a lendület elnyelődésére, átadására, párkapcsolatba épülésbe, azaz impulzusba
a belső rétegekben keringőkkel, amelyek hozzájuk képest már nem merőlegesen, hanem éppen
magas kölcsönhatás átvevő képességű, nagy azonosságú irányba áramlanak. A kifelé áramló, a
tudatban, vagy és a lendületben fejlett részecskék még sok energiával rendelkeznek, de kellően
idegen, eltérő irányrendezettségű a céljaikkal, a haladási, fejlődési irányukkal éppen ellenkező,
vagy megegyező irányba, velük szembe, vagy azonos irányba haladó más térrészekből
származó részecskékkel. A jól megtervezett keresztüláramlásban, csak egy a mérleg nyelvét
betöltő kicsi létszámú saját kisebbség, a Kupidó szerepet betöltő fejlett részecskék jelenléte
kell, akik a kiszámított irányt egy kicsit a megfelelőre módosítva, egy gyenge kölcsönhatással
a terünkön és az időnkön átáramló részecskék irányát megváltoztatva, azokat egymás ellen
ható, az életteret megtermékenyítő, mássá, átlagossá tevő, közömbösítő, semlegesítő
impulzusba, vagy és – egy vagy több eseményben felbontó, lassan a lendületenergiát
felemésztő energiaátadó, életfolyamatba, párkapcsolatba segíti. A terünkön és a jelen időnkön
átáramló részecskeenergia nagyobb azonosságúvá tett, kölcsönhatásba került, megfertőzött
azon része, amely érintetté vált a saját térben élő Kupidó lélek részecskék által, már sohasem
lesz a régi. Az iránya, a célja megváltozik, lassul, elterelődik, majd a rendezettsége több kis
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lépésű átalakulásával az őt megérintő tér analóg rendezettségű engedelmes részecske
polgárává válik.
A távoli nagy energiaszintű esetleg felmenői, az elődeinken megváltozó, vagy azok által is megváltoztatott,
más terekből visszaverődő múltbeli (információs) hatások ránk ható, a közelünkben, vagy és
bennünk is változó mikroszféra, az ötödik dimenzió alacsony energiaszintű, de a közelsége miatt magas
kölcsönható képességű eredője, kerül bennünk és a jelenünkben, a látható szervezeti szinten és
felületen, a jelen felületi állapotát ki és megrajzoló kölcsönhatásba. A belsőbb rétegekben

ilyenkor eltérő eredőben van a jelen, míg a külsőkben, az aura rétegeiben hasonló, de
múltbelibb, más állapotban.
A szimmetriasíkban kifejlődő életspirálok, nemcsak a kiszóródó, a saját tengelye körül forgó,
vagy és a környezeti áramlások által is forgatott melegfúziós szerveződések uszálya, hanem az
élőrétegekben, az életsíkokban is az élet kellő azonosságú, egymással szimmetriába került
részének a téridőbeli kiterjedési mutatója. A szimmetriában lévő, de több határfelülettel lezárt
térrészeken, mindig kialakulnak olyan átjárók, térbeli lyukak, amelyeken át tud szivárogni az
egymással is keveredő azonosság a szomszédos rétegekbe. Az ilyen átjáróknál kialakuló
kétirányú forgalom, homokóraszerű kettős kúpba, egymásnak tükrözött felületet adó
élettölcsér párba kirajzolja az egymással szomszédos élőrétegekben kifejlődő, idővel átlagosba
keveredő életváltozatok azonossági határait. Ez a homokóra alakú, legalább kettős
szimmetriával rendelkező trombita alakú élettölcsér valójában sokkal több, összetett,
többszörösen visszacsatolt szimmetriával rendelkezik, amelyben bármely oldalon megváltozó
állapotok a másik oldalon azonos hatáseredőjű, de ellenkező hatásirányú reakciót váltanak ki.
Ez csak akkor lehet, ha ez a tér réteges és membrán szerkezetű, és ha ez az érzékeny
szimmetriát, az egyensúly változását mindenkor követő membrán, vagy és membránrendszer,
amennyiben valahol valamelyik irányba elmozdul, akkor amennyivel behajlik az egyik oldalon,
azzal megegyező kipúposodás fejlődik ki időben némileg eltolva, a másik oldalon.
A már több könyvben bemutatott, a világegyetemmel analóg szerkezetű élettölcséren kívül,
nézzünk meg néhány ennek megfelelően viselkedő, reagáló téridőben változó szervezetet,
hogy az élet változásban átalakuló formáit eltérő aspektusból megfigyelve a többi oldaláról is
megismerjük.
. ábra:

Az ábrán bemutatott gyökeres fa, hasonló, analóg, a
szimmetriafelületen átáramló rendszert képez. A légtérből,
az aurából nagy sebességgel lefelé zuhanó neutronok,
fotonok és az esőben elnyelődött vízcseppekbe szerveződő
töltések átjutnak a felszín által létrehozott sűrűségi
közeghatáron, határfelületen, lejutnak a gyökérzónáig, és a
gyökérzónai melegfúziós környezetnél kisebb sűrűségű
átlagos anyagokból gyökereket építenek. A talaj felé átjutó
nagyobb sűrűségű részecskék és a visszaverődött már
kisebb sűrűségű részecskék építik fel a felső rétegnél,
közegénél nagyobb átlagos sűrűségű törzset. Az elágazások
mutatják az áramlási minták által meghatározott
hajtásirányt, a neutron előőrsök által kisebb ellenállásúvá
tett füzércsatornák, töltéspályák alakját és elágazásait.

Az alsó és felsőrész között időeltolódással rendelkező lendület és tömegszimmetria,
valószínűbben eredő időbeli hatásszimmetria áll fenn, van tartósan egyensúlyban!
A környezeti térben éppen nem domináns szervezetek alternatív szimmetriái adják az élet
terének a határait, a dominánsak lehetséges méretét, és a terjeszkedés lehetőségét. A nagyobb
szimmetriában álló, az adott térben éppen domináns, kellően korszerű szervezetek, térátjárókat
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biztosítanak a határfelületekkel lezárt egymás mellett lévő kellő azonosságú élőrétegek között.
A látható szervezeti forma két, (négy, vagy akár hat) oldalán ellentétes, átmeneti sűrűségű,
kevert, köztes állapotú, éppen nem domináns szerveződések foglalják el a tér kevésbé fényes,
nem kitűnő, általunk éppen nem, vagy átlátható kisebb fejlettségű szinten lévő részeit, amelyek
azonban a jelenlétükkel nemcsak megszabják a térbeli kiterjedésünkön belüli, az együttes
hatóképességünk (Shengeni határokon) belüli lehetőségeit, hanem külső határokat is adnak a
közöttük éppen dominanciában uralkodó, lendületben lévő, az életenergiát és a változást
magukon átengedő közös szervezeteknek. Lásd a lila körökkel határolt, de éppen nem domináns
szervezetekkel kitöltött teret és a későbbi felülnézeti ábrákat.

Az egyediségben és a bonyolultságban a legfejlettebb állapot alul a gyökereknél, az azonosságban a
legfejlettebb állapot a fa koronájában fejlődik, de az életben a környezet hatásainak a legjobban
ellenállóképes, az időben legstabilabb állapot, a legnagyobb szimmetriával rendelkező átlagos
térrészben, a fa törzsében található.
Ésszerűnek tűnik az a következtetés, hogy a két ősanyag egymással keveredő, néha vegyülő, de teljesen
sohasem összeolvadó, eltérő tulajdonságú, de legalább eltérő sűrűségű (gazdag és szegény)
részecskékből áll. Ha e részecskék homogén közegként elkülönülnek, hidegfúziós részecskékből, nagy
tömegsűrűségű, a széthúzás ellen nagy ellenálló-képességű anyagba (a tiszta őshím, férfi mezőbe)
szerveződhetnek. Az elkülönülés ellentételeként a másik ősanyag, ezzel egyidejűleg egy nagyon kis
tömörségű, könnyű, szupravezető, a hatásokat ellenállás nélkül átengedő szuper-folyékony, légies
közeget alkot. E két anyag sokféle variációban és tömegben, energiaszintben keveredhet egymással,
amely az evolúció sokszintű párhuzamos palettáját sokmilliárd eltérő életvirággal díszíti. A két anyag
együtt a teljes tudást képviseli, tehát nem élhetnek a résztudással egymás nélkül. A két anyag egymást
kiegészítő őspárt, a keverékei szintén egymást kiegészítő tulajdonságú utód-párokat képeznek.
Az emberi szervezet, alsó része, a lábaival, a gyökereivel a
melegfúziós talajréteghez kapcsolódódik. A szervezet
melegfúziós eredőjű alsó része jobban bemerül a talaj feletti kb.
1 m magasságban, a legnagyobb szimmetriában lévő réteg alatti
melegfúziós térrészbe, amely miatt a szervezetünk ezen része
melegfúziós eredőjű. A lábak azért erősek, mert a folyamatosan
sok melegfúziós, megszelídített kifelé áramló energiát kapunk a
fizikai matériát képező talajra támaszkodó gyökereinktől.
Melegfúziós szervi részek, a szaporodó szervek, az emésztő
szervek, a bélrendszer a hashártyáig, a lábak, és a láb-újjak a
gyökereink. A szerveztünk felső harmada hidegfúziós eredőjű,
férfias, megfontolt, neutrális, racionális, amelyhez a fej, az
idegrendszer és az ideghálózat, a tüdő, és a nyelőcsővel a légúti
részek tartoznak. Az átlagos köztes szervezeti állományunk a
mell, a szív a gyomor valószínűen a mellhártyáig, a kezek és a
kézujjak az ágaink maradványai.

Leonardo emberi ábráján bemutatott szimbolikus emberi életbuborék, szervezet, az ember
gyökerein a lábujjain keresztül veszi fel az energiát, és a kezein keresztül adja le, amely az
életfánk ágainak tekinthető. Az ábra azonban nemcsak azt mutatja meg, hogy az emberi
életkör, mekkora tért ölel fel, tölt ki, hanem arra is utal, hogy mi ennek az életkör fő
szimmetria iránya, és ez hogyan illeszkedhet, egy erősen kitöltött, analóg emberekkel telített,
vagy és túltelített térrészben a más emberi életkörök, a környezet kitöltéséhez. A tér hasonlóan van
kitöltve fehér és fekete, fényes, energiát éppen befogadó és leadó, sugárzó, az arany áldott
állapotában lévő szervezeteken kívül, szürke és barna eminenciákkal, átlagos, vagy az alatti
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képességű, energiaszintű, állapotú, a környezetből nem kitűnő, nem feltűnő, de együtt
szervezett és a közös hatótérben együttműködő szervezetekkel.
Az ágakban, a
karokban, a
mellrészben
hidegfúziós lendület
összegződés, és
DNS elágazás,
kereszteződés

Férfias, hidegfúziós felmenők életbuborékja
A melegfúziós eredőjű
hastér és a hidegfúziós
eredőjű melltér között,
átlagos eredőjű fiatal,
együttműködő-képes utód
állapotba keveredik az élet,
és innen áramlik szét a
szervezet külső és belső
differenciáltabb rétegei
felé.

Az oldalirányú
térrészeket a
semlegesebb
testvérek és társaik
töltik ki. Lásd a
következő ábrát.

Melegfúziós
lendület
összegződés,
hatáskoncentráció,
szaporodó szervek,
DNS elágazás
Nőies, melegfúziós felmenők élőrétege
Ha a Wordben a kép mellé kattint, megjelenik az inverz kép, és kirajzolódik a belső fő DNS áramlási rendszer szerkezete.

A berajzolt oldalirányú rokoni körök, olyan környezeti, mellérendelt, de együttváltozó
szervezeteket, komplex életbuborékot, ebben élőrétegeket környezetet képező aurát, ábrázolnak,
amelyek az egymáshoz képest ellenkező hatásaikkal kiegyenlítik egymást. A köztes, jelen
idejű térészben egyidejűleg jelen lévő oldalirányú rokonok, a testvérek és társaik csak együtt
semlegesek. Az idegenebb vők és sógornők azonban gerjesztőbbek, mások, és a nagyobb
azonosságú, de a hatásaikat semlegessé tevő társaikkal éppen oldalon ellenkező irányba
áramlanak, de mindenképpen részei a közös szervezettségű, egymással együttműködő térnek.
Körben legalább (statisztikai valószínűséggel) hat oldalirányú rokon szervezet, (a testvérek és a társaik
egyidejűleg, a jelenben élő párosai) részecskéinek az együttműködése biztosítja a jelen állapotának
az oldalirányú térbeli szimmetriáját. Lásd felülnézetben az ábrán. Az éppen szemben elhelyezkedő,
fordított állású társ (most nincs ábrázolva) ezt az első hatóképességi területet megnöveli, védi a hátországot, mert
a figyelme és a koncentrálási képessége, a hatóképessége arra terjed ki. Társ nélkül az élettér védtelenebb, kisebb
hatóképességű, nem teljes, nem komplex.
Anyai szervezet

Az életbuborékban éppen energia többlettel, pozitív
energia felesleggel, anyagi állapottal rendelkező
szervezet térbeli állapota stabil, a felmenői és a
rokoni, környezeti szereplőkkel együttműködő.
Látható, hogy az emberi szervezet szimmetria
rétegre utaló, görbült síkja, miként az ekliptika sem
teljes sík, hanem térgörbült pikkelyszerű
gömbszelet. A kezek és a lábak hatóképesebb
íveket képeznek a törzzsel, amely sok embernél
mindkét irányban kellően hajlott. Ez a hajlás utal az
életbuborék, az aura méretére és a szervezet
koncentrálási, fókuszálási képességére is. Az ábra a
szervezet hatóképességi első térrészét is bemutatja.
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Az éppen alárendelt szerepben lévő és energia hiányos, semleges kellő azonosságú, rokoni
szervezetek engednek, amikor a domináns szervezet, a közös akarata szerint a kezét, vagy és a
lábát mozgatja, és - miként amikor a hadsereg irányítója az általa irányított sereg balszárnyakat, vagy a
jobbszárnyat mozgatja - együtt mozdulnak el. A Leonardo ábrán könnyebben megérthető DNS
áramlási együtt szervezett rendszerben, az a szervrész, kar, láb, tüdő, szív stb. irányított, amely
szervrészben a közös tudat azonos, vagy egymással ellentétes, kölcsönhatóképes irányba
mozgatja a terében lévő, a tudati rendezettségében és az áramlási irányban is irányítható, az alárendeltséget,
az irányítást elfogadó, együtt cselekvő részecskéket, az érintett szervben éppen együttműködő
áramlás során, a közös akaratnak megfelelő elmozdulás fejlődik ki. Az azonos irányba
elmozduló szervrészben csökken az életnyomás, de megnő a gyorsulás, a hosszirányú
kiterjedés, felgyorsul az energiaáramlás, és lehűlő, összetartó, húzó irányú erőhatások
felerősödnek, következményként a sejtek az izmok összehúzódnak. Ugyanez idő alatt, az
éppen egymással szemben áramló DNS ágakban nagyobb életnyomás, párosodás, magasabb
impulzus sűrűség, nagyobb nyomás, ki és szétáramlás alakul ki. Az izmok a sejtek e része
megduzzad, a lokálisan magasabb nyomások, az azonos hatások egymással összegződnek,
erőkifejtésre, anyagot is mozgatni képes nyomó irányú cselekvésre alkalmassá válnak.
A helyzetet akkor fogjuk megérteni, amikor egy emberekkel teljesen kitöltött zsúfolt busz kanyargós
utakon haladásra több figyelmet fordítunk. A kitöltött térben a semleges, nem kanyargós úton az
emberek igyekeznek felvenni a legegyenletesebb térkitöltési lehetőséget, egymáshoz képest az átlagos
távolságot megtartani, miközben az egyikük szinte belefekszik a neki rokonszenves, kellő azonosságú
másik utas ölébe, de oldallal áll a semlegesebb másiknak, (viszont hátat fordít a nem kedvelt, utált,
nagyobb másságuk miatt ellenszenves alakoknak). Mindezt tudattalanul, hogy a busztérben lévő helyet
jobban kihasználhassák. Az emberi szimmetriasík a kezek, és a mellek irányába mutat. Amikor a busz
kanyargós útra ér, az emberek egyformán mozdulnak el, a közöttük lévő és kialakult arányok eredői
megtartódnak. A tudat alatt szervezett és egymáshoz alkalmazkodó közös elmozdulásban, csak akkor
tud az egyik ember elmozdulni a centrifugális erőhatásra, ha a másik, vele kellő azonosságú is abba az
irányba mozdul el, biztosítva az együttmozgást és a környezetváltozás által vezérelt együttes
alkalmazkodást. Ha valamelyik szereplő, utas a megszokott, kialakult rendtől eltérően cselekszik, és
fordítva reagál, azaz éppen ellenkező irányba mozdul el, pl. ellenkező irányba bedől a kanyarban, azt a
többiek a rugalmasan elmozduló tömegükkel kényszerítik a megfelelő helyzetben helyes, kifelé vagy
befelé ható közös cselekvési, elmozdulási irányra. Az ellenállóra, az eltérő rendezettségűre sokkal
nagyobb, azonos rendezettségre kényszerítő nyomás nehezedik, ezért összenyomódik, mert a kitöltött
tér továbbítja a környezeti szereplői többségének a közös cselekvését, közös akaratát, együtt
sodródását. Ha azonban a másképpen gondolkodók vannak többségben, akkor a kanyarban előre
behajlók kényszerítik az akaratukat az ilyen tapasztalattal még nem rendelkező kisebbségre.

Ha oldalirányból, az oldalirányú rokonok és a közeli hozzátartozók, a testvérek és társaik, a
jelenben élő gyermekeik aspektusából figyeljük az együttváltozó életbuborék szervezetet,
akkor az anyai energiával jobban ellátott első hatótér, a fő mozgástér felé enyhén, vagy
erősebben, az életbuborékjának megfelelően hajlott szervezetet fogunk észlelni. E szervezet
csecsemő korban még előre hajlik, majd átlagossá válva kiegyenesedik, szálfa egyenes fiatal
emberré nő, de idős korban, mint a megfáradt fa ismét meghajlik, és az idős életbuborék
méretének a csökkenése közben, egyre jobban a távolba meredő öregember kifejezéstelen
tekintettel réved az őt elhagyó részecskéi, az emlékei nyomába.
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Átlagos
kevert élettér

Az emberi centrális szervezet réteg
egy életszférát képez az aurával
együttes, közös életbuborékban,
amely éppen átlagos, megfelelően
keveredő, kellő bonyolultságba
épült, részben szilárd anyagi
sűrűséget ér el. A réteg görbülete
jellemző az egyéni fejlettségre,
állapotra, amely előtti tér
meghatározza az átlagos
hatóképesség,
a lábakkal és a
Anya
apa
kezekkel elérhető, megváltoztatható
szervezet
térrész eredőjét. A nagyobb energiát
leadni képes reakciótér elől
található, de az emberi szervezet a
Melegfúziós
nagy érzékenységű, nagy
anyai élőréteg
azonosságú részecskéin keresztül
sokszor meg érzi, hogy mi van
mögötte.
Átlagos, kevert genetikai anyagú utód réteg, a jelen, zöld, a homogénebb nyár a sárga, a
lebomló ősz a rozsdavörös, vagy idős korban már fehér téli rendezettségű élőrétege.
Hidegfúziós
apai élőréteg

Az emberi élőréteg, a jelenben élő szervezet állapota attól függ, hogy mennyire távolodott el
az apai és anyai és korábbi elődi szervezetek által létrehozott közös, kezdeti szimmetriától. Ha
egy szervezet az egyik szülőtől eltávolodik, a másik létrehozó felé közelebb kerül. Fiatal
korban még kicsi az életbuborék, amely az anyai méhben még csak 1-30 cm, de az élet során
kiteljesedik, a szimmetriasík kisimul, szimmetriába kerül az apai és a felmenői rétegekkel,
viszont idős korra ismét megváltozik, egyre kisebbé válik, újra meghajlik. A térben és időben
differenciálódó, az élet végére ismét megosztódó élet-kifli az anyától, vagy az apai rétegtől
eltávolodóvá válik. Ha az átlagos utód az anyához közeledik, annak a hatása felerősödik, és a
szervezet egy időre elveszti a semleges eredőjét, a szimmetriáját. Ugyanez történik, ha az
anyától eltávolodva az apai szervezethez kerül közelebb, és annak a befolyása erősödik fel.
Hasonlóan a fej irányába lévő, férfiágú nagyszülői felmenőhöz közeledve hidegfúziósabb
eredőjűvé válik az utód, de a talajszint felé közeledő, differenciálódó melegfúziós része a női
nagyszülői befolyása alá kerül. Az élet addig tart, amíg a felmenői szülő szervezetek, és a
közös szervezetben a jelenben együttműködők kellő szimmetriában vannak egymással és a
körülöttük változó környezettel. Ha az utód élettér, vagy az őt védő környezet nagyon
eltávolodik egymástól és a közös szimmetriától, akkor az utód védtelen izotróp térbe kerülve
magas gerjesztésre és felnőtt kori erősen idegen, bomlasztó hatásokra számíthat.
Az éppen nagyobb térsűrűségben, magasabb változássűrűségben, egymással szimmetriában
lévő réteg lényegében egy olyan térgörbét, előre félig nyitott védő kupakot hoz létre, (mint a
teloméra), amely az utódtérbe a közös szimmetria terébe visszatelepülő elődi részecskéknek
köszönhetően az életidő alatt mindig újraépül, és ezen fokozottan védett életidő alatt a
jelenben élő szervezettség képes ellenállni az élet, a természet sodrásának. A körülötte változó
téridőben előre és vagy hátra mozoghat, haladhat benne. Ha azonban elfogy e védőkupak, mert
a térbeli és helyzetbeli szimmetriát elvesztő utódtérből eltávoznak az aurát képző már nagy
érzékenységű, elporladt elődi részecskék. Ha a védőréteget mindig újraépítő, de a
szimmetriahiány vétségébe kerülő utódot a benne megélni már nem képes, az elporladásuk
miatt nagyon illékony, sérülékeny, szimmetrikusabb életteret igénylő ősi felmenői lélek
részecskék elhagyják, ekkor rosszra fordul a sors, és a szervezetben megszólal a lelkiismeret, a
még megmaradt lélek, hogy miért hagytál el engem istenem?
Az életként átélt szervezettség halandósága azonban megállítható. Ha a szervezet minden más
szimmetriát megtart, azaz megtartja az élet majdnem valamennyi rendjét, szimmetriáját, akkor
az idő szimmetriájában szimmetriasértést alakíthat ki, azaz szinte örökéletűvé válhat. Ez
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azonban nehezen megvalósítható, és csak nagyon keveseknek sikerül, mert a környezet is
folyton változik, és a nagy energiaszintű távoli rokonok, támogatók elhalása, jelentősen
megváltoztatja, a kialakult életváltozat megélhetésére sokszor alkalmatlanná teszi a
környezetet.
A tér határfelületekkel meleg és hidegfúziós állapotban lévő részekre, ezen belül fraktálrendszerben
egymással analóg módon együttműködő szervezetekre és alszervezetekre bontódott, amelyek a
térben keletkezett eseményekben átalakuló részecskeszervezetek életbuborékai. E buborékok
kialakulásukkor még homogén, nagy azonosságú részecske állomány, a térbeli
differenciálódás során, nagyobb tömeg és változássűrűségű, gyorsabban fejlődő,
differenciáltabb melegfúziós térfél-részbe, és ennél lassabban fejlődő, de nagyobb azonosságú,
a környezet terheit együtt viselő amorf térállapotú, szocializáltabb, kommunális jellegű,
állapotú együttváltozó szervezetekbe, anyagokba épülhetnek. Az eltérés és a másság azonban
nemcsak az anyagi minőségben és a szerkezeti állapotban más, hanem az életcélban, az
áramlási irány rendezettségében, a tudati állapotban, az életideológiában is eltérő. Ha azonban
a sors által adott, a csak kölcsön kapott életlehetőség, a kialakult életminőség már nem
megfelelő az adott szervezet, vagy annak részecskéi számára, lehetősége van az életáramlási
csatornákon át, az életfolyókban, időfolyókban, az Ariadné fonalában más térrészekbe, más
szervezetekbe átáramlani, életteret és szervezeti állapotot változtatni. A szervezett terek, az
életterek között átáramlásra DNS közlekedésre alkalmas magasan szervezett, folytonossággal
bíró életcsatornák azonban nemcsak azon a szinten fonódhat hármas rendezettségű életspirálba
amelyben a mikroszkópokban megismertük, hanem az élet valamennyi szintjén, sokkal
kisebben és sokkal nagyobban is kifejlődhet, közlekedésre alkalmas életcsatornákat biztosítva
a térben és időben folyó életcseréhez. Lásd az Internetről másolt a Galaxisunk központjából kiemelkedő
kettős, tükrözött hélix spirált.

Tegyünk egy gondolati kitérőt, hogy a korábbi ábrán már bemutatott faszerű, a gyökerekkel
a fejlettebb melegfúziós, anyai rétegekhez, az ágakkal, a nagyobb azonosságú lombozattal a
hidegfúziós felmenői rétegekhez kapcsolódó szervezetek életfaszerű analógiáját megértsük:
A Leonardo ábrában megrajzolt kezek és a lábak mozgási és cselekvési lehetősége, a
szervezett rendszerben együttváltozó DNS szervezettség, életáramlás, energia és információ
csere, a szervezett változás statisztikai eredője.
A DNS szintű, mikroszkópokkal már látható szervezetség, téridőbeli szimmetriát képez azzal
az őt tápláló, de a felbontási lehetőségünk hiánya miatt még nem látható, nagyobb
folytonosságú mikroszintű szervezetekkel, amelyek a szabad térből lekötődve érkeznek be az
életbuborékunkba, és a gerinccsatornák, a csigolyák tekervényeiben egyre nagyobb közös
időfolyóba, idegcsatornába épülnek. Ez az idegcsatorna azonban nemcsak az egész szervezete
hálózza be az agytól a lábakig, hanem folytonosságot képez az életbuborék többi szereplőivel,
és a rajta kívül lévő környezeti szereplőkkel is. Ezek valamely szervezettségből szabaddá váló
de még változtatóképes részek egységei, a térbe kerülve, azon át a közös élettérből lekötődve,
mint a z őt alkalmazó, foglalkoztató, és nekik teret adó szervezett rész új bázisai, a tudásukkal
a hatásukkal és a változtató képességükkel hozzákapcsolódnak a közös szervezet nyitott
bázisaihoz, páratlan alvégeihez, az éppen szabad, leány, vagy fiúnemű, kötődési kapcsolatot
kínáló lehetőségeihez.
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A DNS energiaszintű,
tömegszámú szervezetben
az északi féltekén lévő
leágazás az apai
hidegfúziós környezetbe
nyúlik, míg a déli
melegfúziós eredőjű
térrész, a gyökereivel a az
anyai élőrétegbe
kapaszkodik, onnan kapja
a számára megszelídített
életenergiát.

Leágazás és beérkezés a
fejlettebb, nagyobb
változássűrűségű,
melegfúziós rétegek felé,
ezekre a lábak és az
újakban továbbágazó
gyökerek adnak
lehetőséget.

Leágazás a karok, az
ágak felé és beérkezés
a karok és a felső
külső környezetből,
élőrétegből.

A DNS nemcsak magas
tengelyszimmetriával,
hanem többszörös térbeli
és hatásszimmetriával, de
legfőképpen időbeli
szimmetriával, valamint
az elődeihez és az
utódaihoz is gyökerekkel
és ágakkal is kapcsolódó,
rendelkező életfa, kettős
életörvény.

A fa energiaszintű és tömegszámú és bonyolultságú, azaz fa minőségbe épült szervezettséget,
a lég és aura életbuborékba záródott életörvényt, áramlási rendszert már bemutattuk, ugyanez
az élet valamennyi szintjén, egy kicsit eltérő megoldással analóg áramlási rendszert, időben
bekövetkező állapotváltozást, módosulást, az események által megváltoztatott más minőségbe
átfejlődő életfolyamatot képez.
A centroméra, - mint életfa, elágazás, az anyai és az apai
térrészek között az elválasztást és az összekötést, és a genetikai
kereszteződést jelenti. A DNS szintű fa szervezet ábrája
bemutatja a melegfúziósabb déli gyökérrésszel az anyai
réteghez kapcsolódást, (bal oldal, sárga térrész), és a jelenben
élő utód szervezetnek a hidegfúziós eredőjű ágakkal az északi, a
külső, a makrokozmosz, azaz a környezethez, az apai
szervezethez kapcsolódását, (jobb oldal, kék térrész).
Az analóg életállapot, életfolyamat, életáramlási rend, szervezetett rend, az idegsejt elágazásainál is
hasonló életfát képez. Az idegsejt szintű fa (település és az útelágazásai) hasonló mikroszintű
életrendszert, szervezett élettéri kialakítást hoznak létre, kicsiben, mint a fejlődő falu, a
meglévő utcák fejlesztésével a végeken növekvő település szerkezet.
Az idegsejt emlékező, információ és esemény tároló része, amely eseményeknek a forrásai a
test különböző részén, az utódok, a későbbi generációk hatásváltozásaikor keletkezik. Az
idegsejt településnek, mint a faluban élő idős, a régi néhány generációval korábban történt dolgokra még
visszaemlékező öregeknek, az időben eltolt hasonló analóg történések eseményei voltak az egykori
forrásai. Az akkor keltődött esemény, jel, információ részben módosulva, az emlékezetben
megszépülve, sokszor már csak a jó hatásaiban marad meg, a rossz, bomlási események
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következményei nagyobbrészt az eseménnyel együtt eltávoznak, de a nagyon rossz hatások
viszont a testszerkezetbe, térszerkezetbe, vagy és az idegsejtek, szervezetek tudatába épülve,
maradandóbban tárolódtak.

axon

dendrit

A rajzon egy neuron, egy kb. 2 mm-es méretű idegsejt látható,
amely hasonló, analóg két főirányú áramlási szerkezetű. Az
elágazásokból megállapítható, hogy a neutrális határrétegtől lefelé
lévő elágazások kirakódási (és ezért az áramlási) iránya, az idő
fejlődési iránya lefelé, a dendritek felé mutató. A szimmetria
természetesen e szerkezetben is magas fokúan megvan, amely az
axonok felé ingerület átvitellel kapcsolódik a többi hasonló
energiaszintű, de eltérő információs eredőt rögzítő sejthez, és a
közös tudathoz. A feltételezés szerint a gyökerek, a dendritek
gyűjtik a szervezeti térrész impulzusaiban keletkező reakciós
jeleket. Moetrius szerint a dendritek, a neutrális sejt határfelületén a
test és a belső idegek felé áthatoló részecskék kirakódásai. A többi
sejt felé adó (környezeti jeleket vevő) és a változásról jeleket a
többi neuronok szállító nyúlványok. Az ágak között befelé hatoló,
kisebb energiaszintű áramlás szerepe a környezetből érkező
lendület feltartóztatása, az előjelek észlelése és a túlzott ingerek
érvényesülésének a meggátlása. A körrel rajzolt csomópontok
csakra központoknak, melegfúziós és hidegfúziós eredőjű,
gyorsabban és lassabban fejlődő, emlékező szimmetria
alközpontnak tekinthetők.

A következő ábrán, az idegsejteknél és az emberi, családi szervezeteknél nagyobb
energiaszintű analóg szerveződés, hasonló áramlási rendszere, egy emberi település szerkezet
és ennek a fejlődési lehetősége kerül ismételten bemutatásra.
A szervezett élet, mint életpiramisba épülő, analóg életszerveződési szabályt megtartó
fraktálrendszer, kisebb energiaszintű egyedekből, közösségekből épül fel, amelyek még ennél
is kisebb energiaszintű részecskéknek adnak életszerveződésre alkalmas, általuk felépített,
kellően szimmetriában változó életteret. Ha a kinti a környezet fejlődésével a belső védettebb
térrészben, a mikrokozmoszban élő egyének és a családok, az alszervezetek fejlődése
szinkronban változik, az együttfejlődés e szimmetria alatt sokáig megtarthatja az élet
lehetőségét, a megszerzett, az élet kezdetén kölcsönkapott energiaszintet és változó állapotot.
Ha a szinronitás, az időben és kellő szimmetriában együttfejlődés zavart szenved, és az egyén,
vagy a család, a szervezett egység fejlődése eltérővé válik, elmarad (vagy túl gyors lesz) a
környezettől, a család elszegényedik, energiahiányossá válik. Ugyanez történik, ha rossz arány
felé változik a keresők és az eltartottak száma, egymáshoz képesti aránya. Ha túl nagy a család
és kevés a kenyérkeresők száma, az egy főre jutó energia, a változtatóképesség szintje
lecsökken, és a család energiában, a változtató képesség, a fejlődési lehetőségében
elszegényedik, de a nagyobb azonosságba növekedése miatt, ha érzelmileg kiegyensúlyozott,
elég nagy azonosságú, az érzelemben, az együttérzésben és együttműködésben, megerősödik.
Ha megnézünk egy egyszerű, de fejlődő falu terjeszkedési lehetőségét, az idegsejttel analóg
jellemző település szerkezet, fejlődési lehetőség változatait kapjuk.
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Város, (axon)

A régi egyutcás,
elöregedett, nem fejlődő
falu, távol a melegfúziós
várostól

A tömegszámában
fejlődő, épülő, már
többutcás falú

. ábra

A település bővülése,
a fiatalok egyre nagyobb
arányú betelepülése esetén
az élettér várossá fejlődhet.

A dendrit, az érzékelő rész a környezet felé, a szervezett térből kifelé kinyúló szőrszálak,
idegszálak, amelyek érzékelik a térrész minden jelentősebb, kölcsönhatóképes változását,
amelyekből a lokálisan érintő dolgokat helyben megoldják, de a nagyobb energiaszintű
eseményeket, a más településeket, környékbeli szervezeteket is érintő információkat
továbbítják a fejlettebb szervezet, az idegközpont, a város, az axon felé. Az érzés hidegfúziós
neuron részecskéi mindig a szabadabb térrész felé nyúlnak, adják és veszik a környezetből
érkező információkat, a közös tudat komplexebb részei, a gyorsabban változó, a jelzéseket
megértő melegfúziós térrészek felé továbbítják, és vagy nagyobb szinten értékelik ki, vagy ha
túl sokfelől érkeznek analóg értelmű jelzések, akkor a legfejlettebb tudati központok felé küldik
nagyobb közösséget, térrészt érintő észleléseiket.
Adott egy főutca, amely a faluvá fejlődött, a környezetbe ékelődött volt tanyai házakat köti
össze. Ha a település fejlődik, a bekötőutakat is bővíteni, hosszabbítani fogják, és egyre
hosszabb és új útleágazások alakulnak ki. Ha a fiatalok megtapadnak a gyökereikkel megfelelő
kapcsolatokat ápolnak, akkor a visszatelepülők házakat építenek, a falu fiatalodni fog, vagy
legalább megtartja a jelenben életre alkalmas állapotát. Ha azonban elér egy fejlettségi,
tömegsűrűségi szintet, és sok szolgáltatás, jobb életlehetőség alakul ki, akkor a családok
lakóépületei egyre szaporodnak, az utak hosszabbodnak. Miként a szőlőfürt a gyökér fraktálja
fejlődik, és hasonlóan fejlődik az idegsejt, és a falu is mint egyre több információt tartalmazó,
egyre több korábbi dologra emlékező településrendszer. A főutcák mentén is eltérő fejlődés
alakul ki. Míg a szegény falunál csak alvég és felvég, az átlagosnál már fejlettebb, fiatal
főutca, a várossá fejlődő településnél már melegfúziós szervezeti centrum, a település életét és
együttműködését szervező faluháza, városháza, Hivatal fejlődik ki.
A sejtszerű település, szervezet osztódása akkor következik be, amikor az élettér túlnépesül,
túl szennyezetté, kihasználttá válik a környezet és a térrész eltartó képessége lecsökken, és
akkor bomlik le, szívódik fel a térben, amikor elöregszik, az életre és a megfiatalodásra, az
állandó friss információt és élményeket kereső fiatal élet betelepedésére alkalmatlanná válik.
A sejt szervezettség osztódását és fejlődését
bemutató ábra a differenciálódás felismerhető
fázisait mutatja. Az osztódáshoz be kell jutnia a
zárt térbe egy idegen genetikai anyagnak, egy
kisebbségnek, egy másságnak, amely fertőző és
reakcióképes az anyaszervezetre nézve. A
bejutó idegen anyaghoz azonnal ellenanyagot
jelentő leánysejtek kapcsolódnak, akik
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A Haploid, egyedi állapot a párosodáskor diploid
állapotba, párhuzamos, és eltérő cél felé fejlődést választó
életversenybe fejlődik

Vegyük észre, hogy ha a szimmetriák száma és eredője az időben növekszik, akkor a
település fiatal és fejlődik, ha azonban a szimmetria eredője, száma és aránya romlik, akkor az
életminőség eredője is lehanyatlik, és a közös szervezettség elöregszik. A tartósan
szimmetriahiányos állapotú térrészekből, az ilyen környezetet nem jól viselő élet elvándorol,
hideg, vagy melegfúziós, a változást, magának jobb életre alkalmasabb teret kereső haploid
állapotba kerül. Ez megfelel, analóg az individuumként ismert egyénnel, a szabad és páratlan
személyiséggel.
Ha a gabonaföldre rajzolt ábrából felismerjük a Földszerű szervezet struktúráját,
akkor megérthetjük, hogy a szimmetriafelezőn, a szülői és a nagyszülői
állóhullámokon megtelepedett szervezet lényegében információs átjárót és
szimmetriát tart fenn az őt létrehozó előd szervezetek között. A szervezet, az
előző és a következő ábrán is bemutatottak szerint a gyökereivel kapcsolódik a
tőle délre lévő, az egyediségben, az energia és a szeretetadásban és érzelmekben
fejlettebb anyai élőréteghez, míg az ágaival a hozzá képest hidegfúziós,
rendezettebb, tudatosabb és kisebb impulzus sűrűségű északi, apai élőrétegbe
nyúlik. Az utód nemcsak összeköt, hanem távol tart, elszigeteli a felénk jövő
jelent a tőlünk eltávozó múlttól. A szent hármas közös családi szervezetet alkot.

Az ábrát kétségtelen nálunk fejlettebb tudatú szervezetek rajzolták a lehetőségeikben lévő
eszközökkel a gabonaföldre, amely akár lézeres technológiai is lehetne, ha a kölcsönhatás,
amivel megdőltek a kívánt irányba és állapotba a gabonaszálak, nem közvetlenül a földréteggel
találkozásnál alakult volna ki. A gabonaszáraknak a célzott és eredményes meggyengülése
határozott és tudatos információt létrehozó és átadó, közlő munkára vall. Valakik, felvették
velünk a kapcsolatot, de mi tévesen hozzánk a méretben és a tömegben hasonló fejlettségű
szervezeteket keresünk, miközben valószínűen nagyon kicsi méretű, eltérő idődimenzióban élő
tudatos részecskelények küldtek számunkra, és az őket megértő kellő azonosságú
részecskéinken keresztül, számos ábrával a tudatfejlődést segítő információkat.
A következő ábrán, stilizált áramlási rendszerével megrajzolt földszerű szervezet
rétegeződését mutatjuk be, amely a gyökereivel a tőle délebbre fekvő melegfúziós anyai, elődi
élőrétegbe kapcsolódik, de a nagy azonosságú hidegfúziós eredőjű ágait a felső, kisebb
impulzus sűrűségű, szabadabb, de kevésbé védett, nem annyira elfogult térrészbe nyújtja.
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Hidegfúziós, nagyobb szabadságfokú külső, apai élőréteg, amelyből
kapjuk az élet másik legfontosabb, a múlt tapasztalatait megtartó,
neutrálisabb lendületenergiát.

Fejlettebb melegfúziós
élettér, amiből kapjuk
az egyék féle energia komponenst, az anyai szeretetként ismert,
megszelídített lendületenergiát, a hőenergiát.

A Föld szervezet életfája:
Az egyenlítői szimmetria adja a
törzset, a lélek középső lakhelyén, a
leggyorsabb átáramlási
keresztmetszeten, a
neutroncsatornán, a két elődi
félszervezet részecskéit egymástól
elválasztó élőrétegben az északi és a
déli térítői zöldsávot egymással
összekapcsoló csatornarendszert.
A melegfúziós eredőjű anyai déli
térrész, és a hidegfúziós eredőjű,
mentálisan is férfiasabb északi
térrész a két térítő síkjában kellően
keveredő, de eltérő eredőjű, más felé
törekvő élőréteget hoz létre. A déli
anyai térrész gyökerekkel
kapcsolódik a nála is fejlettebb
szülői, elődi rétegeihez, míg a
szervezet ágai a kisebb
változássűrűségű, hidegfúziós apai,
elődi környezetbe nyúlnak.

Az ábrát 90 fokkal elfordítva is hasonló analóg diploid szervezetet kapunk.
A következő ábrán a tér és időutazás, a bolygószintű szervezetek közötti életáramlás
lehetőségét ismerő, fejlett tudatú, a térben terjedő energia hullámok meglovagolására és
keltésére is képes mikroszintű szervezetek DNS folyókban szervezetten áramlani képes
űreszközét mutatjuk be, amely megérthető hatásokkal működik. Az eszközök a nagy
azonosságú tengeri környezetben is alkalmasnak bizonyultak a térben közlekedésre.

Az Ábrán egy 900 millió évvel
ezelőtt élt egysejtű állatka űrhajóját
mutatjuk be, amely egy korai fejlett
civilizáció munkáját utánozta le
emlékezetből. A Cyrtocalpis urceolus már
összetett bonyolult tengelyszimmetrikus
szerkezetbe épült, amely még a térenergiát
is képes hasznosítani. A megtévesztő
egysejtű megnevezés csak a tömegméretre
és az általunk felismerhető bonyolultságra
utal. Valójában egy nagyon fejlett
szervezet komplex űrhajójának a
maradványait, vázszerkezetét látjuk,
amelyből viszont még felismerhető a
funkció, és a működési elv is.

A szerző által kiegészített képet a Föld krónikája
47. oldaláról másoltuk.
Az űrhajó, (eszköz) mögött mindig nagyobb életnyomás van, mint előtte. A szervezet együtt
halad a térben az általa, vagy és a kibocsátó hazai tér által keltett különbséggel, térhullámmal.
A haladás irányába eső, egymástól elválasztott és töltötté tett részecskék, az elől járó, hozzájuk
képest nagyon fejlett Kupidó, neutrális, radikális részecskék (lásd lila nyilak előre) hatására,
elválasztódnak egymástól, majd egymáshoz képest ellentétes töltésűvé, ellentétes tudati
rendezettségűvé, ellentétes áramlási irányúvá válnak. A kölcsönhatással megsértett térrész
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részecskéi, a közöttük áthaladó neutrálisabb idegeneken megperdülnek, és az idegen közösség,
szerkezet, szervezet, (szervezett) áthaladása során, annak a hátulján egy magasabb
változássűrűségű gerjesztett, a tudat helyett az érzelmi hatások, (a szeretet, az együttérzés és a
szerelem) által vezérelt kaotikus, energiát leadó melegfúziós térrészt, örvényes állapotban
újrakeveredő más életminőséget hoznak létre. Az eltérő töltésű részecskéket ismét
sikeresebben egymásba keverő, egymás ellen fordító térből, a mámor és a szaporodás, a szex
teréből, az egymással differenciálódott, részekre lebomlott elődök utódjai, a közös térrészen
átáramló szervezet, szerkezet áramlási irányának megfelelő örvényes rendezettségbe kerülnek.
A szerkezetek mögött az örvényes térrészben az egymás elleni irányba is haladó
differenciálódás során, az impulzusokban olyan részecskék fogannak, születnek, amelyeknek
az elrugaszkodási eredőjéből hátrafelé és előre haladó áramlási, (tudati) rendezettség alakul ki.
A szükséges rendezettséget már megértő szülői részecskék szorításában az utódok csak a több
generáció által együtt létrehozott, irányított, (fejlesztett) közös szimmetriasík által
meghatározott irányokba fejlődhetnek. Ez pedig a közös szervezetet a térben, és az idő
sodrásában, az ellenszélben is helyben maradó, vagy és előre haladó, hajtó, stabilizáló és
differenciáló lehetőséghez juttatja. A jobban szervezett szülői impulzustérben, az izotróp külső
térben hátrafelé a szabad már elhagyott térrész felé, a múlt már megismert tere és állapota felé
áramló, ezt a haladási irányt választó lemaradó utódok elrugaszkodnak a közös szervezetről,
amelynek közben hajtóerőt, lendületet adnak át. Az oldalirányban elrugaszkodók védik a
térrész állapotát, stabilizálják a szervezett folyamatot, míg az előre elrugaszkodók a sokkal
gyorsabb együtthaladást lehetővé tevő gyorsítótérbe érkeznek, amelyben az egymás felé
összetartó áramlási irányra nevelő, centralizáló hidegfúziós rendezettségű, a közös azonos
irányba, a reaktortérbe tartó fejlesztés, közös életcél alakul ki. A hidegfúziós, kúpos
élettölcsér, a garat biztosítja a szükséges azonos irányrendezettséget, amelyből a lendületben, a
kitartásban, és a hitben is legfejlettebb neutrális, érzéketlen, radikális részecskék, a fókuszált
fúziós téren megedződve átjutnak a szervezet célja irányába lévő még megosztatlan, a
környezet múltbeli állapotában lévő még megosztatlan nagyobb azonosságú térrészbe, a
környezetet adó élőrétegbe. A nem pont merőleges, nem pont megfelelően szimmetrikus és a
társra nem találók elkanyarodva csatlakoznak a töltötté tett, a felületi rétegen hátra, a múltabb
állapotba sodródó saját, kellő azonosságú és a már kevert állományú, megszédült, velük
szerelembe eső idegenebb részecskékhez, amelyekkel a szervezet mögötti kaotizált, magas
impulzus sűrűségű, gyorsabban szaporodó, az átlagosnál nagyobb életnyomású, a közös
szervezetet a környezeti közegben megtartó, vagy és előre hajtó térrészt hoznak létre.
Ilyen fejlett részecske űrhajók milliárdjai érkeztek több hullámban eltérő téridős vidékekről, a
mindenségben megszülető, és a számukra életre alkalmas térként az élet tengeréből (átlagos
közegből) felbukkanó Föld különböző térségeibe. Lásd a következő ábrán a Közép Amerikai
Yukatán félszigettől keletre, a mexikói öbölben, az Antillákon, a Karibi térségben és a
Sargasso tengerben (Bermuda háromszög) becsapódó neutron tömeget, amelyből nagyon
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magas Radiolária iszaptartalmú tengeri üledék keletkezett az egyenlítői térségben uralkodó
passzát áramlások irányába.
A Földbolygót megtermékenyítő egykori egyik fontos esemény vendége tehát a Sargasso tenger Bermudai
háromszögében érkezett be a rétegünkbe, amelynél azóta is sűlyed a behajlott, begyűrődött kéreg. Erről
tanúskodik az is, hogy ezeknek a vízrétegeknek nagyon nagy a sűrűség eltérése, magas a tükröző képessége, a
szonárok nem látják át a sok tükröző, szimmetriaréteggel eltérő minőségbe fejlődött, nagyon magas fejlődési
ritmusú, nagy különbségekkel tarkított tenger rétegeket. Nem véletlen, hogy mágneses viharok és egyéb
anomáliák fejlődnek ki e térségben, a terület igen aktívan változó állapotban van. Amikor az Orosz
tengeralattjárók ezen az útvonalon a Sargasso tengeren és a Bermudák mellett elhaladva átkeltek a Kubai
rakétaválság idején a Golf áramlaton, már 15-20 méteres mélységben 55-60 fokos tengeri hőmérsékletet mértek.
Ekkora hőmérsékletfejlődést nem indokolnak a mexikói öbölbe bekanyarodó meleg áramlatok, valaminek
folyamatosan kell melegítenie az óceánt, amely felesleges hőt éppen a Golf áramlat szállítja el északra, leadásra.
Bár a réteggyűrődések miatt itt felemelkedő, egymásnak nyomuló, egymáson elmozduló kéregtáblák valóban
létrehozhatják az észlelt hőtöbbletet, de az amerikaiak által az űrből mért infraképek több, időben változó
centrális és lokális hőforrást tártak fel a Bermudák mélyén. A Dél Amerikai földrész elhelyezkedése
következtében az egyenlítő e térségében (Antillák, nyugat felé és kifelé irányuló észak Atlanti áramlás a Golf
áramlat egyik szülője, amelyet a sajátos fekvésű déli kontinens észak felé és a Mexikói Öböl felé terel. A nagy
Észak Amerikai medence, a nagy Nares fenéksíkság és a körbe karéjban kiemelkedő Antillákkal, Floridával, a
Puerto Ricoi árokkal egykori nagy becsapódás nyomait viseli, amely alányomta az Atlanti hátságot a fiatal DélAmerikai Földrész alá.)
E térség a Föld biológiailag legaktívabb, idegen genetikai anyaggal szennyezett, megtermékenyült területe. Lásd
az angolnák szaporodásához szükséges területi kötődést. Az idegen genetikai anyag a sugárzásban, a
tengeráramlatokkal és az angolnákban már szétrajzott a rétegünkben, akik e térségből származó készítményeket,
anyagokat fogyasztottak, azok valószínűen érintettek lettek. Az életminőség anyagi átalakulása már elérte az ÚjMexikó térségeit. A szellemi információ azonban már a teljes rétegünkben szétterjedt, de még nem került teljes
szimmetriába, még tartogat meglepetéseket számunkra.

Az eredeti anyagot a Föld Krónikájából másoltuk át, amelyben a most le nem írt részleteknél,
eltérő értelmezésben több információ is található. Ilyen fejlett részecskék érkeztek egykor
Afrikába, Közép Ázsiába, a holt tenger és a Sínai hegy térségébe, Babilon és a fejlett korai
kultúrák térrészeibe. Ha figyelmesen megnézzük a tengerek mélyén fekvő nagyobb
sülyedékek, mélyföldek, kráterszerű képződmények, karéjos öblök, és a nem hasadék jellegű,
alányomódásos árkok hosszanti mélyedéseit, kirajzolódnak Gaia elmúlt évmilliók alatt szerzett
sebei. Miként a Balaton északkelet-délnyugat irányú medencéje, és a tőle északra
feltornyosuló hegyek is ilyen felszínformáló egykori becsapódás nyomati viseli.
A fejlett mikroszintű lélekélet valahol egy másik bolygó, vagy és csillagrendszerben elhagyott
egy elöregedett elhaló szervezetet, élőréteget, és a teret és a régi szervezetet elhagyó közös
aszteroidába, vagy és üstökös mezőben átvészelve a tér és az idő szelekcióját a fejlett tudatú
részecskék nagy élőtömegben a Földre települtek át.

A kozmikus térutazás és a Földtörténeti hézagok:
A Föld történetében kialakult jelentős idő és fejlődésbeli evolúciós hézagok arról tanúskodnak,
hogy a történelmi fejlődés koránt sem volt folyamatos. Olyan szakaszos evolúcióról
beszélhetünk, amelyet rendszeresen üledék és kőréteg lerakódásmentes időszakok váltottak
fel, sőt az is kijelenthető, hogy ezen időszakokban nemcsak-hogy nem rakódtak le üledékes
rétegek, hanem a nem eléggé összecementálódott, korábbi laza üledékek nagyobb része is
felszívódott, elpárolgott, eltávozott az átlagos tömegfelezőnél kijjebb lévő felszíni rétegekről.
A Föld életbuborékjának a befelé és kifelé áramló fejlődési rendje periodikusan váltakozik. A
hidegfúziós, lehűlő időszakban befelé áramló, centralizálódó, sűrűsödő életanyag, leülepedve
egyre vastagabbá hízva, egyre nagyobb életnyomást hoz létre. Amikor a sűrűség elér egy
kritikus értéket, és a Föld szervezet nem tudja gyorsabb ütemben kiáramoltatni a
centralizálódó, besűrűsödő, felhalmozódó, a belső rétegeit egyre jobban összenyomó
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életanyagot, akkor az addig kiszámítható lineáris evolúció, az időegységre jutóan az átlagosnál
egyre több impulzus keletkezése miatt is felgyorsul. Ilyenkor a Föld a hidegfúziós centralizáló
állapotából melegfúziós szervezetté átfejlődve a fúzióban, az élet és részecske termelésben
megszalad, elnőiesedik, kaotikussá és a részecskéit szétszóróvá, energiaadóvá válik. Ilyenkor
valószínűen nagyon közel kerül a Föld egy melegfúziós felmenői csillaghoz, vagy egy másik
nagyobb rendszer lebontó rendezettségű életspiráljába, lebontó jellegű hatások befolyása alá,
vagy és a neutronhéj szorítása alá kerül, ezért az átlagos impulzus sűrűség a felgyorsuló
fejlődés a sokszorosára növekszik. A megnőtt tömegsűrűség, a nagyobb életnyomás vagy-és a
megszaladó részecsketermelés, az időegységre jutó impulzus sűrűség jelentős felszaporodása
következtében, a kaotikussá váló átlagos térrészben a kisebb tömegsűrűségű, a forgásban is
elmaradottabb réteg, az aura, és az átlagosnál fejlettebb, centralizáló réteg időeltolódása elér
egy fél hullámhossznyit és ettől kezdve diszharmonikusan egymás ellen áramlik. Ilyenkor, mint a Vénusznál jelenleg – kettős és egymástól eltérő irányban keringő, áramló ionizált réteg,
és a háromszereplős rétegzettség helyett, kétrétegű diploid állapot fejlődik ki. Az előbb a tér és
időutazásra alkalmas szervezet, (szerkezet) űrhajó képénél megérthetően bemutattuk a tér
megosztódása miatt az egymásnak már szemben áramló örvényes állapot, folyamat
kifejlődését. Ehhez a térben túlfejlett szervezetekből kiáramló nagyon sok neutrális Kupidó
részecskének kell azonos rendezettségben áthaladni a terünkön és az időnkön, azaz a bolygónk
téridőbeli állása, állapota valószínűen egybeesik egy rajta rontó irányú rendezettségben
áthaladó foton-övvel, felmenői idegsugárral, neutron sugárral, vagy szimmetria felülettel, amely éppen a
rendezettségünket lebontó irányban áramlik. Ilyen hatást élünk át jelenleg is.
A tejúton áthaladó Nyilas galaxis férfias neutron csillagai, mint nagyméretű Kupidók,
megosztják és átszelik át a Galaxisban a távolság miatt látszólag lassan pergő téridőt, és az utánuk
keletkező örvényes áramlásban a megosztódott, egymástól elválasztott, eltérően töltötté tett,
már aszteroida és bolygószintű részecskék egymás felé áramlanak. Bár az is lehetséges, hogy egy,
vagy több erősen differenciálódó idősebb, szervezetlenebb csillag már nem bírja a szexuális
feszültséget, és kaotizálódás közben felbomlik, szupernóvává válik, de eközben kisebb,
nagyobb részecskék felszabaduló milliárdjait engedi a kozmikus térnek, lokálisan nagyobb
életnyomást és szétáramló intersztelláris szelet keltve. Az ilyen folyamatokban a részecskék
áramlási rendezettsége a hazai tértől kifelé irányuló, más mezőkre radikális. E radikális, a
rossz élettérből menekülő részecske szervezetek, kisebb, nagyobb csoportokban, mikroszintű
és makroszintű közösségekben is hatalmas sebességgel szelik át a téridő óceánját, és a
fejlettebb, különutazó egyedekre, egysejtű, kozmopolita állapotra lebomló, átszerveződő,
időutazóvá váló egyedei nekiindulnak a környezetben életre alkalmas szervezetségnek otthont
adni tudó térnek. Ezek a térségünkbe periodikusan beérkező, beépült intelligens részecskék
fejlesztik gyorsítva az emberi tudatokat, de nemcsak az emberek tudata, hanem minden
életforma tudata ilyenkor vagy előre, vagy visszafelé, eltérő irányban, más állapot, minőség,
eltérő logikai rendezettség felé fejlődik.
A kaotikus időszakban a korábbi befelé áramlás lebomlással és a kifelé áramlás
felerősödésével jár, amelyben nem képződnek üledékes rétegek, hanem az átlagos élet és az
aura nagyobb része, a szervezett élettömeg jelentős része a differenciálódás közben
megosztódik és vagy a nagyobb sűrűségű alvilági rétegekbe, vagy a külső légköri rétegbe,
esetleg ezeken át más bolygószervezetekbe távozik. Ez tulajdonképpen a bolygónyi
életbuborékok megosztódásával analóg, de időben, és időrendszerünk szerint - sokkal
hosszabb folyamat. Az üledékképződés hiányos időszakban a mágneses áramlás, és
valószínűen a gravitáció a tömegfelezőtől fordítva működik, és ami vegyileg és szervezetileg
nem kötődött erősen a nagy sűrűségű rétegekre, azok a rétegek, szervezetek felbomlanak. A
számukra és az általuk képviselt kevert, kovalens életminőségre átmenetileg alkalmatlanná
váló bolygót a hidegfúziós és az átlagos szerves, amorf típusú élet jelentős része elhagyja.
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Jelenleg ez a folyamat a Vénuszban felerősödve zajlik, a Marsban már lezajlott, amelybe a víz
és a légkör fejlettségű szervezettséget és jelenlétét igénylő élet hamarosan visszatelepülhet.
Nagy annak a valószínűsége, hogy a korábban kezdődött Marsi szaporodásban, az élet
hidegfúziósabb része a differenciálódás során a kisbolygó övezeten át a Jupiter felé távozott,
míg, a már kellően fejlett szimbioták egy része az akkor még nem melegfúziós, de ebben
fejlettebb Földre települt át. Amikor ezt követően a Földön alakult ki erős túlnépesedés,
túlcentralizált melegfúziós állapot, akkor a Földön fejlődött ki a túldifferenciálódás, és a
rétegképződés ez idő alatt szünetelt, a korábban beépült anyagi tartalék, az energiaadó
életszakaszába lépő bolygóról eltávozott, elpárolgott lefogyott. A Bolygók és más szervezetek is, az
utódszülés után elvesztik az élőtömegük kb. 10- 60-ad részét, 2-20 %-át, de a placenta anyagának egy része
később az anyaszervezetbe visszaáramlik.

A Földbolygó korábbi, evolúciós időréseit létrehozó fogyásakor a téridős áttelepüléshez
kellően fejlett részecske közösség részben áttelepült a kifejlődött utódba, (a hold magzatba).
Ha az utód elabortál, akkor a felszívódó életanyag jelentős része visszahull a bolygóra,
miközben a szökési sebességet, távolságot elérő része megosztódva, részben az anyai, a Nap
belsőbb rétegbuborékába, a Vénusz életbuborékába, másik fele pedig a Mars külsőbb
életbuborékába, a két legnagyobb azonosságú szomszédos élőrétegbe távozott. Amikor a Föld már
túl volt a szülésen, és már ismét a Mars testvér került megejtett, várandós, a környezetre terhes
állapotba, akkor az oda áttelepült, és a fejlődési folyamatban szükségtelenné váló, túl sokat
fogyasztó kozmopolita élet jelentős része ismét visszatelepült az akkor már éppen életképes
környezetté váló Földre, míg a másik része a Jupiter irányába és a külső kisbolygó övezetbe
távozott. Ez az övezet mindig akkor szaporodik, akkor növekszik a tömegszámában, majd megosztódik, amikor
a Naprendszer éppen egy sokkal nagyobb csillag, vagy galaxis életspirálján, nagyon magas impulzus sűrűségű
fejlett fotonövén, idegnyalábján áthalad. Amikor a Vénuszon nőtt meg ismét túl nagyon a

centralizáció, amikor ez a bolygó került ismét a magasabb változássűrűségű idegpálya, a
felszínét sterilizáló neutronpálya útjába, akkor a Vénuszt ismét elhagyták a szimbiota és
kozmopolita élősködői, és felerészben a Nap külsőbb élőrétegében éppen ismét lakhatóvá,
élhetővé váló Földre települtek vissza.
Valószínűen ez okozta, hogy az Amerikai földrészen, a Yukatán félszigeten és környékén domináns
korai indián Maya társadalmak, ie. 400-tól iu. 900-ig, naptárrendszere, még sokáig a Vénusz 260 napos
keringési ciklusához is igazodott. (A Mayák a fejlett kalendáriumukat egy időszámításunk előtti
misztikus kortól, 3214 aug. 10.-é-től számították, amely nagy valószínűség szerint vagy a bolygójukról
elköltözés, vagy a Földre megérkezés, a Mayák szervezetébe épült átköltöző részecskék igen fontos
eseménye.)
Ez az időszak kb. 5220 éve volt. Ha ezt a dátumot, időszakot a kb. 6900 évig tartó nagyévi
negyedévhez, a nagyévi évszakváltáshoz viszonyítjuk, akkor elmondható, hogy valamelyik bolygó,
valószínűen a Föld periodikus szaporodása, melegfúziós, gyorsabban változó időszaka nagyon közeleg.
Gyakorlatilag néhány –tíz vagy száz évtől maximum 1600 évünk van a nálunk is kialakuló
legmelegebb melegfúziós időszak közepéig. Ha azonban ez a dátum egy erős térátalakulás, a Vénusz
megtermékenyülési folyamatának a közepe, ez esetben legfeljebb csak néhányszáz évünk van arra,
hogy egy bolygóközi egzodust a Mars felé előkészítsünk.

A földtörténeti hézagok azok az időszakok, amikor a DNS ben nem átörökíthető változási
állapotok kialakulnak. A korszakok végén ismét megfordul a betelepülés iránya, és az élet
lélekrészecskék formájában visszatér a fertőtlenített, az energiakészletében felerősített
bolygókra. A kataklizmák, a forró heves porviharos ionos életidőszakok véget érnek, és a
befelé áramlás felerősödésével ismét megkezdődik az üledékképződés. A befelé irányuló
táplálkozó, növekvő tömegszámú, férfiasabb, centralizáltabb, összetartóbb fejlődési
időszakban, a mágneses rendezettség és a gravitációs rendezettség iránya ismét befelé
áramlóvá, az általunk megismert rendezettségűvé válik. Az ismét életre kelő, jó lélekkel
betelepülő bolygókban, az özönvízszerű esőzések és a lefagyott jégrétegek olvadása után ismét feltelő
tengerekben ekkor már tömegesen landolnak és felszaporodnak a fejlett egysejtűként ismert,
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de valójában mikroszkópikus radiolaria jellegű részecskelények alig 0,01 – 0,5 mm méretű
űrhajói, amelyek a tengerek és a széljárás irányában, vastag, sok vasat és más fémet tartalmazó
fiatal üledékrétegeket alkotnak. A mészvázas és harangvázas szerkezetek azonban már lehet, hogy itt
épülnek a helyi anyagokból, a szomszédos bolygókról csak a szimbiota szervezetek együttáramló, a Földet ismét
megtermékenyítő lélek részecskéi, az információs programot, az élet és az együttműködés titkát ismerő még
kisebb információhordozó részecskékben érkeztek.

Moetriusnak erős a gyanúja, hogy az élet átlagos és hidegfúziósabb, a téridő átutazására képes
szerves, vagy szervetlen állapotba csomagolt részének, a kellően fejlett kozmopolitáknak
rendszeresen el kell költözni a bolygókról akkor, amikor a bolygójuk túl meleg, az átlagos
életszervezettségnek, életváltozatnak nem megfelelő szaporodási, melegfúziós folyamatba
megy át. Amikor a bolygónyi élettérben együttáramló szervezet áthalad egy nagyobb rendszer
szimmetriasíkján, egy kozmikus tisztítókúrán, vagy egy közeli csillag, galaxis életspirálján, vagy és
idegcsatornának is tekinthető Yet sugarán, vagy DNS folyamán, azaz egy foton övezetén, akkor a
túlszaporodott élettér egymástól elválasztott, mássá fejlődött, ilyen megváltozó körülmények
között együttműködésre már képtele kisebbségi részének el kell távoznia. A már egymással
együttműködésre képtelen térrész diploiddá fejlődő szervezettségének meg kell osztódnia, a
felgyorsuló életfolyamatban más analóg fejlettségű szervezetekkel információs hatásokat és
anyagokat kell cserélnie.
Ez esetben az evolúció egyik fejlődési irányában nem egy nagyon alacsony fejlettségű fokról
fejlődik ki a nagyon magas egyediség felé, hanem egy nagyon fejlett és nagy azonosságú,
nagyon magas együttműködő képességű, de ebben a minőségében elromlott eredőjű állapotból
korcsosul vissza a sokféleség túl nagyon keveredő, a kaotikus állapot felé fejlődésbe. A fejlett
kicsi lélek részecskék hozzák viszik az élet titkait és információit, ha kell átutaznak a
bolygónyi, vagy és a csillagközi téren.
A fejlettség mikroszinten, kisebb tömegben gyorsabban kialakul, a már elporlódott
szervezetek sokkal több korábbi életeseményre, élettapasztalatra, tudásra és összefüggő
ismeretre emlékeznek, de a helynek megfelelő aprólékos, lokális helyismerettel nem
rendelkeznek. Az élet azonban nemcsak kívülről befelé, hanem egyidejűleg belülről kifelé is
fejlődik, a kataklizmákat átvészelő, elszenesedő ionos anyag erőssé, de butává vált, a meleg
körülményekhez alkalmazkodott, de a tudati állapotban eltérővé vált, visszafejlődött, de
nagyon gyors változásra képes melegfúziós részecskéi adják az anyagot a mindenkori
legfejlettebb életprogram alapján történő közös szervezettség felépítéséhez.
A fejlődés rendje valójában a helyben maradt, az eseményt átvészelő, de eltérő tudati irányba
fejlődött, a bolygóba visszaülepedő melegfúziós, a mennyiségében és az erőben felszaporodó
életanyaggal való tudatos részecskeállomány egymásba keveredése, vegyülése során újra
átlagos, kevert, de sokkal kisebb azonosságú vegyes utód állomány fejlődik ki.
Ha a tudat visszafejlődik, az erő állapota megerősödik, ha az erő fejlődik vissza, a tudati eredő
felerősödhet, de az eltérő erő és az eltérő tudati állapotok megosztottá, cselekvő képtelenné
teszik a téridőben változó szervezeteket. Ilyenkor ahol erő van, oda azonos irányba tartó,
együttáramló tudat kell, és ahol a tudat már kifelé tart, oda kifelé tartó,a rossz életteret
elhagyó, differenciálódni képes anyag szükséges. A jelen fejlődésünkben azonban egy másik
domináns erő irányítja a sorsot, amely éppen a nagyobb szimmetria felé fejleszti az evolúciót,
amely a differenciálódásban, valamely dimenzióban, képességben, hatásban túl töltötté váló
szervezetek mellé, a hatásukat és a szimmetriahiányt ellensúlyozni képes antiszervezetet, párt
rendel. A boldogtalan életidő semleges állapotba fejleszt, és ha a nálunk nagyobb
energiaszinten élő – nekünk Isteni szerveződés a gondolatával azonos, egymással összetartó
irányba áramoltatja az ellenkező nemű, ellenkező töltésű részecskéket, a hatások halmozódása
átmenetileg boldoggá teheti a sikeres irányba együttfejlődő párokat. A gond csak az, hogy az
együttfejlődés hatáshalmozódást, lendületnövekedést hoz létre, és az élet e szárnyalása csak
addig tart, amíg hasonló, analóg fejlettségű ellenirányba fejlődő célú szervezettel nem kerül
végzetes, akár a környezetüket is megsemmisítő impulzusba.
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Ezért írja le az élet történetét fordított rendben a biblia. Az élet azonban nemcsak visszafelé,
hanem ezen visszafejlődőnek tekintett állapotából periodikusan az ellenkező fejlődési irányba
is fejlődik, és ez teszi lehetővé, a nagy azonosságú ionos anyagok kevert utódjaiból vegyes,
kovalens átlagos élet kifejlődését. A részecskeűrhajó, szervezet, együttműködésre jutó eszközt
bemutató ábrán és a Föld Krónikájából is megismerhető mészvázas, vas és egyéb kellően erős
szerkezeti részeket, fémeket is tartalmazó radiolaria tömegszintű, fejlettségű élet, a
Naprendszer kozmopolitájaként ide-oda települ az éppen lakható élhető, az életükhöz kellő
védelmet, és már ismét megfelelő körülményeket adó bolygók között. A kifejlődő eltérő típusú
vegyes élet differenciálódik, egy része még jobban vissza, vagy és más állapot, eltérő minőség
felé fejlődik, miközben más része ismét a nagyobb bonyolultságba és az eltérően szervezett,
kellő sűrűségű, a felbontási lehetőségünk szerint anyagként ismert életformákra tér át. Ez a
magyarázata a földtörténeti hézagoknak, a radiolariás üledékeknek, és ez a magyarázata a
makroevolúciós állapotába fejlődő kaotikus jelenünknek.
A Föld erősen nőiesedik, egyre jobban tüzel, a lebomlás gyorsul, a folyamatban ismét
Földmagzat, megosztódás és szaporodás várható. Már túl nagy a Föld tömegsűrűsége, és
túlcentralizáltak a már túl nagy azonosságú, hamarosan egymásnak eső, a részecskenyomás
által összeroskadó rétegei, elkezdődött a felmelegedés, felszaporodtak a vajúdási hullámok
előjelei. Ezek földrengésekben, a kéreg töredezéseiben, és egymáson elmozdulásában, jobb
esetben csak a termoszféra és a bioszféra között képződő új átlagos réteg kifejlődésében
észlelhető. Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű életanyag érkezett, települt be az
éppen megfelelő szimmetriában változó, jó életlehetőségeket kínáló földre. A felszíni és a
külső rétegekre befelé ható nyomás folyamatosan emelkedik, terheli a kérget
Az új életbuborékhoz, az utódtér megfogantatásához, majd a kifejlődéséhez megtermékenyítő
idegen vendég, és a genetikai anyagok egyesülése is szükséges. A belső és a külső eltérően
ionizált rétegek, szervezeteknek egyesülniük kell az utód létrehozásához, az eltérő tudati
gondolkodást és másságot hozó genetikai anyagok átadásához. Ezt az időszakot éljük, amely
az esemény méretétől, és a szaporodásban résztvevő tömegszámtól és ciklustól függően
néhány évtől, a legjobb esetben csak talán 7 esztendőtől kezdődően, párszáz, rétegszaporodás esetén
több, (három-hat) ezer, bolygónyi tér szaporodása esetén, több tízezer, de akár százezer évig is
eltarthat.
Az ami velünk a felmelegedéssel és a nemzetközi válsággal történik, a bioszféra réteg
melegfúzióssá fejlődése, elöregedése, elnőiesedése, szaporodásra készülése. A
Földhőmérséklet emelkedés a fogamzó képesség jele, a tőlünk befelé fejlődő melegfúziós
réteg elöregedő, - talán utoljára szaporodóképes állapotban van, de lehetséges, hogy a
melegfúziós állapotba fejlődött, elnőiesedett bioszféra a soros a szaporodásban, és a már
nagyon vastag termoszférával kell e rétegnek egyesülnie ahhoz, hogy az egymás felé áramló
ég és Föld nászából új ég és új föld, közöttük élhető átlagos utód réteg fejlődhessen ki.
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A részecske fúzió szabályozási lehetőségei:
Amikor egyre kevesebb energia jut át egy részecske szervezet átlagosnál beljebb lévő
rétegeibe, a túl nagy belső nyomás, vagy a külső élőrétegek változássűrűségének és az
árnyékoló képességnek a növekedése miatt, akkor a rendezettség növelésére képes hidegfúziós
behatolási mélység növelése érdekében szabályozni, változtatni kell a korábbi fúziós eredőn,
az élet rossz felé fejlődő állapotán és arányain. Már tudjuk, hogy amikor a fúzió egy szervezet
belsejében, valamely belső, vagy külső hatás miatt megszalad, akkor amíg gazdaságosa
ellensúlyozható a rossz irányba fejlődő folyamat, a lineáris evolúciót a gerjesztés ellenirányú
eltolásával lehet a szimmetria közelébe visszaállítani. Ha azonban már túlhaladt a rossz irányú
fejlődés a még gazdaságosan megállítható, visszafordítható állapoton, akkor lehet, hogy nem
érdemes a részeket javítani, - miként a Magyar Alkotmányt - tovább toldozni-foltozni.
Ilyenkor Morffy megoldásával a még jól működő élőrétegekig, egységekig vissza kell bontani,
azaz a már rossz egységeket ki kell kicserélni, meg kell fiatalítani, és az egész működése a
meghibásodott életfelszín, élőréteg, rész lebontásával, kicserélésével, is javítható. Ha azonban
az eltávolítás után, kellően, de nem túl korszerű, a többi résszel még megfelelően
együttműködésre képes kellő azonosságú, megfelelő folytonossággal az idő folyamatába
beilleszthető másik fődarabbal, részegységgel nem cserélődik ki, akkor foghíjas lesz a
rendszer. Ilyenkor csökken a szervezett rész biodiverzitása, a sokszínűsége, és a rosszá vált
minőség megrágásának, alapos és kellő felbontásának, a szelekció elégtelensége miatt rosszat
elválasztani nem képes jóval visszatér a jelenbe a rosszul megrágott, nem megfelelően
lebontott rossz. Minél több egyéni szín, tulajdonság a személyiséget színesítő képesség,
életfrekvencia veszik ki egy szervezetből, az annál kevésbé tud ellenállni az idő sodrának,
romlik a jelen állapotában megmaradó, megújuló képessége, azaz lassul a felfogó és
feldolgozó, és cselekvő, reagáló képessége, amely a saját rendszeridő gyorsulásához,
időzavarhoz, tudati és megértési, majd cselekvési lemaradáshoz vezet. Ha a szervezetből egyre
több életszintről eltávoznak a környezeti lendület és információs energiát, és hatásokat
felfogni és felvenni képes részecskék, akkor a szervezet maradék még megfelelő kölcsönható
képességgel rendelkező része túlgerjesztetté válik, túlgyorsul számára az idő, az események
egymást követő forgataga. Másrészről pedig a hiányzó frekvenciákon kölcsönhatás nélkül
áthaladó részecskék miatt csökken az energia és információ befogás, ezért a közös
szervezetben egyes, még kölcsönható képességgel rendelkező átlagos részecskék nagyon
túlterheltté válnak, egyre nagyobb számban lebontásra kerülnek, a rétegük elvékonyodik, az
elporlódó részecskéik eltávoznak a jelen állapotában változó, de már nekik az átlagos
változáshoz rossz életkörnyezetet adó szervezettségből. Ez hozza létre az elosztási
szimmetriahiányba eső átlagos, a jelen állapotú rétegek megváltozását, túldifferenciáltság
utáni lebomlását majd elmúlását és másik fiatal, valamely irányba, egymás felé továbbfejlődni
képes élőrétegek kifejlődését. Lásd a Napnál bemutatott Spörrer szabályt. Az átlagos
szervezetekbe, a bolygókba kívülről és belülről, az anya és az apai szervezet irányából
behatoló korszerűbb és információs részecskék, a jelen felszínét és sok eltérő dimenzióban
egyszerre is változó szervezeteit létrehozva befolyásolják a jelen állapotát, ha kell lebontják,
vagy és kiszorítják az átlagos élőrétegből a benne változó, de már korszerűtlen részecskéket,
szervezeteket. Miközben az egyenlítő, a közös szimmetria vonalában a téridőben megállni
képes, egymást megtámasztó, ellentétes irányba is fejlődő valóságot hoznak létre, a jövő
gyorsabban fejlődő sikeres részletei, és a múlt lassabban változó maradandóbb összefüggései
között, azonos irányba haladó, az elmúlás ellen a közös teret, a szervezett állapotot együtt
védő, közös szimmetriát létrehozó vegyes szervezettségű életfolyamatba épülnek.
Ha viszont nem a belső szaporodás, a fúzió megszaladása válik túl magassá, hanem a bejövő
hűtés, a rendezettséget helyreállítani, megtartani képes részecskék jelenléte, hatása válik
elégtelenné, túl alacsonnyá, akkor a belső téren áteresztett, ott felszabadult részecskék számát
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kell befolyásolni. Ez, mint minden más szabályozás kétféle eltérő irányba hathat. Ha a külső
részecskék lefékeződnek a külső rétegekben, mert túl sok melegfúziós részecske áramlik ki a
kaotikusabbá váló, felszabadító térrészből, akkor az egyik változtatási, fejlődési lehetőség,
hogy redukáljuk a belső változás sűrűséget, a belső rétegek káoszát, vagy a kívülről beáramló
életnyomást növeljük. Mivel az utóbbi esetben az életnyomás valamennyi köztes rétegben
egyre nagyobbá válik, a beáramlás fokozása, a külső élőrétegek további erőltetett fejlődése
nem javít a belső állapoton, bár a szimmetria, egy magasabb változási eredőn, frekvencián
még helyreállhat. Ez azonban fokozza a kifelé áramlás időbeli mennyiségét is, amely tovább
generálja a környezet egyre jobban gerjesztett, az életminőségében megsértett részecskéit a
beáramlásra, és az belső élőrétegek telítődése még gyorsabban folytatódik. Látható, hogy a
sikertelen megoldás rossz irányba fejlődés esetén, az éppen rossz módszer megválasztása nem
csökkenti a feszültséget, a változás gyorsaságát, hanem öngerjesztő folyamattá, befelé
csavarodó spirálba fejleszti. Kérdés, hogy mi a helyes út, és fejlődési irány, amikor a
folyamatok a megszaladás felé haladnak?
Ez mindig a külső és a belső környezet egymástól és az átlagos köztes réteg egymáshoz való
viszonyától és arányaitól függ. A jelen élőréteg állapotát a feléje haladó, neki szomszédos,
legközelebbi rétegek egymáshoz viszonyított arányai és állapotazonosságai befolyásolják. Ha
a múltbeli réteg és a jövőbeni réteg, az Atya és az anya között azonos az életnyomás és a
változás sűrűség, akkor ennek az átlagosnál alacsonyabb szintje esetén a köztes utódtérben is
alacsonnyá válik az életnyomás, de nem nő meg a kiáramlás, több-rétegbeli azonosság fejlődik
ki, amely globalizációra és egyesülésre, közös szervezettségre ad lehetőséget. Amikor azonban
a belső hármas egyesül, globalizálódik, már közös irányba fejlődik, a külső határok kijjebb
kerülése és megerősödése miatt a környezettől az elszigetelődés felé fejlődik. Amely szervezet
elzárja a piacainak a felvevő képességét a környezetben fejlődő más szervezetek árui elől, az
egyben elszigeteli magát a saját élettermékeinek a másik piacra juttatásától, a sikeres
együttfejlődéstől. Tehát bármilyen nagy a globalizáció, bármennyi réteget érint, mindig van
egy külső, és van egy belső környezet, amellyel az átlagos fejlődés esetén romlanak az
együttváltozás és a keveredés lehetőségei. Két kiút van, néha az egyik a sikeres, az
elszigetelődés, de mint ezt tudjuk visszafelé fejleszt, amely nem baj akkor, ha a szervezet
nagyon túlfejlődött a neki életteret adó környezetéhez képest. Baj viszont akkor, ha a szervezet
már így is alulfejlett volt a környezethez képest, mert az elszigetelődés, a hatások egy jelentős
részének a kizárása az élettérből lehűlővé, energiahiányossá és összehúzódóvá, egyre nagyobb
rendezettséget kiváltó, kényszerfoglalkoztató állapotba fejleszt. Az alulfejlett szervezetnek
előre haladni, nyitnia szükséges, - miként ez megtörtént nálunk -, azonban mindkét esetben, a
túlfejlettség visszabomlásakor, és az izotróp szabad piacot beengedéskor tudni kell fékezni, a
dolog fejlődése feletti ellenőrzési, irányítási, a fékezési, de ha kell a leállítási lehetőséget
megtartani. Ezzel biztosítható, hogy ne szaladjon túl a fúzió, és az is, hogy ne hűljön le túl
nagyon az átlagos élettér.
Nagyon sok eltérő változata lehetséges egy szervezet fejlődésének a hozzá képest két
szomszédos élőréteg, szervezettség hármas arányától függően, valamint az egyre távolabb
lévő, hozzá képest a jövő felé fejlődő mikrokozmosz, a szervezete belsejében, vagy a
makrokozmosz, a környezeti térben a közvetlen szomszédos élőrétegeken kívül változó,
egyszerre több dimenzióban és sokféle irányultságban fejlődő jelen állapotára. Minél közelebb
van és minél nagyobb azonosságú egy szomszédos, ugyanakkora fejlettségű szervezet,
élőréteg, annál erősebb a hatása, Ha a szervezet belsejében van, már nagyon kicsi
hatáskülönbség elég lehet arra, hogy a szervezet fejlődését másfelé fordítsa. Miközben a
nagyobb azonosságú környezeti rétegek erősebben hathatnak a jelen állapotára, a távolabb
lévő, de nagyon nagy azonosságú, állapotú szervezetek is erősen befolyásolhatják a velük
megegyező, analóg állapotú távoli szervezetek fejlődését. Ez az iker szindróma néven ismert
hatás a távolhatás, az érzési azonosságon működik, amikor a tér állapotát a magas
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azonossággal rendelkező szervezetek azonosan értelmezik, a változásokra azonosan és együtt,
mint a halraj látszólag szervezetten, de mégis a saját érzeteik által is befolyásolva
reagálhatnak.

Gondoljuk át a szabályozás másik megoldási lehetőségét.
Amikor az élet befelé csavarodó életspirálba téved, akkor szükségszerűen át és vissza fog
fejlődni valamelyik múltbeli állapotán, elromlik a rendezettsége, a megértő képessége,
visszafejlődik, és valamely szintig visszabomlik. Ilyenkor a megkezdett, kialakult fejlődési
irányhoz képest radiális új irányt kell választani, mert ki kell jutni a befelé kényszerítő, egyre
szűkülő életspirálból. Az irányadó rendezettség ellen kis szögben, csak keveset fordulva nem
lehet kijutni, az élet sodrása csak merőleges, a legnagyobb útidő nyitottságú és az addigi
antirészecskékkel összefogó együttes kiáramlást tesz csak lehetővé. A sikeresen szimmetria
párra találó, a valóság másik felével egymásra támaszkodó részecskék, eltérhetnek, kijuthatnak
a rossz irányú fejlődésből, ha egy De broigle végtelen élethullámon radiálisan kifelé haladó
irányban elhagyják az addigi változásuk színhelyét. A sikeres párra találás, a megfelelő
szimmetriába kerülés lehetővé teszi a rossz jövő felé fejlődő, az életet felbontó, elidegenítő,
elfogyasztó (gyomorszerű) térrészek elhagyását, és egy jelenben megmaradó tudati és érzelmi
állapotba átkerülést. Ha a megmaradási képesség aspektusából vizsgáljuk az élet három
alapösszetevőjét, akkor meg kell állapítani, hogy a szélsőséges körülmények túl gyorsan
megváltoztatják az élet olyan állapotát, amelyben a többség nem, csak egyharmad, vagy annál
kisebb kisebbség tud megélni. Az egyetlen olyan élőréteg, állapot, az utódba keveredés,
sikeresebb megmaradási lehetősége, amely a többségnek képes még elviselhető, együttváltozó
állapotot, szimmetriát biztosítani, de ennek nagy az ára, a kompromisszum, az alkalmazkodás,
a teljes egyéni szabadság, a boldogság állapotérzés sokszori feladását követeli.
A szerveződésekben megbomlott folyamat szimmetria azzal is javítható, ha nem a külső
rétegek, a környezet életnyomását gerjesztjük, hanem a belső élőrétegekben, a saját házunk
táján nagyobb rendet teszünk, azaz növeljük a belső rendezettség környezetével azonos
irányultságát, eredőjét. Ha nem a térben épen domináns intersztelláris széllel szembe és nem
oldalt engedjük ki az átlagos, és a magasabb kölcsönható képességű részecskéinket, akkor a
szélirányba beállva két lehetőség fejlődik ki.
Ha az irányadó domináns szélbe feszítjük a részecskéink vitorláját, azaz olyan rézsútos rendezettséget
alakítunk ki, mint a vitorlás, amely a széllel szemben is képes haladni, akkor a jó szelet kihasználva,
bolyongó mozgással, több erőfeszítéssel, de előre haladhat, vagy legalább másokat elsodró szélben is
helyben maradhat az élethajónk. Ide kívánkozik egy megjegyzés, hogy a szervezetek és a bolygók
mozgása valószínűleg azért is bolyongó, a dominánsabb életbuborékokat, a rossz rendezettséget
elkerülő, mert a bolygók és más analóg szervezetek is olyan áramlási szerkezetbe fejlesztik az
aurájukat, mint az ellenszél erejét előrehaladó irányba is hasznosítani képes vitorlások.
Az aura és a bolygócentrum, ha ellenáramlású környezetben áramlik, vagy a sok kicsi részecskét
tartalmazó környezet áramlik vele szemben, akkor cseppalakot vesz fel, de ha kell ez az alakzat
szárnyformába, vagy fejes, spirálozó farokkal rendelkező ostoros, sperma formába és a legkisebb
fizikai ellenállású alakzatába képes szerveződni. Míg a gömb alakzat áramlási és ellenállási
formatényezője és a csepp alak légellenállási tényezője, 0,45, addig a vízcseppé és az ideális szárny
alakzaté csak 0,05. A spermáé 0,55. Ráadásul az utóbbi részecskeszervezetek nemcsak az aura által
biztosított légpárnán ostorozva haladnak, hanem a szilárd testeknél is kisebb gördülési ellenállással
rendelkeznek, amelyek a nekik nagyobb sűrűségű rétegek felszínén, mint a levegő buborék a víz
felszínén nemcsak siklik, hanem gördül is, ezért a folyadékon, a nagyobb sűrűségű alsó rétegeken
keletkező ellenállási tényező nagyságrendekkel lecsökken.
Az egymással egymáson elforgó, azonos felületi áramlási irányba szerveződő melegfúzió lehetőségét
felismerő nőies részecskepárok, mint egy fogaskerék-pár olyan közöttük a környezet kisebb részecskéit
átszivattyúzó motoros mechanizmust fejletettek ki, (ez a de broigle hullám) amely a közöttük a
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szokásosnál nagyobb életnyomásra összenyomott, gerjesztett, beszívott, elfogyasztott részecskéket
miközben azokat nagyobb nyomásra gerjesztve kibocsátják, megváltoztatják, és ezzel az élet sodra
ellen megtartó reaktorerőt nyernek. Más, ennél férfiasabb megoldást találó szervezetek épen fordított
megoldást találtak, amelyek előre bocsátják ki a környezetbe a nagyobb áthatoló képességű, bennük
kifejlődött, a védett térben egyirányúsított, a szembe áramló környezet ellenirányú haladási
sebességénél jobban felgyorsított részecskéiket.

Ha azonban a szükséges pillanatban a nagyobb ellenállásúra rendezzük át az auránk
rendezettségét, akkor a domináns szél lendületét, segítségét kihasználva a kellő pillanatban
lendíthetünk a hajónkon, és ezzel az impulzussal, többszörös megismétlés esetén periodikus
többlethatással átlendülhetünk a velünk szemben érkező hatalmas részecskehullám-falak
meredek, emelkedő részein is. Ha már ismét fenn vagyunk a térhullám tetején, és megfelelő
sebességre, ritmusra hangoljuk az élethajónk, akkor a vízisi, a hullámlovas technikáját
alkalmazva a nagyobb energiaszintű potenciálgát felől sokáig áramolhatunk a kisebb szintek, a
hullámvölgyek felé. Ha sikeres a térhullám lejtős oldalán maradás, a rézsútosan haladás, akkor
amíg csak a meglovagolt térhullám különbsége el nem csitul, le nem csökken, - vagy le nem
maradunk az idő sodrában - addig haladhatunk ismét lamináris irányba előre. Az
életszervezetek sokasága használja ki ezt a lehetősséget, a madarak nagyon gyakran néhány
szárnycsapással feljutnak a nagyobb térhullámok, a felsőbb rétegek csúcsára, a potenciálgát
tetejére és e lamináris irányban haladó hullámokat meglovagolva sokáig siklanak szinte
erőfeszítés nélkül.

A szervezetek szaporodásáról:
A szervezetek szaporodása, a közös térben felszaporodó élet anyag és lélekállományra
differenciálódó szakosodása, eltérő irányú és másként értelmezett fejlődése. Amikor a közös
térben megosztott, megosztódó előd életbuborékok, amikor a korábban bejutott szaporodásra
képes részecskék túltelítődése, túlszaporodása miatt már túl nagy az élettér belső nyomása, az
élet eltérő ideológia szerinti értelmezése, akkor a szervezett élet egymástól az eltérő életcélok
szerint elkülönül, más célt választ. Az éppen energiatöbblettel rendelkező, kellően felfúvódott
domináns szervezetek, a melegfúzióssá váló, gyorsabban fejlődött életbuborékokban a
centralista vezetők, a már ,,rossz,, előljárók, - hasznos és haszontalannak ítélt részekre osztva
megosztják a részecsketömeget, és a felhalmozott, kellően fejlett energia tartalékaikat, a
legfejlettebb élettermékeiket nagyobb hatékonyságú fiú, vagy leányvállalatokba elkülönítik.
Az erő és az energiakészletek elkülönítése, a tudáskészletek elkülönítését is okozza, amely
miatt az erő felé fejlődő szervezetek még sokáig tudásbeli támogatást, a speciális fejlődés felé
segítést és piaci védelmet igényelnek. Ez a támogatási, védelmi igény egyirányú függőséget
alakít ki a támogató, és a neki elkötelezetté váló szervezet között, amely azonban időhöz
kötött, de visszaadandó kötelezettség, energiakölcsön. Az új, fiú, vagy leányszervezetbe
befektetés célja az, hogy amikor később az utódteret, szervezetet alapító elődvállalat
korszerűtlenné válik, elöregszik, az energia termelésben elgyengül, veszteséget termelővé,
eltartandóvá válik, akkor dinamikus piaci (keresleti –kínálati) különbséget képezni tudó,
addigra éppen lendületes növekedésbe kerülő utódvállalat állománya, megfelelően védje,
gondozza, támogassa az őt és társait létrehozó előd részecskéket, az elöregedett lélek
állományt. Az utódnak megelőlegezett, kölcsön adott energiát, a jó és a rossz hatásokat és
információt, az élet első harmadában meghitelezők joggal visszavárják. Bár sokan
megtagadják az elődeiket, visszaélnek a korábban kapott, de már elfeledett lehetőséggel, de az
élet rendjét és szimmetriáját sikeresen megtartó utód részecskék által védett, életképesen
megtartott térészben, a jó hatásokat átadó megfáradt, elporladt idős részecskék békét, védelmet
és nyugalmat találnak. Ez az időben eltolt, de az élet rendjét megtartó szimmetria esetén, az
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utódoknak megfelelő hatáseredőt átadó, egyre kisebb térrészbe kényszerülő, egyre kisebb
tömeget egyben tartani képes elődöknek, a nagyobb szervezetek lebomlása után is sokáig
lehetővé teszik a hosszú szép és egyre kevésbé zavart életet, az aktívabb életidőszakok végén a
megnyugvás és a megpihenés lehetőségét. Amikor az utódterek szimmetriát vesztenek, nagyon
eltávolodnak a közös szimmetriától, akkor a bennük továbbélő, nagy azonosságú, de szuper
szenzitívvé, túlérzékennyé fejlődött elődi részecskék már nem tudnak a szimmetriahiányos
térrészben megmaradni, egyre többet elsodor a végzet, elhagyják azon utódjukat, akiben már
nem jó az élet. Amikor egy az erkölcsében, a moráljában, az eredőjében elromló szervezetet, a
belső vagy és a külső, az eredő szimmetria hiánya miatt egyre több betelepült és előd
részecske elhagy, a tömeg kiáramlás fokozódásával nemcsak egyre több, már nagyon jó
hatású, kevéssel és információval is beérő fogyasztó távozik el, hanem velük együtt az a tudás
is, amelyet az eltávozó részecskék a saját életük, a változásuk során megszereztek. Ha egy
szervezetben nemlineáris áttelepülési, elhagyási folyamat alakul ki, akkor mire a szervezet
által megtervezett célok végrehajtására kerül sor, egyre több termelő és szervező esik ki a
folyamatból, ezért a tervezetthez képest egyre rosszabb eredmény, és időbeli elmaradás alakul
ki. Az eltávozó részecskékkel elvitt tudás, ha csak a szervezet nem szakosodott más felé, hiányzik a
közös tudatból, egyre kevésbé elérhető, miközben az élethibák halmozódása miatt, a későbbi
generációk elkorcsosulnak, egyre másabbá fejlődnek. A szervezetek feledékenyebbé válnak,
majd egyre több dolog, terv végrehajtása, eredménye nem a tervezett eredménnyel sikerül,
egyre több idő kell a környezeti változások megértéséhez, a megváltozó környezethez
alkalmazkodáshoz. Ha a szervezetekben jelentősen megváltoznak a termelők és a fogyasztók
arányai, az eltartásra szorulók arányai, akkor a szervezet gazdasági egyensúlya egyre
rosszabbá válik, a termelő képessége, a különbségképező képessége, a differenciáló képessége
egyre jobban elromlik. Amikor a negatív gazdasági eredőjűvé váló szervezetben a kialakult
energiaszint, a kialakult tudás és a tartalékok elfogynak, a szervezet szükségszerűen gazdasági
zavarba kerül, csökken az eltartó képessége, egyre nagyobb energiahiány alakul ki. Két
lehetősége van a domináns részecskéknek és vezetőknek az élet és a cselekvőképesség
megtartására. Az egyik, hogy a megmaradó hatásokat becsületesen elosztva a szervezetben,
együtt öregednek meg a szervezetben egy életre egymással együttműködésre szövetkezők,
amely lassabb sorvadásban, kiszáradásban, alacsonyabb életnyomásban de viszonylag hosszú,
a tudati és a mentális állapotot sokáig megtartó szép öregkort eredményezhet. Ha a másik utat
választók, nem az energia egyenletes elosztása, és a közösség túlfogyasztóinak a menesztése
mellett döntenek, akkor a rájuk bízott közös energiát és tehetséget, az együttáramló közösség
egyenletes fenntartására fordítás helyett, a saját céljukra, az elkülönített Offsore számláikra,
vagy–és az elkülönítetten kezelt leány, vagy fiú vállalkozásaikba elvonják, és a számukra már
értéktelen, rossz termelői-fogyasztói arányokat produkálókat kiebrudalják a már nem közös
szervezetükből. Ilyenkor a sikeres centralizációban, energiában dússá váló, és a tudatban (és a
harácsolásban) fejlett részecskék azonos célok felé ható társulása ismét felvirágoztathatja a
kisebbé, korszerűbbé, ésszerűbbé tett szervezetet, amely az utódszervezet eltartását, az eredeti
létrehozókat kisemmizve tovább biztosítja. Azonban az ilyen, hirtelen gazdagodó szervezetek
önmagukban, a létrehozókban hívő dolgozó részecskék, és a termékeiket megvenni képes
fogyasztók nélkül nem életképes. A sikeres termelővé váló szervezeteknek, az élettermékeiket
fogyasztói piacra van szükségük ahhoz, hogy az életáramlás, köráramlási, reprodukálói
megismételhetőségi rendje ismét kialakuljon. Ha a fejlődési zsákutcába jutó, leépülő szervezet
elbocsátja a termelőit, ezzel nemcsak a költségeit csökkenti, hanem azok számát is, akik eddig
a termékeit megvásárolhatták. Gyakorlatilag ezzel megfosztja az elszegényedőket a fogyasztói
lehetőségtől, egyre kevesebb fizetőképes vevője marad az élettérnek. Ha csak egy-két
szervezetnél alakul ki ez a megoldás, az élettér még nem válik rosszá, a kivétel még erősíti a
szabályt, de ha a többség ezt az eredőjében kedvezőtlen megoldást alkalmazza, akkor a
fogyasztók redukálása a közös élettérben jelentőssé válik. Minél több szervezet választja az
elbocsátó megoldást, az előre szaladás, a foglalkoztatás és a fejlesztés helyett, annál jobban
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lecsökken az élettérben az egymás termékeit és szolgáltatásait fogyasztók száma,
tömegaránya, - és ha nem vándorolnak ki más szervezett rendszerekbe - ott vannak a fogyasztók, de a
fogyasztási lehetőségük és a fizetőképességük eredője egyre kisebbé válik.
Ha egy élettér, szervezettség rosszul osztja el a lehetőségeket és az energiát, akkor nemcsak
egyre kevesebb termelője, hanem egyre kevesebb vásárlója marad, amely szükségszerűen a
termékek eladhatatlanságához, túltermelési válsághoz vezet. Ha megszűnnek a belső, vagy és a
külső piacok, mert a szervezet elszigetelődik a korábbi piacaitól, a gyarmataitól, vagy és a működési
területétől, a fogyasztóitól, az aurájától, amelybe eddig ki tudta bocsátani az általa termelt
élettermékeit, akkor egyre több, a tényleges fogyasztási igényhez képest túltermelő szervezet
kerül eladhatatlan árufeleslegbe, azaz túltermelési válságba. A források és a szabad pénzügyi
készletek a termékekbe mennek át, majd az eladhatatlanság, a korszerűtlenség, vagy és a piaci
fizetőképtelenség miatt ezekben rekednek, és a megfelelő körforgások lelassulásakor,
leállásakor befagynak. A forgóeszközeiben és a lefagyott saját energiáiban hiányossá váló
szervezetek kénytelenek más forrásokat keresni, hitelekhez nyúlni, de a túl nagy térre és időre
kiterjedő folyamat esetén ez csak a válság nagyobb energiaszintre kiterjedését segíti. Ha a
válság kiszélesedik, és a bankokból sokkal több pénz, és fedezet ígéret helyeződik ki, mint
amennyi van szabadon a piacon, akkor a fogandó készletek hiánya a bankokhoz kerül át, és a
bankok tényleges pénzeszközeik lefagynak, már csak az ígéretekkel tudnak gazdálkodni. Ez
viszont előbb – utóbb, amikor kiderül, hogy az ígéretek mögött nincs megfelelő fedezet, totális
bankszektori csődökhöz vezet, amely egyre nagyobb életkörre terjed át. A gazdasági válság
ekkor kiszélesedik, a gazdaság megfeneklik, megbénul, és a kezdetben kicsi lokális
életválságból nagy gazdasági térre kiterjedő, más, függőségben lévő országok gazdaságára is
átterjedő totális, általános válás fejlődik ki.
A szakasz és a logikai gondolatsor folytatását az amerikai társadalom elöregedésével foglalkozó részben lehet
olvasni.

A gondolati kitérő után térjünk vissza a téridőben haladás, a jelen állapotában a
környezettel szimmetriában maradás, a megmaradás lehetőségeinek a megértéséhez.
A térben és időben is haladás, (vagy és a jelen állapotában maradás) azt igényli, hogy az előre
irányban sokkal koncentráltabb, tudatosan azonos rendezettségű fejlett neutrálisabb részecskék
kibocsátása történjen, mint hátrafelé, amelyek ezért előre sokkal kisebb közegellenállást
keltve, akadálytalanabbul, észrevétlenebbül be tudnak jutni, furakodni más szervezetekbe,
anélkül, hogy az észlelné, és komoly ellenhatásokat kezdene. Az ilyen neutrális érzelmi
állapottal rendelkező elöljárók, meg tudják osztani (a tudati állapotukban) a célterületen élő
részecskéket, ellentétet és káoszt tudnak szítani közöttük. A megosztásnak sokféle kifinomult
módja van, nemcsak a fizikai elválasztás, hanem az eltérő tudati, érzelmi, ideológiai, más
meggyőződési állapotra hozás, az eltérő célok felé elindítás is megoszt. Gyakorlatilag a nagy
azonosságú közösséget, annál könnyebben meg lehet osztani, minél nagyobb a környezetében,
vagy és a közös szervezetében az együttváltozók azonossága. Az azonos színűeket már eltérő
színek használatával, másokat az eltérő hangok keltésével, vagy és az egyediségre buzdítással
is el lehet egymástól választani. Ha az elválasztóknak a megosztás és az elidegenítés a célja,
akkor minél egyedibbé fejlesztik, szelektálják a környezetben változó szervezeteket, annál
könnyebben elkülöníthetik őket egymástól. Ha a még csak lassú fejlődésre képes Afrikaiakat a
képességeiknél sokkal gyorsabb fejlődésre kényszerítik, ekkor is beavatkoznak a jelenükbe, a
fejlődésükbe, és túl gyors urbanizáció, vagy más irányú erőltetett fejlesztés valóban mássá
teszi a korábban nagy azonosságú közösséget, képes elválasztani őket egymástól.
Ha a célja szerint előre haladó, a jövő állapotába fejlődő, vagy és az intersztelláris, (vagy soláris)
ellenszélben helyben, a jelen állapotában maradni képes egy szervezet, és nem sodorja el az
idő szele, akkor az ellenszélként érkező idegen részecskéket megosztó előőrs, a szükséges
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fejlődési, megmaradási tempót felderítő elöljárók nem fejlődnek gyorsabban a szükségesnél,
hanem beékelődve az ellenáramú környezetbe lehetővé teszik, hogy a tőlük lemaradó
fejletlenebbek is felzárkózzanak hozzájuk. Ez esetben a legfejlettebbek nem szakadnak el a
kevésbé fejlettektől, a szervezet folytonossága megmarad, és annak ellenére, hogy valamikor
elváltak, leváltak a nagyobb egésztől, a széles skálájú fejlettségben mindig van , marad olyan
frekvencián változó élőréteg, amely képes hasznosítani az isteni tér áramlásában az életterébe
beáramló mannát. Ha a beáramló eleségnek, energiának a fejlettsége a legelmaradottabb
rétegével kellő kölcsönhatású, akkor ők lesznek azok, akik szüretelnek, és a megfelelően
elosztó, jól együttműködő szervezet esetén többieknek osztanak, támogatják őket. Ha a
középső réteg válik fogékonnyá az ő frekvenciáján beérkező isteni energiára, akkor ők lesznek
azok akik a bő termést leszüretelik, és ha jól szocializált a közös szervezet, akkor ők lesznek
az elosztók, a többieket eltartók. Ugyanez igaz a legfejlettebbekre, Ha a legfejlettebb
részecskékkel kellő azonosságú a beérkező, velük éppen kölcsönhatóképes életanyag, akkor ha
jó a szervezet együttműködő és elosztó, közös teherviselő képessége, a szociálissága, akkor a
legfejlettebb réteg lesz az eltartó, és a szervezet, bár sokat nem halad előre, de folyamatosan
együttfejlődik, megtartja a folytonosságát, az együttfejlődés rendjét és szabályait. Ha azonban
lecsökken az együttműködés, az arányos elosztás és az egymásba vetet hit, és a legfejlettebb,
vagy bármelyik másik réteg már nem bízik a többiben, akkor amikor ő arat, nem oszt el
megfelelően, az életfélelmében bespájzol, a többieknek nem adja vissza a kölcsön energiát, és
ezzel részekre tördeli a szervezeti folytonosságot. A bizalom hiánya, a megosztottság, és
bármilyen hatás, ami a kialakult komplexitást, a szervezetet részekre tördeli, nemcsak véget
vet az együttes téridő utazásnak, a közösség megmaradásának, hanem az egész szervezetet
visszafejleszti. Bár azok, akik a többieket megtagadják, a közös energiákat maguk számára
elvonják egy kis idővel tovább húzzák, de annak a szervezetnek, környezetnek a felélése,
amely addig eltartotta őket, halálos bűn. A rákossá váló szervezet, ugyanazt teszi, mint amikor
levágják az aranytojást tojó tyúkot. Hiába lesz ma hopp, ha ebből holnapra kifejlődik a kopp.
Míg a téridő sodrásában megmaradni képes szervezetek előtt, az ellenszél irányába nagyobb
idegenségű részecskék közé kell beáramlani a legfejlettebb, sok dologra érzéketlenebb, vagy
és nagyobb lendületű, esetleg csavarosan haladó töltöttebb részecskéknek, ennek a térnek a
kölcsönható képessége a beléhatoló ék alakú másággal szemben még kicsi. Sok esetben a nagy
azonosságú, nagy tömege miatt nagy tehetetlenségű együttáramló tömeg közös tudata még
nem hiszi el az innen-onnan érkező szórványos részecskejelzéseket, amelyeket nem erősít meg
a többség, amít segít az is, hogy a terükbe behatoló, közéjük ékelődő szervezet a jó köntösében
érkezik. Az egymáshoz közeledő szervezetek először mindig a nagyobb azonossága miatt
sokkal kisebb ellentétet kiváltó részecskéikkel és az azonos irányba tartókkal érintkeznek
először, amely növeli a vágyat az együttáramlásra. Lásd Soros György féle és egyéb tudatos
behatolást Magyarországra. Azonban a hamarosan irányt váltó behatolók, amikor már mélyen
bent vannak az idegen szervezetbe, és eltakarják a valódi szándékaikat a körülöttük változó
részecskék támogatásával, akkor a már megosztott tömeget sikeresen a közös fejlődést
támogatókra és ellenzőkre bontják. Azonban nagyon gyakori, hogy azért nem észleli a
környezet a beléjük ékelődő idegen, fogyasztó előőrsöt, mert nem válik érintetté, nem
tapasztalja meg a saját bőrén az idegenek hatását, csak akkor, amikor a folyamatokat, és a
rosszá váló szervezetség romlását már nem lehet visszafordítani. Ezért nincs a megfelelően
fejlett részecskéit előre kibocsátó szervezetek ellen akkora ellennyomás, közegellenállás
amikor benyomulnak a nagyobb másságú környezetbe. A kölcsönható képesség hátrafelé
legalább két ok, következmény miatt is sokkal erősebb. Az egyik, hogy az azonosságát
szétszóró környezet előtt mindig kisebb az azonosság, mint mögötte, ezért az általa
elszennyezett tér eleve nagyobb háttérnyomással tolja minél messzebb magától a környezet
szennyezőt. Ha viszont a haladásával arányosan a részecskéivel elszennyezi a környezetét,
akkor mögötte mindig nagyobb azonosságú a tér, ezért az általa kibocsátott részecskék
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hátrafelé, a múlt irányába mindig nagyobb reakciót keltenek, jobban reagálnak a kiáramló
információs hatásokra, amely miatt a haladási irányból mögöttes tér, a múlt tere mindig
kaotikusabb, magasabb változás sűrűségű. Ennek is sok oka van, de többek között az is, hogy
a már megismert fogyasztónak később már nem dőlnek be, az egyszer a horog által megszúrt
halak sokkal óvatosabbak, ők is fejlődnek. Minél több negatív hatás, sikertelenség, tapasztalás
ér egy szervezetet, annál óvatosabb, annál lassabban, megfontoltabban halad, annál több
dologra reagál, többféle aspektusból körüljárva a dolgokat gyanakvóvá, vagy és nagyon
alapossá válik. Ez miatt viszont lassul, egyre jobban lemarad a szükséges fejlődéshez képest,
és ezzel nő az időzavara, a megoldó képessége csökken. Minél több részecskéjét lefoglalják a
környezeti események, pl. a mások által okozott káosz, annál lassabbá válik a véges
tömegszáma miatt véges tudás és hatásmegosztása. A lassuló felfogás, a megfontolt óvatos
értelmezés viszont lerontja a szervezet hatásfokát, és ha ez nem jár a sokkal jobb felbontás
miatt eredményesebb, pontosabb, jobb, mások által megfizetett, a többletet elismerő valódi
termeléssel, akkor az elromló gazdasági eredője, szimmetriahiánya miatt, kiszorul az
életteréből, az élőrétegéből ahol eddig változott.
A hátrafelé sokkal kölcsönható képesebb, a környezettel már nagyobb azonosságú részecske
kibocsátás miatt, differenciált háttérnyomás, eltérő hajtóerő keletkezik, amely miatt az téridős
eszköz, vagy és a szervezett tér mögött mindig sokkal nagyobb a múltbeli irányú térrészben a
változás sűrűség, és ezzel mindig nagyobb a háttér nyomás mint az eszköz előtt. A
folyamatosan a nagyobb háttérnyomás határán, a differenciált életnyomású, megosztott térben
haladó, a részecske közösség által keltett információs időhullámmal együtt haladó, (vagy az
ellenáramlásban helyben maradó) űrhajó tehát a különbségképzési lehetősége szerint a jelen
legnagyobb bonyolultságú állapotában maradhat, ellenállhat a téridő sodrásának. Ha nagyon
nagy különbséget képez, akkor túlságosan gyorsan haladva nagyon behatol a jövő irányába az
idegen élettérbe, közegbe, és ez esetben könnyen lemaradhatnak tőle az általa elhagyott régebbi,
de leszakadóvá váló társai. Ha ez a haladás, egy torroidszerű elrendezésű szervezetben fejlődik
ki, akkor a toroid közepén, a jövő irányába nem elég mélyen behatoló, túl lassan fejlődő fejlett
részecskék pillanatok alatt a tőlük leszakadt, a múlt rétege felé lemaradt társaik között
találhatják magukat. Ha viszont nagyon gyorsan haladnak, akkor elszakadnak a velük együtt
áramló, de tőlük lemaradó társaiktól, ez esetben idegen rétegbe, eltérő azonosságú közegbe,
környezetbe kerülhetnek, ahol azonnal ők válnak a környezethez képest nagyobb másságú
kisebbséggé. Lásd, a Héber izraeli törzsek elődeit a Holt tenger és Közép-kelet Ázsia térségében. A fejlődés
tehát akkor jó, ha az a környezet nyomásához, a téridő részecskeáramlásához méretezett,
ahhoz képest nem túl gyors, de nem is lassú, és ha a közös áramlás során az együttáramló
szervezet betartja az elosztás, az életáramlás és az életpiramisba fejlődés, a hatások és az
információk továbbadásának a megfelelő rendjét.
Az előbbi képen bemutatásra került a mikroszintű, de a tudatban nagyon fejlett radiollaria
részecske közösség azon közlekedési eszköze, űrhajója, részecske szervezete, amely képes a
térben terjedő energiaszint különbségek, a térhullámok meglovaglására. Ez a valóságban azt
jelenti, hogy a szervezet folyamatosan a lendület szimmetriával nem rendelkező, azaz a
lendületben, nyomásban, másságban szimmetria hiányos, a térben haladó energiahullám
különbségének a hasznosítására képes.
A képesség egy nagyon egyszerű fizikai szabályt, hatást használ ki, mégpedig a differenciált
kölcsönható képesség szabályát. Ha a közlekedési eszközt képező jármű, (szervezet)
kialakítása olyan, hogy a haladási iránnyal szemben megfelelő (kb. 45-90 foknál kisebb)
szögben hátrafelé széttartó, a hátulról érkező fiatal energiahullámot képező részecskék
lendületével magas kölcsönható képességű, akkor az eszköz, (a szerkezet) izotróp térben
differenciált különbség vételére, és e fiatal részecskék lendületének a befogására képes. Ez
esetben a hátulról és oldalról érkező, a hátrafelé kinyúló füzérsugarak gyorsabban változó,

97
ezért kaotikusabb, nehezebben áthatolható közeget képező részecskéivel magas kölcsönható
képességű. A szándék szerinti irányba haladó (információs energiaszintű) hidegfúziós, a
lendületben gyorsabban haladó, előrelátóbb részecskék, sokkal kisebb statisztikai eredővel
kerülnek az általuk kellő azonosságúvá, azonos rendezettségűvé tett, ezért a behatolásnak nem
ellenálló környezeti részecskékkel átadó-átvett kölcsönhatóképes lendület átadásba. Az
elöljárók általában adnak, ők gazdagok, a környezetet lepénzelők, elbűvölők, megnyerők,
sármossak. Ez az eszköz, szervezet, lényegében a saját hajtáson kívül egy távoli
rádióhullámokkal vezérelt, hajtott jármű, amely az adott hazai frekvenciára hangolódva
folyamatosan nagyobb – átvett – háttérnyomást, több energiát kap, mint amennyi a téridőben
haladását fékezi. A Jármű oldalán, a haladási irányra merőleges, és az elején lévő, részben
előre meredő füzérszálak, lényegében az eszköz térbeli stabilizálására, egyensúlyban tartására
szolgálnak. A hátrafelé szétnyitott ernyőként, hátul nyitott reaktor kamraként szolgáló
ernyőszáj, lényegében a haladási irányba ható részecskék és erejük, lendületük befogására, a
hajtóhullámok energia (lendület) hordozóinak a befogására, és a reaktortérbe segítésére
alkalmas. A füzér antenna rendszerrel érzékelt, befogott, és az egyirányúsító garaton át a
reaktortérbe (gyomorba) beterelt részecskék lendülete, a magas kölcsönható képességű, időben
nagyon gyorsan változó reaktortérben, az ott élőkkel, vagy és a más irányból a nekik
átláthatatlan, ezért több figyelmet és lassítást igénylő térben érkezőkkel, a hozzájuk képest túl
gyorsan változó környezeti közegben, az ott élőkön szükségszerűen elnyelődik, és a
részecskék tömegében vitt energiahullámok nem tudnak kölcsönhatás, a lendületet szállító
részecskék lendületerő komponensének az átadása nélkül tovább haladni. A nagy nyitott
kúpba, a 90 fokban nyitott szájba beterelt, onnan a belső, még jobb terelő képességű, centrális
irányrendezettséget adó, belsőbe terelő 45 fokos kúpba (egyirányúsító garatba) beérkező, már
eltérő töltésű, de azonos irányrendezettségű részecskéknek a korábbi áramlási, haladási iránya
egyértelművé válik, az életcél kikerülhetetlenül a már a külső hatások által nem védett fúziós
reaktortér, a gyomor felé terelődik. E térben csak azok a neutrális részecskék tudnak áthatolni,
akik megtartják a kezdeti egyenes áramlási irányukat, amelyek nem hajlanak el,
kiszámíthatóan csak előre haladnak. Azoknak van még esélye e kaotizált térrészből kijutni,
akik olyan társra, antirészecskére találnak, amellyel egymásnak támaszkodva, egy de Broigle
végtelen hullámon előre szaladhatnak az időben, és kijuthatnak a kevésbé fejlett,
visszafejlesztő térrészből az átlagos állapotú, de védetlen, nagy életversenyt diktáló izotróp
térrészbe.
Az időben való haladás tehát azt jelenti, hogy valamilyen kiinduló állapotból, akár
ellenáramlású közegben, valamilyen eltérő, más eredőjű állapot felé fejlődve halad az
átalakuló szervezett, együttváltozásra elkülönült, lokalizált térrész. Felmerül a kérdés, hogy
mihez képest és milyen irányban, képességben, tudásban, azaz mely minőségében fejlődik?
A mihez képest mindig a környezet, azaz a belső fejlődésnek valamilyen képességben,
hatásban, tulajdonságokban gyorsabbá válónak kell lennie, mint ugyanazon időszak alatt a
környezeti szereplők átlagának a fejlődése. Azonban az sem mindegy, hogy azon képességek,
hatások, tulajdonságok, amelyekben a környezetben más analóg szervezetek között változó
egyedi hatások, képességek mennyire keresettek, igényli és elismeri e másságot jó hatású
többletnek, és kiemelten fizet e érte. Ez a más eredő lehet speciális tudás, kiváló képesség,
teljesítmény, nagyobb gazdagság, a több szeretet, a sikeresen átélt örömérzések, de nem lehet
egyszerre valamennyi kedvező állapotot elérni, átélni, csak egymás után. A szükségesség, a
másoknak fontosság, az elismertség a kereslet és környezeti kínálat egyensúlyából fakad.
Ha sokan kínálják ugyanazokat a kínálathoz képest túl kevés életszereplő által keresett
hatásokat, szolgáltatásokat, akkor ezek az egyediségek leértékelődnek, ha viszont valakinek
egyedülálló képességei fejlődnek ki, ez csak akkor válik keresett értékké, ha annak a környezet
szereplőire kifejtett jó hatása széles körben ismertté válik. Ha a kereslet és a kínálat tartós
egyensúlyban van valamiben egymással, abból átlagosan meg lehet élni, de az időben, a
hatóképességben, vagy és a gazdasági állapotban előre csak akkor lehet fejlődni, ha olyan
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tevékenységet, képességet, sokak által keresett hatásokat, életterméket, árut, egyedi tudást stb.
fejlesztünk ki a szervezetünkben, a mikrokozmoszunkban, ami a következő időszakban, a
mához képest a holnapban egyre keresettebbé, értékesíthetőbbé válik. Ehhez előbb kicsiben ki
kell fejleszteni a lehetségesen a jövőben keresettebbé váló dolgokat, az igében, a gondolatban
kell először kicsi energiaszinten, kellő felbontásban lemodellezni, és csak akkor szabad egyre
nagyobban tömegesen gyártani, piacra bocsátani, ha a kereslet növekedése mindig megelőzi,
de legalább lépést tart a termék, hatás kifejlődésével.
Az egyediség felé fejlődés egyik legfontosabb szabálya, hogy az egyik dolog, állapot, egyedi
hatás átélése, kifejlesztése érdekében, át kell alakulni, meg kell változni, és el kell engedni,
felejteni a korábbi, a már sokak által nem keresett korszerűtlenné vált hatások maradványait, a
jelen állapotában elavulttá váló információs hatásokat, anyagokat. Ehhez szervezeti átalakulás,
élet és hatáscsere kell, és a régi dolgokhoz túl erős érzelmi kötődések feladása is szükséges.
Mivel azonban a lehetséges hatások és tulajdonságok összessége egymást kiegészítő párban
van egymással, az egyik állapot, eredő hatás felé közeledés, szükségszerűen egy másik állapot,
egy másik eredőjű hatástól, képességtől, adottságtól való eltávolodás következményével is jár.
Tehát mindennek ára van.
Ahhoz hogy valamely vágyott dologban jobbak, több élménnyel, átéléssel gazdagodók
lehessünk, ahhoz fel kell adni más vágyainkat, eszközeinket, a szeretett anyaginkat, és régebbi
kedvező hatásainkat. A változáshoz, ami egyben más, újszerű hatások, élmények átélési
lehetőségével is jár, információ és részecske csere szükséges, amelyből lehet nem fogyasztani,
a hatásokat elutasítani, lehet keveset fogyasztani, lassan változni és lehet makroevolúcióként
ismert hatásként átéléssel, rövidebb idő alatt az átlagos állapotban maradóknál, a lassabban
fejlődő környezetnél, ehhez képest sokkal gyorsabban megváltozni. Az élet meghatározhatja,
hogy a hozzá képest átlagos közegben, a környezetben kialakuló átlagos fejlődéshez képest
mennyire gyorsan halad. Abban is döntési lehetősége van, hogy egyáltalán fejlődik e, vagy
átlagos szinten, esetleg az alatti, eltérő állapotban marad. Ha gyors fejlődésre vágyik, és sok
változtatást kelt a környezetben, ebből csak az esetben fog egy neki vágyott, jövőbeni, jobb
állapot felé fejlődni, ha az általa keltett térhullámokat, az általa is megváltoztatott környezeti
állapotokat megfelelően meg tudja lovagolni, azaz irányítani képes az eseményeket, és nem az
általa keltett események rá visszaható hatásai sodorják magukkal egy nem vágyott más
állapotba. Aki nem ura az általa, vagy mások által keltett események hullámainak, az csak
sodródik, az csak más állapot felé fejlődik. Ha valaki indokolatlanul volt elégedetlen a
sorsával, a megértése, a képességei, és a fejlettsége még nem teszi számára lehetővé a vágyott,
valamiben fejlettebb életállapot elérését, azaz nem tartja be a szükséges tanulási,
végiggondolási, fejlődési stációkat, az átalakulás, a kialakulás meneteit, periódusait, akkor
mint a túl gyorsan növő fát kitöri az első nagy, a kialakult szimmetriát megbontó vihar. Aki
indokolatlanul elégedetlen a sorsával, azt az általa keltett változás, nem egy áhított, neki
jobb jövőbe, hanem egy elmúló, más állapotba viheti.
Aki nem képes irányítani a sorsát, aki nem képes az általa a környezetben nyitott szálak okozta
sérelmeket maga után elvarrni, azaz nem fejlettebb annál a környezetnél, amelyben az idő
sodrásával szembeni ellenállásával, a haladásával életörvényt, vagy és életvihart támasztott, azt
az általa keltett, vagy és mások által táplált, fenntartott, túl nagyra nőtt életörvény elsodorja.
Az élet sodrásával szembeni ellenállás, a kialakult környezeti szimmetria hosszú ideig
megtartása akkor lehetséges, ha a szervezet fejlődése kellő szimmetriát tart a rajta kívül
változó, ellene ható, a létével már mássá tett környezet egymáshoz képesti változásával. Ha túl
a környezet fejlődéséhez, ellenáramához képest túl gyorsan halad, akkor a kelleténél jobban
bemélyül a neki (hozzá képest az eredőjében) túl fejlett, neki túl nagy feladatot adó jövőbe, és
az általa is keltett, de nem megfelelően táplált életenergia hullámok, a leszakadó örvényáramok, az
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utódrétegek segítése nélkül ettől kezdve nem segíteni, hanem gátolni fogják a környezethez
képest túl gyors, az által meg nem értett haladását. Ha a túl gyorsan haladó, fejlődő szervezet
elhagyja a számára rosszként megélt, őt a tervezett fejlődésben visszahúzó, fékező átlagosnál
fejletlenebb állapotban lévő leszakadó rétegeit, akkor a fiatalokat termelő, benne a haladást
továbbsegítő részecskék nélkül az örvényáramok eredő hatásai nem segíteni, hanem gátolni
fogják a fejlődését. Egyrészt megnő a közegellenállás aránya a segítő örvényhullámok
hatásához képest, a szervezet rendezettségnövelő hatékonysága, a gazdaságossága elromlik, és
ettől kezdve csak idő kérdése, hogy mikor fogy el az együttáramló (haladó), de nem végtelen
tömeg támogatás nélkül véges saját lendülete, az élet túlélés és haladás felé segítő energiája. A
saját együttáramló tömegeiktől elszakadó, túlfejlődő elöljáróknak megszakad a folytonossága,
a háttér ország támogatása, és elszakadnak a saját nagy azonosságú közösségeiktől, tér és
időutazóvá válnak. Ha azonban a csak előre haladó, túlságosan neutrális, céltudatos
szerveződések túlságosan is bemélyednek tőlük nagyon eltérő, nagyobb másságú, nekik
idegen környezetbe, ott törvényszerűen kisebbségbe, ellenzékbe kerülnek, és a helyi többség
erőszakot vesz rajtuk. Az elöljárókat leszakadva követő fejlett, de töltötté vált réteg azonban
az élet toroid örvényeiben, amelyet az elöljárók fejlettebb rétegbe áthaladása kelt, nem
képesek áthaladni, hanem a saját közös szervezetük legkevésbé fejlett részecskéi, a leszakadó
kisebbségei közé kerülnek. Lásd a fejlődés szerkezetét bemutató ábrát.

Itt be kell mutatni egy áramló közegben a jelenben fejlődő szervezetet, amely e téridőben
képes előre, vagy hátra, a múlt felé mozodni
Ha egy szervezet gyorsabban halad az általa keltett, vagy és rajta keltődő hullámoknál, a
hírénél, akkor a nála fejlettebb térbe, előkészítés nélkül érkező részecskéi lebomlanak,
hangrobbanás alakul ki, amelyben a hanginformációkat okozó részecskék elporladnak, de mint
fiatal és lendületes, kisebb tömegű, nagyobb áthatolóképességű részecskékként már kellően
előre tudnak haladni, jelezni hogy valami esemény, térmegosztó eszköz, szervezet közeledik.
A hangrobbanást valószínűen azoknak az idegen részecskéknek, életbuborékoknak a
lebomlása kelti, amelyeket előzetes figyelmeztetés nélkül ért az hanginformáció hordozóz
elhagyó pl. szuperszónikus repülőgép térmegosztó, a teret és részecskéit eltérően töltötté tevő
hatása. A hangrobbanáskor dimenzió kapu nyitódik a hanghullámfalat lehagyó gyorsasággal
fejlődő, haladó gép által a térben ezzel szemben haladó energiahullámok határfelületén.
Amikor ezek a nagy életbuborékok, életpikkelyek, határrétegek kilyukadnak, a térben áramló,
vagy állófrontként stagnáló határfelület két oldalán lévő különbség is lecsökken, majd
megszűnik. Ha az átlyukasztott térrészben megszűnik a feszültség, akkor e rétegekben
globalizáció, rétegegyesülés alakul ki, amely azonban erőszakos hatás, mert a két egymás
melletti réteg közege ilyenkor még messze nem teljes azonosságú. A nagyobb nyomású
életbuborékban fejlődő részecskék, szükségszerűen átáramlanak a kisebb életnyomásúba
addig, amíg a határfelületet a járőröző neutronok ismét be nem foltozzák, vagy ha ez nem
lehetséges, a két még nem teljes azonosságú térrész egymásba keveredik, vegyül. Ez viszont
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előbb lecsökkenti, majd megnöveli a térben a viharos, feszült állapotokat, és a régi
hidegháborús ellentéteket új, közvetlen ellentétekre, kölcsönhatás, égiháború lehetőségére
cseréli.
A haladás és a folyamatos fejlődés tehát akkor lehetséges, ha a közös, a térben és az időben
másokkal együttáramló elöljárók fejlődése szinkronban van az általuk vezetett tömeg
haladásával, fejlődésével, ha az élet megtartja a szükséges fejlettségi piramis ék, kúp alakú, az
idő sodrásának minden irányban ellenállni képes szerkezetét. Ezért jobb a gyémánt, nagyobb
térszimmetriában lévő szerkezeti elrendezése, a kettős kúp, vagy egymásnak fordított
tetraéder, (piramis), oktaéder alakú szervezeti formáknál. A gyémánt szerkezeti állapotba
kerülő közeg, szervezettség, minden irányban azonosan képes ellenállni a téridő sodrának,
valószínűen ez eredményezi a nagy szerkezeti stabilitást. A nagyon nagy akár lokális nyomást
is jól elviselni, a szerkezetében egyenletesen elosztani képes gyémánt alakzat, az izokaéder, és
a gömb, külső nyomással nem bontható fel, csak tömöríthető, még ellenállóbbá,
koncentráltabbá tehető. Azonban ezeket a szerkezeteket is fel lehet bontani, el lehet torzítani,
és ebben az esetben a szén alapú szervezet lángra lobban és elég. Ha a stabilitásra és a külső
nyomás felvételére, ellenállására szakosodott szervezeteket sokkal kisebb környezeti
nyomásnak teszik ki, akkor ez ellen a kialakult fejlődési erdő nem véd. Ha a külső nyomás
ellenállás felé szakosodott szervezeteket belülről kezdik bomlasztani, és belülről nagyobb
nyomás alakul ki, mint a környezetben, akkor a szervezetbe jutó reakcióképes részecskék
lángra lobbanthatják a kialakult stabil, pl. gyémánt szerkezetet, és a stabil, a környezettel már
nem keveredő, csak önmagában változó, a környezeti részecskéket, hatásokat addig elutasító,
csak kiszámítható belső változáshoz állapothoz szokott közösség, a szokatlan belső változástól
felhevülve a szerelem mámorában elég.
Amikor azonban a környezeti uralkodó szél, a kialakult tendencia megváltozik, az
irányváltásokkor, az életben maradáshoz szükséges fordulatokkor a saját energia tartalékra kell
támaszkodni, ezért valamennyi felhalmozás, tartalék mindig szükséges. Akinek az
irányváltáshoz szükséges tartaléknál kisebb az energiája, a vele együtt azonos irányban áramló
tömege, az elszakad, leszakad a vele kellő azonosságú környezetétől, és ezért szükségszerűen
idegenebb környezetbe kerülve, a többségi környezetben kisebbségbe, legalább átmeneti
elnyomásba fejlődik. Ez spóraként szétszóródást eredményez, miként a Jeruzsálem környékén,
a Sínai hegybe és a becsapódás által létrehozott Holt tengerbe, és a kátrány mocsarakba a
hajdani fejlett részecskékből kifejlődő zsidó törzsek is szétszóródtak abban az élőrétegben,
amely bármennyire is fejletlen, más volt hozzájuk képest, abban mindenhol kisebbségbe
kerültek. A szétszóródó részecskék, a szétszóródó törzsek és az egymással kellően nagy
azonosságú genetikai egyedek, mint a gomba spórái szétszóródtak a szimmetriába kerülő,
velők szemben a továbbhaladás felé ellenállást tanúsító rétegekben, ezért lamináris irányban
szétszóródtak a bioszféra felszínén. A diaszpóra az az állapot, amikor a térirányba szétszóródó
fejlettség később már egymás felé haladó, férfiasabbá, koncentráltabbá váló részecskéi, egy
közös pontban ismét összegyűlnek, és átveszik az irányítást az általuk már többségként,
fejlettebb szervezetként uralt térrészben. A túl nagy haladásban azonban a töltötté váló és
kerületi pályákra, a radikálisan haladóknál szabályosabb életfelületeken kerülő, (időben
hosszabb) útra kényszerülő részecskék szükségszerűen leszakadnak az elöljáróiktól, ezért az
életteret elhagyó legfejlettebb, neutrálisok eltávozása után, a maradók, a még kellően töltöttek
szükségszerűen a Föld torroidjában a legkevésbé fejlett, elmaradt, általuk kihasznált,
kizsákmányolt részecskéi közé kerülnek. Ezt próbálta Moetrius az előbbi ábrán bemutatni.
Ha azonban a haladás, a fejlődés, az élet sodrásával szembeni ellenállás tempója a környezeti
életnyomáshoz képest nagyon lassú, akkor nem alakulnak ki az élet segítéséhez, a
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megmaradáshoz szükséges örvényáramok. Ilyenkor csak a környezeti közeg, haladás útjába
gördített ellenállása, de a segítő hatás, a fúzió, a megfelelő tudati rendezettségű fiatalok kellő
számban születése, kifejlődése nem érvényesül. Ha a nagy többség a kezdeti kifejlődés
valamely korábbi, vagy a már életbe fejlődés nagyobb energiaszintű szakaszában leáll, a
szervezet nem növekszik tovább, nem tud ellenállni az idő sodrának, és a fejlődésképtelenné
váló, a tartalékait felélő, utánpótlás nélkül maradó szervezete elabortál, elhal és visszafejlődik.
Az ilyen sikertelen léleknek szükségszerűen át kell alakulnia, meg kell változnia, másképpen
és másokkal kell közös szervezettségbe épülnie ahhoz, hogy belőle esetleg később, ismét
életképes, nagyobb tömegszámú szervezet vállhasék.
Ha egy szervezet lemarad a rajta áthaladó térhullámhoz, fejlődést generáló információs
hullámokhoz képest, akkor nem tud a két hullám határán kialakuló szimmetria, az állandóság
és az állhatatosság felületén maradni. Ha bűnbe esik, és a nálánál gyorsabban haladókhoz
csatlakozik, akkor
Ha azonban elengedi, és a sorsára bízza magát, megszűnik ellenállóvá válni, akkor az uralkodó
szél játékává válhat. Bár ilyenkor a felgyorsulás folyamatában egy ideig együttáramlás
alakulhat ki, a térben és időben sodródó, gyökeret vesztett más részecskékkel, azonban a
gyorsulás és az alacsony életnyomású időszaknak az ára, kikerülhetetlen heves impulzusba,
szerkezeti átalakulásba végződik. Ez kisebb esetben szaporodást, osztódást vált ki, jobb
esetben nagyobb térsűrűséget, nagyobb életnyomási, együttélési kényszert, amely azonban az
önállóság és a függetlenség feladásával egyenértékű. A nagy lendületre gyorsuló, a széllel
együttáramló szabad szervezetek együttáramlásának a vége, másoknak, pl. egy útba eső nagy
tömegszámú szervezetnek, vagy ilyenbe besodródás, a határfelület valamely fejlettségnek
megfelelő mélységében elterelődés, párba kapcsolódás, szimmetriába kerülés az éppen
szemben áramló, azonos fejlettségűekkel. A közös térbe vegyülés, a fúzió, a globalizáció
olyan együttfejlődési kényszerhez, nagyobb tömegsűrűségű közös szervezettségéhez vezet,
amelyben a kötelmek és a szabályok, az önszervezettség fékjei sokkal erősebben dominálnak.
A személyi szabadságfok, a közösségben vállalandó együttélés, az együttváltozás érdekében
lecsökken, és vagy önként elfogadják a közös szervezetségbe épülés, a megmaradás szabályait
az együttáramlók, vagy erre kényszeríti őket a mindenkori domináns többség, néha az
uralkodóvá váló, a környezeténél fejlettebb kisebbség. Ha azonban az elnyomottak aránya,
életnyomása, ellenállása a már a többségnek régen rossz eredőjű élet ellen növekszik, akkor
két lehetőség marad a normál, kialakult életrend, az elfogadott életszabályok megtartására. Ha
a többség fejlettebbé válik a kisebbségénél, és erőszakkal, vagy jóindulattal megváltoztatják az
együttváltozás közös terében az életáramlási szabályokat, az elfogadott ideológiákat, azaz a
többség más cél felé törekvését szentesítik. Ha azonban nem alakul ki egyértelmű, a korábbi
rendszert elsöprő dominancia, hanem a másfelé fejlődés átmeneti időszakában, a közös célban,
a jó fejlődési irány értelmezésében megosztódik az együttváltozó közösség, akkor vagy
határozatlanság, és az éppen domináns ragadozóknak eleséggé fog a közösség fejlődni, vagy
szaporodás és az eltérő célok felé tartó osztódás fog kialakulni. Morffy törvényei szerint, ha
túl nagy egy probléma, akkor kisebbre kell darabolni, és külön – külön sokkal könnyebb
egymás után megoldani. A kisebb tömegre bontott, feldarabolt, az egységükben felőrölt
szervezeteket könnyebb uralni és megemészteni. Ez történik a ragadozók és az élet más,
folyamatos fogyasztásra kifejlődött szervezetei által elfogyasztott, kisebb tömegű, nem eléggé
fejlett, megosztható, feldarabolható, más, nagyobb, fejlettebb szervezetek eleségévé váló
elörgedő, együttműködésre képtelen szervezetekkel, ez történik a tartósan határozatlan
országokkal. Miközben a nemzeti közösségeket etnikumokra feldaraboló, elfogyasztó ország
szervezetek energiához, hasznosítható táplálékhoz és energiában még dús, friss, fiatal életerős
részecskékhez jutnak, a már öreg terhes szervezeteket, az energiahiányos, energiát adni már
nem, csak elvonni képes, kiéget,, elhasznált fűtőelemeket, a negatív energia eredőjű (tartósan
veszteséges, adós) szervezeteket elengedik, kibocsátják magukból. Az országok bekebelezése
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először megosztással, majd feldarabolással, és a járatos termékek monopóliumának a
létrehozásával folytatódik. Ezt követően az elfogyasztott, felbontott országok, miként az
elfogyasztott táplálék, szelekcióban részesülnek, e még használhatótól, az elfogyasztó
szervezetnek hasznos vegyi, lendületi és tudati állapot rendezettségű dologtól elválasztják a
fogyasztó szervezet által nem hasznosítható, energianyerésre már nem alkalmas részecskéit,
anyagit, és mint haszontalanokat, egy közös, szegény és adós, értéktelenné váló térrészbe
sűrítve, mint nemzetiségi kisebbségi és a környezetre káros vegyi maradványt kibocsátják a
nagyobb biodiverzitású szabadabb térrészbe.
Ilyen sorsra jutott India. A túlfejlett Amerika sok higanyt, a környezetet erősen szennyező, mérgező
anyagot adott át potom pénzért, miközben magszabadult a légkört erősen szennyező nehézfémek, az
ólom és a higany környezetre és életre veszélyes feldolgozásától. India szakosodása során, előbb utóbb
kifejlődik egy a higanynak is ellenállni, és azt hasznos félkész nyersanyaggá, vagy és végtermékké
átalakítani képest szervezettség. A számunkra erkölcstelenmagatartás a térben mindennapos gyakorlat,
csak rendszerint nem azonos élőrétegeken belül, hogy az általuk gazdaságosan már nem hasznosítható
anyagok feldolgozását, átengedik a fejlettebbek, a környezet és a saját védelmükre sokkal kevésbé
igényes, még nem kényes, nem annyira elporladt fejletlenebbeknek. Az egysejtűek, a gombák és
kénbaktériumok hasonló hasznos átalakítást végeznek.

Így került kibocsátásra a feldarabolt, elfogyasztott Jugoszláviában, a fejlett Szlovénia,
Horvátország Európához integrálása mellett, szabaddá teszik és kibocsátják magukból a
szennyező és haszontalan anyagok, száműzöttek és törvényen kívüliek lerakására alkalmassá
váló, az energiában, a nyersanyagokban és a hasznosítható dolgokban kiürített térségeket. Az
elszegényedett, nincstelenné váló Szerbia, az eleve szegény és megosztott Koszovó, Bosznia,
Macedónai feldarabolásra szántak. A még kisebb nemzeti etnikumokra tördelt részeit
hamarosan bekebelezik a folyamatból a maguk számára hasznot szerző, Német, Olasz,
Magyar, Román és Albán szomszédok. Hasonló sorsra jutott Csehszlovákia, és a gazdaságilag
fejlett északnyugati németérzelmű gazdaggá váló Cseh terület elszakadt az iparban,
hasznosítható nyersanyagoktól már megfosztott, de szabaddá tett Szlovákiától. A
differenciálódás könnyen az etnikumok elnyomásához, és az anyaországgal egyesülési
törekvései felé vezet. Ez a remény élteti a régi nagy Magyarország feltámadásában hívő,
nemzeti szocialistákat, és a fejlettebbeket Európába integrálókat. Magyarország nemsokára
területi követelővé, az azonossági területét növelővé, de ezzel magába sok más tudattal, eltérő
életritmussal fejlődő, rendelkező szervezetet integrálóvá válhat. Ha keressük magunknak a
bajt, könnyen megtaláljuk. Hárommillió szegény és lassú cselekvőképességű, lassú
gondolkodású Székely, közöttük kétmillió visszafejlődött tudatlan Oláh, Roma kisebbség
visszacsatolása megváltoztatja az etnikumok arányait, a termelők és a fogyasztók arányait, és
ennyi szegény, tudatlan rokon eltartására a kizsákmányolt, elszegényedett Magyarország már
régen alkalmatlanná ált. A környezet szükségszerű differenciálódásában azonban nekünk is
dönteni kell, hogy merre tovább? A tét, hogy a lemaradók, vagy a gyorsabban fejlődő
táborához csatlakozva, átmeneti békésebb, együttérzőbb ,,vissza,, fejlődés, vagy az előre
fejlődés mellett válasszunk. Magyarország sikeresen Európa legszegényeibbje közé küzdötte
le magát, az élőrétegünk átlagos szervezetévé vált. Ha visszafelé fejlődünk, bár békésebb
átmeneti jövő vár a jelenre, de a jövő egyre nehezebbé, a szimmetriától kifelé, a múlt felé
eltávolodással jár. Ha azonban a gyorsabban fejlődőkhöz csatlakozunk, a felgyorsult fejlődés
hamarosan meg gyorsabbá fog válni, a nálunk sokkal fejlettebb országokat csak akkor érhetjük
utól, ha azok a fejlődésben lelassulva visszafelé fejlődnek. Felmerül a kérdés, hogy a jelenleg
sokkal fejlettebb, de visszafejlődő nyugati irányzathoz, vagy az ehhez képest még fejletlenebb,
de felfelé fejlődő, gyorsuló kelethez csatlakozzunk?
Az izotróp, védetlen közegben, magányosnak lenni, kisebbségben lenni, két tűz között
átlagosnak maradni sem könnyű, a harmadik út nehéz, járatlan és rögös. A fiatal utód állapot, a
még csak csírázó más jövő lehetősége védelmet és gondozást igényel. Magyarország
megmaradhat az önállóság nehéz, védetlen terepén, a senki területén lehet átmenetileg boldog
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és szabad, de ez esetben nem lehet gazdag, és egyidejűleg abban fejlett, amely dolgokban a
nála sokkal nagyobb szövetségek fejlettebbek, vagy amerre fejlődnek. A saját út, a szabadság
és a függetlenség útja egyedi képességeteket és olyan hasznos dolgok, hatások termelését, nem
ellopható egyedi hatások, újítások, monopóliumok feltételezi, amelyek gyorsabb ütemben
fejlődnek, mint amely ütemben leutánozhatók, amelyek tartósan eladható, nem igényelnek
nagy háttérgazdagságot, nagy háttér nyersanyagot, gépesítést. Ez pedig az információ, a tudat
fejlődése. A Magyar nyelv szerencsére kellően egyedi, nehezen lefordítható, a tartós tudási
előny viszont, mint fejlett információ jól exportálható. A harmadik utas fejlődés lehetőségét
nem a nemzeti államok, részek integrációján át, hanem azokon a nagyobb azonosságú, a
környezetben szétszóródott közösségeken keresztül kell megvalósítani, amelyeknek az
egyetlen valóságos előnye, a nemzeti érzelem, a közös nyelv, és a hasonló gondolkodás. A
magyar egyedi tudás, az Aspektus könyvekbe és más dolgokba gyűjtött gondolatok
évszázadokra előremutató fejlődése áll szimmetriában az országunk elszegényedésével, a
kihasználtsággal, a tapasztalással. Mi már végigjártuk mind a két utat. Még ismerjük és értjük
a Szociális eszmék szerinti irányba fejlődés rossz és jó dolgait, és már látjuk és a bőrünkön
érezzük a vadkapitalizmus legszerencsétlenebb vadhajtásait. Az átlagos, és megfelelően
keveredő eszmék, a többeknek jó hatások, hitek útja, a Tao útja a Magyar gondolkodókon át
vezet a jövő felé, a bioszférán élő szervezetek békés együttélése felé. A rajtunk kívül
gyorsabban fejlődő termoszféra férfias dinamizmussal terjeszkedik a hozzá képest erősen
meleg, melegfúziós, nőies állapot felé fejlődő bioszféra felé. Oka van, hogy az élőrétegünk
nőiesedik, hamarosan férfias vendéget kapunk, amellyel csak akkor kerülhetünk kellő
szimmetriát eredményező párkapcsolatba, ha kellően nőiesen, sok energiát adva segítjük a
dinamikus fejlődését. A két eltérő irányba, (a hideg és a melegfúziós felé) szakosodott előd
élőréteg közös határán új, átlagosra keveredhető, az általunk élt életminőségnek is alkalmas
utódtér van kifejlődőben, nemsokára új ég és új föld, és ezek között új életre alkalmas
bioszféra születik, a régi lebomlásával járó szülési nehézségek mellett hamarosan ismét eljő a
Megváltó. Csak annyi történt, történik, hogy a régi bioszféra melegfúzióssá, belsőbb és már
fejlettebb, energia adó réteggé, szülővé, anyává válik, amely a férfiasabb, lendületesebben és
több hittel fejlődő nagyobb azonosságú hidegfúziós termoszférától, apai rétegtől hamarosan
megtermékenyül. Az adott életfázisban a fejlődési csúcsot elérő, majd lelassuló fejlődésben a
melegfúziós réteggé váló, visszafejlődő szervezetek értelmévé, az eddigiektől eltérően az
energiaadás, a fiatal utódrétegről gondoskodás válik. A lendületenergiában kifulladt, de tudás,
hő és vegyi energiában fejlettebbé vált élőrétegünk átkerült az átlagos élőrétegek sorsán, a
tömegfelezőn, és miközben az átlagos utódtér felnőtté, kenyérkeresővé, energiaadóvá vált, a
melegfúziós irányba fejlődése felerősödött. A nők sorsa a szaporodás, a megtermékenyülés, a
beérkező hidegfúziós lendületből átalakuló energia egyenletes, vagy és az anyai érzelmek által
befolyásolt, differenciált elosztása. A rétegünk a beérkező, nagyobb áthatolóképességű
energiák észlelése, hasznosítása és eltérő rendezettségben terelő képessége felé fejelődött. Az
emberi fejlettségnek ebben nagy szerepe a beérkező energia lefékezése, a kedvezőtlen,
tömörítő, sűrítő, centralizáló áramlási irányának az elterelése, fúzióba kapcsolása és kifelé
fordítása. A Vénusz sorsában részesülünk, (földi és történelmi léptékkel számolva) hamarosan
erősen felmelegedővé válhat a rétegünk. A fotonok ezentúl egyre nagyobb hányadban
elnyelődnek a külső, nagyobb változássűrűségűvé fejlődő rétegekben, és a nagyobb
áthatolóképességű, neutrális energiák jutnak csak el hozzánk. Ha ezek a sugárzó, fejlett
részecskék közvetlenül és fékezés nélkül érkeznek, erősen felmelegítően hatnak, égetnek és
felperzselnek, felgyorsítják az élet rétegünk eddig lassú differenciálódását. A sorsunk e
részecskék megfékezése, visszafordítása, az élőrétegek szervezetének hasznosítható energiává
átalakítása. A melegfúziós időszak korszakába érkeztünk. Miközben e rétegekhez, a változás e
fázisának a megértéséhez nem eléggé fejlett, vagy ezt elviselni nem képes hidegfúziós eredőjű
részecskék, szervezetek felbomlanak és kifelé, a tágasabb, hűvösebb, rendezettebb élőrétegek
felé eltávoznak az ott fejlődő még múltabb állapotú élőrétegekbe, a belsőbb rétegekben az élet
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egyre pokolibbá, egyre nagyobb gyorsasággal fejlődővé, egyre nehezebben elviselhetővé
válik. Az élet személyi szabadságfoka e rétegben csökken, az életben maradás ára, az
együttélési törvények mind nagyobb kölcsönös kényszerré fejlődése.
Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy amennyiben a kicsi szervezetek, az életbuborékok, az
országok és az élőrétegek nem tömörülnek egyre nagyobb, az életet egyre jobban elnyomó,
differenciáló óriás szervezetekbe, isteni közösségekbe, a tér életnyomása azonnal csökken, és
a kellően változatos, érdekes élet, átlagos és unalmas, ámde csak egy kicsi ideig boldogabb
életté szürkül. Az életet fenntartó erő a változás, a változást fenntartó erő pedig a vágy a
másra, az érdekesre, a még nem felderített, mások által nem ismert ismeretlenre. Mindegy,
hogy ez földrajzi, geológiai, biológiai, vagy más tudásbeli ismeretlenhez vezet, az a lényeg,
hogy az életnek legyen értelme élni, legyen mi felé törekedni, legyen mindig értelmes,
elérhető célja, amely elérésekor felmutatható eredményt, elégedettséget és belső boldogságot
tud kialakítani. (Ezt együtt értük el, ez a mi érdemünk) –mondják az egyéni individuumokat is
képző együttváltozó részecskék. Ilyenkor azonban nem szabad feladni, azonnal új és nehezen,
de nem mindenki által elérhető célokat kell kitűzni. A célok és a torták számát azonban nem
korlátozza semmi, csak azon egyszerű hatás, hogy a túl sok jóval is el lehet telni, a túl sok és a
könnyen kapott jótól is el lehet a gyomrot és az életet rontani, ami után egy ismét csak egy
könnyű teára és egyszerű pirított kenyérre, puritán létre vágyik az élet.
A térbeli információs energiahullámokat meglovagló, azokkal együttáramló szervezetek,
amikor átmeneti szélcsend, vagy új és erősebb intersztelláris szél alakul ki, irányt tudnak
változtatni, más felé lévő izotróp közösséget is célba tudnak venni, meg tud osztani. Ez a
bizonyíték arra, hogy a hosszú időre szóló időutazáshoz, amelynél az egymást váltó
generációk a generációs életváltásokhoz megfelelő környezetet adó együttutazó eszközökben,
szervezetben élnek, nem kell vinni üzemanyagot, csak fejlett tudattal rendelkező részecskéket
kell előre (a még békésen máshol fejlődő múltba) küldeni a lehetséges új é a hódítónak jó
jövőt kifejlesszék.
Az Aspektus sorozat korábbi könyveiben már bemutatott, egy fúziós térből kiáramló
részecskéket bemutató ábrát, az előbbi részecskeűrhajó hátsó kiáramlásának is tekinthetjük,
amely a pokoli térrészben, a fúziós térben átalakított tudatú és ármalási irányú, e térből
kimenekülő, a társaiktól elváló részecskék hátrafelé kiáramlását mutatja. Ez a lendület
reakcióképes a térben nem áramló részecskékről visszaverődve, a visszakapott lendület
ellenállóképes hajtóerőt ad az ellenszélben is viszonylag állandó fejlettség és élethelyzetben
maradáshoz.

Ha ezt a képet térbeli képpé formálnánk át, akkor a hidegfúziós, férfias, farok nyúlvánnyal
rendelkező Ondósejthez hasonló térbeli alakzatot észlelhetnénk, amelynek a farka nem teljesen
mereven nyúlik hátrafelé, ez csak a statisztikai eredő látványa. Valójában a térben mozgó,
rezgő közeg, a környezet mozgása által is befolyásolt farok-nyúlvány főleg a hátsó, a
messzebbre kinyúló része, ide-oda lengedez, (mint egy zászló), attól függően, hogy éppen
melyik irányban kisebb a környezeti közeg ellenállása. Az impulzusban fogant, újszülött,
átalakult, lendületszimmetria hiánnyal rendelkező fiatal részecskéket életbe kiáradását
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bemutató kép, egy melegfúziós térrész hátrafelé irányuló kibocsátását mutatja be. Az előre
irányuló koncentráltabb ennél, a legfejlettebb részecskék összetartanak, egymással azonos
irányba, egymást segítve haladnak. Az űrhajónak, a téridőben áramló szervezetnek hátrafelé
kibocsátott, keveredettebb, megszédültebb részecskéi….

Ha visszatérünk a térben helyben, a jelen állapotában maradás életben tartó lehetőségére, ez
csak addig tarthat, amíg a felmenői elődi környezet is szimmetriában van a saját
környezetével.
A térben haladó részecskék a haladásuk érdekében kihasználják a nekik környezetet adó
részecskék életenergiáját, amely miatt, miközben megosztják őket, a környezetet adó
részecskék addig izotróp táborát, az átmeneti időre nem teszik lehetővé e részecskék jövő felé
fejlődését. Lényegében a mikroszintű űrhajónál érthető meg, hogy a haladás irányába a tér
addig együttváltozó, átlagos közeget képező részecskéit megosztó űrhajó, miközben ellenkező
irányú töltésbe, perdületbe hozza az általa megosztott, eltérően töltötté tett, egymástól a térben
és az időben is elválasztott szerveződéseket, az áthaladása közben ezeket eltérő
kombinációban a reaktor (fúziós) terében, a gyomrában, a házasságkötő, Párkapcsolatot
teremtő, elismerő fúziós terében újra egyesíti. Az új szerelemre lobbanó, új hitre éledő, és
ezzel megújuló, szaporodni kezdő fiatal párszervezetek, részecskéket, utódokat bocsátanak ki
a tér minden irányába, amelyeket (és az életáramlási irányukat) lehet megfelelő irányba
terelni, azonos tudati, áramlási irányba rendezni, ezzel a tér tetszőleges irányába terelni,
irányítani őket. Amíg azonban a térben és az időben is utazó, fejlettebb részecskék a saját
céljuk felé, nekik előre haladnak, addig a környezetben megosztódó szervezetek, lényegében
átalakulnak, mássá válnak, előre fejlődés helyett, egy ideig nem, vagy visszafejlődnek, a
kezdeti állapothoz képest egy eltérő, a múltban már megismert, átélt állapotba és környezetbe
fejlődnek.

Máshová:
Az életben kifejlődött idő egyik iránya, a főiránya az elődök információt, hatásokat és tudati
rendezettséget, valamint energiát, élhető környezet adnak át az utódaiknak, amelyek ugyanezt az ő
utódjaik felé törlesztik. Az élet szimmetriája időbeli eltolódással működik, az utódok az elődökből
élnek. Ha az elődök nem jól adják tovább az ő elődeiktől kapott jó hatásokat, akkor az élet időbeli
szimmetriája sérül, és a rosszul továbbadott (felélt) lehetőségek miatt, az előd generációinak nem lesz
az aktív életszakasz elmúlása, az elhalás és a kisebb, sérülékenyebb szervezetbe átépülés esetén,
kellően befogadó, védett környezetet adó menedéke.
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Az amerikai társadalom differenciálódása:
Az amerikai társadalom, több mint száz év alatt differenciálódott, rétegeződött gazdaságilag
jelentősen eltérő, sokrétegű állapotba, de a volt szocialista országokban, kevesebb, mint egy
emberöltő alatt alakult ki az az erős differenciálódás, amely a kevés rétegből álló, viszonylag
homogén, nagyobb azonosságú állapotból, sok vékonyabb réteggel rendelkező, gazdaságilag
erősen differenciált, elszegényedett és meggazdagodott rétegre differenciálódott. A 30-as
gazdasági világválság előtt, már az Amerikai polgárháborúban, sőt azt megelőző időben
kialakult, kifejlődött differenciáltság, a különbség egy kicsit mérséklődött, de a gazdasági
válság idejére, nagyon felerősödött. Az amerikai folyamathoz viszonyítva is relatív gyors
differenciálódás, a negyven évig békésebben, nagyobb azonosságban élő, az izotróp közegtől
elválasztott, az egyediség felé haladó fejlődésben lemaradó volt keleti országokban sokkal
gyorsabban növekedett. Miközben az amerikai jelentős különbség kifejlődése több emberöltő
és egymást követő generáció életideje alatt fejlődött ki erősen szélsőségesre, a keleti blokk
gyorsabban differenciáló országaiban ez kevesebb, mint egy emberöltő alatt lezajlott. A
differenciálódás előtt és alatt élő emberek, szervezetek tudata azonban még megfelelő
viszonyítással rendelkezett az előző, - nagyobb azonosságú - társadalmi, gazdasági állapot, és
az új állapot életlehetőségei között ezért kellő összehasonlítást és különbséget tudtak tenni. A
szimmetriába kerülő, a múltra és a jelenre az életállapotok jóságának az összehasonlítására
még képes szervezetek, még elég tisztán látják, hogy honnan jönnek, azaz emlékeznek a múlt
állapotaira, azok előnyös és hátrányos megoldásaira, de már kellően előre látnak ahhoz az
időben, a várható eseményekbe, a jövőbe, hogy megértsék, azt is, hogy hová tartanak. A tudat
akkor és attól lesz univerzális, hogy összehasonlítási lehetőséggel bír két különböző
alternatívából, és nem lehet vele elhitetni egy általa már megértetten a rossz felé fejlődő
tendenciáról, állapotfejlődésről azt, hogy az neki a jó felé vezet.
Hasonlóan, azok a nagyobb részecsketömeget együttváltozásban tartó szervezetek, jelen
esetben a még közös emlékezettel, tudattal rendelkező volt keleti blokk országainak népei,
olyan gyorsan fejlődtek a korábban nekik jobb állapotú együttváltozásból egy a közösségnek
rossz állapotú differenciálódásba, hogy még nem törlődtek eléggé a tudatokból a viszonyítási
lehetőség emlékei. Ilyenkor egy egész társadalom, országnyi szerveződés válhat magasabb
szimmetriában változó emlékező tudattá, aki még arra is emlékezik, hogy honnan jöttek, és
már arra is rálát, hogy a fejlődés jelen tendenciái hová tartanak. Az ilyen emlékező közös
tudattal, magasabb szimmetriával, és nagyobb bizonytalansággal rendelkező szervezet
könnyebben változtat a fejlődési irányán, és a neki rossz jövőbe fejlődés helyett könnyebben
választja a jobb emlékezetű múlt felé visszafejlődést. A fiatalság viszont, amely e jó múltra
nem emlékezhet, mert nem élte meg, pontosabban már nem rendelkezik az általa eltérő
összetételben és másképpen átélt emlékekkel, rendszerint mást akar, de önmagában kevésbé
határozott, hiányzanak a jó irányba vezető céljai. A jövőtlenség állapota azonban a
társadalmat, amely ilyen állapotba (választás elé kerül) reménytelenségbe és határozatlanságba
taszítja, amely ez esetben mások által kihasználható, az éppen lendületben lévő, nagyobb
kinetikai tehetetlenségű szervezetek ilyenkor sokkal könnyebben behatolnak, és gyökeret
vernek a bizonytalansága miatt őket el nem utasító szervezetekben, társadalmakban. Ilyen
határozatlan időben áramlottak be az éppen lendületben lévő Rómaiak Jeruzsálembe Krisztus
idején, és ilyen körülmények között áramlottak be Kolumbuszt követő hódítók az Amerikai
földrészre, a sikeresen fellelt új paradicsomba. Ma ismét sikeres a még kellő lendülettel
rendelkező nyugati szervezetek térhódítása az általuk elfoglalt piacokra, az újragyarmatosítás,
az invázió, a gazdasági leigázás a volt keleti blokk országaiban már a végéhez közeleg. A Nép,
az adott életterületen (felületen) együttváltozó tömeg azonban még kellő összehasonlítási
lehetőséggel, emlékezettel és nosztalgiával rendelkezik, ezért egyre nagyobb az ellenérzése az
ilyen irányú változás, a nyugati típusú erősen differenciáló fejlődés ellen. Az elöregedő
társadalmakban az emlékezés, a régebbi állapotba visszavágyás felerősödik, de a tér és az idő
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kereke forog, és az a folyó, amelyik a jelenben folyik, hiába zavaros, az élet kifejlődő
viharaiban már nem lehet az az életfolyó amelyre már csak nosztalgiával emlékezünk. Ha
eljön az ideje, a megáradt, elpiszkolódott, zavarossá vált életfolyók is letisztulnak, ha már nem
jön az áradás utánpótlása, a valódi lendület nélküli szervezetek leülepednek, de helyettük új
lendülettel rendelkezőket sodor az idő. A távoli térben felbomló elöregedett szervezetek
inváziója az utánpótlás elapadásakor lecsökken, elmúlik, a hideg teleket okozó, hideg és nagy
sűrűségű, változásra éhes részecskék beáramlása, inváziója is elmúlik, és a rossz irányú
rendezettséget konszolidáció, majd a rossz irányú támogatás megszűnése után kiegyezés
követi. Az élet minden negatív időszakasza után helyreáll, a szervezeti telet, az energiahiányos
lehűlési időszakot majd átlagos állapotú tavasz, majd új felvirágzás követi.
Minden olyan korszakban, változási folyamatban, amikor a differenciálódás nagyon
felerősödik,, amikor a még élő emberek tudatában összehasonlítási alap alakul ki egy előző,
akár sokkal jobb állapothoz képest, akkor a széles rétegek erős elszegényedése miatt,
nosztalgia hullám, a kedvezőbb életnyomású időszakra, állapotra visszavágyakozás fejlődik ki.
Az ilyen időszakban az átlagos életállomány, a Nép erős tudati és gazdasági, életlehetőségének
a visszafejlődése mellett kifejlődik egy vagy több olyan tudat, ember, amely igen
szélsőségesen megsérti és semmibe veszi a köz érzéseit. A túl gyors és a túl erős
differenciálódás tehát mindig kitermeli a szélsőségesen szabálytalan, szimmetriasértő, a
sokaknak gonosz szervezeteket, de egyben kitermeli az átlagos emberekkel, szervezetekkel
sokkal nagyobb empátiában, együttérzésben fejlődő, nagyon magas szimmetriába kerülő,
szabályosan élő, és e szabályok mellett kitartó szervezeteket is. Minden életszinten
kitermelődnek az isteni szervezettel analóg tudatok, érzési állapotok, amelyeket a nagy
azonosságuk miatt az isteni szervezet reinkarnációjának is tekinthetünk. Miközben az élet
rosszá válik, és kevesek egyre többet harácsolnak, szabálytalan, másokat és a közérdekeket
állandóan megsértő életet élnek, az átlagos életnek gonosz szervezetek mellett létrejön azok
szimmetriapárja az isteni érzés és a tudat újratermelődése. E reinkarnáció következtében került
a közismeret elé Krisztus, valószínűen analóg folyamat termelte ki Mózes, Mohamed és
számos más a későbbi időkben élt nagyérzésű szervezet, isteni tudati állapotát. Ilyen tudati
azonossága, együttrezgése, harmóniája alakulhatott ki Michelangelónak, Newtonnak,
Einsteinnek, Monteskqio vagy akár Bíbó István, Hasonló analóg érzésállapotba, tudati
állapotba fejlődhetett Brunó Gröning, az ötvenes évek isteni reinkarnációja, és Indiában
Gandhi a hatvanas években. Valamennyien azt vallották, hogy nem ők rendelkeznek az Isteni
tudással, csak közvetítik e szeretetet és gyógyító, az elromlott egészségűeknek újra
szimmetriát adó képességeket.
A Napóleoni, Richseljői, a Hitleri és a Sztálini szimmetriahiányos tudatok kifejlődése mindig
lehetőséget hozott a gonosszal ellenérzésű jó tudatok kifejlődésére is, amelyek a fejlődésük
állapotában rezonanciába, analóg állapotba kerültek valamely sokkal nagyobb energiaszintű,
magas szimmetriában változó isteni tudattal. Ez megakadályozza az élet teljes elromlását,
önmaga kipusztítását.
Az ilyen isteni reinkarnációk, a magas szimmetriában, analóg érzéssel és tudati állapotban
változó szervezetek, a rosszá váló életidőszak idején mindig kiállnak a köz elé, és elkezdik
hirdetni, hogy nem szükségszerű, hogy az élet ilyen rosszként működjék, hanem lehet másképpen is.
Az emlékezettel és kellő szimmetriával, megfelelő viszonyítási alappal rendelkező egyéni és
társadalmi, közös tudatok sokszor nem fogadják el a rossz irányú fejlődést…
A Krisztusi időszakot megelőző időkben is erősen hullámzott a differenciálódás, periodikusan
kialakult az időben gyorsabb elszegényedés, de ezen állapotokról kevés információ maradt
fenn. Az emberek többsége nyomorgott, miközben mások, kevesen dőzsöltek az érdemtelen
gazdagságban. Valószínűen ekkor is csillagdominancia váltás volt a Föld felmenői térségében,
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azaz valamely addig a Nap mellett domináns, férfias csillagtól a Napunk eltávolodott, míg
közelebb került egy másik, erősödő, feljövő fényes csillaghoz. Ma ismét ilyen időt élünk.
A krisztusi időszakok után, a korábbi háborúkból és a népvándorlásokból pontosan
megismerhető, hogy az elszegényedő, túldifferenciálódó térségekben mindig felerősödött az
elvándorlás. Ha a régi hatalom, dominancia meggyengül, és az idősebb szervezete elhal, vele
együtt lealkonyul a kellő azonosságú, általa addig támogatott szerveződések ideje és csillaga.
A hatalmi váltás, a szimmetria, a bizonytalanság időszakában mindig elromlik, majd visszafelé
kezd el fejlődni az élet, ami addig felépült, lebomlik, elmúlik, új rendezettség, új kisded
születik és fejlődik ki. A Föld évente, a karácsonyi rétegváltáskor átéli ezt az állapotot, és a
következő évperiódusban már nem abban az időfolyam ágyban, életcsatornában gördül, folyik
az élet, hanem egy életmenettel kijjebb, távolabb a Naptól. A Belsőbb napi élőrétegtől
eltávolodás, azonban egy másik külsőbb élőréteghez közeledés is egyúttal. Az eltávolodó
szervezet hatása, befolyása a rendezettségre ilyenkor meggyengül, és az élet egy része mindig
kihasználja a maga javára a rendetlenséget és az egyenlőség idején kialakuló bizonytalanságot
és zűrzavart. Az éves periódusokon kívül azonban sokkal nagyobb energiaszintű felmenői
szervezetek körül is kering a Nappal együttáramló Földünk, amely nagyobb periódusokban
okoz határozott, de időnként eltérő energiaáramlást, észak - déli, vagy dél – északi mágneses
rendezettséget. A felmenői rétegeken felül, a bolygótestvérekhez közeledés, vagy távolodás
analóg erőviszony változással jár, és amikor a Vénuszhoz közelebb, vagy és nagyobb állapot
azonosságba kerülünk, annak a hatása is felerősödik. Ez valószínűen azzal jár, hogy az egyik
közeledő szervezet azonosságának, befolyásnak a növekedésekor, egy másiknak
szükségszerűen el kell távolodnia, meg kell a hatásaiban gyengülnie, vagy és a rosszá váló
hatásait más jó hatásokkal kell kiegyensúlyoznia. Lehet hogy a belső bolygótestvérek
azonosságának a növekedésekor, azaz a bolygónk napközeli állása, vándorlása idején, a
naptávoli idősebb bolygók, pl. a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz hatása valamiben, valamely
tulajdonságban, befolyásban meggyengül. Analóg folyamat fejlődik ki a Nap
csillagtestvéreihez közeledéskor, vagy távolodáskor, de sokkal ritkábban, a csillagjegyek
váltakozásának a ritmusában. A nagyévi Nappal együtt egy felmenői csillagszülő (talán a
Szíriusz) körüli keringés során a nagyévi periodikában valószínűen hét pár csillag még élő és
aktív tagjaihoz közeledés, vagy távolodás során az ismert csillagjegyek állapotába, befolyása
alá kerülünk. Most éppen a Vízöntő korszakába léptünk, és ez analóg hasonló,
bizonytalansággal járó állapot, mint a krisztus élete idején kialakult csillagdominancia váltás.
Ezek okozzák a káoszt, a hatalmi bizonytalanságot, a kettős befolyást, amelyben az egyik
éppen távolodó viszonyú szervezet, a korábban domináns meggyengül, és egy új uralkodó, utód,
gyermek fejlődik ki. (Ilyen hatalmi, befolyásváltozás gerjeszti az el Ninó a kislány, vagy és a
kisfiú váltakozó időjárási anomáliáit.) Amikor egy addig domináns élőrétegből egy másik,
megerősödő, eltérő áramlási rendezettséget igénylő másik élőrétegbe, szervezet hatáskörébe,
életterébe ér át a bolygónk, akkor az uralkodó áramlások megfordulnak, pontosabban követik
a nagyobb rendszer kevésbé módosuló erővonalainak az áramlási irányait, amelytől a kisebb
rendszer, szervezet áramlási rendezettsége erősebben megváltozik. Ha egy bolygó, vagy más
analóg szervezet a nagyobb rendszerekhez képest, azok áramlási eredője által befolyásolva
ide-oda bolyong, lökődik, a benne áramló, nagyobb kinetikai tehetetlenségű részecskék az
erősebb befolyás változáskor könnyebben elvétik a kiszámított pályát, irányt, a célt. Ez
okozhat korai szimmetriahiányt, túl nagy kilengést, vagy – és a nagyobb tehetetlenség miatt
éppen átlendíthet egy másik élőrétegbe, de akár a tisztítótűz kikerülhetetlenségét, az
elporlódást is kiválthatja. Ez esetben a tisztítótűz nem egy pontszerű túl gyorsan változó tér,
hanem a környezetet adó nagyobb energiaszintű szervezet torroidján átvezető felmenői
idegpályák csatornája, a téridő-háló, az életháló fontos kereszteződése. Amelyik szervezet ide
jut, azt elragadja a halál, a neutronok áramlása, felbontja a gyorsan gondolkodó, haladó és
áramló részecskék gerjesztése. Az elmenő, a végzet által elsodort, felbomló szervezetek után
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ilyenkor űr keletkezik, a hiányuk fájó emlékként, hatáshiányként, a szimmetria
csökkenéseként marad a tovább élőkben.
Krisztus, - mint ember, - sok információt, szervezeti azonosságot örökölt, a hozzá képest
tökéletesebb, idősebb felmenői isteni szervezettől, az elszegényedő környezet okait és
következményeit meglátva, megismerve, azokat összehasonlítva a más térségekben megismert
tapasztalataival elkezdte hirdetni, hogy lehet másképpen is. Hasonló erősen, vagy túl gyorsan
differenciálódott időszakok fejlődtek ki Mózes és Mohamed próféta, Gandhi idején, akiknek
szintén volt isteni közösségtől származó kellő azonosságú információjuk és viszonyítási
alapjuk, hogy lehet másképpen is.
A nagy próféták, a vallásalapítók, a másképpen is lehet élni állítással maguknak támogató
tábort, bennük és e célban, a reménységben hívő embereket, híveket szerzők az adott kor
történelmi idejében mindig áldozattá váltak, de addig sikeresen hirdették, és be is mutatták,
hogy a nagyon elromlotthoz, a túldifferenciálódott társadalomhoz képest lehet másképpen is
élni.
Minden erős gazdasági válság, túltermelési és rosszul elosztó időszak megelőzi és felerősíti az
ilyen társadalmi szükségszerű átalakulásokat, amikor az átlagos és a tömeges életnek már
rossz irányba tartó életfolyamatok további romlásának a megállítására, az isteni közösség, amely beennünk és a környezetünkben is él és működteti az időben és a térben is folyton
átalakított változó rendszert, - ilyenkor beavatkozik az élet sodrásába. A romlást nem az ember
okozza, csak mindig vannak olyanok, akik kihasználják a hatalom meggyengülését, a
törvények elromlását, megváltozását. Amikor a régi lecsengő rendszer jogi, közgazdasági
rendvédelmi mechanizmusai már nem jól működnek, még tehetetlenül a régi, megszokott
reakciókkal reagálnak a változás szelével már megérintettek jó cselekvéseire, de az új és már
jó reakciók még nem fejlődnek ki, akkor sokan mennek a zavarosba halászni, a közös
szervezettség és a mások által megtermelt anyagi javakat elorozni.
Eistein, hasonlóan erős gazdasági válság kifejlődésének az időszakában élt, fejlődött ki az
isteni közösség által is befolyásolt tudata, amelyről ő is hittel hirdette, hogy a tudása, a
megértése isteni eredetű. A kristály éjszaka, a Nácik első nyilvános és erős, a német
társadalmat tisztogató megmozdulása azonban másoknak fekete éjszakává fejlődött, közel
harmincezer zsidót deportáltak a folyamat kezdetén.
Moetrius, a mai gazdasági hanyatlás idejében fejlődött a nagyobb közösséggel ellenkező
irányba, amely a közös átlagos tudati állapotok súlyos leépülése, melegfúziós, bomlasztó
irányba visszafejlődése mellett, éppen a tudatos, hidegfúziós irányba szelektálódott. Az isteni
információ, a túldifferenciálódás okainak és következményeinek a megértése a másképpen is
lehet isteni információ megerősödése, ismét kifejlődése felé vezetett.
Amikor egy nagy térrész rendezettsége, közös áramlási iránya túl azonossá válik, a benne
élőknek az élet egyértelművé válva felvirágzik. Kiszámítható élet alakul ki, amely addig fog
tartani, amíg a rendezettségét megtartó szervezet egy másik, hozzámérhető, de eltérő
rendezettségű, esetleg nagyobb tömegszámú szervezet közelébe nem ér. Azonban a nagy
térrészre kiterjedő azonos áramlási, tudati rendezettség súlyosan károsan hat azon térség
szereplőire, amelye ezen áramlás útjába kerülnek. Ezen kisebb térségekben, szervezetekben a
megszokott, kialakult rendezettség elromlik, megváltozik, a megszokott törvény és a rend
ilyenkor felborul.
Az isteni közösség, a szervezettség irányítója, amelyet Istenként tisztelünk, nem véletlenül
törekszik a térrészek szereplőinek a sokféleség felé kellő megosztására, az eltérő célok felé
áramlás, a sokoldalúság, a sokféleség elérésére. Bár a megosztottság alapjában nem jó az
életnek, de ezek szerint a totális életáradásnál, az életnek az élet ellen áradásánál jobb. Ha a
túlságosan is vallási köntösbe, beskatulyázott Istent, nem egy vallásos szervezet irányítójaként,
hanem egy életrendszer szervezőjeként, irányítójaként, egy legfúbb felügyelőjeként
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azonosítanánk, könnyebben megértenék a materialista gondolkodásúak is a tér és a benne
változó életrendszer működését, a Mindenható szerepét. Nemcsak az élet az, hanem az isteni
szervezet is sokféle részfeladatra és funkcióra megosztódott, sokszor ezek összehangolása is
nehézkes, időnként egymással ellenmondó. Egy ilyen hatalmas szervezet, amely térrészekre,
életrendszerekre, élethálóra osztva a teret folyamatosan információt cserél, amely felügyeli az
élet eredő szimmetriáját, magasabb szinten csak a változás statisztikai eredőjét képes figyelni,
felügyelni. A központba befutó információk nemcsak hierarchikusak, hanem sok esetben
kioltják, vagy legalább módosítják egymás hatását, és ha a lokális eredőben nem látható, nem
terjed át a határokon a szimmetria eltolódása, a differenciálódás csak belső, az életbe a
felügyelet nem avatkozik be. Ahhoz, hogy felsőbb szinten megfordítsák a rossz tendenciákat, a
Napóleoni lés a Hitleri, a Sztálini, vagy a Pinochet féle diktatúrákat, e rossz vezetők által
generált életáradások azonban már beavatkozást igényeltek, és a rossz sors felé haladó
életkerék valóban mindig megfordul. A baj csak az, hogy a fordulat sokszor későn, sok
szenvedést okozva következik be. Az isteni szervezet, a felsőbb hatalom azonban más
időrendben él és gondolkodik, cselekszik, neki az évtizedek csak a másodpercek, vagy a
pillanatok töredék részei.
Amikor a nagyobb tömegű részecskét együttváltozásban tartó életterek, szervezetek egy másik
analóg, vagy és nagyobb tömegszámú rendszer közelébe, befolyása alá kerülnek, a határozott
korábbi fejlődés leáll, nagyobb szimmetria és bizonytalanság fejlődik ki, amelyben a
megszokott tehetetlenség, a korábbi folyamatok még sokáig túltelítik a nagyobb életnyomás
alá került életbuborékokat, térrészeket. Ilyenkor túltermelési válságok fejlődnek ki, miközben
az elosztás zavart szenved, a termelői és a fogyasztói arányok, lehetőségek is elromlanak.
A gazdasági válságba sodródó, fejlődő szervezeteknél a kialakult körfolyamatok elromlanak,
majd egyre több helyen leállnak, az energiaáramlások lecsökkennek, megszakad a rendszer
megszokott folytonossága, az energia rendezett irányokba ható keringése. Az eltérő
rendezettséggel elszennyeződött környezetből egyre nagyobb körbe keringve ki és
szétáramlik, elvándorol a melegfúzióssá váló, túlfejlődő élet, és átadja a helyét, a korábbi
életteret olyan eltérően gondolkodó, cselekvő, reagáló, másképpen érző szervezeteknek,
amelyek a korábban ott élt minőség által elszennyezett, annak az élettermékeivel túltelített
térségben terített asztalt talál magának. Az élet egyre nagyobb bonyolultság felé halmozódása,
felépülése folytatódik. Az előző élet által átalakított, mássá tett környezet a korábban ott élt
szervezetek részére alkalmatlanná vált, de azon végtermékekre szakosodóknak, akik a
feldúsult minőséget továbbalakítják, elfogyasztják, már más élettermékként bocsátják ki. Az
energia, az életerő pedig tovább vándorol. Ha valamely növény nagyon elszennyezte talajunttá
tette a környezetét, akkor boszorkány körökben szétterjed, de az eredeti élőhely kezdeti
közepén kipusztul a szétterjedő élet minőség. Ha a növény nagyon sok nitrogént, foszfátot,
vagy más életterméket halmozott fel az életterületén, egyre távolabb kell a gyökereit, a szállító
utakat, csatornákat kiterjesztenie, és a fiatal hajtások már nem a régi központi helyen, hanem
egyre távolabb bújnak elő a még el nem szennyezett földből. A volt centrális élettérbe
betelepülnek azon feldúsult anyagokat továbbalakítók, amelyek a foszfátot, a nitrogént, vagy a
más feldúsult hatóanyagokat redukálják, vagy fúzióba szervezve a saját élettermékeikbe
tovább növelik annak a bonyolultságát. Az életterek maradék anyaga, az egymást a térben
váltó életek nyomán átalakul, fejlődik, egyre bonyolultabbá, néha viszont az összetett
állapotából lebomlódva csak egyszerűbbé válik. Az állandó keveredésre és az élet periodikus
körforgására ezért van szükség.
Amikor a régi körfolyamatok megszakadnak, és a korábbi életminőség kijjebb települ, az előz
faj, változat által elhagyott élettér rendezettsége alaposan megváltozik. A betelepülő
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életváltozatok általában más eredő tulajdonságokkal, eltérő eredő rendezettséggel bírnak. A
térrészek rendezettsége ezért folyamatosan, de legalább periodikusan módosul. A rendezettség
a kezdeti életáramlás alap variációiban az eredeti életáramlási irányok, majd később az
összetétel, és végül az egyre nagyobb bonyolultságba épüléssel a vegyi és tulajdonsági eredő
másságában nyilvánul meg. A terített asztalt találó szervezetek rendszerint elszaporodnak,
felvirágzanak a nekik Amerikát jelentő életterületen, és sok sikeres szaporodás után a
genetikai állományok nagyobb dinasztiákba, egymással analóg, nagyobb azonosságú rokoni
szervezetekbe fejlődnek. A dinasztiák kifejlődése és lehanyatlása, a kínai császári dinasztiákat
figyelembe véve az emberi fajnál általában 2 x 150 év, azaz kb. 300 év, (ciklus), amelyre már
elromlik az adott életterület megfelelő aránya. Ezen időre rendszeresen minden sikeres faj
túlszaporodik, majd feléli az életterének a tartalékait, és vagy tovább vándorol, kozmopolitává
válik, vagy szétterjed és kirajzik. A nagy orosz cári dinasztiák, az amerikai társadalom, a
gazdaságilag erős kultúrák hasonlóan kb. 150 évig egyre erősebbé fejlődtek, majd a
szervezettség félidejének az elérése, a tápanyag készletek magukba és a környezetbe építése,
elhasználása után elkezdődött a túlszaporodással elkezdődő visszafejlődés. Ilyenkor az élet
szimmetriája részben helyreáll, az élethullám faji tömegcsúcsa tovább áramlik, és a régebben
az adott területen uralkodó fajok helyén más, gyorsabban fejlődő fajok virágoznak fel.
Valószínűen hasonló fejlődési periodika tette lakhatatlanná az Inkák, és más korábbi amerikai
fajok, rasszok élethelyét, ezért néptelenedett el az Andokban a Matsu-pitsu.
Moetrius szorgos méhecske részecskéi nem koncentrált irányba haladnak, hanem az éppen a
környezettel szimmetriába került szervezetben a befelé tömörödés, a szaporodás csökkenése,
és a szimmetriasíkon a szétáramlás felerősödésének az állapotában fejlődik. A szervezete
szimmetriasíkján ki és szétáramló részecskék még az útkeresés fázisában nagyon nagy
életfelületen szétterjedtek a térben. Ez lassabb és nem konkrét célra tartó fejlődést
eredményez, amelyben a részecskék, mint a méhek a túlnépesedéskor szétrajzanak, és a saját
fajuk és végtermékeik által még el nem szennyezett, jobb életteret keresnek maguknak. Mivel
a fiatalabb utód generációk rendszerint jobban alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, ezért
nem a fiatalok hagyják el a kaptárt, hanem az érzékenyebbé váló idősek, az öregebb méhek. A
fiatalok még hatékonyabb differenciáló képessége miatt tovább tudják művelni a szülők által
már leművelt élettereket, azok által csak félig megemésztett, csak félig feldolgozott, átalakított
élettermékekben számukra még sok hasznosítható tápanyag, nyersanyag rejlik.
Az útkeresésre kirajzott részecskék többsége már mások által elszennyezett, nagyobb
életnyomású, az áttelepülésre alkalmatlan életteret és ellenállást talál, de mindig vannak
sikeresebb előőrsök, felderítők, - lásd Kolumbusz Kristófot, - aki a fajtársaik számára
megfelelő, még el nem szennyeződött, paradicsomi állapotú életteret találnak. A saját
végtermékkel még el nem szennyezett, kisebb telítettségű, sok alkalmas táplálékot találó
előőrsök, felderítők mindig visszatérnek az eredet helyére, a saját fajtársaik közösségébe,
amelyben nemsokára elterjed az ideálisabb élőhely, a paradicsomra, a Kánaánra találás jó híre.
Az élet azzal tudja elkerülni az enyészetet, az elmúlást, hogy amikor a természet rendje szerint
vissza kellene fizetnie az élet elején kapott kölcsönt, azt sok esetben kimenti, más területre,
élettérbe koncentrálja, elvonja, és ott tisztára mosva annak a hasznából segíti a későbbi
generációkba átépülő élet békésebb, nyugodtabb utóéletét. A rend szerint ez az energia csak
kölcsön, nem azé, aki továbbviszi, aki elvonja a természetnek visszafizetés fedezete alól,
hanem mások, néha az elődök, de rendszerint a környezet más szereplői által ki és megtermelt.
Ez azonban azokat, akik az energiákat elviszik, és azokat, akik az új életterületen befogadják,
nem nagyon érdeklik.
Az ideális befogadó élethelyre találó felderítőket később egyre többen követik, a kezdeti
felderítők és a kalandorok után áttelepülnek az átlagosabb, még ehhez eléggé tehetős, kellő
energiával és megfelelő életrugalmassággal, lendülettel rendelkező fiatalabb szervezetek.
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Miként a körfolyamatokból is csak az egymással a lendületet egyesítő, párokba, csoportokba,
füzérsugarakba szerveződő részecskék tudnak sikeresen megszökni, hasonlóan az elöregedett
életterekből is a fiatalabb, másokkal összekapaszkodó, azonos célra tartó szervezetek képesek
sikeresen életteret váltani. A Titanic tragédiája előtt és után, több millió ember tántorgott ki az
akkor éppen a friss Kánaán, paradicsomi állapotában lévő Amerikába. Jelenleg a nyugati
életunttá vált társadalmak kellő életrugalmasságú szervezetei új Amerikát találtak a részben
éppen kiégő állapotúvá, sterillé váló volt keleti blokk és az éppen a sikeres újra-kezdeti
paradicsomi állapotába kerülő Kína térségében. Miközben az olaj-milliárdokból
meggazdagodó arabok erősebben differenciálódtak, a fellendülési hullámnak Kuvaitban, az
Olaj monopóliumok alkonyával kezd vége lenni. A nagyobb azonosságúvá visszafejlődött
szegény arabok, a palesztinok, a törökök és a közép-keleti övezet, Egyiptomtól Marokkóig és
Algériáig erősen visszafejlődött, de a közéjük ékelődött, a tudatban fejlettebb eredőjű Izrael
megerősödött. Az egykori csillagtéri élőhelyükről elmenekülő héber előd részecskék Kánaánra
leltek a Holt tenger és a Sínai hegy környékén. A kátránymocsarak alatt sok kőolaj, szén és
más fontos ásványok, élettermékekhez alkalmas félkész anyagok rejtőznek, de ezek
kitermelésével a fejlettebb Izraeliek, megvárják a kereslet maximumra emelkedését.
Az élőrétegünkben az energia nagy része ma már Kína felé áramlik, ott sűrűsödik, máshol
ritkul, osztódik, máshonnan elvándorol. Az élet bonyolultság felé is növekvő rendje abban
nyilvánul meg, hogy ma Kína felé, holnap a későbben felvirágzó Indiai térsége felé áramlik
több energia, miközben az elöregedő Európa után, Amerika is melegfúziós, ki és szétáramló a
visszafejlődő ciklusába, fázisába fejlődik. A még férfias, de túlcentralizált Amerika nemsokára
melegfúziós, ki és szétáramló nőies szervezetté fejlődik, az energia utánpótlások
megszakadása később feltördeli az egészséges, de már jó ideje csak dotálva fenntartható
körfolyamatokat. Azon szervezetek, amelyekből a környezetbe kiáramlás tartósan meghaladja
az oda beépülő energia mennyiségét, szükségszerűen az energiában alultelítetté, az indulatban
és az életnyomásban egyre telítettebbé válik. Mindez csak idő kérdése, márpedig az
evolúcióban a végtelen időből van a legtöbb. A 44. elnökválasztásban megválasztott új,
részben barna bőrű elnök sikere is jelzi, hogy ezen a szervezeti (tömeg) szinten az élet
második, a másokon élősködő melegfúziós időszaka következik. Jaj az egyre éhesebb, de
elszegényedő Amerika barátainak. Amikor egy ragadozó, pl. Akella elvéti a zsákmányt, a
nagyvad elejtése helyett az addigi barátainak, és a környezete a fogyasztására, kényszerül,
akkor a gyengébb szervezeteknek az élet egyre rosszabbá válik. Az életciklus második fél
részét, az értelmiségi állapotot elérő, megkezdő, fejlettebb tudatú, de egyre rosszabbul előre látó,
egyre jobb felbontó képességű, egyre lassabban fejlődő szervezetek határozatlanná, majd
labilissá válnak. Ez a csillagoknál a melegfúziós, szabályozatlan nóvává váló fejlődési
időszak. A centralizáció, a befelé áramoltatási eredő romlásával, lefékeződésével a szervezet
szimmetriába kerül a környezetével, az elosztás és a kiáramlás növekszik, és a tőke menekülni
kezd a rugalmasságát vesztő Amerikából. Talán ennek az első látványos jeleit észleljük a
Kínába áramló befektetési tőke és energiaáradat felfutásában.
Amikor az életlehetőségek, a lokális táplálék készletek beszűkülnek, és az addigi, a
vándormadarakat is bőségesen tápláló élettér alkalmatlanná válik e madarak eltartására, a tél
hideg, impulzushiányos inváziója előtt a madarak csoportosan, szervezetten, a nekik életteret adó
közös szervezet, a Föld hidegtől védettebb, éppen energiával jobban ellátott, naposabb,
egészségesebb életpiramist megőrző oldalára áramlanak. Amikor a Föld Naphoz viszonyított
helyzetének a megváltozása miatt az északi félteke kevesebb radiális energiát kap, a déli
féltekére merőlegesebben érkező foton részecskék könnyebben áramlanak be a nagyobb útidő
nyitottságú határfelületek időrésein. Ez jelentősen megnöveli a déli félteke Napi (anyai)
energia ellátását, és az életpiramis ezen a féltekén folytatólagosan kiegészül, miközben az
északi féltekén megszakad a tápláléklánc folytonossága. A kevesebb napenergia beérkezése
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miatt, az északi féltekén ekkor kevesebb impulzus alakul ki, ez növeli a határozottabb,
egyértelmű rendezettséget, viszont az életpiramisba épülés a fotonok a merőlegesnél kisebb
szög alatt beérkezése megnöveli a szóródást, és a környezet felé tükrözése miatt a Napból
érkező foton fejlettségű, (frekvenciával érkező) energia nagyobb része az élőrétegünkből
kifelé tükröződik, terelődik. Ha csökken a foton frekvencián a beérkező energia, és csökken az
impulzusok időre jutó aránya, akkor csökkenni fog az életpiramisba épülő részecskék, a
tápláléklánc időbeli kifejlődési aránya. Ráadásul a nagyobb azonosságú Napból érkező energia
helyett ilyenkor az északi félteke más, távolabbi csillag felé áll merőlegesebben, és ezen
rokonból, felmenőből szabadabban és több, de kisebb azonosságú részecske áramlik be az
északi féltekébe. Mivel ezek távolabbról jönnek, nemcsak nagyobb az áthatoló képességük,
hanem a hosszabb úton jobban lehűlnek, férfiasabb, hidegfúziósabb állapotban érkeznek be az
élőrétegünk északi féltekéjére. Ez az irányában azonos rendezettségű invázió karácsonyra
szokott megerősödni az északi féltekén, de mostanában sokszor Szilveszterre, vagy és január
elejére tolódik a hideghullám beáramlása. Valószínűen akkor érkezik meg a hideghullám, a
távolabbi felmenőből érkező rendezett irányú részecskék áradata, amikor a csillaghoz képest a
legközelebb kerül az északi félteke a merőleges legnagyobb útidő nyitott állapotához. Bár a
beérkező inváziót részben elterelik a Napból, és más csillagokból, valamint a környezeti
bolygókból érkező analóg fejlett részecskék, de amikor a Napból érkező fotonok elérik az
északi féltekére merőlegesen beáramló részecskékhez képest a legkisebb kölcsönhatóképes
irányrendezettség állapotát, a pont merőlegesen áramló idegenebb részecskék ekkor szabadabb
pályát kapnak. Ilyenkor szokott megérkezni a Tél tábornok, és süvöltő hideg szelek hirdetik,
hogy az északi féltekén új dominancia, új hatalom uralkodik. A fotoni frekvencián beérkező
napi, a Földnek anyai energiatámogatás lokálisan lecsökken, de a nagyobb áthatoló képességű,
magasabb frekvencián beérkező részecskék, nem a megszokott külső felületeken kerülnek
kölcsönhatásba, hanem a szokásosnál, (a fotonoknál) beljebb hatolva a mélyebb rétegekben.
Valószínűen ez indítja be a rügyfejlődést, és miközben a leveleken és a fák héjain, a
szerveződések bőrén könnyedén áthatolnak e rendezettebb, gyorsabb, de kisebb tömegű
részecskék, a lendület energiájukat a belsőbb rétegekben élőknek adják át. Miközben a
szerveződések külső rétegeiben a változássűrűség csökken, a belsőbb, mélyebb rétegekben az
életnyomás növekszik, de a külső határfelületek összehúzódása, e védő részecskék nagyobb
sűrűsége miatt a lendületet vesztő, üvegházhatás alá kerülő részecske vendégek a szervezet
terében, fogságában, vendégségében maradnak. A zártabb külső határfelületekkel rendelkező
szerveződésekben a belső rétegek életnyomása tehát szükségszerűen megnő. A szervezetek
keringési rendszerébe kerülő részecskék már csak a kialakuló fiatal rügyeknél, az új átjáróknál
tudnak a nekik még idegen rendezettségű, túl kaotikus élettérből elmenekülni. Megindul a
rügyképződés, de a már vegyes, átlagos állapotba kerülő, a magával hozott lendület nagyobb
részét elvesztő hidegfúziós részecskék a menni is és maradni is határozatlanság állapotába
kerülnek. A szervezetben szétszóródó, lekötődő részecskék, társaik ettől kezdve magukhoz
kötik az utódokat létrehozókat, amelyek ezt követően hozzáépülnek az őket befogadó
szervezet külső még nem beépült részeihez, a település véghez és új hajtáskezdeményt, új
energiacsatornát, térátjárót nyitnak az izotróp tér felé. A beépülők, mindig átlagolódnak,
átlagossá, vegyesé válnak, ezért mind a két körülöttük lévő élőrétegben idegenek,
szükségszerűen a köztes átlagos, vegyes térrész szimmetriafelületére települnek.
Amit a vándormadarak már régen megértettek, az embernek is meg kellene értenie.
Amikor az életszféra, az élőrétegünk életre alkalmas lehetőségei, a lokális területen
megszokottan kifejlődő táplálék készletek kimerülnek, a környezeti invázió beérkezésekor, és
az átalakított táplálék környezetet elszennyeződésekor, magasabb frekvencián, kisebb tömegű, de
nagyobb áthatolóképességű részecskék fejlődnek ki. Ez az állapot szakadást hoz létre az idő
folytonosságában, az adott élettérben kifejlődött, nagyobb bonyolultságba épült szervezetek
energia, táplálék utánpótlása ilyenkor lecsökken. Mivel nem az energia feladásra alkalmas
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táplálék, hanem az alatti életszint kezd el kifejlődni, ezért az energiahullám hiány, (a rés)
végigvonul az élet felszínén, és a nagyobb bonyolultság felé haladva viszi a táplálékhiányos
állapotot az évelőképessé vált szervezetek felé. Miközben a hiányhullám továbbhalad,
eközben egy új, de kisebb energiaszintű egyedekből felépülő, kisebb bonyolultságú, nagyobb
azonosságú táplálékhullám is kifejlődik. Mivel azonban e hullám felett nem áll közvetlen
fogyasztó, a hiányrés, a redukáló fogyasztó hiánya erősen fellendülő lehetőséget ad más
csillagszervezetből beérkező hidegfúziós részecskékkel párba kapcsolódó melegfúziós, már
honos szervezetekből kifejlődő új családoknak a nagyobb bonyolultságba épülésre. A
bolygófélteke más csillag felé fordulása tehát a két domináns energiaadó közötti dominancia
váltáskor életrést, hiányhullámot és rendezettség változást generál.
Az embereknek tanulnia kellene a hozzá képest a tudatban valamiben már fejlettebb vándormadaraktól,
és hozzájuk hasonlóan a hiányhullám kialakulásakor az életre alkalmasabb területre kellene áramlani.
Ez azonban csak addig volt lehetséges, amíg a Föld lakossága sokkal kisebb létszámú volt, amíg nem
történt meg a letelepedés, a földhöz és röghöz kötöttebb állapot kialakulása. A nagyragadozók most is
követik a szavannán a friss fű felé vándorló csordákat, a friss fű pedig mindig ott nő, terem, ahol a Nap
sugarai még kellően merőlegesen be tudnak hatolni a bolygónk bioszférai rétegeibe. A napfény, és a
szimmetriába kerülve átlagos esővé fejlődő foton részecskék áldásos hatása meghozza a fűnek energiát
adó, fejlődő állapotot, a fű szervezeti szinten az energiabummot. A füvön élő állatok ezt a
bőséghullámot követik, őket pedig a ragadozók, az oroszlánok, a sakálok, és a hiénák, a magasabb
rétegekben a ragadozó madarak, a keselyűk követik. Az élőrétegben vonuló energiabummnak vannak
láthatatlanélvezői is, amelyek szintén felszaporodnak, felvirágoznak amikor a lokális területen áthalad
a fellendülő energia áradat. A ragadozókban, valamint rajtuk kívül láthatatlan mikroorganizmusok
milliárdjainak a felszaporodása az elhullott állati maradványok lebontó serege is felvirágzik, majd a
táplálékhullám elvonulásával vagy kozmopolita állapotba szárad, vagy betokozódva várja a következő
energiahullám megérkezését.

Ha a Föld valamely része erősen beáramlóvá, lehűlővé válik, mert a bolygónk éppen az
ellenkező irányból kapja a táplálékláncba beépülő, neki megfelelő fejlettségű energia áradatot,
akkor az adott főfrekvencián energia ellátás nélkül maradó Yin állapotba kerülő téli féltekén
az élet a sok energiát, és kellő rendezetlenséget (magasabb impulzus sűrűséget) igénylő
melegfúziós szervezetek részére egyre alkalmatlanabbá válik. Ilyenkor a helyzetet megértő és
helyet változtatni képes élet az élőrétegében vándorútra kell, és - mint a ragadozók a szavannán a
zöld mezők felé vándorló csordát - követi az eleség útját, és az élőrétegben több energiával ellátott,
az élet éppen napos Yang oldala felé igyekszik.
A vándormadarak is megértették e periodikus mechanizmust, és megfelelően alkalmazkodva a
lokális energia fellendülés és hiány lokális váltakozásához, a nekik megfelelő energia
utánpótlást nem adó térrészekből a megfelelő fejlettségű eleséget adni tudó területekre
költöznek át. Ha véget ér a bumm a déli féltekén, akkor ismét hazajönnek az itt fészket rakó,
az északi féltekén szaporodó madarak, és mire az északi féltekére ismét megérkezik a tavasz, a
táplálékhullám bősége, addigra már kikelnek a tojásaikból a fiókák.
Bár egy fecske elindulása még nem csinál nyarat, de az első fecske által megmutatott jó irányt,
az idő elérkezését mások is megértik, és a jó példát a megértők egy idő után követik. A jó célt,
a jó tendenciát mutatókat hamarosan mások is követik. Néha korán indulnak az elsők és
hideghullám visszaérkezésekor könnyen megfagynak, máskor pedig a későbben indulók, az
idejében indultakhoz képest hátrányba kerülhetnek, ezért az időzítés, és a hit az elsőként
elindulókban, az ösztönökben, a bennük élő kisebb részecskékben, amelyek már előre jelzik,
hogy a rendezettség átalakulása elkezdődött, igen fontos. A fák és a növények sem egyszerre
virágoznak ki, ott is vannak első, és vannak kései fecskék, amelyek időeltolódással reagálnak a
változásra, miként az embereknél is van gyorsabban kapcsoló, fejlődő, és későbben induló,
lemaradó. A telek és a nyarak sem egyformák, kiszámíthatatlanok, néha a gyorsabb indulás
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előnyös, máskor pedig az óvatosabbak kerülhetnek előnybe. Valószínűen ez az oka, hogy a
rendezettség változására felkészülő élet nem tesz mindent fel egy lapra, hanem az átlagos
állomány lebomlása közben, egyharmad részben a melegfúziós, sietősebb irányba, állapotba,
egyharmad arányban pedig a hidegre felkészülve, hidegfúziós irányra szakosodik.
Bármilyenné fejlődik ki a környezet, valamelyik harmad előnyösebb pozícióba kerül, és ha
sikeresen alkalmazkodott a várt tendenciákhoz, a nem jó utat választó része elvesztve a
dominanciáját, lebomolva a sikeres rokonai, fajtársai szolgálatába szegődnek.
Amíg a környezetben fejlődő egyedek megfelelő közös, újra-felosztható alapot hoznak létre a
közös élettér életre alkalmasságának a fenntartására, a szervezetek és a környezetük egymással
egyensúlyban arányosan fejlődnek. Amikor azonban a közös szervezetben élő egyedek felélik,
vagy- és a saját háztartásba, szervezetbe gyűjtik a környezet szabad energiáit, a környezet és a
központi alap energiahiányossá válik, az adási és az újraelosztási lehetősége beszűkül. Amikor
az egyedek túl sokat gyűjtenek be a saját szervezeteikbe, és a környezet, mint nagyobb
energiaszinten az életet szervező egyesülés túl sokat fogyaszt és keveset termel, azaz rosszul
gazdálkodik, akkor a tartós túlfogyasztás következményeként a gazdasága és a tartaléka
kimerül. Ha már a központosított kormányok, az országok gazdaságai, tartalékai kimerülnek,
mert folyamatosan rossz helyre, rosszkor és rosszaknak adták a közösbe, az újraelosztásra
szánt javakat, akkor eljön az ideje a váltásnak, az energia elosztó körfolyamatok áramlási,
rendezettségi irányultságainak a megváltoztatásának. Ha a már fejlettebb rétegeknek túl sok
energiát ad egy az általa kivételezetteket támogató szervezet, akkor a tér viszonyainak a
megváltozásakor, az adott élőréteg, lokális terület merőleges, közvetlen támogatási lehetősége
megváltozik. Az egymáshoz képest eltolódó, elforduló szervezetek csak a velük közvetlen,
direkt, radiális kapcsolatban lévő, velük nagyobb azonosságú alszervezeteknek tudnak
támogatást adni, a merőlegestől jelentősen eltérő irányba kerülő térségek szereplői a támogató
dominanciájának a csökkenésekor e támogatások nélkül maradnak. Ilyenkor új csillag jön föl,
új kisded születik, és az élet előnyeit élvező réteg hátrányosabb helyzetbe kerül. A térhelyzet
megváltozásakor a rendezettség is megváltozik, és a kedvezőbb iránypozícióba kerülő
rendezettségűek ilyenkor erősebb támogatást kapnak a hazai térségekből. Az új támogató, az
új csillag amelyik felé közeledik a szervezet, azonban csak a vele megfelelő, analóg
rendezettségűeket preferálja, a kiemelt energiatámogatás más frekvencián érkezve eltérő
rétegeket támogat. Ilyenkor a korábban erősen támogatott rendszer, mivel a tudati és a tömegi
tehetetlensége miatt nem tudja a fogyasztását a lecsökkenő támogatáshoz igazítani, egyre
rendezetlenebbé fejlődik és túlfogyasztóvá válik. Ha a támogatás, és a célterület megváltozik,
az új támogató, az új domináns szervezet ilyenkor már másokat segít az energiájával. A
rendszerek jönnek, megerősödnek, majd meggyengülnek és idővel elmúlnak. Az határozza
meg egy –egy szervezet rendszer dominanciában maradó lehetőségét, hogy az őket kiemelten
támogató nagyobb energiaszintű felmenő meddig tudja őket kiemelten támogatni. Amikor egy
nagy energiaszintű felmenő, pl. egy nagycsillag elöregszik, az addig általa kiemelten
támogatott kisebb energiaszintű szervezetek feladó energia és rendezettség nélkül maradnak.
Ilyenkor azokban a rendszerekben, amelyekben eddig meghatározó dominanciában voltak, e
szervezeteknek lealkonyul, elöregszenek, a függőségi viszonyba kerülőknek juttatott energia
támogatás mérséklődése a szerveződési térségi dominanciaváltásokhoz vezet. Az élet e
rétegében ilyenkor hiányhullám alakul ki, amely átmeneti határozatlansággal, az erőviszonyok
megváltozásával is jár.
Ha már nem tud befelé áramlani a közösbe, az újraelosztási lehetőségbe a pénz, az energia és a jó
hatás, akkor ideje, hogy megforduljon az energiaszél, és a lehetőség szerint azok adják a
hozzájuk juttatott, fialtatásra adott, vagy csak érdemtelenül kapott javak - ettől kezdve
másokat segítő - hozamát, aki eddig az élet napos oldalán sütkéreztek. A térségi dominanciák
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változásával az addig az élet napfényes részét élvező, az energiát folyton kapó szervezetek a
fogyasztásukhoz képest költekezőbbé, energiaadóvá válnak.
Ha nem működött a talentum, a tehetség, és az addig dotált szervezet a nem erre szánt,
könnyen kapott lehetőséget a kapott tőke szaporítása, a közösbe visszajuttatása helyett, a saját
egyéni ,,önző,, (a belső mikrokozmoszában változó társadalmának a dotálására) céljaira használta fel,
eljön az ideje a fizetségnek, a kölcsön törlesztésének.
Amikor a közösbe beadott érték és lendület, az újraosztható jó hatás elfogy, az energia ínséges
változás esetén a támogatást kapunk tendencia, az én (mi) adok (adunk) tendenciává fejlődik.
Az energia nem vész el, csak átalakul, ami azt jelenti, hogy amennyiben még nem mentették ki
offsore cégekbe, külföldre menekített harácsolt vagyonokba a közösből sikeresen elvont részt,
akkor az még ott van az országban és valamilyen lekötöttebb más minőségben, formában,
eltérő állapotban jelen van és elérhető, ha kell felbontható és újraosztható. Ha azonban az adott
élőrétegen belül külföldre menekítették, és a lokális hely számára már el nem érhető el a volt
közös energia, az élőréteg számára ez sem veszteség, mert az energia ott van az élőrétegben,
csak lokálisan elvándorolt, helyet cserélt, földrajzilag máshol, másoknál lokalizálódott.
Ha a rosszul elosztó, hibásan gazdálkodó szervezettség miatt a lokális központi tartalékok
kimerülnek, és az újraosztás lehetőségei beszűkülnek, akkor ettől kezdve azoknak kell adni,
akik addig az átlagosnál többhöz jutottak. Ilyenkor megváltozik az energiaáramlás iránya és a
rendje, és az addig a központtól állandóan mannát váró és kapó szervezeteknek fel kell készülni
arra, hogy a fokozottan védett, őket állandóan támogató életidőszak véget ér. Amikor a
sokaktól, a másoktól elvont támogatás ideje elmúlik, a folyamatos dotálástól függőségbe
került, gazdaságilag nem önálló, egyensúlyhiányos szervezetek jelentős része nem képes
versenyképes saját produktumot létrehozni, nem képes a piaci valódi, izotróp közegben,
gazdasági egyensúlyban és életben maradni. A jó lehetőséget kapó, külső támogatás nélkül is
pozitív gazdasági egyensúlyban maradó szervezetek azonban megkezdhetik a kapott élethitel
törlesztését, eljön az ideje az eddig adók, a rosszabb élettel ezt a hitelt eddig megfizetők számára a
kölcsönjuttatásként kapott tőke és a kamatai visszajuttatásának. Ha a közösbe adás lehetősége
beszűkül, és már sokkal kevesebben adnak, mint amennyin nyújtják a markukat, a számlát, a
közös, központi tartalék kimerül, viszont a környezetben változó szerveződések egy részében
ez idő alatt (ehhez képest) mindig feldúsul az energia. Az élet energiája, hol a
makrokozmoszban, a környezetben sűrítődik össze, hol a mikrokozmoszokban, a
környezetben kifejlődött, az átlagosnál nagyobb energiasűrűségbe került szervezetekben
halmozódik fel.
Ez a folyamat analóg az élet nyomásával, az életbuborékok energiával feltelésével. Hol a kitáguló
életbuborékokban csökken a nyomás, de eközben a buborékok között lévő környezetben megnő, és
eljön az idő, amikor már a környezet nagyobb életnyomása szorítja ki, szorítja egyre kisebb méretűre,
ezzel egyre nagyobb belső nyomásúra az életbuborékokban felhalmozódott szuflát. A közvetítő hatás a
fizikai lendület, az akarat vagy a kényszer, de leginkább az a tehetetlenségi erő, amely a tudatokban az
információkésés, és a tömegekben a szimmetriánál megállás helyett mindig kialakuló túllendülés hozza
létre. Ha egy folyamat beindul, ha egy bűnözési megoldás sikeressé válik, a jó megoldásra találók
sohasem tudnak megállni az egy két esetnél, egy két sikeres megoldásnál, hanem addig megy a korsó a
kútra, amíg össze nem törik, vagy addig hamisítanak, képet, műtárgyat, dolgokat, rabolnak ki másokat
amíg az ki nem derül.

Ha a túl sokat magukba és a saját gazdaságba építő (túlszaporodott) szervezetek között túl
alacsony nyomásúvá válik a tér, a környezet erősen energiahiányossá, többet adni már nem
tudóvá fejlődik. Ilyenkor szükségszerűen nagyobb belső életnyomás fejlődik ki az átlagosnál
nagyobb tömeget a saját mikrokozmoszba átszervező szervezetekben, amely idővel
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megfordítja az életáramlást, és az addig a gazdaság fekete lyukaiba beáramló, ott elnyelődő
energia egyszer csak elkezd más formában, elvonásban visszafelé áramlani. A természet
fizikai törvénye nagyon erős befolyással van az életszervezetekre, az alakos életbuborékokra,
és a tartós nagyobb belső nyomás esetén, a sohasem teljesen záró határfelületeken át
megkezdődik az addig a védett térbe beáramló, de most a már túl nagy belső nyomású
életterekből a kisebb életnyomású környezetbe visszaáramló részecskék célváltozása. A
könnyen elcsábítható, megtéveszthető, hívő angyalok, amikor rájönnek, hogy az az alacsony
életnyomású tér, amelybe egykor a jobb élet reményével indultak, már mire odaértek, nem
abban a Kánaáni állapotban van, amelybe vágytak. A túl nagy életnyomás, a már túl magas,
már kényszerű változás sűrűség nem kedvez e törékeny lelkeknek, az igen kicsi saját tömeggel
rendelkező hiszékeny életbuborékoknak, és ha elterjed a szervezetekben az eltérő hír, hogy
kint jobb az élet, kisebb a kényszer, jobbak a lehetőségek, akkor elcsigázott, kihasznált,
vagyontalan, tömeghiányos, helyzeti szimmetria hiánnyal rendelkező, de a jobb életben még
mindig hívő részecskék tömegáradata indul meg a nagyobb belső nyomású szervezetekből,
államokból az éppen alacsonyabb életnyomású környezetbe. Az elindulókat időeltolódással
mások, a kezdeti kivándorlók visszajelzéseiből jó híreket visszakapók, a később értesültek is
követik, a jobb élet után vágyakat keltő információk visszaérkezése megakadályozhatatlan, a
már túl nagy belső nyomás miatt kevésbé zárt határfelületű, kitágult, elhízott életbuborékok
határrései, az időrések egyre nagyobbak. Megindul az energiában túltelítődött szervezetekből
az energia ki és átáramlása az éppen alacsonyabb nyomású életbuborékokba. A köztes tér
átutazókkal, időutazókkal telik fel, amely ennek a hatására lehűl, de egyes életcsatornák
eközben sikeresen telítődhetnek, a rajtuk átutazó, áthaladó részecskék hulladékenergiái, utazás
közbeni kölcsönhatásai náluk maradhatnak. A saját tömeggel nem fékezett, ezért másoknál
sokkal kisebb tömegi tehetetlenségű szervezetek, a jelentős különbségek kialakulása előtt
könnyebben indulnak, akik az elmúlás állapotába fejlődött térrészekből, elöregedett, elosztási
és szimmetria hiányossá vált szervezetekből a jobb hírű, az éppen nagyobb szimmetriában
lévő, jobb életet, vagy és életre alkalmasabb környezetet nyújtó szervezetekbe áramlanak. Ha
nagy rendszer öregszik el, mielőtt elhal és lebomlik, hatalmas életáradat indul el a térbe,
magának és a családjának jobb, életre alkalmasabb új életteret keresni, és a tér megtelik
időutazókkal, az elmúlás állapotából a fiatal, korszerűbb, a sikeresebb jövő felé fejlődő
állapotában, vagy a még lakható, élhető múlt nosztalgiás állapotában változó térrészekbe. Az
életforgás, az életkerék, az energiaáramlás fő generálója az, ha annyira elromlik egy
elöregedett, jelentősen szimmetriahiányossá, rosszul elosztóvá vált szervezetben az élet, hogy
az elromlott térben, és e teret szervezőkben már nem hisznek a benne élők ott élők tömegek. A
rossz hírűvé váló életterek, szervezetek kiürülnek, előbb a jobban értesültek és a nagyobb
gazdasági lehetőséggel, nagyobb kezdeti tömeggel rendelkezők indulnak el, de a nincstelenek,
a későbbi értesülés miatt csak időkéséssel indulók könnyebben gyorsulnak, akadálytalanul
áramlanak, könnyebben átférnek a szervezetek határaiként ismert időréseken. Ez az oka, hogy
előbb mindig azok a kis tömegű, szinte tömeg nélküli szervezetek áradata érkezik meg, ezen a szinten
nő meg az életnyomás, amelyek a legkönnyebben áramlanak, amelyeket a sokkal nagyobbak észre sem
vesznek, az őket látó, érzékelő, a saját kisebb energiaszintű részecskéivel jobb információs piramist
felépítő szervezetek azon részecskéinek az UFÓt látó híreszteléseit nem fogadják el. Nem csoda,
hiszen az ilyen materialista, csak a személyes élményeket átélő dolgoknak hívő, alapjaiban másban
hitetlen szervezetekből már régen kihaltak, eltávoztak az ilyen információkat közvetítő köztes
életláncok, amelyek kezdetben, gyermekkorban , az információs piramisuk teljes, egészségesebb
állapotában még rendelkeztek.

A nincsteleneket, a gyorsabban haladókat azonban időkéséssel mások, sokkal nagyobb
együttutazó, együttáramló tömegek is követik, amelyek megérkezését, kölcsönható képességét
már a kisebb, gyengéd hatásokra érzéketlen, hitetlen materialista tudatok is meg fogják
ismerni.
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Miközben a már az életnek nagyon rossz térségekből megindul a korábbi élőhelyükhöz képest
sokkal jobb életminőséget biztosító életterek felé a tér és időutazók áradata, az élőhelyét
elhagyó tömeg csökkenésével a rosszabb életterekben csökken az életnyomás, a változás
sűrűség, idővel konszolidáció és jobb szimmetria, sikeresebb elosztás alakul ki. A
célterületekben, azon szervezetekben ahová a migráló tömegek érkeznek, azonban a
megszokott átlagos tömeg egyre másabbá válik, az idegenekkel felhígul, azok értékrendje,
hatása idővel átvevődik a befogadó szervezetekre, és a sokféleség bekeveredésével egyre
nagyobb káosz alakul ki. A beérkező, de eltérő tudati és áramlási rendezettségű részecskék
igen sok életzavart okoznak, türelmetlenek, gyorsabban változó élethez vannak szokva,
megszokták a központi adást, az ingyen kapást, követelőzőbbek, és ha nem kapnak, hát
sokszor elvesznek. A szervezetek, a bolygók külső határrésein kellően azonos részecskék
hiányában könnyebben átáramló, műon stb. fejlettségű mikroszervezetek csak az miatt
maradnak meg a szervezett térben, mert az életterek belsejében szimmetriába kerülnek a velük
ellenkező irányba áramló analóg szervezetekkel. A minden irányból át és beáramlás a
szervezetek melegfúziós központjában torlódik egymással, amely az ott élő legfejlettebb
részecskék által meghatározott szelekciót, a tisztítótűzön, a lélekvizsgán átáramlást, és a fő
szimmetriasíkra, az egyenlítő felé terelődést hoz létre. A szervezet belső része felé haladva, a
befelé áramló részecskék egyre nagyobb, szervezettebb, együttváltozó, a legbelső torlódó
térből, a tisztítótűzből kifelé áramló közös tömegbe épülnek, eközben felhígulnak a belsőbb
rétegekben felszabaduló, vagy és általuk felszabadított, már ott élő, az adott, szükséges
rendezettséget jobban ismerő, az életáramlásukat vezető, irányító lélek részecskékkel. Ez az
oka az egyenlítői térségek buja vegetációjának. A kifelé áramló, és a szükséges rendezettségre
megtanított idegen részecskék, keveredve, vegyülve a szervezetek legbelső részébe igyekvő,
ott kisebb energiaszintű egyedekre lebomló, legfejlettebb részecskékkel az útmutatóként
kapott lélek által mutatott egyedi fejlődési útra, a szelekció, és az eltérővé fejlődés útjára
lépnek. A korábbi életterületen még nagy azonosságú, esetleg szociális elosztó rendszerben élő
részecskék ettől kezdve a centrális (egymástól) másság felé fejlődnek, a megtanult, megtanított
dolgok felé szakosodnak, olyan szervezettségbe épülnek, amelyekre a tudati fejlettségben
mindig előrébb járó lélekvezetőik tanítják őket. Az anyagi, materialista testbe így kerül be a
lélek, amely a már gyenge és erőtlen, ám tudatos, és az irányításukkal kifejlődő, egyre
nagyobb bonyolultságba épülő szervezetek már e dominanciát megtartó lélek közösség
befolyása, irányítása alatt fejlődnek fotonokba, elektronokba, protonokba, atomi
szervezettségbe, majd molekulákba, fehérjékbe, sejtekbe, szövetekbe, szervekbe, emberbe,
állatba, növénybe, ezekből még nagyobb és egyre bonyolultabb közösségekbe. Az együtt egy
élőrétegben, azonos életbuborékba másokkal szimmetriába kerülő szervezetekből a fák
növényi és erdő, vagy rovari, mikroba közösségbe, mások, az együtt élő emberek csoportokba,
családokba, országokba és társadalomba, együtt élő egyre bonyolultabb együttváltozó
rétegekbe szerveződnek. E sokféle, a közös térben és azonos időben, azonos életfelületen,
életbuborékban együttváltozó rétegek szerves és szervetlen, (látszólag szervezetlen valójában
csak nehezebben gerjeszthető, nagyobb stabilitású) közösségek felé továbbfejlődnek, együtt
bolygókat és még nagyobb, sokrétűbb, sokfélébb formában változó makroszervezeteket
hoznak létre, amelyek analóg fraktálrendszereiben kisebb, és kevésbé, de sok esetben éppen
nagyobb bonyolultságú szervezetek találnak életidőre szóló menedéket, együttváltozásra
alkalmas körülményeket.
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Az élet gyorsulásának okai és alternatív következményei:
Az élet látszólagos gyorsulása, az egyre idegenebb környezetbe kerülés miatt fejlődik ki,
amely az értelem által észlelt hatások folyamatos növekedésével jár. Valójában az egyre
idegenebb, kisebb azonosságú környezetben

A látható valóság, a tényleges valóság felszínes jelenbeli állapotának a kirajzolódása:
Az élet egy része, hanem a többsége ezért magtanult alakoskodni, a látható valósággal, a jelen
felszínével eltakarni azt, ami a benne rejlő lényeg. Az ember már nem látszik ragadozónak,
szelídnek és egyensúlyban fejlődőnek látszik, azonban minél szebb és szimmetrikusabb a jelen
valósága, a látható felszíne, annál eltérőbb lehet a teljes szervezet a belső vagy és a külső
valóság még nem megfelelő szimmetriában átalakuló, differenciáltabb állapota.

A látszat valóság és az eltakart valóság elkülönülése.
Amikor a világ teremtményeinek egy része a tényleges valóság felé fejlődött, a farkas,
farkasnak, az oroszlán oroszlánnak, ragadozónak létszik, nem csapja be a környezetét, hogy ő
más, mint aminek létszik, ugyanakkor nem képmutató. Amikor az őz őznek létszik, attól még
van benne tartás, kellem és ha kell bátorság is. Ha a hangyát látjuk, azonnal tudjuk, hogy a
gyűjtögetőt, a szorgost látjuk, és az élet ezen őszinte valóság felé fejlődő teremtményeiben, a
belső tartalom és a külső felszín megfelelően keveredett.
Ezzel szemben a látszatvalóság, a látható felszín, a jelen egyre szebb képet mutatására, az
illuzitív valóság felé fejlődő ember, nem a tényleges valóság felé szakosodott, hanem az
illuzitív, a jelen felszínén látható csekély valóság a kép mutatására.
A képmutatás, a belső üresség, a sötét tartalom,
A sűrűség növekedésének az ára, a belső szimmetria felerősödése, de ezt nem követi
szükségszerűen a látható felszín azonos irányú fejlődése. A nagyobb belső nyomású
szervezetek feltelnek, a bőrük megfeszül, kisimul, egyre feszesebbnek és fiatalnak látszik,
eltakarja a szervezetben nem ilyen feszes felszínnel rendelkező idősebb, ráncosabb valóságot.
A tartalom és a forma elkülönülése:
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Az élet felszínén minél nagyobb látszólagos szimmetriára törekvő élet egyre szebbnek akarja
mutatni a felszínes illúziókkal eltakart valóságot. Az élet azonban nemcsak a látható felszín
sekély szelletében, rétegében fejlődik, hanem mélyen ez alatt, az élet belsejében és a külső
környezetben is egyszerre formálódik a sokdimenziós jelen változásaiból a szervezetek
hasonlóan összetett jövője.
A specializáció nagyon sokféle alakra és eltérő formára differenciálta a valóságot, a mélyen a
föld, és az élet felszíne alatt dolgozó bányászok látható életfelszíne, a szakosodásnak
megfelelő körülmények hatásai alatt, ennek megfelelő irányba szakosodott. A felszínt
sérülések, barázdák és ráncok kezdték díszíteni, a látható valóság és szimmetria eltorzul, de a
belső valóság ez idő alatt szebbé, a belső tulajdonságok eredője jobbá válhat.
Az átlátok rajtad, a kiismertelek:

A hajnal és az est szimmetriája:
A hajnal szimmetriája adja azokat a gondolatokat, amelyek a nappali fény erős hegemóniája
miatt nem tud az élet látható, észlelhető felszínére kerülni. A túl gyors és dinamikus fotonok
megjelenése, már károsan hat azokra az ennél érzékenyebbé vált, már elporlódottabb
szervezetekre, amelyek az ilyen nagyobb lendületű sugarak, hatások elől kénytelenek a
felszínes valóság látható vékony kérge alá, a testek és a szervezetek védettebb belsejébe
menekülni. Azok a gondolatok, és e gondolatokat ébresztő részecskék, amelyek már nem
bírják elviselni a környezeti valóság erőteljes változását, azok a hajnal szimmetriájában az élet
látható felszínén belülre menekülnek
A belső szépség, és a harmónia kifejlődése:
Az arabok látható felszínének a csatorral, arckendővel eltakarása egy okos megoldás ahhoz,
hogy a látszatvalóságra törekvő muzulmán élet ne csak a látható felszínt szemlélje. A belső
szépség sokszor nem látható, és a csak felszínes valóság illúziókkal feltöltött látszatára
koncentráló nyugati életforma a látható felszín, a fa miatt nem veszi észre a mögötte rejlő
erdőt, a tartalmat, a belső tulajdonságokat. Bár a látatlanban választó élet is kaphat
meglepetéseket, azonban ezek eredői szimmetriában vannak a társként kapott életcsomaggal,
és ha a látható felszín éppen nem olyan szép, akkor a belső tartalom, a jobb egyéb, belső, vagy
a jövőben kifejlődő tulajdonságok eredője kárpótolja a választót. Ha az élet teljes
vertikumában, a látható fiatalkori szép felszín csak egy vékony szelet a lehetséges
állapotváltozások későbbi átalakulásaiban. Ha a felszín éppen szép és kiteljesedett, akkor a
múltbeli, vagy a jövőbeli belső állapotnak kell szimmetriahiányosnak, másnak lennie. Ez az
éppen nem teljes, csak részleges, de valójában eltérő szimmetriában lévő belső rétegek, vagy
éppen a nagyobb szimmetria felé, vagy attól eltérés irányba is fejlődhetnek.
A fejlődés iránya, megismerteti a tudattal a felszínek alatt látható tényleges valóságot, amely
nemcsak kevésbé szép, mint a jelen felszíne, hanem sok esetben nagyobb, változóbb
szimmetriában fejlődik.
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Félünk, sokszor undorodunk attól, ami nem elég szimmetrikus, ami nem elég harmonikus, a
cselekedeteink és a gondolataink azt a valóságot tükrözik, amelyet a vágyaink igénylik. Az
ettől éppen a jelenben eltérő valóságtól félünk, mert azt hisszük, hogy a mindenben
szimmetrikus társ, és környezet sikeresebben segíti a fejlődésünk. Ez azonban csak akkor
lenne igaz, ha mi is teljesebb külső és belső szimmetriában fejlődnénk, mert ennek a hiánya
esetén, a hozzánk képest nem a pontos kiegészítő társ, környezet, nem a nagyobb szimmetria,
a látható teljesség, hanem a szimmetriahiány fokozódása felé is fejleszthet. A jó társ, a jó
környezet éppen ellentétes irányban fejlődik, (Van) mint mi, ez esetben az ellentétes irányú
fejlődés sikeres és hosszan tartó kiegyenlített életállapotot eredményezhet.
Az olyan pozitív, negatív tudati kép megrajzolása szükséges, amelyben esetleg egymásra
rajzolt többdimenziós valósság, a beeső fény, a fénytörés, vagy és a megvilágítás erősségének,
frekvenciájának a függvényében mindig más szeletét mutatja meg a teljességünknek. Ilyen a
Holográfia, és az űrbeli környezetet, és a mikrokozmoszt is sokkal nagyobb felbontással, több
frekvencián, különböző mélységekben is meglátni, megismerni képes technika. Az élet
illúziója, és prűdsége, hogy csak a jó és napfényes oldalát akarja látni. Az élet látható felszíne
rendszerint sokkal szebbnek látszik azért, mert erre koncentrálunk, nem akarunk tudomást
venni a többi, kevésbé szép, vagy kevésbé jó, de valós oldaláról, állapotáról.
Leonardo képére rajzolt negatív vázkép, fokozható az élet összetettségének a bemutatásban,
A pozitív színekkel, világossal és a negatív, egymáshoz képest eltérő, nagyon más színekkel
megrajzolt, egymásra rajzolt vonalak, a megvilágítás erősebb, vagy gyengébb állapotának
megfelelően eltérő színnel megrajzolt képeket hoznak az élet látható felszínére, arra amit
éppen megismert valóságnak hiszünk. Ha színszűrőket is alkalmazunk, akkor nemcsak fekete
és fehér, kétdimenziós képet láthatunk, hanem összetettebb, sokdimenzióst, amely a szürke
különböző árnyalatainál sokkal színesebb, de gyorsabban változó valóságot.
A való világhoz közeledés felé egyre színesebbé válhat a megismerhető valóságunk, amely
valószínűen annak a következménye, hogy a változás gyorsulása, azonos térrészben egyre több
frekvencián változása sokkal több réteget rajzol ki a tudattal is figyelt térbe. Ha ennek a
változásnak, a térbeli rajznak a karcolatsűrűsége eléri a folytonosságot, azaz teljesen kitölti a
teret, akkor a térben megjelenik a kirajzolt alak, forma valamely látható felszíne és alakzata.
Ezt észleljük anyagként és testként. A nagy sűrűség és a nagy változás sűrűség nem azonos
dolog, de ha túl kevés egy térrészben a változás, ha az impulzusok, az eltérések egymással
szimmetriába kerülése túl kicsi, akkor a fényt és hőt is kibocsátó impulzusok lecsökkent száma
miatt az adott teret sötétnek látjuk. Lehet azonban e tér olyan telített állapotban is, amikor a
nagyon magas kitöltöttségben, de egymással az áramlási irányába nem keresztező részecskék
nem adnak ki impulzusok hiánya miatt fény frekvencián észlelhető impulzusokat. Pl. a felénk
áramló füzérsugárba rendeződött, vagy éppen távolodó, de egymással azonos
irányrendezettségű részecskék esetén
Gondoljuk át, hogy mi a különbség, a nagyon gyorsan átalakuló, túl gyorsan fejlődő, a
gyökereitől, az aurájától elszakadó csillagszerveződés és a magas folyamatszimmetriába
kerülő csillag között. Míg az előbbi, a hőenergiát, a változás termését elvonni képes szegény,
fogyasztói részecskék, azaz megfelelő környezet hiányában felforrósodnak, és gyors, heves
folyamatokban szupernóvává válnak, ezért nagyobb darabokban és sokkal rövidebb idő alatt
szórják szét a környezetben az idő folyamában lehűlő és aszteroidákká váló részecskéiket, és
mint a közös térben együttváltozó részecske közösségből kifejlődő csillagszervezet hamar
elhalnak. Ezzel ellentétben a sokkal kiegyenlítettebb folyamatszimmetriában, lassabban
fejlődő kisebb, Napszerű szerveződések évmilliárdokig képesek a környezetből sikeresen
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begyűjtött és a szervezetükben koncentrált, fókuszált, rajtuk átáramló életenergia folyamatos
szétszórására, keringtetésére. A túl gyors és a részecskék többsége által a tudattal és a
megértéssel, hőelvonással és egyenletes anyagcserével nem követhető, az életszereplők
többsége által kellően át nem látható változás, túlhevülést, belső összefonódást és ezzel együtt
megnövekvő szétszóródást, majd szervezeti bomlást hoz létre. A túl gyorsan növekedő, a
gyökereiben nem egyenletesen fejlődő, a megszerzett, kapott energiával rosszul gazdálkodó,
azt nem egyenletesen elosztó szervezetek túl rövid élete miatt, nem alakulhat ki, vagy csak
sokkal rövidebb, bár gyorsabban változó ideig élhet együtt, közös szervezettségben,
együttváltozó szervezetben a vegyes, átlagos, de kellő bonyolultságú életminőség, amelyet az
általunk ismert vegyes életként azonosíthatunk. Ha azonban hosszú egyenletes folyamat,
időbeli folytonosság, magas folyamatszimmetria fejlődik ki, akkor a kellően lassú, az
értelemmel és a megértéssel, a tudatfejlődéssel is követhető, a közösség szereplői által kellően
átlátható élet, pontosabban az értelem kifejlődése magasabb bonyolultsági fokra juthat el.
Ami a tudatfejlődés, a Tao iskolája, az valójában a megértés, az értelem és a komplexitás, az
isteni állapot kifejlődése. Ehhez azonban már nem szükséges a test, a túl nagy és feleslegesen
kis térbe koncentrált tömeg, amely csak a fejlődés átmeneti időszakában igényli a változás egy
ilyen környezetben is lehetséges megértés felé fejlődését, hanem a testi ruha, a fogyasztás, az
átláthatatlanság, a megérthetetlenség levetése után, a tudat kitisztulása, a valóság átlátása után
az értelem már nemcsak megismeri a teljes valóságot, hanem képes ennek a lehetőségeit,
fejlődését befolyásolni. Az isteni szervezet olyan nagyon elporladt és a térben nem koncentrált
neuron állományból áll, amelyben benne változik minden, amely kellően de nem túl rendezett,
amely éppen a jó szervezettsége miatt megfelelően átlátható. Azért látható át a tér és sok
minden, mert az értelem kicsi részecskék, akik már elérték a megértés és az átláthatóság, a
neuronná, információs részecskévé fejlődés együttváltozó, együttérző szintjét, már nem
átláthatatlanságot okozó, túl magas változássűrűségű anyagi minőségben változnak, hanem
nyugodtan, szervezetten az élet terheit együtt viselve, egymás között megosztva. Amikor a túl
gyorsan fejlődő csillagokban szupernova állapot alakul ki, a változás következménye, a jó
erők, a neuron, neutrinó részecskék tömörödése esetén az általunk ismert anyagot szétszóró, a
centrális részen pedig betömörödő neutroncsillag, gyémántként ismert szén állapot rendkívül
szimmetrikus, szervezett formája fejlődik ki. Ugyanez az állapot jön létre a valódi kristály
koponyák kialakulásakor kisebben, amikor a csillagszintnél kisebb méretű szervezetekben
válik el a tudat, az értelem a tudatlan test, a tömeg állapotától, és erőtlen, de az élet változási
lehetőségeiről mindent tudó rendezett információ halmazzá válik. A neutron és a kristály
koponya, az értelem legmagasabb olyan állapota, amikor a térben besűrűsödő rendezett
részecske információ igen tartós szerkezetbe sűrítve, információt sokáig változatlan állapotban
tárolni képes minőségbe fejlődik. Ha a mai technikai állapot analóg szervezetét keressük,
akkor a wincseszterek, a számítógépes tárolók jelenleg még csak kétdimenziós információs
tárolóival analóg szerkezetekben kell gondolkodnunk. Ezeken a nagyon rendezett, a térben
kellően sűrű információs halmazokon kevésbé fog az idő, a változás szele nem fújja le a
megfelelő folytonosságba szerveződött információkat. Feltételezhető, hogy minden
szervezettség, amikor eljut ezen anyagtalan, nagyon rendezett, mindenható tudati, értelmi
állapotig, akkor elengedi az addig vele együttváltozó anyagi részecskéit, elválik tőle, és a
továbbiakban, mint anyagtalan értelem nem tud a legjobb, legátláthatóbb, legmegértőbb
állapotánál továbbfejlődni. Az értelem és az anyag egymástól elválásakor, amikor az értelem
koncentrálódik, a térben szétszóródó életanyag porfelhői eltávoznak, és újra az anyagi
minőség felé fejlődő szervezeteket hoznak létre. Az anyagi állapotba fejlődés azonban egy
szükségszerű átmeneti stációja a szellemi fejlődésnek, az értelem kifejlődésének, amely a
megfelelően keveredő tudat és érzelem komplexitása. A Tao útja egy végtelenként ismert
nyolcast ír le, amely azonban végtelen sok életkörből rajzolódik, formálódik a Yang
állapotából, az anyagi állapotból a Yin hidegfúziós értelmi állapota felé, hogy ezután elkezdje
a Yang állapotba visszafejlődését. Moetrius hármas végtelenje, (ez a Moe-trius, az én
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hármasom) azonban nemcsak a szentháromságra, az élet két szélsőséges állapota között
kifejlődő átmeneti, vegyes életállapot folytonosságára utal, amely nélkül nincs élet, hanem
valódi átmenetet képez az atomi jelképes ábrázolás a komplexitás felé fejlődő, a lehető
legkisebb térben összesűrűsödő információs állapot a gömb pontszerű állapota felé.
Vannak azonban olyan szupernóva robbanások, amikor nem az értelem, a fehér fény kerül
többségbe, centralizált átlátható neutron tudati állapotba, hanem az értelem nélküli, csak testtel
és igényekkel rendelkező sötét anyag tömörödik, szorul be egyre kisebb centralizált térrészbe,
amelyben az értelemmel és megértéssel átláthatatlan, egymással összefonódó, összeolvadó
sötét tömeget, a térben anyagot és energiát ezt követően már nem kisugárzó, hanem a
környezetből az azonos minőséget beszippantó fekete lyukat alkot. Amikor a csillagszintű
differenciálódásban, a szelekció és a fejlődés egyik végállapotát képező szélsőséges
elkülönülésben, a tudati és az érzelmi állapotok eltérő ideológiai megértés felé fejlődésben
eljutnak a legszélsőségesebb, legelkülönültebb állapotig, a mássá fejlődés egymással
együttműködésre képtelen állapotáig, akkor ismét kialakul a közös térben egymástól
elkülönülő pont és a tőle elválló tér állapota. Néha az értelem marad a térrész közepén és az
erő, a vásárlói piac szóródik szét, máskor pedig az anyag tömörödik be, és az értelem, a
neutrinók szóródnak szét. Valószínűen az határozza meg a centralizáció és a szétszóródás
következményét, hogy a legbelső, legfejlettebb térben milyen arányban vannak az értelem,
vagy az anyagiak felé fejlődő ideológiai állapotú részecskék. Az életnek rossz centrális
betömörödést az hozza létre, hogy a legfejlettebb életanyag egyaránt befelé törekszik, és ha a
végső ideológiai differenciálódás pillanatában amelyeik belső, irányítói többségben van, az
befelé haladó továbbfejlődésre kényszerül. Az élet paradoxona azonban éppen abban rejlik,
hogy a toroid rendszerű és térszerkezetű életörvényszerű szervezetekben, a befelé fejlődés
vagy a centrálisan szembe, vagy oldalról érkezőkön az elterelődés miatt kifelé haladó áramlás
felé vezet, azaz minden befelé haladás, vagy az elterelődés, vagy a végső impulzusban a
tisztító tűzben felbomláson át, de mindenképpen kifelé vezet. Amikor egy szervezettség,
értelem eléri a fejlődési csúcspontját, és a fejlődési gyorsaságának a határait, a Yang, vagy a
Yin szélsőséges állapotból, átmeneti köztes állapotra átfejlődés után és során fordított irányú
haladásra, a befelé haladók kifelé, a kifelé haladók befelé haladó életáramlásra térnek át. A
Yang szervezettség, tudati, ideológiai állapot tehát Yin ideológia, tudati állapot és cél felé, a
Yin szervezettség pedig Yang érzelmi és tudati állapot, ideológia, kifelé haladó rendezettség
felé módosulva fejlődnek át. A sokféle eltérő frekvencián változható két szélsőséges állapot,
az éjjel és a nappal, a tél és a nyár, a túl meleg és rendezetlen, kaotikus melegfúziós, anyagot
szétszóró, rendetlen, nőies nagyobb szabadságfokú életállapot, vagy a túl hideg, nagyon
rendezett, hidegfúziós, az anyagot és a hatásokat magába centralizáló férfias Yin állapot. A két
szélsőséges állapot egymásba alakulása azonban mindig átmenetekkel jár, amely vagy az
egyik irányból a másik állapot felé, vagy a másik állapotból az egyik állapot felé fejlődhet.
Ezeket a köztes állapotokat, kellően keveredő, egymással együttfejlődő utód, hajnal, fiatal,
tavasz, sikeresebben fejlődő életállapotokként éljük át.
Az életváltozás harmadik lehetősége, a központi értelembe, a mindenség közös tudatába, vagy
az átláthatatlan fekete tömegbe, anyagi gázfelhőkbe, tehát szélsőségesen centralizált, vagy és a
másik éppen a fejlettségben gyengébb felet szétszóró, életáramlásra, fejlődésre, tanulásra
kényszerítő átmeneti állapot, a kellően vegyes, az élet kétdimenziós, differenciálódott
felszínén egymással sokkal sikeresebben keveredő, folyamatszimmetriában változó átmeneti
utód állapot. Ez az állapot, miként a Yin és a Yang állapot szintén kétfelé fejlődhet, amely
köztes átmenetekkel nemcsak elválasztja, hanem összeköti a háromféle alapállapotot, az Atya,
a fiú és a szent lélek állapotát. A három alapminőségnek tehát hat féle átmeneti állapota,
fejlődési iránya lehet.
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A sikeres térszerkezet alakja tehát megfelelő arányban tartalmazza a három alapállapot hatféle
egymásba átfejlődni képes teljességét, azaz hatszög alakú térszerkezetbe fejlődhet. Ez az
állapot a gyémánt, a neutron részecske általunk ismert legszimmetrikusabb, legnagyobb
térsűrűségű, legnagyobb információs részecskesűrűségű állapota.
Azonban a hatféle egymásból átmenetnek már tizenkét féle átmeneti, köztes állapota lehet,
amely nem véletlenül egyezik meg a negyedévet, félévet és teljes ciklusévet, 12 hónapot,
átmenetet tartalmazó folytonossággal. Az év, a körciklus, a megismételhetőség, a folytonosság
alapállapotát a végállapotokkal összekötő körfolyamatok ezzel teljessé válnak, azaz a
háromszögből, négyszög, majd hatszög, tizenkétszög és folytonossággal rendelkező kör
fejlődik ki. A térszerkezet fejlődése összetettebb, sikeresebb folytonosságra utal, azonban a
kisebb szinten elért komplexitás, az ideális, a legtöbb szimmetriával rendelkező gömb állapota
után már nincs több azonos irányban továbbfejlődési lehetőség. Az egyetlen megoldás a
tökéletes térszerkezeti forma egyre kisebb térbe koncentrálása, a mikrokozmosz, vagy a
tökéletes térszerkezeti állapot egyre nagyobban elkészítése, a makrokozmosz felé forduló
fejlődés. Ez adja az élet jelenleg két legszélsőségesebb tudati állapotát. A nagyobban
elkészített ideális tér egyre több lehetőséget rejt, egyre több részecske, egyre nagyobb tömeg
fér el a közös rendezettség, az együtt szervezettség alatt, míg a kicsiben létrehozott
tökéletesség valamely részletében speciálisabb, pontosabb, differenciáltabb, tökéletesebb
lehet, de az egészében elveszti a tökéletességét. A makroméretekben és a nagy komlexitásban
gondolkodás, fejlődés ára a szétszóródás, a felületesség, a részletek felbontásának,
meglátásának az elvesztési lehetősége, az előnyei az együttlátás, a nagyobb rálátás, az
összefüggések sikeresebb felismerése és megértése. Ugyanez igaz fordítva is. A
mikrokozmosz, az anyagi irány, a centralizáció felé fejlődésben elveszik a rálátás és az
összefüggések felismerésének a komplex megértés lehetősége, viszont nő a felbontó képesség,
a részletek pontosabban, nagyobb felbontásban megértése. A szélsőséges fejlődésnek ezért
mindkét irányban nagy ára van, a szakosodás, a specializáció félszervezetté, vagy nem teljes,
csak pontosabb résztulajdonságok ismeretére képes résszé tesz. A sikeresebb keveredés, az
átmeneti utód, a hajnal, a tavasz állapota egyre több dologban, hatásban, tulajdonságban, mind
több dologban szimmetriába kerülés az ide-oda lendülő, nagyon szélsőséges állapotok között
ingadozó fejlődést kiegyenlített körfolyamatokba szervezi. Minél több e körfolyamatok száma,
annál jobban lelassul a változást által gerjesztett idő, annál több idő jut a megértésre, a
reagálásra, az élet szépségének a kiélvezésére, a folytonosság, a sikeresebb élet megtartására.
Az isteni állapotot, a komplexitást elérő részecskéknek értelme fejlődött ki, amely a tudás és
az érzés, sokféle eltérő vegyületében tudattal és érzelemmel ruházza fel az élet különböző
tömegméretekben valamelyik átmeneti, vagy végállapot felé, már körfolyamatokba fejlődő
részecskéit.

Térjünk vissza a gondolat elkalandozása után, a szervezetségi szimmetriát vesztő elöregedett
életterekben, szervezetekben az életkerék forgását kiváltó, energiaáramlás megfordulásához.
Ilyenkor eljön az ideje az energiából kifogyó központi elosztás megszűnésének, vagy és
megjavításának. A hatalommal addig rosszul sáfárkodók ekkor rendszerint észre térnek,
legalábbis ha nincs miből felvenni a juttatásaikat, ezt erősebben megérzik, és ilyenkor szólal
meg a Gyurcsány féle lelkiismeret, hogy eddig hazudtunk, de már ezt követően nem lehet.
Ha eljött az ideje a közvetlen adásnak, az energia áramlás a centralizált, férfias begyűjtő,
központosító tendenciája, állapot felé fejlődése lejár. Ilyenkor előbb a beáramlás mennyisége a
szétosztó mennyisége alá kerül, majd ezt követően egyre nagyobb, a rendszer méretétől is
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függő ideig káosz és szimmetria fejlődik ki, majd megindul a már energiában túlnyomásos
környezetből az energia visszaáramlás. Amíg tart a káosz és a központ tartósan
energiahiányos, addig megszűnik az adás, a dotálás lehetősége, de mivel az élet még működik,
a nem megfelelően dotált körfolyamatok, az energiában hiányossá váló gazdasági szervezetek
becsődölnek, összeomlanak. Egyre több, korábban egészséges körfolyamat ál le, a gazdasági
recesszió felerősödik, majd egy idő után a nagyobb, de rosszul gazdálkodó gazdasági
egységek is becsődölnek. Ez a gazdasági életre átterjedő inflációba, és általános gazdasági
válságba torkollik, Nem a gazdaság mérete, hanem a gazdálkodásának a szimmetriája, azaz a
fogyasztás és a termelés egyensúlya, vagy ezen egyensúly hiánya határozza meg a felbomlás
felé fejlődő szervezetek sorsát. A kicsi, de a lehetőségei szerint jól gazdálkodó, a fogyasztását
a csökkenő teljesítményéhez igazító szervezetek túlélhetik e válságokat, amelyeket az ionos
élet (pl a kétéltűek és a medvék is) a fogyasztásuk alapos redukálásával, ha kell az emésztés
leállásával élik túl. A belső tartalékok azonban ilyenkor is lefogynak, csak az ionos
szervezetek, és a fekete lyukat bírják látszólag energia beáramlás nélkül a válságokat átélni.
Ha azonban a szervezetek nem tudnak alkalmazkodni a beáramlás erős redukciójához, és
ehhez képest nem csökkentik ennél nagyobb mértékben a kiadásaikat, akkor a szervezetük
kimerül, gazdaságilag, az energiában és más fontos hatásokban egyensúlytalanná és
hiányosabbá válnak. A természet rendje szerint ilyenkor a gazdasági vérkeringés, a központi
életnyomás a minimumra csökken, és megkezdődik az energiában életnyomásban feldúsult,
meggazdagodott szervezetekből az energia kiáramlása, a felvásárlások és a befektetések
idejének az elkezdődése. Amikor mélypontra kerülnek az árak, a túlkínálat egyre nagyobbá és
általánosabbá válik, az elértéktelenedés eléri a maximumát, és az élet, az élőrétegek egyes
energiahiányossá váló térségei egyre jobban eladósodnak, ki és átkerülnek az élet napos
oldaláról az élet árnyékos oldalára, a fekete gazdaságba és szabálytalan életvitelre, fekete
gazdálkodásra kényszerítődnek. A központi nyomás növekedése, a rend hiánya és a
rendezettség hiánya tovább növeli a káoszt, és ha az összeomló gazdaságban nem fejlődik ki a
szükséges önvédelem, akkor az élettér e lokális része hamarosan összeomlik.
Két kivezető út van a gazdálkodási mélypontról. Az egyik a fekete út, amely kockázatosabb,
mert a kettős könyvelés természetszerű ellenmondásai, zavarai miatt sohasem lehet elég
tisztán átlátni, tartani a gazdálkodást. A mélypontra kerülő kormányok ezzel rendszerint
visszaélnek, és már egy idő után maguk gerjesztik a káoszt, erősítik a jobban, a teljes
kimerülésig fejhető, minden energiájából kizsarolható fekete gazdaságot.
A másik út a fehér út, az energia centralizálásának a kikerülése, az áramlás megfordítása. Ha
az átlagnál több energiát felhalmozók megértik, hogy az energia áramlás teljes leállása
tönkreteszi a gazdasági életet, az adott környezet szervezett életre alkalmas állapotát, akkor az
előbb tudatosuló szervezetekben, az első fecskék is feltűnnek.
Megkezdődik az eddigre elértéktelenedett központi hatalom és a központi pénzek elkerülése, a
bartell, az életszereplők közötti hatáscsere felerősödik. Az inflációba szaladó gazdaságokban a
pénz, mint értékmérő, arányosító eszköz értékállósága, megbízhatósága egyre jobban elveszik,
és a kölcsönhatások cseréje más hatásokra cserélődik át. Az értékarányos csere a gazdaság
szereplői körében előtérbe kerül, legyen az szolgáltatás, anyag, vagy és árucsere, majd
elkezdődik az egymás közötti forgalom, az egymásnak a feleslegből, a többletből adás.
Az egymás közötti energiacsere, hatáscsere felgyorsulása kimozdítja az átlagnál nagyobb
készlelteket, felszabadítja a feleslegeket, és kitolja az időben az életváltozásra alkalmas
lehetőséget. Az egymás közötti energia és hatáscseréből nem lesz több a területen a pénz, az
energia sem, de a leálló körfolyamatok felfrissülhetnek, új hit, új és eltérő szervezettség, az
energiahiányos állapot alatt jobb rendezettség fejlődhet ki. Ezek az állapotok a fáknál a már
fejlődni nem képes tulajdonságokkal rendelkező idős, kétdimenziós levelek ledobása után
kialakuló rejtett rügyképződés. Miközben a külső körfolyamatok a környezettel folytatott
hatáscsere az energiahiányos (téli) időszakban erősen redukálódik, a tartalékok
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felszabadítódnak, a fogyasztók számát lecsökkentik, és a bontásban fejlettebb életszereplőket
tartalmazó levelek avari differenciálódása felgyorsul. Ez történik nagyobb energiaszinten,
nagyobb tömegszámban a társadalomban is, amikor a szervezetek elengedik a nélkülözhető
részecskéiket, és felszabadítva felhasználják az elfekvő tartalékaikat. A külső körfolyamatok
redukálódása azonban nem a szervezettség halála, csak az átszervezés felerősödése, az idős
már korszerűtlen levelet építő részecskék egy részének az átképzése, a nem fejleszthetők
elengedése, felszabadítása, egydimenziós eláramló állapotba visszafejlesztése. Amely
részecskék azonban alkalmazkodni tudnak a szervezet elvárásaihoz, és megtanulnak fiatal
rügyekbe épülve egymással sikeresebben együttfejlődni, együtt áramolni, azok a belső
konszolidáció után a tapasztalataik továbbadására, a képességeik bizonyítására új lehetőséget
kaphatnak az idős szervezetekből lebomló fiatal részecskék betanításában.
Az én adok neked, Te adsz nekem folyamat idővel kibővül, és az adok neked folyamat ha Te
másnak adsz a tiedből új és sikeresebb kölcsönható rendszerré fejlődik. Amikor az érték és a
hatáscsere során a csere nehezen működik, mert a többleteiket, a hatásaikat felkínálóknak
rendszerint nem éppen nem arra van szükségük, amit a tőlük hatást befogadó tud adni, akkor
ismét kialakul az élet hármas egyensúlya, a két fél közé beékelődő szükséges harmadik, az
információkat és a hatásokat közvetítő. Ha a két fél, akár két élőréteg, szervezet között, az
egymástól eltérő dolgok felé szakosodott idősebb, (visszafelé fejlődő Apa), vagy gyorsabban
fejlődő, de az energiát megtartani nem képes melegfúziós anya) állapotúvá vált szervezetek
nincs meg a közvetlen csere lehetősége, akkor a kettő között ismét helye leehet az értékeiket
közös értékbe konvertáló, kellően vegyes, mind a két fél szervezetet kellően átlátó, a bajaikat
megértő utódra.

Hiába keringteti a pénzt, az energiát egy vállalkozás, egy ország, vagy egy élőréteg a
saját egységei között, ha az külső forrásból nem táplálkozik, a belső veszteségek miatt
idővel elfogy, ha pedig szaporítják, a szolgáltatásokat, a saját hatásokat leértéktelenítik,
ezért a gyorsan szaporodó pénz, energia rövidesen elértéktelenedik.
Ha egy szervezet, vagy élőrendszer, a fejlődésében és a fogyasztásában nem igazodik a
környezetből beáramló hatások időbeli energia áramához, és valamely ideig tartósan többet
fogyaszt, mint amennyi a környezetből beáramlik, mint amennyit exportál, kibocsát, termel,
azaz a kereskedelmi mérlege tartósan negatívba megy át, akkor a belső gazdasága lemerül
kimerül, a méretétől és a belső, felszabadítható tartalékoktól nem teljesen függetlenül gyorsan
elszegényedhet, leépülhet, másoktól függővé válhat. Ilyenkor a gazdagabbaknak csekély
pénzért meg lehet venni egy földrészt, mint például az elszegényedett orosz cártól Alaszkát, de
kisebb szinten mélypontra zuhanó részvényeket, gyárakat, országokat lehet relatív olcsón
felvásárolni. A folyamat olyan, mint amikor az emberek körbe állnak és egymásnak lapátolják
a homokot. Bár mindenki dolgozik és elfárad, de az energia, az érték csak átcserélődik, de
senkinek nem termel hasznot, hiába állnak be egyre többen a sorba, a lapátolók közé, ha nincs
aki megmutassa, hogy hová és miképpen válhat a közösségnek hasznossá e folyamat, minden
résztvevú elszegényedik. Végül nem lesz aki kifizesse őket, és amikor egymás után kidőlnek,
a homokkupac ott marad, neki értéktelenül, de valaki, aki tudja a szerét és a módját, hogy azt
miként hasznosítja, az jobb anyagi lehetőségbe kerül.
Az egymásnak lapátolt homok, az energia körbeadása azonban felszabadítja az energia
tartalékokat, és az ellenérték, juttatás nélkül végzett munka, az ingyenes robot egy idő után
gondolkodóbbá teszi a tudatokat. A testi tömegében leépülő, a tartalékaitól és az élet terhének
egy részétől megszabaduló szervezetek gondolkodása felfrissül, az elkényelmesedett
melegfúziós állapot lebomlik, és az élet egyre kisebb hatáslehetőségű teremtményei egyre
tudatosabb szervezetekké válnak.
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Az egy fecske ugyan nem hoz nyarat, de

A rossz és a szervezetnek már terhes, felesleges energia lekötődést eredményező gondolatokat
el kell engedni, mint miképpen a fák is elengedik ősszel a sok és már nem aktuális, nem
korszerű információt, és a szükségeshez képest eltérő rendezettséget hordozó leveleiket.
A kétdimenziós levelekben változó átlagos, kevert, utód részecskék a folytonosság
megszakadásakor, a levelek leválásakor differenciálódnak, az egyediségben fejlettebbek a
kétdimenziós szervezeti állapotból háromdimenziós anyagba, anya állapotba sűrűsödnek, míg
az ilyen rendezetlenebb változást el nem viselők egydimenziós áramló (apa) állapotra
fejlődnek vissza. Az életváltozáshoz életteret és környezete adó rendszer gravitációs,
differenciáló hatása szerint, a nagyobb sűrűségűekre a centrális térrész felé hat a befelé
áramlók, a nagyobb térsűrűségbe épülők lendülete, kölcsönhatása. A kisebb sűrűségűvé váló,
elporladtabb, kisebb egyedi részecskékből szerveződő életbuborékokra, és ezek részecskéire
az áthaladó, vagy a centrálisabb részeken elporladó, szintén kisebbé váló, azonos ritmusban
kifelé szálló, áramló részecskék adnak át lendületet, kölcsönhatást. Valószínűen ez az oka,
hogy a legkaotikusabb térrészből, a kisebb tömegre, egyedekre elporladó részecskék áramlási
eredője kifelé, a kevésbé kaotikus térrészek felé tart. Ez a kifelé áramlás, akár együttáramlás
azonban csak addig tart, és addig viszonylag eseménytelen, (nem percen a külső idő), amíg a
kifelé áramlókat segítő vagy gátló, az életáramlásban feltartóztató kölcsönhatás nem éri.
Amikor a kifelé áramlásban az ellenállás és a torlódás felerősödik, az eredeti életcéloktól a
részecskék valamely más irányba elterelődnek, a tervezetthez képest eltérő életpályákra
kerülnek, és észre sem veszik, hogy a nagy ívet leíró életpályájukon egy idő után már
visszafelé áramlanak. Amíg a kifelé áramlásban korábban a szülők és az azonos irányban
haladók, a barátok is segítették, később a szabad, izotróp (védetlen) tér felé áramlásban
kialakuló torlódásban és a határozatlanná válásban minden ellenük fordul, és sokkal több
lendület emésztődik fel. Az elkanyarodó életpályában azonban a szemből érkező, de azonos
irányba már együtt áramló ellenségből, idegenből sokszor az életet szimmetriába tartó társ
válik, míg a korábbi barátokból egyszer-csak a saját céllal szemben áramló idegen és ellenség
válik. (Lásd Baradlai Ödön és orosz tiszttársa, barátja, volt bajtársa egymással szembe
kerülését a Kőszívű ember fiaiban). A korábbi azonos rendezettségből eltérő tudati
rendezettség, és eltérő célok felé áramlás fejlődik ki.
Az életáramlás természetes hullámai, az interferencia akkor alakul ki, amikor az azonos cél,
terület, térrész, áramlási irány felé haladó részecskék periodikusan feltorlódnak a korábban
felkapott életcélok felé áramlásban. Amikor a fodrász, vagy az orvos szakma alultelített,
megnő az e pályát választó, ezen életcélok felé áramlók száma, ez viszont a tudati és
információs hiány miatt hamarosan az ellenkező fázisba megy át, és a kelletétnél több lesz e
szakmákat művelők köre. Ekkor az ilyen nagy létszámot eltartani nem tudó térrészekből ki és
szétáramlanak azok a feleslegessé váló, és a megnövekedett életversenyben nem boldoguló
szervezetek, és más szakmákban, tevékenységekben, eltérő életcélok felé áramlásban alakul ki
túltelítettség. Amikor a szimmetriasíkok túltelítődnek, a szimmetria e túltelítetté váló síkokra
nem férőknek elveszik, valamelyik irányba egyre kijjebb szorulnak az ideális átlagos
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tömegfelezőtől. Egyesek a nagyobb változássűrűségű, a szimmetriához képest a melegfúziós
irányba eltolódott anyai térrészek felé szorulnak le, térnek el az ideális kétdimenziós életsíkról,
és ekkor már három dimenzióban, majd az időben egyre gyorsabban és egyre kaotikusabban
változó, egyre jobban kilengő állapotba kerülnek, amikor valamelyik irányba átlendülve a
szimmetriafelületen egy másik életszférába, élőrétegbe, eltérő arányú, más frekvencián
kialakult szimmetriába, élettérbe, állapotba kerülnek. Egyesek a melegfúziós nagyanyai térrész
felé lendülve lassulnak, fékeződnek, egyre több impulzusba kerülve gyorsabban elporladnak,
mások a hidegfúziós, rendezettebben változó apai térrész felé lendülve áramlási stabilitást,
szimmetriát vesztve egyre gyorsabban áramolnak
a valamely térrészbe annak az eltartó képességénél valamely szakmában, tevékenységben,
vagy szervezeti eredőben, azonos minőségben több egyed áramlik be, termelődik, akkor a tér
eltartóképessége romlik. Ilyen esemény történik akkor is, amikor a már korábban az élettérbe
kiáramlott, de ott lendületet vesztett, hitetlenné vált, elfáradt szervezeteket a később az életbe
indulók, azonos életpályára állók, ugyanazon célok felé fejlődők utólérik. Ilyenkor megnő az
életverseny, túlkínálat alakul ki, és valamely dologban túl sok lesz a róka, a nyulak számához
viszonyítva.
Amikor az egyedek által létrehozott szervezetek a létrehozók céljának már nem felelnek meg,
a létrehozók lebomlanak, kiválnak a nekik már nem ideális, nem elégséges életkörülményeket
biztosító szervezetből, amely miatt az idővel feloszlik. A rossz rendezettség, a rossz életcél
kiderülésekor az azonos rezgés, az azonos eredőjű tevékenység, azaz az életverseny
felerősödik, amely a helyi impulzusok számának az időre jutó növekedéséhez, az események
sűrűsödéséhez, azaz gyorsuló időhöz vezet. Ha a belső feldolgozó képesség, azaz a belső
megértési képesség, a saját rendszeridő a külső eseménysűrűsé növekedéséhez, a külső idő
ritmusához képest gyorsul, akkor kaotikusabb, egyre gyorsabban változó, és egyre nehezebben
kiszámítható körülmények alakulnak, ki. Ez az állapot, a rezonanciához, az együttrezgéshez,
az életverseny túlerősödéséhez és az ilyen ritmust vesztett, a környezethez képest alulfejlett
szervezetek elhalásához, felbomlásához és szétáramláshoz vezet.
Az alvás, a vízszintes irányba lefekvéskor, az emberi részecskeáramlás napközben
kaotikusabb, össze vissza rendezetlensége, melegfúziós állapota megváltozik, és az
életfelületen lamináris áramlásban szabályosan keringő, áramló részecskék hatására
rendezettebbé válik. Az éjszakai alvás alatt a tengelyirányú rendezettség megerősödik, így
könnyebben jut el az agyban rendezettségbe, az információs azonossághoz kötődő, az
előzményi részhez kerülő információ.

A hit életet megtartó ereje.
Mi haszna van egy méh kaptárban együttfejlődő sokezer méhnek abból, hogy valamelyik társuk
valamely dologban több tudással, több információval rendelkezik, és azt ajánlja a közösség tagjainak,
hogy ne menjenek másnap a rét felé, mert azon egy permetező szerkezet a méhekre káros mérgeket
szór ki. Ha a többség, - amely addig minden nap kijárt a rétre és jól teliszedte a potrohát egészséges
mézharmattal, - lehurrogja, nem hiszi el a számára hihetetlen, általuk még meg nem tapasztalt mesét, és
másnap a megszokott módon elrepül a rétre, megtapasztalhatja a hitetlenek keservét. Azok a
méhecskék, részecskék, akik azonban komolyan vették a figyelmeztetést, akik kellően hittek a már e
dologban tapasztaltabb, nagyobb tudású, kellően szavahihető, tiszta előéletű társuknak, azok a hír igaza
esetén megmenekültek a túl korai differenciálódástól, de fals, téves információ, be nem következő
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rémesemény esetén is legfeljebb másfelé indultak harmatmézet gyűjteni. Az előérzet hasonlóan
működik. Mindig van egy vagy több, de az általa tapasztalt, megismert dologban még kisebbségben
lévő, az igazában el nem ismert részecske, amely a többinek új hírt közölve visszatartja a bennük
kellően hívőket a kifejlődhető rossztól. Azonban, mint Jeruzsálem rómaiak előtti megszállásakor,
rendszerint hiába kiabál egy jobban értesült, - több előérzetet keltő részecskére jobban figyelő, ezek
üzenetét hamarabb megértő ember,- hogy jönnek a Rómaiak, senki sem vette komolyan, senki sem hitt
neki. A tapasztalt és szavahihető emberben, a lehet másképpen dolgot állító, kellően tiszta szervezetbe
vetett Hit sokezer jeruzsálemi Zsidót menthetett volna meg a pusztulástól. Mivel a korban káosz és
hitetlenség uralkodott, a jó felderítőnek, a saját életpiramisában változó részecskék üzenetét
megértőnek kevesen hittek, így sokezer hitetlen gyaurt mészároltak le a másnap tényleg bevonuló
rómaiak.

A reinkarnációról:
Amikor az élet nagyon differenciálódik, az átlagos és az elszegényedő, visszafejlődő
szervezeteknek rosszabbá váló életidőszakban mindig kifejlődnek a kétdimenziós, szabályt
tartó átlagosból a szélsőségesek, a meleg és a hidegfúziósabb eredőjű szervezetek. Míg a
melegfúziós szervezetek a nagyobb erő, a sűrűbb tömeg és a perdületi szimmetriahiány, a
gyorsuló idő felé fejlődnek, addig a kifelé lendülő hidegfúziós szervezetek a gyorsulás, a
helyzeti szimmetriavesztés, de a külső eseményekben a csökkenő eseménysűrűség, a lassuló
külső idő felé fejlődnek. Ez megváltoztatja a belső térrészben (melegebb) környezetben
változó saját idő, a feldolgozó képesség, és a külső idő ritmusa közötti arányt, a 4. dimenzió
arányát, amely a kialakuló külső eseménysűrűséghez képest javítja a feldolgozó, megértő
képesség lehetőségét és eredőjét. A gondolkodás, a megértés egy idő után utoléri, majd
meghaladja az életet gerjesztő esemény sűrűséget, a kaotikus térrészekben kifáradt tudat,
szervezet megpihen, regenerálódik. A kifelé áramló életnek a sorrend a meleg kaotikus,
gyorsabban változó térrészben megszületés, segített kifelé áramlás, gyorsulás, majd
szimmetriába kerülés, társra találás, életcél módosulás, elterelődés. Ez az életidő az adott
életszaka középkora, a szabályossá és laminárissá váló élet, majd együttes áramlásban egymás,
és valamelyik szülő és nagyszülő segítése mellett életspirálba terelődés fejlődik ki.
A befelé áramlással életet, eltérő arányú életváltozatot, szervezett életet kezdő részecskéknél
azonban eltérő időrend, eltérő eseményrend fejlődik ki. Míg a kifelé áramlóknak lassul az idő,
bennük nő a megértés, addig a befelé áramlóknak folyamatosan gyorsul az idő. Ezt az hozza
létre, hogy a belső fejlődés, a feldolgozó képesség fejlődése, a környezetnél belül mindig
hidegebb szervezetekben elmarad, a náluk melegebb, kaotikusabban változó külső környezet
eseménysűrűségéhez képest. Ez a negatív arányváltozás az egyre növekedő gerjesztésben
egyre lassabban gondolkodó, a tudatfejlődésben a valóság gyors fejlődőtől el és lemaradó, az
igényhez képest a tudatban visszafejlődő szervezeteket hoz létre. A felmelegedés egyre növeli
azon részecskék számát és a többiekhez viszonyított arányát, akik lemaradnak a többiektől,
akik hitetlenné válnak és elhagyják a saját nagy azonosságú közösségüket, és ezzel e
részecskéknek, mint a lehulló faleveleknek, megszakad a folytonosság a saját isteni
közösségükkel, a korábbi teljességükkel. A közös cél felé fejlődésben lemaradó részecskékkel
azonban elveszik azon tudás és ismeret, képesség is, amely addig a közösség közös tudását,
eredőjét segítette, amely miatt memória zavarok, és emlékezet kiesések következnek be a
közös szervezetben.

Ez a violin kulcs, zene az élethez, vagy kulcs a muzsikához. Lásd Pécsi Géza könyvét. A
lamináris együttáramlást azonban további elterelődés, vagy és előbb másokkal barátságba,
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közös szervezetekbe épülés, együttáramlás, idővel elfáradás váltja fel, és a következő nagyobb
torlódásban, a szabad izotróp valóságba kiérő közös szervezetekben, az eltérő élettérből, más
életcéllal érkezett párok egymás iránti toleranciája elfárad. A szervezett egység felbomlik, a
részei így, vagy úgy szétválnak. Az élet végén, a szabaddá vált, új lendületet és ezzel ismét
valamilyen szimmetriahiányt kapó egyedek visszaindulnak a kezdet térrésze, a haza, az
anyaföld felé. A differenciálódás egyre kisebb energiaszintű részecskék felé folytatódik, a
szervezet előbb a szerveire, majd sejtjeire, molekulákra, atomokra és még kisebb részecskékre
esik szét. A lebomlás addig folytatódik, amíg a valamely szintre visszabomló részek,
alszervezetek kellően stabillá, elég azonosságúvá nem válnak. Ha a lebomlott részek,
részecskék olyan környezetbe kerülnek, amelyben a kisebb szinten képviselt tudásra,
minőségre éppen szükség van, az egyedeit jobban megbecsülő térrészekben, szervezett
életterekben a kellően jók, életképesek, befogadottak ismét megtapadhatnak. Innen eltérő
tudati rendezettségben újra elkezdődhet a tömeg, vagy az egyediség felé fejlődés.
A periodikus rendszer fejlődési rendje, valószínűen egy univerzális dallam, ritmus, amely a
befelé, vagy és a kifelé fejlődés rendjében felemelkedő, vagy a hangulatában is lesűllyedő, de
csodálatosan, életszerűen váltakozó szimfóniát eredményez.
Ezt kell a Himnusz zenéjébe beemelni.

A rendezettség lehetőségei és a kölcsönható képesség változása:
A rendezettség környezethez
képesti viszonyai:
1. semleges, neutrális, kicsi
kölcsönható képesség, nincs nagy
gerjesztés.
2. A domináns áramlástól eltérő
rendezettség, elfordulásra, lefelé és
a gyorsabb változássűrűség felé
fejlesztő életáramlásra kényszerít.
3. Ugyanaz, mint az előbbi, de ez
kifelé, a lassabb változássűrűség
felé szelektál.

4. A belső szervezeti rendezettség
eredője merőleges, vagy eltérő a
környezeti domináns áramláshoz
képest, magas kölcsönhatás átvevő
képesség.

A jobb oldali ábrákon az alábbi kölcsönhatási lehetőségek alakulhatnak ki:
1. azonos rendezettség és irányú egyenletes sodródás, azonos állapot felé együttfejlődés.
2. Az ellenkező tükrözött fejlődés ellenére, egymással jobban összetartó, egymáshoz szorító
rendezettség, az összetartás növekszik de a környezethez képest együttsodródó eltérés felé
fejlődik.
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3. Azonos belső rendezettség, de egymástól laminárisan eltérő irányban sodródó környezetben,
az összeszorítás, az együtt maradás és az összetartás szintén erősödik, de a saját forgás, spin, a
közös tömegközéppont körül felgyorsul, és eltolódik, mint észak Amerikához képest hoz dél
Amerika, és mint dél Afrika.
4. Az azonos áramlási irányú réteg, a környezeti áramlás irányától függően (tehát hogy éppen
merről fúj a domináns szél vagy a nagyobb összetartás, vagy az eltérés felé differenciál a
felbontás és az eltávolítás felé fejleszt, azaz vagy csökkenti az átlagos eredő, az egymásba
keveredő azonosság kialakulását, vagy növeli a különbséget és az eltérő irányba fejlődést.
Ha egy ilyen egymáshoz képest 90 fokban eltérő rendezettségű
életbuborék két része ellenkező irányban áramló rétegbe ér be, azaz
ellenkező irányú lamináris részecskeszél éri, akkor az egyik
irányban nagyobb forgató erő fejlődik ki. Azaz az egyik
életbuborék fél, menekülne a kapcsolatból, eltávolodni igyekszik,
miközben a másik fél mindig utána nyomul, és követi.
A kettőjük együttes spinje nő, a szervezet forgása az időben erősödik, ezért egymástól sokáig
elválaszthatatlan, együtt bepörgő párt alkotnak.

Ha ezeket az egyszerű még csak háromszereplős életbuborékok életáramlási lehetőségeit
megértjük, képzeljük el egy olyan sokkal összetettebb térrészt, amelyben nagyon sokféle
életbuborék egymásra is időben is állandóan változó hatást gyakorol. A káosz és a
követhetetlenség azért fejlődik ki, mert az egyidejűleg túl sokféleképpen, már a tudat által sem
megérthetően fejlődő helyi széljárás, részecskeáramlás egyszerre túl sok dimenzióban
változik. Bár vannak olyan fejlett szervezetek, amelyek még ilyen túl gyorsan fejlődő
környezetben is életképesek és egymással összetartók maradnak, de ha a környezetben fejlődő
élet kevésbé fejlett többsége nem tudja a neki gyors változást megérteni, akkor az élet
lebomlik, differenciálódik, és az átlagos rétegből kiszorulnak a túl kicsit és a túl nagyon
fejlettek. Hasonlóan a hozzájuk képest túlfejlett rétegekből pedig kiszorulnak az átlagosak, és
az alulfejlettek, a változásokat tudattal követni, megérteni nem képes szervezetek. Ekkor
kiválasztódnak azok, akik már eléggé fejlettek, és ezek a velük kellő azonosságú, a
környezetükhöz képest még fejlettebb rétegekbe bebocsátást nyerhetnek, míg a még fejlődni
szükséges részecske szervezetek kiszorulnak a kevésbé és általuk is kiszámíthatóan változó
környezetbe.
Képzeljük el azon alkalmazkodási rendezettségi kötelezettséget, amikor egy adott térrészben
lévő szervezeteknek, nemcsak a távoli nagyobb szervezetekből kiáramló irányadó, domináns
szélhez, vagy és egyszerre több irányból a környezet felől ható eltérő, sokféle, de időben is
változó erősségű rendezettséghez kell alkalmazkodnia, hanem a közvetlen környezetében lévő,
vele kellő azonosságú, vagy nálánál nagyobb, de kellően közel lévő, ezért kellő kölcsönhatóképességű dominánsabb szervezetekhez is. Ha a másik, közeledő szervezet sokkal kisebb,
kevésbé fejlett, és nem eléggé koncentrált, akkor többnyire a nála nagyobbak, fejlettebbek,
vagy koncentráltabbak észre sem veszik. Ha azonban nagyobb tömegű, erősebb,
lendületesebb, koncentráltabb szervezet áramlik egy másik felé, akkor annak a környezeti
hatások és a távoli nagy részecskeszelet keltők mellett, ezen vele közel egyenrangú, azonos
fejlettségű életszereplőkre is figyelnie kell a tudatával.
Nézzük meg először, egy semlegesnek feltételezett környezetben, mi történik akkor, ha egy
hasonló, analóg fejlettségű másik szervezet, az idő vagy a valóság sodrásában a másik
szervezet felé áramlik. Először a magányos szervezet áramlási rendezettségét mutatjuk be.
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A térben előre áramló, haladó, vagy az áramló
részecskékkel kitöltött térben a jelen állapotában
maradni képes szervezet megkerülő külső részecskék
rendezettsége egyértelművé válik, amely
meghatározza a belső rendezettség kialakulását. A
belső áramlás analógiáját. Ez kiszámítható, a tudattal
és a környezet által megkívánt rendezettséggel
követhető, alkalmazkodást fog kiváltani. Azonban az
eltérő sűrűségű és hőmérsékletű térrészt bejárók
megkerülő áramlások nem egyforma gyorsak, és
eltérő hőmérsékletű környezetben áramlanak.

A közelben lévő domináns szervezet, pl. egy anyai nagycsillaghoz közelebb lévő térrészen, a
magasabb változás sűrűségben a kaotikusabb, gyorsabban változó környezetben haladó
részecskék sokkal nehezebben fognak haladni, több kiszámíthatatlan eseménybe fognak
kerülni, ezért több ellenállásba fognak ütközni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a másik,
a rendezettebb környezeten átvezető utat választó részecskecsoporthoz képest, a melegfúziós
szervezethez közelebbi oldal felé kerülő részecskék jobban felhevülnek, azonos idő –út alatt
több életeseményben, több impulzusban vesznek részt. Ez gyorsabb tudatfejlődést fog
kiváltani, több dolgot ismernek meg a másik csoporthoz képest, amely a járhatóbb útra tért. A
külső fejlődési sebesség azonban nagyobb kölcsönhatásban van a belső fejlődésre, és a
melegebb környezetbe benyúló térrészben szintén gyorsabb áramlási fejlődés, magasabb
hőmérsékleten változás fejlődik ki. Az adott szervezet szempontjából ez azt jelenti, hogy az
alsó része gyorsabban fog fejlődni, felmelegedni, mint az átlagos, viszont a felső térrészbe
hátulról visszaáramló túlhevült részecskék, a hidegebb belső térrészbe érnek vissza, azaz
akiknek kint rosszabb volt a sorsuk, azok bent jobb, kisebb ellenállású körülmények közé
kerültek, míg a szervezet nyugodt, éjszakai részében magukat kipihenők ezt követően a
gyorsabban változó nappali belső térrészbe mennek dolgozni. Tehát a nap végére, időben
ugyan eltolva, de helyreáll a tér szimmetriája.
A viszonylag homogén áramló közegben a jelen állapotában
(állhatatos) maradó, vagy a statikusan változó környezetben
előre haladó szervezetnek elsősorban a környezetben uralkodó
domináns áramlási rendezettségre kell figyelnie ahhoz, hogy
megtarthassa az állandósult jelenbeli állapotát. Ha azonban egy
másik hasonló analóg szervezet közeledik felé, akkor már
nemcsak a környezet áramlására és az irányadó részecske
szelekre kell figyelnie, hanem a másik szervezet áramlási
irányára és rendezettségére, valamint a közeledő sebességére és
tömegére is információkat kell szereznie. Ez megosztja a
figyelmet, és a feladatnak eltérően tesz eleget egy univerzális
részecske, és egy a fontos részletekre szakosodott csoport.

A szabad térben áramló szervezettől eltérően, egy másik analóg, kölcssönhatóképes
részecskefelhőhöz közeledéskor már sokkal bonyolultabb alkalmazkodás szükséges
egymáshoz.
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Attól is függően, hogy a környezeti közeghez képest mi a sebesség és a kinetikai lendület
eltérés, a különbség, (a környezeti azonosság, ellenállás is számít) a két szervezetre eltérő
fékező,- gyorsító erő hat, ezért még azonos tömeg esetén is lehet a kinetikai eredő eltérő.
Az egymás felé közeledő
szervezetek közül kiszorul a
közeg, amely ki és szétáramlik,
mígnem a két részecskemező
torlódás és szimmetriába
kerülés közben egyesül.
Ha a közeledő tömeg sokkal nagyobb, vagy a céljában és az áramlási irányában
koncentráltabb, nagyobb kinetikai lendületű, ez eltérő alkalmazkodást kíván a másik útját a
térben és időben egybeesően keresztező részecske szervezettől. Nézzünk meg egy találkozási
élményt hagyó kölcsönható esetet, amikor két viszonylag analóg részecske szervezet az eltérő
irányba haladása során a térben és az időben is egybeeső térpont felé tart.
Ha a támadáspont nem teljesen egybeesik, és a két szervezet leperdül egymástól, kisebb
kölcsönhatás és perdület növekedés történik, de nem kell a két szervezetnek teljesen
átrendeznie a belső áramlási állapotát. Ezt követően ki-ki folytathatja az útját, de tanul az
eseményből a rossz téridős időzítésről. Ha azonban a kellően azonos méretű részecsketömegek
nagy pontossággal egymás felé áramlanak, kicsi az esély, hogy csekély kölcsönhatással
elsiklódjanak egymás mellett, akkor vagy (egyenlő fejlettségű, de eltérő nemű, inverz irányú
szervezetek esetében) szaporodás, vagy élethalálharc kezdődik.
ĦA megfigyelői nem
áramló, statikus közegben
egymás felé közeledő
életbuborékok információs
részecskéket cserélnek,
kölcsönhatnak egymásra, a
belsejükben kevertebb,
vegyes azonosságú térrész
fejlődik ki, idővel az
azonosság nő, de az
egymással ellentétes hatások,
tudások érzések kiegyenlítik
egymást, ezért indominánnsá

Mivel eltérő minőségű, eltérő eredőjű környezetből származnak, ezért szükségszerű, hogy a
másság csíráival beoltsák egymást. A két eltérő minőségű, eltérő áramlási rendezettségű
szervezetből a másikba átáramló részecskék ott kezdetben mindenképpen kisebbségbe kerülve
szétszóródnak, de ha az azonosságukban, a támogató hazai környezet közeledése, fókuszálása
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miatt gyorsabban szaporodnak, mint a honos részecskék azonosságban csökkenő tendenciája,
akkor idővel a diaszpóra is meghozza a maga gyümölcsét. Az azonosság az idegen térben a
korábban honos hazai, domináns részecskékhez képest nőni kezd, és miközben a saját teréből
kiáramló honos azonosság éppen távol és csökkenőben van, a tér rendezettségi eredője, és a
minősége is megváltozik. A két szervezet egymás felé néző részében, az orrában nagyobb a
keveredés, nagyobb a változássűrűség, gyorsabb a fejlődés, amely az összeérésük előtt, a
lefékeződésük és a kölcsönös szimmetriába kerülés, a párba épüléskor létrehozza a két
szervezet között a térszűkületet, az utód állapotot. Az együttes által elfoglalt térrészen északdéli irányban áthaladni kívánó részecskék vagy megkerülik az egész szervezetet, (a várost a
részecske települést), vagy annak a középső, utód csatornájába, a kettős kúpba terelődve
vámot fizetnek az áthaladáshoz, energiát és hatásokat, részecskéket adnak le a teret elfoglalva
tartó honos, éppen domináns szervezetnek..
A két szervezet térbeli
torlódása során valahol
szimmetria fejlődik ki, és
a szimmetriafelületre
rálapulás közben a gömb
alakok laposabbá válnak.
A legnagyobb egymáshoz
kapcsolódó állapotban a
közöttük lévő tölcsér
alakú térszűkület
terelőképessége nő.
Az egymásnak saját részecskéket kölcsönadó szervezetek kihasználják azt a kölcsönös előnyt,
hogy a bennük már magukat jól kiismerő részecskék, az idegen térbe átjutva ismét
kisebbségbe, és nekik idegen áramlási rendezettségű többségi elnyomást megtartó térészbe
kerülnek. A további differenciálódás és az elporladás felé is fejlődés ezzel növelhető, a másik
térben sikeresebben impulzusba kergetett részecskék egyre kisebb csoportokra fejlődnek
vissza, a kötési és az érzelmi energiáikat, a lendülettel dús utódaikat átadják az őket befogadó
térnek. Miközben a nekik még idegen térben annak a legfejlettebb központjai és a fejlődés felé
áramlanak, a nagyon magas változássűrűségű térrészben nem veszik észre, hogy lényegében
már az eredeti életcéljuk helyett egymás ellen áramlanak. Bár a tér rendezettsége állandóan
változik, abban közös marad, hogy a téren átáramló részecskék lendülete, életmunkája a tér
centrumaiba terelődik, és rendszeres újraosztásban részesül. A természet rendje szerint, az
utódaiknak életre alkalmas teret építő munka árát a normál evolúcióban az elődök fizetik meg.
Ha azonban az élet rendje megfordul, és az elődök felélik az élettér készleletit, ekkor az
utódaiknak életre alkalmatlan, vagy nagyon kiégett, vagy nagyon energiahiányossá váló
térrészeket hagynak. Ez miatt az élet csak olyan térben tud a jelen állapotában is megmaradni,
amelyben a körülmények egyenletesek, a változás kiszámítható és az életáramlási rendezettség
átalakulása a tudattal megérthető. Ahol már túl nagy a változás sűrűség, túl nagy az élet
nyomása onnan eláramlik az élet az éppen jó állapotában lévő, vagy a javulási tendenciába
fejlődő életterekbe, szervezetekbe. Ha nagyon rövid idő alatt túl sokan áramlanak át, ott is
nagyon megnő az életsűrűség, és a paradicsomi idillikus kezdeti állapotok hamar véget érnek.
Mivel a térben terjedő információnak is van tömegi és tudati késedelme, tehetetlensége,
időbeli eltolódása, ezért a jó életterekbe messziről elindult, sokszor félretájékoztatott tömeg
sokszor már akkor ér a kezdetben valamikor valóban jó, édeni állapotú térrészekbe, amikor az
már a pokoli változás sűrűségűre fejlődött. Az élet fejlődésének az egyik változata szerint,
amikor a még alacsonyabb életnyomású térrészekbe, a volt környezetbe kiáramlik a tömeg,
akkor a korábbi térközpontokban enyhülő, konszolidáló állapot miatt sohasem csökken le
annyira az életnyomás, mint a kezdeti állapotban volt. Az enyhülést a tudat sikerként és a
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szükséges alkalmazkodás megértésével fogadja, ezért a kiáramlási időszakokban, a helyben
maradó alkalmazkodó, tűrő-képes tömeg mindig nagyobb tömegszámúvá válik, miközben
összehúzódik, összesűrítődik, és egyre sűrűbbé válik az általa kitöltött térrész. A hamisan átélt
konszolidációban egyre nagyobbá válik a még elviselhető térrész életnyomása, változás
sűrűsége, mígnem láthatóvá válik a környezetben fényes, a környezetnek attól kezdve
változtatóképes fiatal részecskék formájában energiát adó térként felragyogó csillag.
Ha a fenti rajzon egyszerűként bemutatott szervezeteket már sok differenciált életminőséget
eredményező élőrétegekkel körülvett élőmezőként, részecskebuborék rendszerként ábrázoljuk,
akkor az összeérés és az egymással szimmetriába kerülés folyamatában, előbb mindig a kisebb
hatóképességű, a közös tömegbe épült energiában már hiányosabb, de rendezettebb külső
életszférák, életbuborékok érnek össze, amelyek tompítják és fékezik, de egyben sokszor
gerjesztik a másik szervezet közeledését. A rugalmasan összenyomódó sokrétegű térrészben, a
tömegközpontnak tekinthető nagy sűrűségű szilárd mag, a balansz ilyenkor előre, a mások
vele szimmetriába kerülő szervezettség felé lendül, ezzel közelebb kerül a másik félben
kifejlődött analóg balanszhoz. Ha a kellő közelség megfelelően kialakul, azaz a szervezetség
egyesülése átjutott a holtponton, az egyesülést fékező potenciálgáton, és a kötőerő, a másikkal
egyesülés vágya, hite nagyobbá válik, mint a kölcsönös másságból fakadó taszító erő, ekkor a
két szervezet és a két mag is egyesül, globalizálódik. Az együttes közös tér árnyékolása is
halmozódik, és az átlagos nyomású térrészhez viszonyítva egyre nagyobb különbséget képes
létrehozni és fenntartani. Minél több élőréteg centralizált közös tömegbe épült balansza, sűrű
fekete, nem fényes, csak lassan változó, belül élő, csak magát tápláló egoista magja egyesül,
annál nagyobbá válik a tömegsűrűség, a belső nyomás, és a saját már elporladó kisebb
részecskék tudásának a külső környezetben lejátszódó teljes valóság előli leárnyékolása, a
tényleges valóság valamely irányból eltakarása. Ezzel eltérő tudáseredő felé fejlődik a
szervezet egyik oldalán áramló közösség a másik térfélen fejlődő közösségekétől, amely
egymás elleni másvélemény és az eltérő tudás befolyásolt ütköztetésére közös eredőbe
fejlődésére is alkalmas. A két előd szervezet egyesülésekor, családba, párba szerveződésekor a
két részecskeszervezet áramlási rendezettségének és a térbeli rendezettségének az
átrendezettsége is szükségessé válik, amely párhuzamos tükrözött, kölcsönösen
keresztáramlású részecskecserével ellenőrzött, irányított, szervezett. A ráció, az ésszerűség
lehetőséget ad egyes párhuzamosan fejlődő dolgok pl. a háztartás, a mindennapi rutinszerű
áramlások összevonására, energia megtakarítására, amely a szervezetek részecskéinek az
átrendeződését, közös egymást nem zavaró áramlásszerkezeti rendezettségbe fejlődését is
igényli. Ez sok esetben a feleslegesen dupla körök lebomlásával, egymásra figyelő
átrendezéssel, és közös áramlási rendszerbe épülésével jár. Az átrendeződés kialakuló
konszolidáló állapota addig tart, amíg egy újabb társulásra, vagy elválásra nem kényszerül a
közös tömeg, amely ismét rendezettségváltozást, életmódosulást eredményez. A külső
változások, a gyorsabban lejátszódó makroevolúció nyugodtabbnak tűnő szüneteiben a belső
változás és az átrendeződés órája ketyeg, és a szervezet belső lineárisan ható ideje szerint,
kisebb lépésekben, kisebb belső változásokat okozó egységekben módosul az élet.
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Az életbuborékok állapotváltozási lehetőségei és fejlődési tendenciája:
A fejezet arról szól, hogy adott állapotú életbuborékok milyen irányba fejlődhetnek a
környezet változásaikor.
Induljunk ki abból az ideális állapotból, amikor még nem volt semmi, és a szervezetek sem
léteztek, mert a belső feszültség és a hőmérséklet lényegesen nem különbözött a
környezetéttől. Tehát ekkor még nem volt karakteresen differenciált a tér, azt is mondhatnánk,
hogy a tér idejében ez az ősközösségi kiinduló, nagy azonosságú állapot működött.
Amikor azonban a differenciálódás felerősödött, vagy a külső környezet, vagy a benne
gyorsabban fejlődő kisebb szervezetek egymáshoz képest egyre eltérőbbé váltak. Ha az
életszerű változással kitöltött kezdeti térnek még nem volt határa, akkor a ki és a szétáramlás
sem volt korlátozva, ezért ha a belsejében valahol bármilyen kicsi feszültség növekedés
támadt, a környezet ki tudott tágulni, le tudott hűlni, és ezzel a belsejében gyorsabban mássá
váló, a többséghez képest az egyediség felé fejlődő rész ebben a minőségében fejlettebbé vált.
A kettős eltérő fejlődés szükségszerű egy véges tömeggel, de akár határok nélkül működő
egységnél, amely esetén bármilyen nagy az egység, nem a méret és a tömegszám számít,
hanem az a kialakuló különbség és ennek a relatív gyorsasági kifejlődése, amelyben az adott
térben az egymáshoz viszonyított állapot eltérés kifejlődött. Az állapot eltérés tömegaránya
mindig az ismert korábbi átlagos állapothoz viszonyítható, amelyben ha bármely méretű,
tömegszámú rész eltérővé fejlődött, az ehhez képest elmaradó, vagy éppen ellenkező irányba
fejlődő térrésznek mássá kellett válnia. Ha a kétszereplős tér egyenlete nem stimmelt, ez csak
azért történhetett, mert mindig volt egy köztes átmeneti átlagos tartomány, az úton lévők és a
két állapoteltérés köztes átfejlődő állapotába változók puffer tartománya, a nem annyira
szélsőséges fekete gazdaság, amelyet a másik fél másságától elvakuló életszereplők
rendszeresen figyelmen kívül hagytak. Az élet és a tér sorsát pedig nem a szélsőséges
állapotúak határozzák meg, azok csak elindítják a folyamatok változásait, a csendes, addig
állást nem foglaló átlagosak fogják eldönteni a fejlődés érzéssel továbbvitt tendenciáját. Az
érzés pedig az azonosságokon, és a vágyakon keresztül hat, és mindig abba az irányba
szelektál, amely felé a többség éppen vágyik. Ha az átlagos állománynak rossz az élet és
kedvezőtlen az élettéri körülmény, erősebben fog azokra koncentrálni, azokkal egyet érteni,
akik ennek az érzésével analóg irányba haladását favorizálják. Az érzés a vágyak azonosságán
keresztül, a jobb életre vágyással befolyásol, de amíg a többség úgy érzi, hogy most neki jobb
az életet, addig a változás felerősödése elmarad. A hatalommal visszaélő kisebbség nagyon
sokszor eredményesen befolyásolja, gerjeszti a többséget egy olyan illúzióban ringató
politikával, amelyben a helyben rossz életminőséget a máshol még rosszabb éreztetésével, a
negatív hírek sulykolásával befolyásolja.
Tehát nem fejlődhetett a központi tér magában csak úgy spontán más irányba anélkül, hogy
vagy a másik térrész, a környezet, vagy egy másik analóg életbuborék nem fejlődött volna vele
éppen ellenkező irányba, azonos arányba. Az azonos aránynak sokféle eltérő fizikai
lecsengése lehetett, kis helyre koncentrált erős változás kiegyenlítődhetett máshol nagyobb
térségben lassabban, vagy gyengébben kifejlődő nagy életfelületen ellenkező irányú, hatású
tendenciával. A fizikai és kémiai együttváltozók, élettani együttváltozókká váltak, amelyekben
a biológiai, a biofizikai és a biokémiai, azaz a lehetséges tulajdonsági eredők együttesen, a
három térszereplő, a két eltérően fejlődő, és a köztük lévő átlagos tér közös szimmetriát
eredményezett. Ez a szimmetria tehát összetett többes szimmetria, amely néha letisztul, és
látszólag egyszerűbbé válik, amikor az élet kétszereplős része, egymással a köztes téren át
kiszámítható lineáris időrendű változásba fejlődik. Olyan kivételes életszakaszok is lehetnek,
amikor a két szélsőséges állapot a harmadik tényező nem túl erős változása mellett egymáshoz
képest inverzben fejlődik, és olyan állapotváltozások is lehetnek, amikor a köztes tér erős
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differenciálódása közben a két szélsőséges élettábor egyszerre nőiesedik és férfiasodik, tehát
egymáshoz képest megőrzi az arányait.
Az élet mégis azért válhatott olyan kiismerhetetlenül bonyolulttá, mert a három alapszereplő
nemcsak az egymáshoz való viszonyában, hanem önmagában is tovább rétegeződött, és az élet
egyre sokrétegűbbé vált. Míg a hármas viszony, az apa, a fiú, (az utód) és a szentlélek
arányának a váltakozása még viszonylag egyszerű, megérthető és a tudattal is követhető, addig
a sokrétegű élet egymással ellenkező irányú pufferolódó reakciója már szinte az Istennek is
kiszámíthatatlanná vált. Nézzünk meg néhány lehetséges fejlődési tendenciát az egyszerűbb,
háromszereplős állapotváltozás aspektusából, majd terjesszük ezt ki egyre több rétegű, a
változás erősségét és időbeli lefolyását mérséklő, ellentétes irányú rétegváltozás többféle
lehetőségeiből. Minden egyértelmű hatalmi állapot, dominanciába kerülése után látszólag
ugyanazt az utat járja végig. A személyi hatalom az apa, a domináns egyed meggyengülése
után megosztódik, egy melegfúziós, és egy hidegfúziós, egymással ellentétes irányba fejlődő
rétegre bomlik, és az átmeneti állapotokkor egyszerre van jelen az apa, az utód és az előd.
Valójában ezen áramlási, tudati rendezettség változása, az eredő váltakozása okozza a káoszt
és a kiszámíthatatlanságot, azaz a többes befolyás. Ha a király gyenge, a polgárság még
fejletlen, és a melegfúziós főurak, a főpapok dominánsak, de a dominanciájuk napról napra
változhat addig, amíg a polgárság, vagy a király meg nem erősödik, amíg egyértelmű
dominancia, tudati és áramlási rendezettség ki nem alakul. Ettől kezdve új csillag ragyog az
égen, és a mágneses áramlás, a rendezettség iránya sokáig egyértelművé és kiszámíthatóvá
válik. Ezért jobb egy relatív buta, de határozott uralkodó, egy mindig az igazságra törekvő,
kiszámíthatatlan, ingadozó, magasabb szimmetriában álló vezetőnél. A környezetnek, ahhoz,
hogy megfelelően alkalmazkodni tudjon az elvárásokhoz, kellő időt kell adni, az elvárt
rendezettséget egyértelműbben meg kell fogalmazni, és ráadásul sokáig makacsnak,
következetesnek kell maradni. A legnehezebb az utóbbi, mert akkor is meg kell tartani a rossz
kezdeti irányt, amikor arról már a döntnök is tudja, hogy már nem jó az irány.

A kezdeti homogén tér differenciálódása:
Ha egy nagy azonosságú, kellő különbséggel még nem rendelkező isteni ősmasszában bárhol
valami belső különbség, másság kialakult, ez az eltérő rész mindig elfojtódott, még annak a
lehetősége is tagadásra került, hogy a van-nál, a jelenlegi állapotnál egyáltalán bármi más
kialakulhatna. Ha ez kitudódna, akkor a jelenben lenni, élni állapot elindulna a jövő felé
fejlődés felé, egy későbbi más állapot felé, amelyben az elérthető, kialakulható állapot nem
azonos a jelen állapot lehetőségeivel. A lehet másnak is lenni tudati fertőzést, a közös végtelen
tudás helyett az egyéni másképpen gondolkodás vírusát talán sokszor sikeresen elfojtották az
örökkévalóságtól folyó változásban, de egyszer, a központi irányítás figyelmének a
gyengülésekor, talán az első Isten, az atya első jelentős megbetegedésekor, elöregedésekor egy
Lucifer nevű angyal, - miképpen Gorbacsov a peresztrojkánál – kimondotta, hogy máshol
másképpen változik a világ, talán lehetne itt is másképp. Ez éppen akkor történt, amikor a
végtelen változás minden jóját már régen megunó angyalok, a sokadik sikertelen kísérletet
tették, hogy az egyhangú, a mindenkinek mindent megadó túl jó és mindenki által
kiszámítható élet végtelen unalmát valamivel megtörjék. Annak a kimondása, hogy a mennyei
paradicsomon kívül van még hely és tér, és van idő, ahová el lehet menni, akkor is elindította
volna a kezdeti differenciálódást, ha a kijelentés igaz , vagy hamis lett volna. A kezdeti tér
éppen ettől az új hittől kezdett el, - mint a megtermékenyített petesejt, tojás – differenciálódni,
mert a homogén, nem áramló, csak ide – oda rezgő határozatlan állapota, az azonos és
egyértelmű megkérdőjelezhetetlen hit a kijelentéstől megváltozott. Elkezdődött a térben a
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másság kifejlődése, az áramlás, az eltérő sűrűség, az eltérő lendület és főleg a korábbi közöstől
eltérő hit. Az ott van a Kánaán kijelentés, mozgalmat indított el, új hitet támasztott,
életáramlást keltett a határozatlanság óceánjában. A homogén, határozatlan, irányítatlan, már
kaotikus kezdeti paradicsomban, azonos irányú áramlás kezdődött, és a hírről értesültek, a
másra vágyók a tér azonos, kijelölt, megmutatott, Kánaánnak kinevezett része felé kezdtek el
áramlani. Az új hit csodát tett, mert a tér e része valóban mássá lett, megváltozott, magasabb
változás sűrűség alakult ki, érdekesebbé, és kiszámíthatatlanabbá, változatosabbá vált az élet,
élénkült a szellem, és a test, az anyag kifejlődése elkezdődött. A valahol centrálisan sűrűbbé
váló közeg, a lokálisan gyorsabban terjedő információ lehetősége azonban azzal a
következménnyel járt, hogy az a térrész, ahonnan a centrálisabb gyülekezetbe áramlók
eltávoztak, az átlagosnál, a korábbi állapotánál ritkábbá vált, lassabban terjedtek benne az
információk, több hely lett, az információ csere lassult, a változásba kezdett térrészben történő
eseményről mélyen hallgattak a változás átterjedésétől félő konzervatív hírcsatornák.
Elkezdődött a hírzárlat, az információ késé, az események elhallgatása, a másoknál rosszabbul
értesülés kifejlődése. Ez az állapot fáziseltolódást hozott létre az áramlók és gyorsabban
változók, a jobban értesültek, a melegfúziós útra lépett tudatosodó szervezetek, és a tőlük az
események híreinek a megismerésében lemaradó, információs és tudati késébe kerülő,
későbben értesülő, ezért csak később cselekvő, mozduló részek között. Az isteni térrész tehát
differenciálódott, a tudatában és az érzésében erős lehetőségek felé fejlődve kétfelé osztódott.
Kialakult a gyorsabb fejlődés felé haladó, anyagba, életbuborékba sűrítődő melegfúziós Yang
életág, az élet naposabb, energiában dúsabb oldala, és a tőle az információban és az
életáramlásban, ezzel a tudati fejlődésben lemaradó, de az érzéseiben és az azonosságában
erősödő hidegfúziós, nyugodtabb, a környezetet uraló Yin életág, amely az élet árnyékosabb
oldalára kényszerült. Érdekességként, amíg a nőies Yang életágat a környezetből beáramló
hidegfúziós részecskék hozták létre, tömörítették anyagi változás sűrűségbe, addig a
környezetet a már nekik rossz melegfúziós térből elmenekülő, az élet rossz aspektusát is
megismerő, megértő, a környezetben lehűlő, megnyugvó, kisebbre sűrűsödő melegfúziós nőies
részecskék építették fel hidegfúziós, rendezett, együttváltozó Yin szervezetté. Tehát a
rendezett Yin környezetet a rosszat megismerő, az életnek nem jó változásra kényszerülő
elporladt, nőies, melegfúziós térrészekből disszidált, ettől kezdve a rendet és az
együttműködést kereső részecskék építették egyenrangú, szociális társadalommá. Ahhoz, hogy
a jobb és rendezettebb élettér építésének a vágya sokakban kialakulhasson, előbb a pokolra
kell annak menni, meg kell a rosszat ismerni, viszonyítási alap szükséges, hogy az unalmas jó
mennyországot megbecsülhesse a téves tudati állapotba kerülő, az érzései helyett az eszére és
a vágyaira, másokra hallgató. Az élet fejlődésében ez a kezdeti trend alakult ki, és a későbbi
életek lemásolják, végigjátszák a paradicsom osztódásának az állapotát és valamennyi
differenciálódási, párkapcsolatba épülhető érdekes lehetőségét.

A kétszereplős térrészek differenciálódása:
Ha csak a kezdeti kétszereplős differenciáltságot tételezünk fel, akkor a környezet és a benne
változó életbuborék fejlődési tendenciáját egymáshoz képest kell megfigyelnünk. Tételezzünk
fel egy olyan a környezetétől, a kezdeti nagy azonosságú nagyobb részétől elkülönülő, annál
gyorsabban fejlődő életbuborékot, szervezetet, amelyben a lendület összegződése, vagy a
lokális áramlási, vegyi vagy és tudati ellentét kifejlődése miatt magasabb impulzus sűrűség,
gyorsabb változás alakult ki, mint a környezetében. A környezet nagyobb nyugalma érdekében
ki kellett, hogy vesse magából, vagy megfékezze ezt a bajkeverőt, annak a megelőzésére,
nehogy a nemkívánatos állapot, később magatartás, a másság fertőzése, áttevődjön a benne
rendezettebben változó nagyobb részre. A gyorsan megváltoztatott környezet hirtelen
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megnövekvő, vagy és lecsökkenő életnyomása azonban nemcsak a benne szabálytalanul
változó térrész állapotát módosítja, hanem az állapotváltozást generálót is megváltoztatja. A
közvetlen ráhatás, a kapott hatás hirtelen megfékezése, másra erőltetése, a fékezett tömegi
tehetetlenségétől függő ellenhatást, a változtató aspektusából rossz reakciót hozott létre.
Ahhoz, hogy az ellenhatás minél kisebbre csökkenjen, az élet szereplői megtanultak az éles
hatásaikat tompító, finomító, az ellentétet feloldó köztes, nagyobb szimmetriában változó
átlagos, a felekhez neutrális szerveződéseket igénybe venni. A kétszereplős térrész nagyon
hevesen ingadozó változásait valamiképpen le kellett csökkenteni, az egymás ellen ható
feleket el kellett egymástól választani. Valószínűen ezen igény hozta létre a felekkel még kellő
azonosságú átlagos utód szervezeteket, amelyek nemcsak elválasztják, hanem összekötik a
mellettük változó elődi szervezeteket.
Amikor már nemcsak egy életbuborék volt a közös térben, hanem több, akkor az egyik
életbuborék kitágulása, vagy és összehúzódása nemcsak a vele inverzben változó környezetet
befolyásolta, hanem a környezeten keresztül a harmadik életszereplőre is hatást gyakorolt. Ha
az egyik életbuborék kitágult, gyorsabban fejlődött, ez összenyomta a körülötte változó
környezetet, amelyben nagyobb nyomás fejlődött ki, de ez a benne változó harmadik és N.dik
életbuborékra is nyomást gyakorolt. Minél többszereplős volt a tér, pontosabban minél
nagyobb volt a térfogata a kitáguló (elöregedő) vagy csak feszültségbe került életbuborékhoz
viszonyítva, annál nagyobb tömeg között osztódott el a kitágult életbuborék felesleges
energiája, amely elosztódott, de a gerjesztés átterjedt a körülötte lévő térrészben változó többi
életbuborékra. A két szereplős tér egymáshoz viszonyított változása tehát szükségszerűen
gerjeszti az érintetté váló mellékszereplőket is.
A háromszereplős térrészek differenciálódása.
A háromszereplőssé váló térben, a két egymáshoz képes szélsőséges, anti, rontó,
megsemmisítő hatású térrészek elszigetelődnek egymástól, bármilyen ellentétben álljanak
egymással, ez lehet forgási, áramlási, irány és célrendezettség, de valamennyi a később
kifejlődött, nagyobb bonyolultságú összetett vegyi és tudati rendezettséget kivéve, a
részecskék áramlási irányához és áramlási rendezettségéhez kötődik. Ha az egymás ellen ható
szereplőket, egy idejében adott kicsi hatással, impulzussal sikeresen eltereljük egymástól,
akkor egymásnak menő nagy erejű impulzus helyett, tovább élhetnek, tovább róhatják a
köreiket. Ez azonban azzal a környezetnek káros következménnyel jár, hogy amennyiben túl
kevés impulzus, és túl sok öreg részecske fejlődik ki. Azaz lokálisan csökken az időben a
szaporodás üteme, akkor a máshol gyorsabban fejlődő, gyorsabban szaporodó részecskék
időbeli beáramlása is megnő, és ez átalakítja, megváltoztatja, túldifferenciálttá teszi a
szervezeteket. Ha egy élettér szaporodása, időbeli impulzus mennyisége lecsökken, ez
nemcsak összehúzódóvá teszi a lassabban fejlődő, de ettől egy ideig nyugalmasabb térrészt,
hanem lehetővé teszi, hogy a közben nagyobb életnyomásúra fejlődő szomszédos tárrészekből
egyre több idegen részecske áramoljon be az egzotikusabb állapotban maradó térrészbe. Ez
viszont centralizációt, férfias beáramlást alakít ki, amely később nagyon megnövelheti a belső
impulzus sűrűséget, és a kiszámítható folyamatos fejlődés helyett nagyon lüktetővé,
kiszámíthatatlanná fejlődhet az élet.
A térrészek háromszereplősre, atyára, idősebb előbb életfolyamatot kezdő, rendezettebb
tudatú, de centralizáló hímre, anyára, gyorsabban fejlődő melegfúziós, az energiát szétszórni
hajlamos nőstényre, és közöttük fejlődő diploid utódba szerveződése, a változás labdáit
egymás között túl gyorsan dobáló eltérő nemű, az irány vagy és a tudati rendezettségben eltérő
szervezeteket, a közöttük a két fél kompromisszumra képes részecskéiből kifejlődő diploid
utód, kellően elszigeteli egymástól. A tér háromszereplősre változása, a környezetben nagyobb
szimmetriába kerülő családban a közvetítő utód befogadja a szülői hatásokat, azokat átalakítja
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kevésbé rontó rendezettségűre, finomítva, fékezve segíti a hármójuk közötti információs hatás
energia rendezett áramlását.

A sokrétegű térrészek egymást kiegyenlítő, fékezett differenciálódása:
Az előbb leírtak megértéséből észlelhető, hogy a kétszereplős élettér csak ide-oda adja az
energiáit, és miközben egymással közvetlen hatásokat cserél, elsorvasztja a környezetet. Ha az
egymásnak idegen rendezettségű térrészek közül elfogy a rossz rendezettségűeket egymástól
elválasztó átlagos, kellően vegyes utód réteg, akkor a szervezetek rezonanciába kerülhetnek,
amelyben mindkét szervezet energiaadóvá válik, leadja a térbe az energiáit és mások által
elvonható szabad energia keletkezik. Már a háromszereplősre bővülő, a többes szimmetriával
rendelkező tér is kerülőútra tereli a közvetlenül egymásnak szánt rontó jellegű hatásokat, ezzel
fékezi és mérsékli a változás hevességét, elnyújtja a térben és időben. Minél többszereplőssé
válik egy térrész, minél nagyobb az élet biodiverzitása, sokrétegűsége annál több szimmetriát
képes megtartani, annál fékezettebb az idő rohanása. A csillagtéri nagy átalakulásokat, a gyors
hatásokat lassúra és megérthetőre szelídítő térben olyan életformák is kifejlődhetnek, amelyek
egymást segítve lefékezik a természet elszabadult, túl gyorsan változó erőit. Szinte mindegy,
hogy ezt az akár természetes fizikai, biofizikai és kémiai változást megérteni és a
részecskéinek megmagyarázni akaró tudat milyen ideológiát társít a létező fizikai-kémiai stb,
állapotváltozások megértésére, kivédésére, a lényeg az, hogy az örökkévalósság óta fejlődő
tudat és érzés, megértette a térben történő dolgokat, és megtanult ezekhez alkalmazkodni,
együtt élni velük, a nem túl gyorsan változó körülményeket még szélsőséges állapotok között
is képes elviselni. A tér változása szükségszerűen életet és fejlődést, életérzést keltő kicsi és
okos, élettudatot eredményező nagyobb és erősebb részekéket termel ki.
Az életpiramis, az átlagos és kellő azonosságú,
egymásban és egymás felett, alatt elhelyezkedő
rétegekből, eltérő életszintekből épül fel. Míg az
egyik irányban a haladás és a fejlődés, a
táplálékláncon át felfelé irányuló, eközben más
életpiramisokban lefelé irányuló. A szintek,
élőrétegek között oldalirányban is lehetséges
variálódás, mert a jelenben élő más fogyasztói
szervezetekbe közvetlenül átkerülő életanyag a
lebomlás és az átalakulás sokmillió lehetőségének
valamelyik más állapota felé fejlődhet. Az eltérő
szintek között, a fogyasztó, befogadó szervezetek
között, periodikusan a szabadabb környezetbe
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kikerülés is történik, amelyben a korábbi közösségéből
kiváló, lebomló, rosszként vagy utódként kikerülő rész
önállóvá, magára hagyott individuummá válik. Amikor
a szervezett terek belsejében a közösség által együtt
védett, több alkalmazkodási kényszerrel járó közös
térből, - amelyben a nagyobb együttváltozó egység, a
közös szervezet kisebbségi, vagy és többségi része, - és
szervezettségből, a nagyobb szabadságfokú, izotróp
védtelen környezetbe kikerül, és önállóságra kényszerül
az élet. Ilyenkor a maradék részecskék más idegenekkel
szövetkezve, vagy azok által támadva, segítve saját
védett térrész, mikrokozmoszt hoz létre.

Az élet tehát közvetlenül védett, együttváltozó többségi térrészből, hódítóként, vagy és
kitaszítottként, száműzöttként számos formában kerülhet ki a tőle és a korábbi környezetétől
jelentősen eltérő, de vele még mindig kölcsönhatóképes környezetbe, amelyben nemcsak
magára hagyva önállóságra és saját döntésre kényszerül, hanem a megismert életminták,
életpéldák alapján szervezett mikrokozmoszt, önálló komplex térrészt kell létrehoznia. Ez akár
gyakorlati vizsgának is tekinthető a tudatfejlődés útján, a Tao útján, amikor periodikusan
ellenőrzésre kerül, hogy a nagy együttváltozó isteni rendszer tanításából mit értett meg az
önállóságra kényszerülő, vagy ezt az utat, megoldást választó lélek. A szervezet térből
másképpen szervezett térbe átkerüléskor sokat tapasztal a sokféle lehetőségű valóságra még
nem teljes rálátással rendelkező élet. A választásban azonban nincs abszolút jó, és nincs
abszolút rossz, mert minden dolognak van egy hozzá tartozó ellenkező irányba fejlődő
szimmetria társa. Az átlagos fejlődés, a megfelelő keveredés adja a lehető legjobb, de csak
átlagos élet eredőt, míg a szélsőséges, a túl meleg (földalatti), a szervezetek magas
változássűrűségű belsejében végzendő munka, és jelenlét gyorsan kiéget. A szervezetekből
kitaszítottság nagyon rideg, eltérő szervezettség teljesen izotróp, védetlen valóságába vezethet,
amely viszont rideggé és törékennyé tesz.
Ha a szervezetből közvetlenül más, a lehető legnagyobb azonosságú szervezetbe vezető út, a
szaporodás útja - amelyben a kifelé, vagy a befelé haladás kevés választási lehetősége helyett a
jelen élőrétegében maradás, a továbbkeveredés és az eltérő részlet felé szakosodás is
választható - nem járható, akkor az azonos környezetben, élőrétegben elfogyasztás, a
kissebséggé, vagy domináns többséggé válásban még megtartható a jelen állapotú élőrétegben
maradás. Ha azonban a sors a tovább, vagy visszafejlesztő környezetbe kikényszerít, azaz
rövidebb idő alatt gyorsabb és nagyobb fejlődésre kényszerít, akkor csak a melegfúzió, az élet
gyorsulása, összefonódása, elfolyósodása és a hidegfúzió, az élet törékennyé váló elporladása
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felé vezethet. Mindkettő növeli a keveredés arányát, de míg a hidegfúziós fizikai keveredés
viszonylag könnyen visszabontható, visszafelé is lejátszódó életeseményeket képes kiváltani,
addig a melegfúziós összeolvadás visszabontása sok összefonódott érzelmi szál elszakításával,
ezért sok fájdalommal végződik.
Kétségtelen, hogy a viszonylag átlagos állapot megtartási lehetősége véges, a környezet
változása minden élő és érző, tudatos lelket a továbbfejlődés, a változás más aspektusainak, a
személyi döntés sokféle következményének a megismerése felé tovább kényszerít.
Az élet szélsőséges állapotaiban valóban kiválogatható az Isteni együttváltozó közösségben
teljesen megbízó, a többiekben hívő jobb élet, de ezzel szemben az eltérő irányú szelekcióban
az átlagos élet aspektusából rosszként ismert élet is szükségszerűen kifejlődik. A szelekciónk
állapotváltozásához már közel lévő pokoli állapot felé fejlődésről közvetlen meggyőző
életképeket megismerhetünk a már a többségnek rossz eredőjű életváltozásból. Az élet
nemcsak egyre rosszabbá, differenciáltabbá válik, hanem az átlagos állapot lebomlásakor, a
bolygónk a kezdeti családi és élettéri szimmetriától eltávolodása esetén hol nagyon gyorsan
változóvá, a többség által ki nem számíthatóvá válik, hol nagyin hideggé és túl
kiszámíthatóvá, ezzel unalmassá válik. Mégis periodikusan megunja az élet az átlagos
állapotban változást, és bármennyire lassú tempóban fejlődik a szélsőséges, az együttváltozás
közös lehetőségét megszűntető állapot kialakulása felé, ha a többség eltérő akarata nem tartja
vissza, akkor az élőrétegében is kétfelé, az egymással egyre kevésbé keveredő szélsőséges
állapot felé differenciálódik. Ilyenkor az átlagos szerveződésekből kibomló angyalok és
ördögök a létező valóság részeivé válva, elszigetelődés és a rossznak a jóval való elégséges
keveredése nélkül egymás mellé kerülnek. Az életfelszín megosztottá, egyeseknek egyre
rosszabbá, másoknak másban jobbá válik, és megjelennek, egyre tisztábban kifejlődnek az
együttfejlődés még mindig eredő szimmetriában lévő terében, az önmagukkal nagyobb
azonosságú angyalok és ördögök. Az ördögebbek kifejlődését nemcsak az élőrétegünk
változásának a felgyorsulásából, a kaotikus Káosz téridő nyeréséből észlelhetjük, hanem a
látható, mérhető fizikai jelek is felszaporodnak. Felgyorsul a beszéd, az ördögebbé, a
ragadozói irányba fejlődő szervezeteknek a szemfogai megerősödnek, nemzedékről
nemzedékre egyre előrébbállóvá, hosszabbá válnak, a fülek meghegyesednek, a környezeti
változás sűrűsége, a hőmérséklet és a feszültség növekedése teszi egyértelműbbé. Amikor a
bolygónyi szervezetek a térben közelednek egy az átlagosnál, a kellő szimmetriában
változónál, a közös és átlagos életet lehetővé tevő élőrétegnél melegebb, kaotikusabb, a belső
szervezettségi állapot eredőjét, és az élet eredőit ezen irányba fejlesztő környezeti, élőréteg,
vagy és eltérő rendezettségű csillag szervezet felé, akkor az időjárás és a lokális térrész
állapota egyre hullámzóbbá, egyre váltakozóbbá, differenciáltabbá fejlődik. Amikor a
környezeti új csillagból, magasabb változássűrűségű fejlettebb élőrétegből, vagy és a radikális
irányú lendületösszegződések befelé, vagy a megszokott áramlási rendezettséget bontó irányba
hatnak, akkor a változás sűrűség nagyon felerősödik, a meleg és a feszültség növekszik,
amikor pedig éppen segítő, azonos rendezettségi irány fejlődik ki, akkor nagyobb szelek,
viharos időjárás, és erősebb lehűlések fejlődhetnek ki. Ismert, hogy az időjárás a
differenciáltabb, a szélsőségesebb állapota felé fejlődik. Ez a periodikusan túl erősen
váltakozó, szélsőséges ingadozás, túlterheli és együttműködési, együttáramlási próbára teszi az
átlagos szerveződéseket, a gyengébb kötődésűeket felbontja, és ezzel a bennük átlagos, a
környezetre neutrális eredőbe fejlődött állapotot, a két szélsőséges állapotú életszereplőre,
melegfúziós gázokra, egymással sok szálon összefonódó ördögebb, és hidegfúziós,
darabosabb, ridegebb, törékenyebb állapotúakra bontja vissza. Az egymással ellenkező
irányba áramló két, eltérően ionizált, (más irányú, eltérő tudati rendezettségű életáramlás felé)
gerjesztett réteg egyre közelebb kerül egymáshoz, míg az előző átlagos, vegyes réteg
lebomlása után ismét közvetlenül egymás ellen áramlik. Az eltérő áramlási irányú rétegek
összeérő felületén, az egyesülés, az összeérés, az ejakuláció pillanatában nagy-erejű robbanás,
valójában az időben tartósan kifejlődő gyors állapotváltozás mellett az ellenkező áramlási
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irányú rétegek között folyamatos impulzusokkal táplált lélektűz, a szerelmi tűz öröklángja
kigyúl. A folyamatot a legkönnyebben megérthetővé, szemléletessé azzal tudjuk tenni, hogy
olyannak képzeljük el, mint amikor két, egymáshoz képest legalább részben, vagy 120 foknál
nagyobb - közel 180 fokban, tehát ellenkező eredőjű irányba nagyon gyorsan forgó
malomkerék, köszörűkerék közeledik egymáshoz. Amíg van a két kerék között őket egymástól
elválasztó és összekötő hézag, átlagos, de a kerületük mentén már a kerékkel együtt azonos irányba forgó,
kisebb sűrűségű aura réteg, légtér, vegyes könnyebben áramlási irányt változtató átlagos, vagy
önmagukkal nagy azonosságú részecskék tere, - ez az életbuborékoknak, a kerekeknek a környezet,
amely addig elválasztotta őket egymástól, - addig csak a köztes térész differenciálódása gyorsul fel.
Amint viszont a két ellenkező irányba forgó térrész, életkerék közül kiszorul az átlagos réteg,
a környezet, akkor azonos irányú kerületi áramlás, azaz egymáshoz képest éppen ellenkező irányú forgás,
(eltérő nemi állapot) esetén, konszolidáció, enyhülés és összeolvadás, globalizáció, nagyobb
közös tömegbe olvadás, újabb nagyobb energiaszintű, de kisebb feszültségű életperiódus
alakulhat ki. Ezzel ellenkező irányú áramlási rendezettség (azonos forgásirány, azonos nem)
esetén a két malomkő, szervezet felületének, a két eltérően ionizált, eltérő irányba forgatott
külső, egymással már közvetlenül érintkező rétegének összeérésekor, a két felület érintkezési
pontján az egymásba keveredő eltérő rendezettség szimmetriájából új lélektűz, életmécses
gyullad. folyamatosan egymással impulzus eseményben szimmetriába kerülő, megváltozó,
átalakuló részecskékkel táplált eltérő állapotú, más, a korábbi áramlási irányhoz képest erre
merőleges irányba, egy új szimmetriasík irányába elterelődő áramló rendezettségű térrész
fejlődik ki.
Lásd a három ábrán bemutatott valóságfejlődést.
A két egymás felé közeledő, de a határfelületen áramló
részecskéiben ellentétes áramlási rendezettségű részecske
szervezet egymáshoz közeledésekor, a köztes vegyes
térrészben, a környezetben lévő kisebb energiaszintű nem
kölcsönhatóképes részecskék nem akadályozzák meg a
szervezetek közeledését, de a saját életszférájukban, a külső
rétegeikben változó, jellemzően azonos áramlási rendezettségű
már kölcsönhatóképes állapotú részecskék kiszorulnak a két
életbuborék között egyre nagyobb életnyomásúvá fejlődő
térrészből. Ez a központi torlódó térrészből kifelé irányuló, de a
szervezetek forgása miatt nem teljesen térszimmetrikus, két
hatásirányba elnyúló párhuzamosan, de eltérő eredővel
vegyessé váló differenciált térrészt hoz létre. A kölcsönös
megtermékenyítésben mindkét mező a saját többségi
részecskéjéből olyan a másik mezőben nagyobb másságú, de a
szervezetében a az eredőjében a legfejlettebb állapotú
kisebbséget, életterméket bocsát át, amelyek azonnal
kisebbségbe kerülnek az idegen szervezetben, amelyet a
másságukkal, az idegen tudati, áramlási rendezettségükkel
elkezdenek gerjeszteni. Lásd a két legjobban gerjesztett térrészt.

Miközben a mezők egymáshoz túl nagy lendületű közeledését folyamatosan fékezi a két
térrész összeér, egymással nagyobb azonosságú, átlagosabb aurája, rétege, ez az átlagos réteg
egyre jobban kiszorul a mind kisebbé váló köztes térrészből, a két életbuborék közötti
térrészből. A kezdeti keveredés egyre nagyobbá és egyre jobbá válik, miközben az átlagos
térrész, élőréteg egyre szűkölve mind jobban összenyomódik, az egyre magasabb lokális
impulzus sűrűsödés miatt egyre nagyobb életnyomás alá kerül, amelyben lassan de felhevül.
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Amikor a felületén eltérő irányba áramló részecskéket tartalmazó
két életbuborék már teljesen egymás mellé kerül, a köztes
térrészből a feleket egymástól addig elszigetelő, a felesleges hőt,
a súrlódás és az impulzusok hőjét elvezető átlagos réteg lebomlik,
eltávolítódik. A lokális térrészben a legnagyobb impulzus
sűrűségű térrésszé, az érintkezés, és az állhatatosság pontja kerül,
amelyben új élettűz, nagy izgalom fejlődik ki. A környezetnél
magasabb változássűrűségű, de többszörös szimmetriába fejlődő,
centrális, már többes szimmetriával rendelkező térrészben az
életnyomás és az impulzusba kerülő állomány időbeli mennyisége
eléri a kritikus tömeget és hőmérsékletet, a két térrész a nagyobb
életnyomásában lokálisan megduzzad, teljesen összezáródik, az
impulzus sűrűség megszaladása közben ejakuláció, közvetlen
anyagátadás következik be. Az egyesülés teljessé válásával
megszűnik a környezet általi átalakítással átjutás, a köztes
állapotban átjutás lehetősége, és ez helyett közvetlen anyagot és
információs hatásokat eredeti, módosulatlan, egymáshoz képest
szélsőséges, férfias és nőies állapotban átadni képes kapcsolatba
kerülnek. A legnagyobb életnyomású, legnagyobb
változássűrűségű állapotban megindulnak az elit részecskék a

Másik szervezet felé, és a védett közvetlen életcsatornákon átadódik a másik szervezetbe a
részben eltérő, de még kellő azonosságú éppen legfejlettebb életállapotú, az átadó mező
rendezettségére jellemző állapotú genetikai anyag. Saját forgásközponttal, szimmetria síkkal
és tengelyszimmetriával rendelkező, új örvényes utódmező alakul ki.
A genetikai anyagátadás begyújtja az új élet lángját és az
áramlási keresztezésben létrejön egy a közvetlen
környezeténél is magasabb változássűrűségű, nagyon
gyorsan fejlődő szaporodó életcentrum. Az addig az
ellenkező irányú, és az eltérő nemű, rendezettségű
részecskéktől és a környezettől is megfelelően elzárt
térrészben védetten fejlődő genetikai állomány hirtelen az
általa egyre jobban vágyott környezetbe, eldorádóba,
paradicsomi állapotba, körülmények közé kerül. Energia
van bőven, fiatal és szép feszülő bőrű egészséges, erőtől
duzzadó, nemileg szélsőséges állapotra kerülő elit leány és
fiú részecskék megtalálják egymást, és az ideális
környezetben nem kell a megélhetéssel foglalkozni, az
impulzusokra és a szaporodásra fordítható minden idő és
energia. Örvényes áramlás, és a korábbi szülői részecskék
eredeti áramlási irányától kb. 90 fokban eltérő irányú
kezdődik szimmetriasík két oldalán párhuzamosan fejlődő,
de a közös szimmetriasíktól, és a kezdeti állapottól az
időben és a térben is távolodó új vegyes, genetikailag az utódaikban egymásba vegyülő
életbuborék halmaz fejlődik ki. Mivel az új buboréktérben a kétirányú védettség és a szülői
közelség, az állandó és még közvetlen táplálás miatt magasabb változássűrűség, és egy ideig a
szülői térrész időben csökkenő, visszaeső, elernyedő életnyomásához képest nagyobb
életnyomású, a térben és időben is növekvő új utódtér-rész fejlődik ki. Amikor az utód
változássűrűsége elér egy megfelelő értéket, az addig egymást gerjesztő szervezetek magas
feszültsége lelohad, a kölcsönös gerjesztés helyett az egymás irányába áramló részecskéik, a
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közöttük fejlődő utódtérben elakadnak, elnyelődnek, elterelődnek, az utód szervezetben
keringve energiát és kedvező szülői hatásokat adnak le. A szülők között megszűnik a
közvetlen érintkezés lehetősége, az egyre növekvő, közöttük fejlődő, szélesedő utódréteg
megvastagszik, amely egyszerre összeköti és elszigeteli a szülői térrészeket, szervezeteket
egymástól. Ezzel a szent hármasba átszerveződő család lokális egyensúlya, a környezetre ható
eredője ismét semlegessé, de a diploid állapottól eltérővé válik, a köztes térrész, a környezet
egyensúlyban, átlagos életnyomása ismét helyreáll. Ez csökkenti a globális életnyomás és a
helyi életnyomás közötti eltérést, és a szülők lassú egymástól eltávolodása közben növelik a
közösen védett térrész kiterjedését a közös utód körül.
A folyamatban az átlagos életnyomású globális tér állapota lokálisan megváltozik, és a térben
viszonylag szabadon, de a környezet által is meghatározott, szabályozott körülmények között e
közegben forgó, ide-oda áramló, egymásról ellökődő nagyméretű életbuborékok más,
ellenkező irányba forgó életbuborékokkal összeérése. Ez az állapot bármilyen energiaszinten,
tömegméretben fejlődik ki, mindig az adott térrész, az eltérő életállapotú, eltérő minőségű
közeget alkotó életbuborékok kereszteződése, párosodása, egymásnak kölcsönös genetikai
anyag átadása. Mivel az egymással összeérő, azonos fejlettségű, közel azonos tömegszámú
buborékok sohasem teljesen azonos, akár jelentősen eltérőbb állapotban is lehetnek, ezért az
előbbi ábrán idealizáltan bemutatott keveredés, vegyülés, nagyon sokféle ettől eltérő, nem
ideális, nem teljes szimmetriában keveredő új életbuborékokat hozhat létre. A lokálisan
nagyobb életnyomású érintkezői térrészből ki és eláramlanak azok az elszegényedett, de már
az ilyen hatások következményeit megismert, kisebb változtató képességű, az átlagosnál
kisebb energiaszintű, a nagyobbaknak környezetet, aurát képező, de a magasabb
változássűrűségű térrészt, mint környezetet el nem viselő, hidegfúziós eredőjű részecskék.
A lélekláng, az első szikra, a lehet más irány felé, másképpen is áramlani tudásinformáció
éppen a legtovább kellő szimmetriában maradó, legátlagosabb, nem elhajló rétegben fejlődik
ki. Miközben a köztes térrész átlagos részecskéi az érintetté válás, a differenciálódás közben
balra, vagy jobbra elhajlóvá, el ezzel az áramlási és a tudati rendezettségükben is befolyásolttá
válnak, az állhatatosság központi terében, a legnagyobb eredő szimmetriájú térrészben, a
hitében, és a tudati rendezettségben állhatatos, kitartó, az élet sodrát ezen már rossz
körülmények között is megfelelően álló, szimmetriában maradó szervezetről leperegnek az
elhajlásra késztető kisebb, de már valamelyik befolyás alatt álló részecskék. Az a jónak
megmaradó lélek, amely kellő egyensúlyban tud maradni, amely a rá ható eltérítő, megosztó
hatásoknak kellően ellen tud állni, új szimmetriákat képes kialakítani az örvénylő térrészben.
Az adott pillanatban és az adott térrészben megváltozó tudati állapot, áramlási rendezettség, az
egymáshoz képest merőleges, ellenkező irányultságról, az új szimmetriapontról, a tér és az idő
sodrásának ismét ellenállni, és ehhez képest új rendezettséget, térbeli rendezettségi
állandóságot létrehozni képes pont válik az új szimmetriába fejlődő térrész legmagasabb
változássűrűségű életcentrumává, új lélekközpontjává. A korábbi már egymással szemben
radikális, radiálisan közeledő rendezettséghez képest, az új, azonos irányba örvényesen kifelé
is rendezett áramlási és tudati életállapot fejlődik ki. A kellően elporladt, és a még megfelelő
életrugalmasságú, más részecskékkel nem összefonódott, nem elmeszesedett, a tömegi
tehetetlenséggel még nem megerősödött, a szükséges mértékig elhajlani, irányváltoztatásra
képes részecskéket a lélekközpont felől kifelé fúvó szél, közös új irányba, együttműködő
lamináris áramlási rendezettségre készteti. Az adott térközpontba beérkező, már túl rideg, az
életre már rugalmatlan, elmerevedett, vagy és a másokkal nagyon összefonódottsága miatt
elhajlás és alkalmazkodóképességet vesztő, nagy tehetetlenségűvé vált részecskéket,
kikerülhetetlen szerkezeti és rendezettségi, élet-halál átalakulásba, a tisztítótűzbe, a kaotikus
izotróp pokolba kényszerítő állapot, következmény fejlődik ki. Az egymással ütköztetett, az
eltérő irányú életaspektussal is szembesített, és az izotróp valóság által nemcsak sokkal kisebb

146
egységekre elporlasztott, hanem egymással sikeresen összekevert, már azonos, de mindkét
korábbi, - egymást rontó - tudati, áramlási rendezettséghez képest, nem rontó, hanem azonos irányba áramló
változtatóképes részecskéket a számukra átláthatatlan, túl gyorsan változó térben egymásnak
áramoltatják, az eltérő nézeteiket, rendezettségüket egymással ütköztetik. A tisztítótűzben
szelektálódó, az életre már alkalmatlan öreg szervezetek lebomlása közben a sokkal kisebb
szintre visszafejlődő részecskéik lehetőséget kapnak más, sikeresebb életkeverékbe
átszerveződő együttáramlásra. A már kifelé és együttáramló, közel azonos tudati rendezettségű
eredőbe összekeverő, de egymással a kicsi áramlási irányeltérés miatt magas kölcsönhatóképességű, az új szimmetriasíkon szétszóródva kifelé az életbe áramló, együttműködő-képes
nagyobb életrugalmasságú, az életállapotot és a kialakult tudást a jövőbe átmentő részecskék
számára, a tisztítótűzben elporladt életenergiát, neutrális szellemi, információs hatásokat, mint
mennyei, manna táplálékot már igazságosan szétosztó, jó lélek fejlődik ki.
Ami azonban az új rendezettségi eredőjű részecskéknek és ezen állapotot élvezőknek jó, az, az
elmúlásba, a korábbi áramlási, tudati rendezettség lebomlásba, a szerkezeti átalakulásba
kényszerített, a változástól rettegő, addig az élet jó oldalát élvező részecskéknek rossz. Ez a
mégsem teljesen egyenlő eredőjű állapotváltozás azért képes megtartani az élet állandó
megújulását, attól lett önfenntartó e folyamat, mert a viszonylag azonos eredőjű, egymást
kiegyenlítő rossz és jó felé fejlődő állapotváltozásban, az éppen neutrális eredőjű semlegesebb
élettömeg többsége a változást jó eredőjű, az élet körforgását, az ő lehetőségeiket és a
szimmetriába vetet közös hitet is növelő állapotváltozásként élik át. A többség életáramlásba
vetett megmaradó hite pedig lehetővé teszi a holtpontokon átjutást és azt is, hogy a
tisztítótűzmént ismert pokolban kigyulladó életlángban, a már folyamatossá váló impulzusban,
a már ténylegesebben rosszabb életeredőjű szervezetek bomlanak le statisztikai többséggel,
míg a még kellő életrugalmassággal rendelkezők megmaradnak. A lokálisan átalakuló
szervezetekben mindig többségbe kerülnek a jóban, az élet szépségében és a szimmetriában és
egymásban még hívő, a tudatuk szerint a már átélt, megismert rossznál jobb állapotban élő,
vagy már jobb állapot felé fejlődő, a lélek tisztító tüzében megtisztult, az átalakuló rosszabb
minőség felbontásából származó, azonos tudati rendezettséggel táplált, az érzésükben, vagy és
a tudatukban, az élet már megértett szimmetriájába vetett hitükben is megerősített szervezetek.
Miközben a tisztítótűzben lebomló szervezetekből a szükséges rendezettséget már elfogadó,
megértő és követő részecskék átkerülnek az utódokba, azok információs vezetőivé, a lélek
szellemi energiaszintű táplálékává válnak, ez az utódokban ösztönös eredő tudást fejleszt ki.
Az impulzusokban a megmaradó, átrendezett életszervezetekből a változásokban rossz
emlékeket őrző részecskék többsége elszáll, eltávozva az együttváltozó közösségből a
környezeti térbe áramlik, amelyben új lehetőséget kap egy eltérő szervezeti formában,
nagyobb közös teherelosztásban, szervezett szimmetriában együttváltozó közösségben való
együttműködésre. A saját és önálló individuumokat termelő, az anyagi valóság, az egyediség,
a többségtől eltérés felé fejlődő állapotváltozási sorozatok életlehetőségét átélők, az általunk
megélt, megismert életforma mellett, amely a közös isteni tértől, az azonosság kis energiaszintű
részecskéiből szervezett óceánjától levált, kivált életbuborékokban fejlődő állapotváltozások
mellett, ezzel egyidejűleg kifejlődött egy másik tudati, érzelmi eredő, a változás terheit együttviselő
amorf, egyenrangú szervezettségi állapot felé fejlődő, elporlódottabb, nagyobb azonosságú
részecskékből szerveződő köztes tér. Ezt a teret tartjuk az életbuborékokat befogadó, de
azokba is behatoló hidegfúziós eredőjű Yin isteni környezetnek. Ezt az együtt Univerzális
tudati eredőjű, mindenható teret mutattuk be a benne fejlődő melegfúziós életbuborékokkal a
xp ábrán a . oldalon. E térrész nemcsak egymásba érő univerz, egyesített tudású, a térben
összefüggő, az benne ide-oda lendülő, egymásnak ütköző, egymásról elrugaszkodó
életbuborékoknak azokat egymástól elszigetelő réteget alkot. A köztes térben együttváltozó,
nagy azonosságú, a gyorsabban fejlődő melegfúziós térrészekből kiszorult részecskék
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egymásnak áramló életbuborékokat fékezve, az élet e terhét együttviselve eláramolva
fenntartanak egy globálisan viszonylag állandó, eredő, puffer életnyomást az életbuborékok
közötti univerz térrészben. Azonban lokálisan sokkal nagyobb intenzitással változó nyomás és
lendület, áramlási ingadozás, az átlagos eredőjű, kevésbé ingadozó globális állapothoz képest,
nemcsak eltérhet ettől a kiegyenlítő szimmetriától, hanem a fennmaradó, és máshol
egyidejűleg lokálisan felerősödő különbség fenntartja a változással generált életkörforgást, és
az időben periodikusan, az érintettségtől függően megváltozó tudati állapotot.

Az elkalandozó gondolatsortól térjünk vissza a két életpiramis ábrájának a megértéséhez.
Az életpiramisban a legfelül állók nemcsak fogyasztanak, hanem az általuk nem hasznosítható
életanyagokat, élettermékeket adnak vissza annak a környezet más szereplőinek, amelyekből
vették a táplálékaikat. Az ürülékek, a kibocsátott egyedi összetételű hormonok, és
hatóanyagok azonban csak a kibocsátók számára haszontalan hatóanyagok, amelyeket a
kellően magas biodiverzitással rendelkező környezetben valahol valaki mindig tud
hasznosítani, ha közvetlenül nem, akkor többszörösen átalakítva valamely más, vagy harmadik
életszereplők számára haszonanyaggá tudja módosítani. A nagy halak, a madarak és a
bioszférán élő emlősök ürülékeit is lebontják és átalakítják az egysejtűek és a kisebb
egységenkénti tömegbe épült, de erre szakosodott többsejtűek, amelyek a fogyasztói láncon át
ismét az egyediség felé fejlődő életpiramisba, de eltérő közös szervezetségbe épülnek. A
nagyon fejlett, sok elporlott részecskéből szervezett közösségben maradó de kis tömegű
szervezetek azonban nemcsak a külső, izotróp, szabad, pártatlan térrészben képesek kifejlődni,
hanem számos más, a náluk valamiben kevésbé fejlett gazdaszervezetben is ki tudnak fejlődni.
A megtelepült szervezet energiáit és életidejét, az egyensúlyát fogyasztó parazitának, vagy a
szervezett rendszert és a közös életformát támogató szövetségesnek, szimbiótának tekintett
valamilyen részben idegen rendezettségű szervezet, ha kellő azonosságú átlagos részecskékkel
veszi körül magát, a hozzá képest valamiben fejletlen, ellátatlan, szolgáltatást, hatást vagy és
általa termelt hatóanyagokat is igénylő szervezeteken belül is ki tud fejlődni. A szervezetekben
létrejött, többszörösen védett tér sokszor nem csak a létrehozó életformát védi, hanem a benne
kifejlődő együttműködőket, és a szervezet rendezettségét rontó parazitákat, és a felszínén
kifejlődött élősködőket is védi a teljes izotróp külső tér hatásaitól. Hogy mit tekintünk
szimbiótának és mit parazitának, csak szemlélet kérdése. Ha a fogyasztott szervezet
aspektusából figyelünk annak az életenergiáit ellenszolgáltatási egyensúly nélkül
hasznosítókra, akkor az ilyen élősködők nem kívánatos szervezetek, amelyeknek a megtűrő
szervezet szempontjából nincsenek közvetlenül, vagy csak nem észleltek a hasznos hatásaik.
Ha azonban az élősködőket, - mint a kutyából a bolhát - eltávolítják, rögtön kiderülhet a rejtett
hasznosságuk, mert a bolhák által az életidő 81 %-ban fogyasztott elhalt hámsejtek, atkák
fogyasztó nélkül maradása, a biológiai (életpiramis, a fogyasztói lánc) a folytonosság
megszakadása, azonnal túlszaporodást hoz létre ezen a fékezetlenné váló életszinten. Az atkák
felszaporodása, és megnövekvő ürülék, a bőrfelületet gerjesztő kibocsátása következtében már
a szervezetek számára káros mennyiségre felszaporítja a bőrhám külső részén élő alternatív, de
a szervezet más része ellen ható, idegen méreganyagokat termelő sejtkultúrákat. Megváltozik a
bőrfelszín egyensúlya, és miközben az állat bőre egyre jobban viszket az atkaürüléktől, az
ürülékkel keveredő vegyes hámrétegeken atkák által létrehozott energiabázison a szervezetre
agresszívebb hatást kifejtő rühek szaporodnak el. Tehát valóban minden összefügg mindennel,
és bárhol szakad meg az életpiramis folytonossága, a szervezett rendszerben azonnal
együttfejlődési, és egymást fékezési zavar, energiahullámzás keletkezik.
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Korábban a . oldalon már bemutattuk a . ábrát, amely a fa szervezet életköreit, szimmetriáját,
és hármas fő tagoltságát is érzékeltette.
A fa szimmetriája:
A többnyire gömb, vagy tengelyszimmetrikus fa szervezet, két fél szervezeti részből áll, amely
a melegfúziós, az egyediségben és a változássűrűségben fejlettebb talajbeli gyökérrész
félszervezetből, és e rétegtől kijjebb lévő, a légtérbe, egy kisebb változássűrűségű közegbe
benyúló láthatóbb, a másik félnél hidegfúziósabb félszervezeti részből együttfejlődik. Az
átlagos szimmetriafelületen átnyúló, azt összekötő átlagos két félszervezet, csak együtt képes
élni, csak folyamatos, de az időben nem teljesen szimmetrikus periodikus változással fejlődik.
Míg a nála kisebb átlagos sűrűségű közegbe, a légtérbe benyúló fás rész a környezeténél
nagyobb sűrűségű, a nála nagyobb sűrűségű környezetbe benövő gyökérrész a környezeténél
kisebb sűrűségű, de közel megegyezik mind a két félszervezet átlagos sűrűsége,azonossága,
amely rendszerint a két egymás mellett fejlődő élőréteg, szféra átlagos sűrűségén fejlődik. A fa
szervezet, mintegy átjáró működik a légtérből a fejlettebb, belső talaji szféra felé áramló
részecskéknél, amelynél az áramlási rendezettség iránya a laminárisan áramló talajfelületi
részre többnyire merőleges. Ezzel nemcsak a nagyobb változássűrűségű talaj felé enged a
belső rendezettségi irányban könnyebb, védettebb átjárót, hanem az időben gyorsabban
változó talaj felől kifelé a szabadabb, kisebb változássűrűségű hidegfúziós légtér felé is
biztosítja a védettebb áramlási lehetőséget. A talajban túlmelegedett, a lendületében, vagy és a
hitükben elfáradt, éppen melegfúziós állapotú részecskék, a természetben az elődök által
létrehozott, általuk is továbbépített, bővített csatornákon áramlanak át a nekik a múltbeli
egzotikus térrészt jelentő még szabadabb életáramlást, felüdülést is lehetővé tevő kellemesen
hűvös légtérbe, a külsőbb rétegekbe, a centrális térrész körüli nagyobb szabadságfokú
életáramlást egy ideig lehetővé tevő aurákba. A hidegfúziós részecskék számára alkalmasabb,
pihentetőbb, megnyugtatóbb élőrétegben felfrissült, felüdült, megnyugodott, új hitet és ismét
lendületet kapó, férfiasabbá váló részecskék, szintén az átjárásra alkalmas életcsatornákon, a
fákban, a levelekben, a fűszálakban, a fák és a szervezetek, az átjárók törzsén kelnek át a
fejlettebb, színesebb, időben gyorsabban változó talajbeli rétegekbe. Az átáramlás mindkét
irányba energiatöbbletet, vámfizetést igényel, mert a fa, növény szervezetben kiépített
átjárókon áthaladóknak, az utak és a kialakult állapotok fenntarthatóságáért munkát kell
végezni, némi energiát, hozzájárulást kell leadni.
Amíg a fa szervezet felső része a gyökérzetével időben kiegyenlítetten, kiszámíthatóan
váltakozva folyamati szimmetriában együtt fejlődik, addig időbeli harmónia, eredő harmónia
áll fenn a két fél rész, együtt térátjáró struktúrában, szervezetben. A térben kialakult rend, a
megszokott szimmetria, az alulról és a felülről érkező, egymással szimmetriában lévő
átáramlás azonban nem állandó, hanem a környezet időnként eltérő irányú fejlődése miatt, a
lamináris rétegszimmetria, a környezeti szél is megváltozik. Ha a környezetben, egy távoli
felbomló, átalakuló csillagszerveződés ideérő részecskeszele miatt hidegfúziós áramlás
erősödés, azaz lendület összegződés és nagy vihar támad, akkor a lamináris irányú megszokott
szimmetria megváltozik, elromlik, és ez addig a fa szervezet által nem tapasztalt irányú, ellőre
nem mindig kiszámítható erejű oldalirányú, szélsőséges, váltakozóan hajlító erőhatásokat is
ébreszt. Amíg a két félszervezet, a fa és az alatta de vele kellően együttfejlődő gyökérzet
időbeli változó, de eredő szimmetriában fejlődik, a szervezet erősebb gyökérzetével a neki
rokoni környezetbe kapaszkodva ellenáll az életvihar támadásának, az idő fejlesztő, léptető
hatásának. Ha azonban az együttfejlődés, a túl gyorsan növő, a gyökereknek elég energiát nem
juttató fa túlságosan megerősödő lombozata, túl nagy életfelülete miatt szimmetriát veszít,
akkor a gyenge és elégtelen gyökerekkel a környezetébe kapaszkodó fát kidöntheti az első erős
vihar. Érdekes megfigyelés, hogy a bőséges fényt adó nyári melegben a szokásosnál
nagyobbra fejlődött a szerző udvarán és a képen is látható gömbfűz, amely a kapott energiát
rosszul osztotta el a szervezetén belül, mert nem juttatott elegendő erőt és lendületet a talajba
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beépülő, az ott élő fejlettebb részecskékhez kötődő gyökerek részecskéihez. A
következményben a gyökérzetben kisebb életverseny, nyugodtabb, alacsonyabb
változássűrűségű életidőszak alakult ki, és az elégtelen életimpulzus miatt nem fejlődött elég
fiatal, vegyes részecske utód, amely kellően megerősíthette volna a fa szervezet (átjáró)
kapcsolatát a fejlettebb élőréteg részecskéivel. Az energia átadás rossz elosztása, a szaporodás
hiánya miatt, a fa szervezet gyökérzete a szükségeshez képest az együttfejlődésben elmaradt a
társától, ezért a kialakult szeretet energia, a kapcsolat, a kötődés csak addig volt elég a fa
szervezet egészének a merőleges állapotban és egyben tartásához, amíg nem jött el a lamináris
szél, a vihar. Amikor a megszokott szimmetria megváltozott, a fa súlya és a szél ereje már nem
egyenletesen terhelte a fát, a tartósan túlterhelt, nem elég erős felülettel a talajhoz kapcsolódó
gyökérágak, (szálak) megszakadtak, és a fa felső része az aktuális erős viharban kidőlt. Ezzel
az egész fa szervezet életképtelenné vált, a rendszer, mint együttműködő szervezet
szerveződési folyamatszimmetriája megbomlott, amely a szervezett rendszerben kialakult
keringési életfolyamat végét eredményezte.
A természet rendje azonban ismer egy önszabályozást, hogy amikor az éves és évszakos
periodikus változásban a kellően sok környezeti energiától, a napsütéstől a fa külső része és
lombozata erősebben fejlődik, és nagyobb lombot nevel, ez nagyobb teret árnyékol be a
fejlettebb talajon, amely miatt az árnyékosabb rész, a lendületenergiától éppen takarásban lévő
életfelület lehűlő, kisebb életnyomásúvá váló felülete is megnő. A fa körül az árnyékolás miatt
lehűlő talajrészben, térben, csökken a változás sűrűség, a kaotizmus, az impulzus sűrűség, nő
az időbeli rendezettség aránya, és több idő jut az események megértésére, feldolgozására.
Amikor a túlmelegedett, túl gyorsan változó, az árnyékolt téren kívüli környezetben már nem
kellemes, mert túl gyorsan változik az élet, a magasabb élettempóban megfáradó, pihenni
vágyó részecskék, a túlmelegedett, napos környezetből a Riviérát jelentő, felüdülést adó, az
életnek éppen ideálisabb árnyékolt térrészbe mennek, amely miatt a kevesebb külső
lendületenergiával ellátott fa alatti árnyékolt részbe egyre több részecske költözik be a
környezetből. Ez centralizációt vált ki, tehát a környezeti túl meleg talajból folyamatosan a fa
árnyékolt, éppen hidegfúziós, összehúzódó része felé áramlik a kellemesebb környezeti
állapotot igénylő részecskék tömege. A fa a gyökérzetén és a törzsén keresztül átjárót biztosít
a szabadabb környezeti légtérbe a túl nagy lendülettel a bioszférába megérkező fotonoknak,
amely miatt azok a legkisebb ellenállású, az úthoz alkalmas rendezettséggel bíró, az
visszaáramlást akadályozó hatások ellen védő rendezettségű fa csatornáiban, keringési
rendszerében áramlanak vissza a hidegfúziós célterületre, de eközben munkát végeznek,
impulzusba és szimmetriába kerülnek a talajban lakókkal. Az érzelmi kötődés kialakulása, a
vegyes utódok megtelepedése miatt az úton és időben megváltozó részecskék már se nem
hidegfúziósok, azaz már nem nagy lendületű fotonok, de még nem melegfúziós talajlakó
részecskék, ezért végül megtelepednek a vegyes átlagos részecskéket tartalmazó élőréteg
valamely kellő azonosságú élettéri részében. Ha a fiatal párkapcsolatban a melegfúziós társ a
domináns, akkor a gyökerek nyúlványainak a végére épülnek, ha a hidegfúziós társ a
domináns, akkor az ágvégekbe, vagy a kétdimenziós szimmetriasíkokat képező levelekbe
telepednek le. E részecskék az atomi szint és az elektron szint körül élnek, de a közösségbe,
családokba, együttműködő dinasztiákba társulásaik már elérik az atomi energiaszint,
tömegszint állapotát. E szerveződések élettörténete a periódusos rendszer tömegszintjének a
változási sorrendjébe állított táblázatából nagy eséllyel a statisztikai eredőjében megismerhető,
megérthető, az emberi életszerveződéssel analóg eseményrendű.
A fa szervezet önszabályozása abban áll, hogy ha a napfényt és a foton energiát feltartóztató
hidegfúziós lombozata túl nagyra nő, és túl sok lendületenergiát vesz fel a külső környezetből,
ezt átáramoltatja a talaj felé élő gyökerekhez, a rokonokhoz, a melegfúziós felmenőkhöz,
amelyekben pufferolódik, és mint tartalék elraktározódik e többlet. Ha a külső környezet
energiahiányossá, túl rendezetté, téliessé válik, akkor a még kellő energiával, tartalékkal
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rendelkező gyökerekhez, az elődökhöz vissza lehet fordulni, oda lehet költözni. Vész, túl
kevés vagy mások túl sok energiájának az ellensúlyozására a gyökerek visszaadnak a nekik
juttatott, általuk fel nem élt kölcsönhatásokból, a náluk tartalékolt energiából, és ha a
környezetből hirtelen túl sok energia érkezik ezeknek ellenhatást állítva segítik az utódaikat a
szimmetria megtartásában, a megmaradásban.
Ha a felső fa és a rendezettebb aura környezetbe benyúló lombozati hidegfúziós rész (nyáron),
amikor az energiaáramlás, a mágneses rendezettség fő iránya kívülről a lombtól a gyökerek felé, a másik
félhez képest túl nagyra fejlődik, és nem osztozik meg kellően a talajrétegben élő szervezeti
féllel, az idősebb, gyorsabban változó melegfúziós társával, akkor a közös szimmetria romlása
miatt a lombozatban, a harmadik életkomponens, a gyökerek által szállított melegfúziós, az
energiáját könnyen szétszóró, fogamzóképes állapotú nőies Orgon (a szabad) energia aránya
lecsökken. Ez egyrészt lerontja a korona és a lombozat szabad kötődést kínáló élethelyeinek az
arányát, felületét, a párkapcsolatra alkalmas nőies, melegfúziós részecskéknek a szervezet
külső életfelületeire kerülő mennyiségét, másrészt a lekötésre és a párkapcsolatra alkalmas
melegfúziós részecskék számának a csökkenése, a hidegfúziós lendületenergia túltelítődése
miatt, férfias dominancia fejlődik ki a lombozatban a fa szervezet felső részében. Ettől
csökken a kialakuló párkapcsolatok és impulzusok száma és aránya, amely elégtelen energia
átalakuláshoz, a hidegfúziós részecskékben túltelítődéshez, csökkenő áramláshoz és a nyár
elmúlása közben a felső rész lehűléséhez, szervezeti ősz, a lebomló állapot kialakulásához
vezet. A fa szervezet felső, a lendületes fejlődési időszakán túlfejlődő fél része tehát
periodikusan kaotizálódik, elveszti a megfelelően elosztó, átlagos rendezettség állapotát, és
megkezdődik a lebomlás, és a rendezetlenség javítására a rendezett irányú hidegfúziós
beáramlásra a felkészülés. Ilyenkor a vegyes átlagos, már túl nagy terhet jelentő eltartandó
levél állomány feleslegessé válik, és a kétdimenziós lamináris életfelületi, kellően
szimmetrikus szervezettségi állapotából erős differenciálódás közben lebomlik. A
differenciáló, eltérővé szelektáló bomlásban az átlagosnál nagyobb térsűrűségű, az
egyediségben és a változássűrűségben fejlettebb melegfúziós, a továbbiakban talajlakó, a
fejlettebb élőrétegbe költöző részecskékre, valamint a külső, szabadabb, rendezettebb
életáramlást is lehetővé tevő, a kisebb sűrűségű (változássűrűségű) légtérbe visszatérő
hidegfúziós részecskékre bomlik. Az élet a vegyes diploid, (párkapcsolatban, szervezetben
élő) állapotából ismét haploid, elidegenedő, elmagányosodó állapotra bomlik, az életnek rossz
arányú, sikertelen életkeverékeket felbontja, felkészül az eltérő arányú, korszerűbb,
sikeresebb, fiatalabb, újabb lendületet, ihletet adó párkapcsolatokra, a sikeresebben
együttműködő szervezetekbe épülésre.
Mindezen idő alatt a fa szervezet gyökere ettől éppen eltérően inverz szimmetriában fejlődik.
Amíg a fa felső részében energia bumm, azaz éppen fellendülés van, ezen fejlődési időszak (a
szerveződési nyár) alatt, a lomb és az ágak, a törzs által árnyékolt térrészen élő gyökereknél, a
környezethez képest általános energiahiány, lehűlés és energia válság, elszegényedés alakul ki.
Minél nagyobb a fa hidegfúziós részének a felülete, a talaj fölé nyúló rész dominanciája, ha
nem kellően átjárható a fény által a lombozat, ez beárnyékolja, elvonja a külső lendület
energiát, és annál nagyobb és erősebb árnyékot ad a gyökerekre. Ez azzal a következménnyel
jár, hogy a fa külső része a lendületben dús részecskékben túltelítődik, kezdetben elférfiasodik,
hidegfúzióssá válik, majd ezt követően egyre nagyobb változás sűrűség kifejlődése közben
elnőiesedik, melegfúzióssá átfejlődik. Ugyanezen idő, (fejlődési eseménysor) alatt, míg a
korábban melegfúziós gyökérzeti szervezeti fél-rész energia és impulzus hiányosabbá válva
elszegényedik, alacsonyabb impulzus sűrűségűvé válva, a nagyobb rendezettség, a lehűlő
terület központja felé áramlás, és a hidegfúziós állapot felé fejlődik. Míg korábban (tavasszal
amikor a fák lombja még nem fejlődött ki, a gyökérzetben és e körüli talajrész volt
melegfúziós, a környezetnél melegebb állapotban, ezen fejlődési idő (a szerveződési nyár)
alatt ez megváltozik, és a meleg nyári talajnál a fa lombozata által árnyékolt térrész, a
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hidegfúziós környezetet, megszokott rendet igénylő részecskéknek kellemesebbé, az életre
alkalmasabbá válik. Ez megnöveli a hidegfúziós részecskék átáramlását, a már melegfúziós,
időben gyorsabban változó fa szervezeten keresztül a gyökérzetben élő melegfúziós,
elnőiesedő térrész felé, amely miatt a talajban kialakult melegfúziós dominancia erősen
csökken, a környezet a növekvő rendben egyre jobban lehűl, majd átmeneti átlagos vegyes
kiegyenlített állapot után azonos irányba áramlóvá, rendezettebbé és ezzel hidegfúziós
dominanciájúvá válik. Miközben a fa szervezet lombozatán landoló foton részecskék,
elveszítve a lendületük jelentős részét férfias elektronná fejlődve a sok melegfúziós nőies
részecskét tartalmazó gyökerek felé igyekeznek, addig a környezetben, a melegebb talajban
landoló, abban megváltozó fotonok, ellenkező irányból szintén a jobban árnyékolt, kellemesen
hűvös térrész, a fa alatti árnyékolt talaj és a gyökerek felé áramlanak. A talajon át és a
gyökérzeten érkező, és a lombon át, a fa ágain és törzsén keresztül érkező egymással éppen
ellenkező irányban áramló, haladó részecskék az életutazás közben megváltoznak, eltérő
éppen egymással ellentétes életcélok alakulnak ki. Míg a talajban, a melegfúziós térrészben
áramlók, maguk is a korábbi állapotukhoz, és a direktben érkező hidegfúziósokhoz képest, a
környezeti hatások miatt melegfúziósabbá, nőiesebbé válnak, addig más, a lombon és a fa
felső szervezeti félrészen át beérkező részecskék az azonos és egymással a fatörzse felé
szűkülő irány miatt a lendületben és a kinetikai eredőben megerősödnek, egyre
hidegfúziósabbá, gyorsabban haladóvá, lendületesebbé és céltudatosabbá, nagyobb
tömegsűrűségűvé válnak. Mire a korábban még azonos irányba áramló hidegfúziós foton
részecskék egymástól elvált, más életutat, eltérő fél életkört bejáró csoportjai ismét
találkoznak, addigra egymáshoz képest a célokban, a rendezettségben és a fejlettségben is
megváltoznak, a céljaik, a nemeik, vagy és a tudati állapotuk is eltérővé válik. A fa átjárón
már egymással szembe áramlók azonban mindaddig ki és elkerülik egymást, amíg az áramlási
irányrendezettségük az ellentétes cél és haladási irány ellenére párhuzamos, azaz paralel,
megegyezik egymással. Amikor azonban átjutnak a legszűkebb keresztmetszeten, a toroid
szerkezetű fa törzsén, az átjárón a másik, nekik idegenebb élőrétegbe átérve egyszerre csak
ellenségesebb, nem védő, hanem támadó közegben találják magukat, ahol a korábbi többségi
állapot (eredő) helyett azonnal kisebbségbe, megtűrtségbe kerülnek. A kisebb sűrűségű
hidegfúziós légtérbe kijutó melegfúziós Orgon részecskéknek éppen úgy izotróp, azaz
védetlen, ellenséges az a közeg, amelybe a nagy azonosságú kezdeti, őket még gyermekként
védő térrészből kiáramlanak, mint a külső, más, eltérő térrészekben fejlődőknek, amikor egy
náluk sokkal gyorsabban, más szabályok, eltérő rendezettség szerint fejlődő közegbe
beáramlanak. Minden fiatal részecske egyszer csak azt veszi észre, hogy elidegenedik az
életterében, egyre több általa nem ismert idegen szervezet, részecske, hatás veszi körül, míg
végül magára marad és megöregszik. Talán ez az állapot módosulás okozza azt a változást,
hogy az öregedő szervezetek, amikor észlelik, hogy az idegenné váló térrészben magukra
maradta, akkor visszatérnek a velük még nagyobb, kellő azonosságú kezdeti élettérbe. Mire
azonban visszatérnek, már az a térész sem a régi, amely a megváltozott, őt, az életkörzetet
elhagyó szervezetet részben idegenként, már se ide, se oda tartozóként fogadja. Ez az ami a
köztes, átlagos élőrétegeket, amely az egész teret behálózza, érzelmi, genetikai szálakkal
összeköti folyamatosan létrehozza. Az ellenségessé váló anyósi, apósi környezetből hazatérő,
de azok hatásaival, információival megfertőződött, mássá vált, közben megöregedett szervezet
már nem az, amelyik elindult, már se nem hidegfúziós, se nem melegfúziós, mind a két szülői
rétegben idegené, átlagossá megtűrtté, vegyessé, azaz azokhoz, az ott élőkhöz képest mássá
válik. Még több generáción át is kiérződik az idegenség, a másság, és sok életkörzetben csak a
harmadik generáció fogadtatik el, mint az ott élőkkel már kellő azonosságú, azonos tudati
rendezettségű, konfliktusok nélkül képes az adott élőrétegben a nagyobb energiaszintű,
nagyobb tömegszámú szervezet, család, település, ország, rendjét megtartani.

152
Ha az egyik évben, nyáron túl nagyra nő a fa lombja, akkor a talajrész a gyökerek körül a
szokásosnál, a környezetné jobban, erősebben lehűl, ezért megindul az életnek alkalmasabb
térrészt kereső hívő részecskék áramlása az éppen megfelelően nyugalmas élettér felé. Az
energiaáramlás, az életerő, az energia hordozó részecskék beáramlása azonban egyre sűrűbbé,
egyre változóbbá teszi a teret, amely a hidegfúziós eredőjű, férfiasabb állapotából átfejlődik az
egyre gyorsabban változó, egyre több nem kiszámítható impulzust létrehozó, melegfúziós,
majd kaotikusabb állapotába. Az energiaáramlás, az életcél megváltozik, és a már túl gyorsan
változó térrészt nehezen viselő hidegfúziós, idősebb, elég energiát már termelni nem képes, és
a lehetőség nélküli fiatalok kiáramlanak a melegfúzióssá váló térrészekből. A közben a külső
rendezettebbé váló, télies környezetben a fa szervezet lombja lehullik, letakarja több
levélréteggel a gyökereket, amellyel nemcsak melegen és védve tartja őket, hanem felgyorsítja
a fejlődést, energiát szállít és növeli a gyökértérben az impulzus sűrűséget. Miközben a külső
hideg térben a fa külső része ismét hidegfúzióssá és rendezettebbé válik, a talajban felgyorsuló
fejlődésben megnő az életnyomás a nagyobb áthatolóképességű részecskék által túltelítetté
váló gyökérzónában. Ez elindítja a belső életnyomás növekedését, az életcsatornák magasabb
nyomású átlagos, ismét lendületbe jövő, más irányt, életcélt választó részecskékkel telik fel,
melyek kiáramlása elindítja a rügyképződést.

Amikor a nagyobb együttváltozó térrészekben, szervezetekben túl sok átlagos folyadék
állományú, vegyes és neutrális alszerveződés halmozódik fel, akkor a szervezet a telítettségi
állapot elérésekor a felesleget kiválasztja, és mint a szervezetet már szennyező, terhelő
életanyagot a hólyagban összegyűjti és elraktározza. Ha a szervezetet folyadékveszteség, azaz
az átlagos állomány részbeni elvesztése éri, akkor nemcsak a lépből, és a vérraktárakból, a
nyirok és a más testnedveket, átlagos részecskéket elraktározó belső rendszerekből, hanem a
vizeletet tároló hólyagból is képes megfelelő átlagos részecskeállományt visszavenni, és a
szervezetben szükséges katalizátori, dolgozói szintet ezzel visszaállítani. Miként a méheknél is
kötött a a hím nemű herék, a katonák, a hódítók, és a melegfúziós állomány, a méhkirálynőben
lévő és a dolgozókban lévő melegfúziós részecskék aránya, az életfolyamatok mégsem
működnének kellően szervezetten, ha nem lenne a környezetükben elégséges, de a telítettséget
meg nem haladó mennyiségű dolgozó, féltestvér, nővér, amelyek katalizátori, gondozói és
dajkaszerepet is ellátnak a méhcsaládok életében.
Az átlagos részecskeállomány, az átlagos képességű könnyen elfolyósodó nagy azonosságú
dolgozók aránya, mint az élet harmadik alapvető komponense nagyon kötött a másik két
leglényegesebb komponenshez az aktív állapotban lévő férfi és a női neműek arányához.
Hasonlóan kötött egy egészséges szervezetben a fiatalok, az életbe bejövők, és az öregek, az
általunk csak felületesen megismert életfolyamatból kifelé haladók aránya, akárcsak az
egészségesek és a betegek, az eltartók és az eltartottak aránya. Ha a királyságokban ez az
arány megfelelően alakult, akkor az adott királyságban domináns társadalom is jól működött.
Minden szervezetben a termelők, az eltartók elismerhető, a környezet által igényelt és
elfogadott teljesítményéhez arányosítható a szervezet eltartó képessége, hogy az mennyi
eltartottat, beteget, öreget, túl fiatalt, tanulót és nyugdíjast, ezen felül elosztót, nem aktív
termelőt és a közösségen élősködőket tud eltartani. Ha a termelési, a környezetnek eladható, az
által elismert érték alacsony szintre kerül, és ehhez képest nem redukálják azonnal a közösség
fogyasztását, akkor az ilyen könnyelmű közösség az életenergiában, a hozzáadott értékben, a
felhalmozásban nagyon kimerül, az átlagos szintnél alacsonyabb energiaállapotba kerül. Az
okos fák és a növények ilyen kor azonnal levetik a már párkapcsolatokat nem termelni képes,
túl átlagosan élő, fogyasztóvá váló állományukat, és a differenciálódás közben lehulló
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lombozatból, a levelekből a fejlettebb talajbeli rétegek felé áramlanak, sodródnak a nagyobb
tömegsűrűségre épült, centralizálódott, még mindig férfias eredőjű, a melegfúziós, nőies
rétegekbe befelé haladó hidegfúziós (hódító) részecskék. A már a környezeti átlagos
sűrűségnél kisebb energiasűrűségűre, kisebb változássűrűségűre lebomlók, egy korábbi, már
elhagyott, múltbeli szegényebb állapotra visszafejlődők, az élet szimmetriáját jobban
megtartók, az Isteni nagyobb (az eredet szerinti) közösséghez visszatérők azonban ki és
eláramolnak a nekik már túl idegen, a fiatal korban megszokotthoz képest, és az igényeiknek
már nem megfelelő, ellenségessé váló, viszonyában már izotróp, nekik kivételt, védelmet nem
adó környezetekből. Míg a befelé áramlóknak a belső rétegekben többségben lévő, hozzájuk
képest idegenek, többségben lévők képezik az izotróp valóságot, addig az ehhez képest a
külsőnek látszó rétegekben a kifelé áramló melegfúziós szervezeteknek az áramlási
irányukhoz képest a külső térrészben élők adnak védetlen, izotróp, velük kivételt nem tevő, a
teljes valóságot megismertető többségi valóságot.
A párhuzamos áramlási irány, bármelyik irányban áramlanak a részecskék a toroid
szervezeteken, vagy a fák törzsén, az emberi szervezeteken át, az egymással azonos paralel
rendezettség miatt még nem növeli meg lényegesen a kölcsönhatások arányát, de amikor a
nekik ellenséges, izotróp térrészbe érnek az életbe ki, vagy beáramló részecskék, az idegen,
ellenségesebb, többségi térrészben minduntalan eltérítődnek, nem tudnak olyan gyorsan
haladni. A nekik ellenségesebb, de leginkább ismeretlen élettérben, közegben szinte mindig
előre nem látott, általuk még nem ismert akadályokba, korlátokba, impulzusokba kerülnek,
amelyben eltérülnek a kölcsönhatásmentes életáramlástól, a nyílt és egyenes, őszinte, még
gyermeki állapottól. A nagyobb azonosságú környezet tehát gömbréteg szerkezetűként vesz
körül bennünket, és a haladási irányba egyre jobban kiszélesedő trombita alakzatot vesz fel, de
eközben egyre jobban lecsökken a tér azonossága. A továbbhaladás csak a nagyon nagy
szimmetriában állóknak, haladóknak, élőknek lehetséges, még ezek is cikkcakkos útban
haladnak a folyamatosan változó irányú célok felé, és néha csak a célba érkezéskor veszik
észre, hogy hazajöttem édesanyám. A kevésbé kitartók, az ugyanezen idő alatt több
impulzusban résztvevők, a nem szimmetrikus hatásokkal találkozók sokkal hamarabb
elhajlanak, töltöttebbé válnak, többszörös spint, saját perdületet szerezhetnek, amellyel nő a
bonyolultság, a kiismerhetetlenség. A sok több-tengely körül forgó, összetett spinnel,
bonyolult saját forgási mechanizmusú részecskével rendelkező szervezetnek a haja göndörré,
az észjárása csavarossá, a megoldásai furfangossá válnak, amelyek szinte minden
élethelyzetből ki tudják vágni magukat, akiknek a bonyolultságban fejlettségük miatt magas az
áthatoló képességük, míg ezzel szemben a nagyobb kinetikai energiájú, a hidegebb, lassabban
változó, nagyobb lendület kifejlődését is megengedő térrészből érkező, szinte láthatatlan kicsi
méretre összesűrűsödő, fekete lyukszerűen, nem látványos, a belsejében nem fénylő
részecskéknek a nagyobb kinetikai lendület miatt magasa az áthatoló képességük.
Ide jöhet a Montesquieu féle pénzmeghatározás, és a társadalom hatalmon lévő
rétegeinek a szükséges megosztása

Montesquieu, a törvények szelleméről című művében foglalta össze mindazt, amit a világról
elgondolt, s amelyben mindazon tudást és tapasztalatot átadott, amelyet egész életén át
felhalmozott munkáját olyan átfogó társadalmi-jogi-politikai-történeti tanulmánynak szánta,
amely elmagyarázza az emberiség fejlődését, felfedi a bajok okait és megmutatja, hogyan
alakítható ki az a tökéletesebb társadalom, az az igazságos politikai-társadalmi rendszer,
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amelyben minden embernek lehetősége nyílik a lehető legnagyobb szabadság és jólét
elérésére.
A Pénz bevezetésének egyszerű gazdaságossági oka volt, mert a közvetlen árucsere
összetettebb bonyolult esetekben lokális eltérő értékarányai miatt egyre költségessebbé vált,
egyre bizonytalanná a megegyezés. A jelen állapotban történő cserét mégis tisztába tette az
árucsere-érték kölcsönös elfogadása, amely azonban csak a kettős csere esetén tudott
megfelelő elszámolási szimmetriát létrehozni. Hiányzott a többes, összetett árucsere azon
lehetősége, hogy amikor nem nyílt közvetlen igény, valamely helyi feleslegre, azt olyan
harmadik árura cserélhessék, amely az árukban, vagy és termékekben, szolgáltatásokban
megnyilvánuló kölcsönhatásokat teljes körforgásba terelhette. Amikor felismerésre került,
hogy a periodikus hiányos és többletek idővel keresetté váltak, megkezdődött a tartalékolás, és
az éppen nem keresett termékek, áruk elraktározása. Az egyiptomi piramisok egyik
legfontosabb célja a termék szárítás, tartósítása és raktározása volt, hogy a bőtermő
esztendőkben elraktározott termékkel életben tarthassák a lakosságot amikor eljön az aszály és
a szűk esztendők.
A közvetlen kétszereplős értékcsere, az adásvétel lehetőségével háromszereplősre, majd egyre
többszereplősre bővült a termék kereslet és felesleg körforgása, amely idővel kibővült a
szolgáltatási szektorokra.
Az aranyt később felváltotta a pénz, mint objektív értékarányt jelentő csereeszköz.
A tartalékok, majd a pénzügyi tartalékok eredeti felhalmozásának az oka, a gazdaság
működőképességének, az árucsere lehetőségének a javítása. Amikor azonban az az eszköz,
amely egykor segítette a gazdaságot, a hiány időszakában pufferolta, kiegyenlítette a csere
érték lehetőségét, az mára már nem segíti, hanem gátolja a gazdaság vérkeringését. Ha túl sok
érték válik pihenő, inaktív értékké, amely nem vesz részt a gazdaság működtetésében, akkor
ez az érték öncélúvá válik, amely a gazdaság helyett a saját fennmaradását segíti. Bár egyre
többen éltek a pénz és az értékcsere adta szakosodási lehetőségből, ez azonban mindig rontotta
a gazdaságok jövedelemmegtartó képességét, a gazdaságossági mutatóját. Minél többen éltek
azonos dolgok körbeforgalmazásából, és ilyen lehetett a pénz is, annál többfelé osztódott az a
kezdeti különbség, amely a gazdasági körforgásokat fenntartotta.
A pénzmennyiség szaporodása azonban nem okozza az értéktöbbletet, hiszen a gazdaságban
ettől nem lesz több a körbeforgó áru és a szolgáltatás sem. Azonban minél több pénz került
forgalomba, annál többet kértek azonos árukért, azonos szolgáltatásokért, tehát a pénz a
szaporodása során egyre értéktelenebbé vált, egyre kevesebb részét képviselte a valódi piaci
különbségnek.
Montesquieu jól ismerte fel, hogy a termelés erőltetett fokozása, a mennyiség mindenárion
növelése rontja a gazdaságosságot, azaz egyre több munkaérték tartozik egyre kevesebb
kitermelt értékhez, amely mögött egyre több termelési, foglalkoztatási költség van.
Elméletileg, az árfolyam leértékelődéssel serkentett exporttevékenység önmagát erősítő
folyamat, amely a gazdaság teljes leépüléséhez vezet - mondta Montesquieu.
Montesquieu azok közé tartozott, akik észrevették, hogy a váltóárfolyamot az ország
kereskedelmi (fizetési) mérlegének természete befolyásolja. Ez az okfejtés azonban
kiterjeszthető minden gazdálkodó szervezetre, amely a bevétel és a fizetési mérleg, eredmény
pozitív, vagy negatív mozgása, azaz a gazdaság anyag, áru vagy és egyéb készletének a
reálérték-vesztése felismerhető.
EGY KORAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORM

155
Montesquieu pénzzel kapcsolatos fejtegetéseivel lefektette az elméleti alapokat az ország
pénzügyeinek és gazdaságának rendbetételéhez. Már első munkái között olvashatunk egy
tervezetet a kormányzat pénzügypolitikájáról.53 1716-ban beadvánnyal fordult a Régenshez,
amelyben részletesen kidolgozta, hogyan szabadulhatna meg az állam hatalmas adósságától.
Ebben az állami bevételek és kiadások addigi gyakorlatának olyan új szellemű, radikális
átalakítását javasolta, hogy elképzelését nyugodtan tekinthetjük államháztartási
reformkísérletnek. A gazdasági lehetőségeket józanul mérlegelve, Montesquieu felismerte,
hogy azt a tetemes adósságot, amelyet az új kormányzat elődeitől megörökölt újabb és újabb
adók kivetésével, adóemelésekkel visszafizetni nem lehet anélkül, hogy a gazdaság ne kerülne
kritikus állapotba. A terhessé vált adók visszafogják a gazdaság teljesítőképességét és
leszűkítik az adót fizetni képes polgárok körét is. Ezért abból indult ki, hogy az államháztartást
alapjaiban kell átgondolni, a királynak kevesebb kötelezettsége legyen, amelyet kevesebb, de
biztosabb forrásra támaszkodva teljesít. Tehát az államháztartás bevételi és kiadási oldalát kell
racionalizálni. Ennek előfeltételét az állami pénzügyek és a dezorganizálódott gazdaság rend
behozásában jelölte meg.
Ehhez két fontos lépést kell megtenni - javasolta Montesquieu, meg kell szabadulni a
nyomasztó államadósságtól és a rendkívül terhes adóktól. Erre két lehetőséget látott, a király
(állam) részéről az államadósság törlesztésének
Az állam belső eladósodása, állampolgárainak való tartozása, a belső jövedelmi viszonyokat
rendezi át. "Az állam valódi jövedelmeit elvonják azoktól, akik tevékenyek és szorgalmasak és
átruházzák azokat a henyélőkre; vagyis megadják a munkával szerezhető előnyöket azoknak,
akik nem dolgoznak, és megnehezítik a munkát azok számára, akik dolgoznak" - írta.56 A
felvett hitelek után fizetendő kamatokból egyesek gyarapodnak, az adókat azonban, amelyből
e kamatokat fizetik mindenkire kivetik.
Az államadósság visszafizetése az ország egész lakosságát érinti, de a négy népréteget nem
egyenlő mértékben terheli, - írta Montesquieu. (E négy népréteg a földbirtokosok, a
kereskedők, a munkások és kézművesek, az állami járadékok élvezői. Ez a lakosságnak egy
teljesen más jellegű felosztása, mint ami a fiziokratákkal válik ismertté, s amelynek gyökerei
már korábban is megjelennek.) Közülük a legjobban terhelhető, a legkevésbé kíméletre
szoruló, - ahogy Montesquieu mondta - az "eltartott", "passzív" réteg, az állami járadékot
évezőké. De mértéktelenül még őket sem lehet adóztatni, ha nem akarjuk, hogy a közbizalom
meginogjon az országban.
Montesquieu különös figyelmet szentelt az államháztartás ügyének, az államkiadások és
fedezésük kérdésének. Az adó-szerkezet, az adózási képesség, az államadósság súlyos
tehertételének átgondolásából arra a következtetésre jutott, hogy az állami pénzügyeket és a
gazdaságot csak egyszerre lehet rendbe tenni. Nem adók emelésével, hanem az állam
bevételeinek és kiadásainak racionalizálásával, voltaképpen, noha ezt a kifejezést nem
használta, az államháztartás megreformálásával. Az államnak meg kell szabadulnia
adósságaitól, a polgároknak pedig a sokfajta terhes adóktól ahhoz, hogy a gazdaság lendületet
kapjon. Ehhez a legelső teendőt Montesquieu a belföldi államadósság után fizetett kamatok és
a járadékjövedelmek államilag elhatározott csökkentésében jelölte meg. Az ilyenfajta
jövedelmek ugyanis kedvezőtlenül alakítják át a belső jövedelemelosztási arányokat, mivel
jövedelmeket csoportosítanak át az "iparkodóktól" a munkához nem kötődők javára.
Montesqieu ennek bizonyítására történelmi példára hivatkozott. Juliánus idejen történt, hogy
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amikor a császár elrendelte az élelmiszerek árának csökkentését Antiochiában, szörnyű
éhínséget idézett elő. (In: Caillois [1951], 656. o.)
Erre gyakori példákat találunk a rómaiak történetében, akik számos pénzügyi műveletet
hajtottak végre, sokszor nagyobb sikerrel, mint manapság, mondta Montesquieu. A római
köztársaságban a második pun háború idején például egy as két uncia rezet tartalmazott, egy
dénár (tíz as) pedig húsz uncia rezet. A rendkívül eladósodott köztársaság, adósságának
visszafizetésére olyan pénzleértékelést hajtott végre, amelynek során külön választották az
állami tartozásokat a magán tartozásoktól. Először is egy uncia rezet tartalmazó asokat
verettek és az állam adósságait ezzel fizették meg hitelezőiknek. Igy adósságukat felére
csökkentették, mert egy dénárnyi adósságot tíz uncia rézzel egyenlítettek ki. Ezt követően
elrendelték, hogy a polgárok egymás iránti kötelezettségeinek megfizetésében egy dénár nem
tíz, hanem 16 as-ból álljon. Így a magán hitelezők követeléseiknek csak egy ötödét vesztették
el, az árak is csak egy ötöddel emelkedtek, és a pénz értékének tényleges változása is csak egy
ötödnyi volt. (Montesquieu [1962]. 103-104. o.)
Szerzője megerősíti Montesquieu következtetését, mondván, hogy a nemzeti adósság
növekedése növeli az adókat és a terheket, következésképpen a megélhetés nehezebbé és
költségesebbé válik, amivel együtt jár a manufaktúrák és minden egyéb olyan mesterség
hanyatlása, amelyben munkást alkalmaznak. (Montesquieu [1854], 388. o.)
Az Montesquieu idézetek az alábbi tanulmányból kiemeltek:
Budapest, 1995. december

A tanulmány "A költségvetési és a monetáris politika hatása a fogyasztás alakulására" című OTKA kutatás (ny. sz. 3226) keretében
készült az MTA Közgazdaságtudományi Intézetben.

A pénz, mint az energia és hatáscseréket és ezek egymás közötti elszámolását
megkönnyítő eszköz.
A pénz eredetileg az életet és az egymás közötti hatáscserét, a különbségek kiegyenlítését
lehetővé tevő eszköz, amely a szervezett élet hatáscsere rendszerében, analóg az energiacsere
alternatív lehetőségével.

Máshová:
Az emberi test, miként minden más állati és élő, időben változó test, mikrokozmosz, négy
egymásból kifejlődő, átalakuló eltérő állapotban, a négy évszak valamely jellemző átmeneti
állapotában van. Az ősz állapotában lebomló, elmúló nyár átfejlődik a férfias tél, majd az
átmeneti tavasz állapota felé, és decemberben az előző rendezettség, állapot lebomlásából
megszületik a kisded, a fiatal tél. A tél folyamatosan felnő, megerősödik és kifejlődik a
decemberi és a januári hónapban, hogy azután, mint tél állapot elöregedjen, elenyésszen és
lebomlás után más, a tavasz rendezettségi állapotba épülhessen. A tavasz születése a tél
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halálából fakad, miként az ősz halálából a férfias télé. A tavasz is megerősödik, felnő, egyre
szebb ifjúvá válik, hogy azután, tavaszként elöregedve átadja a helyét a vele szemben
megerősödő, kifejlődő fiatal nyárnak. Miként a tél halálából fakad a Tavasz, a tavasz
elöregedéséből, halálából egy új és eltérő rendezettségű minőség a nyár születik, amelynél az
életenergia domináns áramlási iránya a talajba befelé és onnan kifelé rendezett. A nyár
rendezettségű állapot elöregedése, lebomlása átalakul a fiatal ősz megszületésébe, eltérő
rendezettségű állapotába, amikor a nyár és a tél állapot egymást határozatlanná tevő, lebontó
jellegű energiahullámai már egymással parallel rendezettségben a talaj-menti lamináris
áramlást követik. Az éves ciklusban az anyai szervezet egyenletesen bevilágítja az utód
minden felületét, szimmetriát hoz létre az apai szervezettel, de időben fél nappal és fél évvel
eltolt eredő szerint.
A napszakok váltakozása analóg az éves ciklusokkal, csak miközben az éves ciklusban a
bolygó, és az egyéb szervezeti utódok teljesen megfürdenek az anyai szeretet energiában,
eközben egyszer a anyai tér, élőréteg közelségét, nagyobb azonosságát, máskor az apai térrész
környezet nagyobb azonosságát is átélik. Tehát hol az anyai szervezethez közelebb, hol attól
távolabb, az apai környezethez közelebbi élőrétegben töltik el az idejüket. Miközben az apai
szervezettől távolabb járnak, a keringési ciklusuk egy részében a nagyanyai szervezethez is
közelebb kerülnek, annak a szeretetében is megfürdenek, de az ellenkező fázisban a férfiasabb
nagyapai szervezet áldásában részesülve hajnalban ismét rendezettebbé válnak.
Az anyai szervezet felé
Az anyai energiától az utód tömege
forduló részen elhal az éj és
által takart, árnyékolt szervezeti
A Földnek
megszületik a hajnal, majd a térrészen, az apai rendezettségű energia
anyai Nap
a domináns, ezért e szervezeti rész
reggel.
lehűl, az est után az éj rendezettebb
állapotába kerül, hűvösebbé válik.

Az Anyai szervezet által
jobban megvilágított oldalon
mindig nappal, nyár van.

Az elforduló oldalon lebomlik a
nappal, és felépült az est, az alkony,
kevertebb, kiegyenlítettebb a fény
és a hőmérséklet, az érzés és a tudat

A Föld és más időben változó, átalakuló szervezetek anyai energiával bevilágított térfelén,
oldalán, merőlegesen áramlanak be a szeretet hullámai, részecskéi, ezek fő rendezettségi
irányai a talajba befelé, vagy és onnan kifelé ható. A szervezetek anyai szeretetenergiától
eltakart felületein lamináris irányba siklik az energia, amely párhuzamba kerül az apai,
környezeti energiával, és a lamináris rendezettségű sikeresebb keveredésből minden
befolyásolt élőrétegben egyenletesebb, átlagosabb állapotok fejlődnek ki. A nappal, vagy a
nyár lebomlásából megszületik az ősz, vagy az est, miközben felépül az éjnek megfelelőbb
éppen ellentétes irányú rendezettség, a szervezetből kiáramló, az idősebb, a jelen állapotától
már jobban eltávolodott környezetnek is energiát adó kiáramlási lehetőség. Miközben a
környezethez képest melegebb éjszakai, vagy téli térfél energiát adóvá és kisugárzóvá válik,
eközben a hidegebb, apai külsőbb élőrétegi környezet ellenhatást, szimmetriát adó tudatos
részecskéi is radiális, merőleges irányban beáramlanak. Az azonos, parallel rendezettség
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egyszerre kétirányú egymást nem zavaró áramlást, energia, hatás és információ cserét tesz
lehetővé, amelyben az eltérő tömegméretű, eltérő frekvencián be és kiáramló anyai és apai
rendezettség csak az utódban keveredve befolyásolja annak a fejlődését.
Az emberi szervezetnél is megrajzolható a szervezet éppen eltérő állapotában lévő részei.
A hidegfúziós eredőjű fej és a tudat a mindenkori rendezettebb, hidegebb környezet felé mutat,
az apai térrész irányába, amelyből folyamatosan a rendezettséget javítani képes, hidegfúziós
felmenői részecskéket kapnak a tudat támogatására.
A lábak és a szervezet magasabb változássűrűségű melegfúziósabb, anyai rétegen nagyobb és
rendezetlenebb változássűrűségű, sok érzésszintű szeretet energiát kap a korábban nappal,
vagy nyáron jobban feltöltődő talajmenti rétegből. A gerinctengely és a benne nagyon védett
fő neuronpálya, a szervezeti forró drót, a fő neutron idegköteg mindig a felmenői domináns
szervezetek, rétegek irányába mutat.
A szervezeti szimmetria és a szervezet folyamatos megfiatalodása annak a belsejében fejlődik
ki, amely sokáig képes megőrizni a tavasz, a megújulásra képes állapotát, miközben a
szervezet környezettel érintkező külső határfelületei az elöregedés, az ősz állapotában már az
elmúlás, a szervezeti tél felé változnak.
Hidegfúziós, kisebb változássűrűség irányba eltávolodott elődök külsőbb, rendezettebb élőrétegei

Anyai
szervezet

Apai szervezet

Melegfúzió, a gyorsabb fejlődés felé eltávozott felmenői részecskék kaotikusabb élőrétegei

A legnagyobb változássűrűség, és a felmenői részecskék közötti szimmetria a gerinctengely és
a szervezet belsejében fejlődik ki, amely a gyomor, az emésztőrendszer és a nemi
szervközpontoknál éri el a legnagyobb hőmérsékletet és kaotizmust okozó változás sűrűséget.
Az agy és a tudat szervi központjában és az idegpályákon nagyon gyors és rendezett áramlású
neuron részecskék ideghálózata behálózza az egész test minden részét, sejtjét, molekuláit,
atomjait, és az ennél kisebb elektronszinteken is információt terítenek szét. Ezek a neuronok,
neutrínók a legérzékenyebb hidegfúziós, értelmi részecskéink, amelyek nagyon könnyen
elillannak, ha a szervezet nekik az elviselhetőség határán felülre felmelegszik. E neutrínók, és
nanoszintű értelmes részecskék nem viselik el a rendezetlen, kaotikus környezetet, magas
szimmetria eredőben fejlődő környezetben tudnak csak életben maradni. Az emberi és más
szervezet látható, tapintható, érzékelhető része hét eltérő életperiódusban van egyidejűleg,
amely hét különböző fejlettségi állapotú élőréteget, és a hozzá tartozó szervezeti, csakra
központokat is jelenti. A legfelső és legbelső szinten, az idegpályákon és az idegközpontokban
a már értelmet szerzett részecskék találhatók, a másodikon az érzésszintű részecskéké a terep,
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akiknek az érzésközpontja valószínűen a szívben található. A harmadik szint a légiesebb
oxigén és gázmolekuláké, és csak a negyedik szinttől kezdődik az átlagos folyadékba is épülni
képes, már folyékony anyagi közeget alkotó részecskék élőrétegei, a vérerek, a lép, mint
tartalék, tároló. Az ötödik szint már a molekulák és a fehérjék, a sejtbe épülő bonyolultság
szintje, amely felett a szövetek és a szervek hatodik szintje teszi a szervezetet egy egész,
hetedik egységgé. Minden szervezeti szintnek, élőrétegnek megvan a saját nagyobb változás
sűrűségű, érzelmi, anyagi stb, csakraközpontjai, miként az anyagias állapotot lebontó
emésztőrendszernek a gyomor és a emésztőrendszer, így a szaporodásért, a jövőért, a
folyamatos megújulásért felelős szervezeti szintnek is megvannak a saját nemi központjai.
Minden életszint, élőréteg más és más dologért felelős, az egyik az energia elosztást, a másik a
begyűjtést szervezi, felügyeli. Ha e szervezettség valahol tartós zavart szenved, az egymásra
utaltság, az egymástól függőség állapota miatt a rendszer egyensúlya könnyen felborul, és
ilyenkor a szervezett állapot, az együttes életfunkciók teljes rendszere összeomolhat. Éppen ez
teszi a szakosodás és az egyediség felé fejlődő ionos életváltozatot erősen sérülékennyé. Ha
egy komplex és összetett rendszert bárhol a folyamatában jelentősen megsértünk, akkor a
szervezett élet egésze összeomolhat, a szervezeti egység, az individuum elhalhat. Éppen ezért
van sokféle többszörös visszacsatolásra, ellenőrzésre szükség, mert a rossz irányba ható
folyamatokat minden szervezet igyekszik minél előbb észlelni, feltárni. Ehhez viszont nagy
érzékenységű lélek részecskékre, és nagyon okos értelemmel bíró nanoszintű részecskékre is
szükség van, akiknek a külső és a belső tértől is fokozottan védett különleges elszeparált
környezetet kell biztosítani. A szervezetekben ez a Tudományos kutató központ, a jelen és a
jövő változásait figyelemmel kísérő, a beérkezett jelzéseket értelmező, elemző tudásközpont.
Ha e tudásközpont rossz irányba fejlődik, és a környezetben kialakuló változásból csak annak
csekély szeletére, a mérhető tapintható valóság megértésére fejlődik, bár ebben magas szintre
eljuthat, de a megértése, az értelme a szervezet életben maradásához, az általa nem átlátott
frekvenciákon az értelemben fekete foltot hagy.
Miként a Naprendszer belső terében látható a Földdel kellő azonosságú testvérbolygók is
egymásban lévő életbuborékokból közös szervezetbe épült élőréteg rendszert alkot, amelyben
minden élőrétegnek, életbuboréknak megvan a maga szervezeti, bolygó központja. Ezek a
rétegek és bolygók az anyjukkal Napcsaládot alkotnak, amelynek azonban sokkal kisebb és
távolabbi rokonaik, féltestvéreik is vannak, amelyek férfiasabb élettere az Ort övezetig, a
Naprendszer külső határfelületéig tart. Az evolúció terméke, hogy az emberi bonyolultságú
szervezeti állapotban már olyan nagy a kölcsönös összefüggés, az élőrétegek egymásba
keveredése, hogy az élőrétegek csakra központjai, szervezeti centrumai a legidősebb külső
réteggel ellentétben, mind a közösen védett, szervezett élettérben belül található. A hetedik, a
legidősebb csakraközpont, amely a tényleges aura által határolt térrész, és a jellemző faji,
alfaji és genetikai azonosság külső határait jelenti, már nem tömörülnek a részecskék külön
szervi központba, hanem egyenletesen kitöltik az utódaik életbuborékainak azok által is
erősebben védett terét. A látható és tapintható, érzékelhető térrész határai azonban nem
végződnek a berajzolt életbuborék felületeken, ez kifelé egyre csökkenő azonosságú más
terekkel, a rokonok, és a genetikailag kellő azonosságú környezet felé folytatódik. Valószínű,
hogy az a lélekhatár képezi a hetedik legkülső, de legbelülre is az egész utódi térben mozogni,
áramlani képes lélek részecskék felügyeleti terét, hatóterét, amelyben a fiatalabb
utódnemzedékek még irányítható életpiramisba szervezett dominanciában befolyásolhatják a
közösen szervezett tér állapotát. Az életszervezeti felépülése tehát nemcsak az általunk
megismert bioszféra rétegből áll, hanem e közös térben együttfejlődő valóságnak részese a
bennünket körülölelő, és a bennünk is fejlődő rétegek összessége, amelyek már megérthetően
felépülő életláncon, kölcsönhatóképes frekvenciákon folytonos kapcsolatot hoznak létre a tér
két szélsőséges állapota között. A mi életterünk részesei más hasonló környezetekkel
együttfejlődő nanoszint feletti részecskék, a fotonoktól és az elektronoktól a nehezebb
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atomokig újabb életszintek, élőrétegek fejlődnek, majd a következő szinteken már az atomi
egységeknél nagyobb, molekuláris, majd a fehérjeszintű szervezetségbe bonyolódik az élet.
Mint tudjuk a sejtjeink együttműködéséből szövetek és együttváltozó, a közös értelem által
irányított szervek fejlődnek ki, amely részek mind az egész egységét, az együttműködés
sikerét szolgálják. Az emberi részecskék és életbuborékok azonban a kisebb szervezetek feletti
bonyolultabb tömegszinteken egymással együttműködő hálózatokat hoznak létre, amely a
családtól a társadalom és az élőréteg azonosságán keresztül a közös egyisten tér kicsi és
esendő részeként egy magasabb értelem, és sokkal nagyobb szinten szervezett közös
együttműködés felé fejlődik. A Naplénynél, és a Galaxisunk szervezeténél bemutatott
emberszerű szervezettség azonban még nagyobb, sokkal gigantikusabb galaxis rendszerekbe,
és Világegyetem méretként ismert együttváltozó rendszerekbe szerveződik, amely
szervezetségnek sem alsó, sem felső konkrét határa nem állapítható meg. Ezért jele a végtelen
többféle ábrája az életnek és az értelem fejlődésének, de mint tudjuk ezen állapotok
lehetőségei is végesek. Ha valamelyik szervi szinten meghaladta a fejlődés annak a téridőbeli
határait, minden szervezet eljut a visszafejlődés és a differenciálódás, a kisebb részekre
bomlás átmeneti elmúló állapotába. Ennek a lebomlásnak, és a már rossz rendezettség
megváltoztatásának célja van, nem véletlen és nem spontán. Csak a kicsi és egyedi részekre
bomlott állapotban lehet két egyesülő, egyre nagyobb tömeget közös rendezettségre, közösen
szervezett eredőre hozni.

A közös szervezeti rendszert alkotó családi szervezetek többrétegű együttműködése:
Az életként ismert szervezettség nem egyféle méretű szervezeti egységekből áll, hanem
életpiramisba épülő, eltérő tömegszinten és szervezeti állapotban lévő élőrétegek
együttműködés épül közös utód szervezetbe. A legkülső réteget a legidősebb és a legfiatalabb
de már kellő lendülettel rendelkező részecskék alkotják, amelyek körben határfelületeket
alkotva védik e rétegeken belül együttváltozó közösséget a külső, teljesen izotróp vad
valóságtól, másrészt részben a külső térrésszel összekötő, de attól el is választó, elszigetelő
réteget képeznek.
A külső lélekbúra, életbuborék legelporladtabb, legkisebb egységekbe szerveződött, nagyobb
szabadságfokú részecskéi az egész teret átjárhatják, teljesen szabadok, de fokozottan védett
teret igényelnek, mert csak nagyon rövid ideig tudnak teljesen izotróp védetlen térben
maradni. Ők a szervezet összekötői a környezeti szervezetekkel, mert más analóg
szervezetekbe is át tudnak áramlani, gondolatokat és ötleteket tudnak vinni azon őket kellően
megvédő alacsony életnyomású, főleg hidegfúziós eredőjű utódi térrészekbe, amelyek, ha kell
a védettséget is biztosítanak a számukra. Mivel azonban az idős felmenői részecskékből
nemcsak magas szimmetriában sokáig élve maradó férfias felmenők, hanem hasonló nőies
felmenők is találhatók, ezért nem a leghidegebb nagyon lehűlt legkülső térrész az amelybe a
legtöbb tudásrészecske érkezik, hanem az amely a legkiegyenlítettebben, a legnagyobb
életszimmetriában változik. Az értelem és a megértést segítő részecskéi azon
utódszervezetben, utódtérben találnak békés otthonra, amelyben a legkiszámíthatóbb és
kevésbé szélsőséges az élet. Az ilyen utódoknak nem szabad magas feszültséggel járó
szélsőséges életmódot élni, nem szabad a szimmetriától nagyon eltávolodni. Ez esetben nem
fejlődik ki bennük olyan, valamelyik irányba kiegyenlítetlenül elfogult tudás, amely
egyoldalúan látatja az idősebb felmenői, de túlérzékeny részecskék által már végigjárt,
megismert valóságot. Az adj, hogy többed legyen kifejezés, élettanács azt takarja, hogy amely
életbuborék folyamatosan képes kijuttatni a szervezetéből a nagyobb belső feszültséget okozó
szélsőséges részecskéket, az megfelelő belső kontrolban fejlődik, ezért kiegyenlítetté és
folyamatossá válhat a fejlődése. Az ilyen szervezetben folyamatosan alacsonyabb az
életnyomás, mint a környezetben, ezért szívesen beköltöznek az ilyen kiszámítható nyugodt
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környezetet kedvelő idős felmenői lélek részecskék? Hogy túl alacsony, elégtelen életnyomás
ne alakuljon ki, arról az elosztás jó szervezettsége gondoskodik, amely a nagyobb életnyomású
környezetből beáramló többletet megfelelő szervezettséggel elosztja.
Felmerül a kérdés, hogy ha a környezetnek nem lenne nagyobb az életnyomása, akkor a
lokálisan keletkező energia elég lenne e a népesség eltartására? Amennyiben nincs helyi
energia, azaz különbség keletkezés, akkor a helyi folyamatok egyre lassúbbá válnának, az
általunk megismert, a különbségre alapuló élet egyre alacsonyabb szinten pislákolna, mígnem
az életáramlási lehetőségek teljesen redukálódnának. Előbb a korábban nagyobb térrészre
kiterjedő áramlási folyamatok mind kisebb időtávolságra kiterjedő lokális rezgésbe mennének
át, majd ha e rezgés is lecsökken, akkor a lokális különbség,- amely valamikor kialakult,
amely szétnyomta, kitágította a teret és elindította a változás térben is szétterjedő idejét,- akár
egy helyről, akár egyszerre több helyről indult ki, megszűnne. Ha a nagyobb életnyomású
térrészek életnyomás többletei, energia különbségei megszűnnének, akkor nem lenne ami
tágulásában megtartaná a teret a kiterjedt állapotában, és az alapállapotánál nagyobb térfogatra
kitágult térrészek visszazuhannának az alapállapotukba. Mivel azonban a kitágult
környezetnek van tömege és tehetetlensége, ezért az ebben az összehúzódó állapotában sem
tudna megállni a kezdeti szimmetriánál. Ha kellő gyorsasággal omlanak össze a nagyobb
nyomású életbuborékok, akkor a központi térrészekbe visszazuhanó, a beáramló részecskék
elől kitérni nem tudó tömeg lendülete sohasem a kezdeti egyenletes (ideális, különbség
nélküli) állapotokat hozza létre, hanem azoknál eltérőbb, nagyobb pozitív sűrűségű térrészekre
alakítaná át a tér addig negatív tömegsűrűségű, gáznyomással és tágulással ellensúlyozott
melegfúziós részeit. A kifelé áramlás, a tér lokális negatív sűrűségének a maximális
állapotának az elérése, az áramlási rendjének és rendezettségének a megszűnése után, a
korábbi rendezettség, az utánpótlás leapadása közben megszűnik, majd némi stagnálás után, a
környezeti térbe kiáramlott, több mint fele tömeg elkezd visszafelé áramlani, a nagyobb
életnyomásúvá vált környezetből, az őket energiával, impulzussal, utánpótlással már nem
támogató hazai térrészek felé áramlani. Ami korábban a kitágulás idején megtörtént, az most
némileg eltérő rendben, de analóg inverz folyamatban is megtörténik. Amikor a környezet
életnyomása a lendületi tehetetlenséget meghaladóan (tűrési érték) tetőzik, akkor negatív
különbség alakul ki, és most az addigi környezetben kialakuló magasabb életnyomásúvá váló
térrészekből megkezdődik a visszaáramlás a kifulladt, kifáradt, elöregedett térrészekbe. A
kifelé, a környezet felé rendezett irányú áramlás célja és ezzel az életáramlási iránya is
megfordul, és a most-már nagyobb életnyomású, vegyessé, de egymással célazonosságba
kerülő környezetből kezd el egyre gyorsabban áramlani a tehetetlenséggel, és folyamatos
háttérnyomás esetén gyorsulási képességgel rendelkező részecskék egymásra is kölcsönható
tömege. A köztes térrészekben új centrális tömegközpontok alakulnak ki, vagy pontosabban a
régi, kiüresedő, kifulladó, elöregedő centrális térrészek felé ismét megindul az életáramlás,
egyre nagyobb életnyomás alá kerülnek.
Valamilyen nagyobb térszinten, megtörtént a környezetünkben egy ilyen addig a részecske
energiát magából folyamatosan kifelé áramoltatni képes csillagszerű felmenő kifulladása,
kimerülése, elfogyott a fejlettség különbségképző képessége, azaz a szervezet elérte a
fejlettségi határait, amely után, mint tudjuk hangrobbanás, vagy fényrobbanás, azaz
paradigmaváltás szükséges. Ha egy a lehetőségei határát elérő szervezet már nem tud a
környezethez képest kellő különbséget tartósan létrehozni, akkor gyakorlatilag megszűnik
azon lehetősége, hogy fejlett felderítő részecskéket küldjön szét a környezetbe. Ilyenkor át kell
szerveződni, sokkal kisebbre kell porlasztania a részecskéit, hogy azok áthatolóképessége,
fejlődő képessége a környezet részecskéihez képest fennmaradjon. A környezet részecskéivel
szimmetriába kerülés meggátolja a tudatosabb részecskéinket a továbbhaladásban, és ha túl
sok nem tud előre haladni, ha nem kapunk információt a körben sokféleképpen változó
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környezetből, a jövő irányainak a fejlődéséről, egyre kisebb előrelátással fejlődő, vakon
maradó szerveződéssé válunk. Ilyenkor összeszorul a jelen, vékony réteggé válik, majd a jövő
és a múlt szorításában, kényszerében lebomlik, de a centrális szimmetriafelületen felerősödő
életnyomás egyre nagyobb impulzus sűrűségéből, keveredéséből új átlagos, a környezetnél
nagyobb életnyomású utódréteg fejlődik ki. Megindul a nagyobb azonosságú rétegek közé
szorult átlagos rétegek térbeli kiterjedése, kiszélesedése, megfordul az idő és az élet
rendezettségének a rendje.
Amikor a csillagszerű szerveződések bármilyen szintjén, a lokális energia, a lendület
támogatása, utánpótlása a központ kimerülése, túlfejlődése miatt lecsökken, akkor az adott
térrésszel még kellő azonosságú de már nem támogatott részecskék, összefogva a már
régebben kisemmizett, az adott életcentrumból a közeli környezetbe kiszorított részecskékkel,
a külső környezet nagyobb életnyomása miatt befelé kezdenek el áramlani. Mint a szupernova
robbanásnál, a környezetben lévő saját, (de akár idegen elnyomásba kerültekkel is
megtámogatott, segített) részecsketömeg egyre nagyobb sebességgel gyorsul a korábbi
centrális térrész felé. A tömegközéppont körüli még meglévő átlagos réteg utoljára lebomló
szimmetria felületén, a tudatban a leggyorsabban fejlődő részen valahol hirtelen nagyon
megnő a változás sűrűség, az életnyomás és gondolati szikra, valahol valakiben új logikai
rendezettség keletkezik. Ha a - lehet másképpen élni - gondolati szikrából, új élettűz, új más
rendezettségű életprogram keletkezik, akkor az átlagos, és nem szélsőséges élet megfelelő
támogatása esetén az új rendezettségű életterv, a más és már nagyobb tudati felbontású, a
részecskéket jobban szétosztani képes szervezettség szétterjed, akkor megindul az
egyszerűsítés és a jobb jövő felé fejlődés újabb lehetősége.
A legnagyobb szimmetriával rendelkező, a korábbi állapotát a legtovább megtartani képes
átlagos térrészben, ahol a két ellentétes akarat, a két ellentétes hit egymással keveredik gyors
differenciálódás, többségi állásfoglalás és életrobbanás fejlődik ki. Az átlagossá keveredő, de
nagyon összenyomott, csak egy keskeny szimmetriagyűrűben az adott élettérből kiszorított de
még cselekvőképes utódtérben, az addig kiszámítható átlagos élet maradványa hirtelen aktív
cselekvővé és az addigi vezetők által kiszámíthatatlanná, az érzést adó részecskék által
befolyásoltabbá válik, a meggyengült rendezettség ellen fordul. A szélsőségessé váló, a
rendezettséget elrontó túlfejlett életet beszorítja a centrális térészbe. Az átlagosnál fejlettebb,
nagyobb tehetetlenségű életanyag, életbuborék ekkor a centrum irányába felgyorsulva egyre
kisebb térbe szorítódik, sűrítődik, egészen addig, amíg inaktív, valamennyire szilárd, a szabad
térrész életáramlásait nem gátló, egy jó ideig figyelmen kívül hagyható élet tényezővé nem
válik. A legnagyobb életnyomás pillanatában kiterjedő életszikra hirtelen nagyon nagyra
növeli a centrális térrész körüli életnyomást, amely ezzel kétirányú rendezettségű folyamatba
fejlődik át. A rossz és az új rendezettséget rontó irányú, kevésbé domináns, nem megerősödő
kísérletek, rendezettségek lebomlanak, végül már csak két, egymás ellen ható irányú ellentétes
kifelé és befelé ható akarat marad egymással szemben, és az egyidejűleg a régi rendezettségű,
már túl nagy tehetetlenségű életanyagokat a centrális térrészbe beszorító tömeg lendületből
fakadó robbanás kétféle ellentétes eredőt hoz létre. A robbanási övezettől befelé lévő
részecskéket egy közös szilárd tömegbe sűríti, részben irányváltásra és a beszorult helyzetéből
90 fokos, merőleges irányú kimenekülésre kényszeríti, de eközben a legnagyobb életnyomású
térrésztől kifelé lévő élőrétegeket jobban elosztva a környezet felé áramlásra, tágulásra, kifelé
ható terjeszkedésre, de ezzel egyben közel azonos irányeredőjű rendezettségre kényszeríti.
A tudatfejlődésünk egyre nagyobb mélységű felbontás felé fejlődése mégis azt mutatja, hogy az a
tényező, amelyet egy ideig figyelmen kívül hagyhatunk, a valóság fejlődésénél később már figyelembe
veendő tényezővé válik. A tudati felbontásunk fejlődése, Newton-Einstein és később őket követő mások
nyomán egyre nagyobbá válik, egyre jobban megértjük, hogy az életet nemcsak a látszólagos nagyság,
hanem a benne folyamatosan változó sok kicsi rész befolyásolja nekünk jobb, vagy rosszabb irányba.
Ami a látszólagos nagyság az csak a jelen pillanatnyi erdője, amely látszik az élet felszínén, de ha a
tudati felbontással nem nézünk eléggé az élet mélységeibe, az egyszerre a múlt és a jövő felé is fejlődő
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többdimenziós valóságba, akkor hamis képet kapunk a valóságról, amely miatt téves következtetésekre
juthatunk, és rossz döntéseket hozhatunk. Az élet lemerevedése, fejlődésképtelensége esetén, nem látunk
előre eléggé a jövőbe, ami miatt egy ideig vakon fejlődünk, haladunk vagy állunk a jelenben mellettünk
elsuhanó események sodrában, azokhoz képest visszafejlődünk, és meglepetésként ér, ha egy addig
kellően előre nem látott téridős eseménnyel, pl. szemből jövő, hasonlóan előre nem látó, elvakult
antiszervezettel találkozunk.

Amikor az élettérben kaotikussá válik az energia elosztás, és egyre több lokális részre szakad a
már egymás ellen is ható szervezettség, akkor a kiszámíthatóság mutatója, eredője nagyon
elromlik. Amikor az életáramlás már túl bonyolulttá, nagyon kiszámíthatatlanná, túl sok
irányból egyszerre változóvá válik, akkor jön a sokdimenziós egyszerre változást redukálni
képes Okaham borotvája, amely lenyesi az élet számára a megmaradáshoz, a
továbbfejlődéshez nem közvetlenül szükséges, a túl bonyolultságot és a kaotizmust kiváltó
sallangokat. Az átlagos élet egyszerűsít, a sokféle áramlási rendezettséget, kiszámíthatóbb
befelé és kifelé ható, sokkal egyszerűbb, az élet résztvevői által is megérthetőbb áramlási
rendezettségre cseréli. A sokféle egymást megzavaró, a jelen állapotát kiszámíthatatlanra
módosító rendezettség ekkor lecsökken, és bár teljesen még önmagával sem lesz azonos a
kifelé széttartó, és befelé összetartó irányba fejlődő rendezettség, azonban a korábbinál sokkal
megérthetőbbre és egyszerűbbre, ezzel a tudattal is követhetőre, élhetőre és kiszámítható
környezeti állapotra módosul.
A tudat önmagában nem elég, főleg ha nem fejlődik elég ütemben a nagyobb felbontás
szükségessége és a nagyobb rálátás igénye és együttes megértése felé. Ha a dolgok sűrűjében
változó, az érzéseket keltő kicsi résztvevőket kihagyjuk a számításból, nem értesülünk
idejében számos olyan korábban keletkező, de az életünket csak később befolyásoló
életeseményekről, és ezek felénk haladó felerősödéseiről, negatív valóságairól, amely miatt
azokat az életterünk jelenjének az elérése esetén már nem tudjuk befolyásolni, irányítani. Ha a
külső térbe, az izotróp valóságba, és a múlt terébe kiküldendő legfejlettebb részecskéinket nem
tudjuk megtanítani a dolgok megfelelő rálátására, az összefüggések felismerésére, akkor a
kellő rálátás hiányában nem fejlődik a megértésünk, az értelmi komplexitásunk, amely az
érzéki részecskéink és a tudatos részecskéink sikeres együttműködésének a komplexitása.
Minél több élőréteggel, szerveződési szinttel, minél nagyobb biodiverzitással rendelkezünk,
annál nagyobb észlelési körre kiterjedhet a figyelmünk. Ha a környezetünk sokdimenziós
egymásba ágyazott élőrétegekből áll, akkor szükséges, hogy minden rétegben, minden
szervezetben legyen megfelelő képviselőnk. Ez az az igény, amely miatt az életterünk kellően
színes és változatos. Nemcsak azon életváltozatok vannak a jelenünkben képviselve,
amelyeknek a helyi környezet ideális, hanem azok is, amelyek, mint szervezetek a
környezetben változnak. A tér háborús időszakának a lejárta a hidegháborúhoz, a saját
képviselők mindenhol jelentétéhez vezetet, amely miatt megjelentek a nagy azonosságú
élőrétegekben a sokféleség különböző életformái, és ezek lokális, nagy azonosságú képviselői.
Miközben minden szervezet kiküldi a másik térbe a képviselőit, a felderítőit, a hírszerzőit, a
tér sokféleséggel telítődik, egymásba keveredik, és ismét átéli Bábel zavarát. A térrészek
egyformán sokfélére keveredése, növeli az azonosságot, az globalizálhatóságot, de egyúttal
növeli az együttműködési kényszert is. Ez az élet ismét az egyre nagyobb bonyolultság felé, a
további differenciálódás felé fejlődik, de a kölcsönösen ellenőrzött, egymást megfelelően
sakkban tartó térrészek ettől kedve folyamatosan kontroláltan fejlődtek.
Azt kellene végre a tudati fejlődés felé túlságosan elment közös értelemnek megérteni, hogy a
tudat csak az élet felét, az élet nagyobb helyi felbontású belső aspektusát észleli, de az érzés
kicsi részecskéi által a dolgot kívülről látó, és annak az összefüggéseit is megértő aspektusait
nem. Ez miatt a tudat fejlődése nem azonos az értelem és a megértés fejlődésével. Nem elég
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látni belülről a fa részecskéit, hanem észlelni kell a fa és az erdő, környezettel, a levegővel és a
talajjal való kapcsolatát is, a lokális és a globális hálózatok együtt teszik ki az egészet.
A leggyorsabb fejlődés, az életnek a legkedvezőbb legmaradandóbb állapotok a tudati és az
érzési részecskék megfelelő szimmetriájából és konszenzusából fejlődik ki az értelem, a
megértés virága. Ez több mint az anyag, és több mint a puszta szellem, ezt a közös
együttműködést nevezzük közös léleknek. Ez az ami meg nem fogható, ami nem tapintható,
mert az élettereket, a szervezeteket sokkal jobban kitöltő, mérsékelt, átmeneti állapotú, de
megfelelően kevert és egymással együttműködni képes térrészeket eredményez. Az isteni
komplexitás, a megértés, és az Univerzális értelem csak a sokszintűre bomlott élet sikeres
életpiramisba szerveződő együttműködése esetén éri el azon komplex állapotát, amikor az
esetleges kisebb mérete ellenére képes komplex együttműködő szervezetként viselkedni. A
komplexitás és az együttműködés ismét sikeressé váló állapotától új szervezettség, új tudati
rendezettség, új és a korábbinál már jobb jelen fejlődik ki. Amikor már a többségnek rossz az
élet, áldozatot kell hozni, és a rossz jelent fel kell áldozni egy lehetséges jobb jövő állapotáért,
de ha hibás a döntés, és még nem volt igazán rossz a jelen, akkor a jobb jövő helyett egy
rosszabb jövő is kifejlődhet. Ez a döntés megfontolásának, az elhamarkodás megelőzésének a
kockázata.

A következő ábrák segítik megérteni, hogy a Föld globálisabb térbeli helyzete, a neki családi
környezetet adó térrészben miképpen módosítja a radiális irányú és az egyenlítői lamináris
síkba rendezett életáramlás arányát, és ezzel miként szabályozza a Föld átlagos hőmérsékletét,
az élet normális időrendű fúzióját.
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A Napnak, vagy és a Földnek
apai hidegfúziós csillagok,
amelyek felé a nagyév során az
északi pólus mutat. Most a
Kismedve, majd a Cepheus, a
Gamma Cephei, ezután az Alfa
Cephei, az Alderamin

A naprendszert kívülről
határoló Ort övezeten
kívül, a csillagcsalád
külső élőrétegben
keringenek a napnak apai
idősebb csillagok

Alcyone
nagyévi
tengely

A napnak centrális,
anyai nagycsillag,
amely körül kering a
Nap.

A Nap és a körülötte
keringő utódainak, a
bolygóinak az élettere,
keringési síkjai és
nagyévi időszak alatt
lehetséges bolyongási
életállapot lehetőségei.

Az első ábra a Föld szerveződés anyai (Nap) szervezethez képesti irányának és a nagyszülői
szervezet részecskéinek a jellemző áramlási irányához viszonyított helyzetét próbálja
szemléltetni. A felmenői szervezetek áramlási rendje a már bemutatott ábra szerinti, azaz nem
a Föld átlagos életsíkjára, a lamináris fősíkra, (az idősíkra) merőleges észak-déli tengely
irányú, hanem attól eltérő szöget bezáró. Miként a vitorla sem lehet merőleges az uralkodó
szélre, csak akkor, ha már teljes felületével beleengedjük, hogy a kívánt irányba röpítse a
hajónk, a Föld részecskefelhője, az aurája is éppen a Nap felmenői tengelyétől, és az ekliptikai
síkkal 23,5 fokos szöget zár be, és a precessziós kúp mentén, a 150 millió km távolság miatt
szöget zár be a felmenő Alcyone tengelyhez képest. Ezt a szöget az okozza, hogy a
Földbolygó valójában nem pontosan a nagyanyai nagycsillag fő szimmetria síkján, hanem egy
olyan gömbhéj rétegen, felületén kering, amelynek a keringési központjában az Alcyone
tengely origójában lévő a Napnak anyai csillagja körül lévő élőréteg felületén
(szimmetriasíkon) a Napszervezet stabilizálódott a felmenői szimmetria közelében, és e
gömbhéjon kering a bolygóival együtt, egy nagyévi periódus, kb, 25 800 év alatt. Ezen idő
alatt a Föld észak-déli tengelye, a Nappal együtt, a Nap anyai csillagja körül keringő, Napnak
testvéri, vagy és apai csillagokra mutat. Kb. Kétezer-egyszáz-negyven évenként a Föld északi
pólusa éppen a tengelyirányban és a környezetben változó apai, hidegfúziós csillagok felé mutat,
azaz az aktuális sarkcsillag, az apai csillagok domináns szerepe egy nagyévi idő alatt kb. 12
szer megváltozik. Mindig az a csillag lesz a sarki pólus irányában és a legfényesebbként
ragyogó, amelyik éppen merőlegesen áll a Föld pályasíkjához képest.
A nagyévi hidegfúziós csillagok, amelyek a Nap szimmetriasíkjához és az anyai csillaghoz
képest külsőbb, a közös őstől távolabbi, külső élőrétegben, külső pályán keringve határozzák
meg a nagyévi hónapok, és a csillagjegyek domináns időszakát. Mindig az a felmenői csillag
lesz a domináns a Naphoz és a bolygóihoz képest, valamint a Napnak anyai nagycsillaghoz
képest szimmetriát biztosító, a bolygócsalád élőrétegben a Nap mellett meghatározó, amely
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éppen a legnagyobb befolyást gyakorolja a Napra és a bolygókra. Ne felejtsük el, hogy csak az
anya a biztos. A környezeti külsőbb, hidegfúziós élőrétegben keringő a Napbolygóknak
felmenői, apai hím csillagok hidegfúziós részecskéi, életcsírái mind kb, statisztikai időre
vonatkoztatva, egy keringési ciklusban egyenlő arányban részesei a valóságunknak, de
lokálisan 2140 évig valamelyik mindig domináns. Ezek genetikai őseink.
Krisztus előtt kb, 14000 évvel a Lantbeli Véga volt a soros domináns apai csillag, kr.e 2800 –
ban a Draconis, a Sárkány csillagképből, míg kr.u. 802-ben a Zsiráf csillagképből a 32
HChamelopardalis. Bizonyára e csillagnak már köze volt ahhoz, hogy amikor eljött a
dominanciaváltás ideje, akkor éledt fel, kapott támogatást információs részecskék formájában
Mohamed Próféta. Krisztus idejében történt a csillag dominancia váltása, akkor volt a
leghatározatlanalabb és kiáramló, elszegényedő állapotban a környezetünk amely éppen ezért
már nagyon várta a megváltót, az új csillag, a fiatal és erős, a rendezettséget végre
egyértelművé tevő csillagős, Isten eljövetelét. Mohamed próféán a már a meggyengülő
Draconis csillagős alkonyában, a már felemelkedő HC Chamelopardalis, az új csillag segített.
Tehát nagy eséllyel ez a csillag a muzulmánok támogatója, ő Allah elsőszámú segítője. Mára
azonban már ez a csillag is túl van a környezetünkre domináns befolyást gyakorló uralkodása
idején, a csillagős távozóban van, és már a Kínában honos genetikai keverék támogatócsillag
erősödésének az idejét éljük. Valószínűen ez rejlik a Kínai fellendülés hátterében. A
csillagképébe való (visszafelé) fejlődés felé haladva, átkerültünk egy szimmetria
határfelületen. Már kifelé haladunk a Halak korszakából és felerősödött a Vízöntő befolyása.
A Halak korszakából a Vízöntő időszakába léptünk. Ez nemcsak dominanciaváltást vetít előre,
hanem, az nekünk anyai Naphoz képest új férfias apacsillag befolyás növekedését. Az időnk
határozatlansága annak tudható, hogy még egyidejűleg jelen van a régi már lemenői, eltávozó
csillagunk, de már erősödik a feljövő új csillag férfias hatása. A Nap új nászra készül, amely
eseménysorozat befolyásolja a bolygónak a szervezettségét és állapotát.
A környezeti felmenői csillagok dominancia váltása, az átmeneti időszak folyamatosan
módosítja a Földbolygónál is a tavaszpont, az átlagos szimmetriafelület átlépését, azaz ezek a
külső környezetben erőteljes felmenői mechanizmusok, és a belsőbb rétegekben változó, még
lemenői mechanizmusok vezérlik a Földbeli részecskék dominancia változását, egy-egy faj
alfaj sikeres felemelkedését és mások, a letűnő csillag által addig támogatott szervezetek
alkonyát. Ha valamelyik Földön élő faj, alfaj csillaga feljön, dominánsan határozottabbá és
halmozódóbbá válik a hatása, az a faj, növény, vagy állat, esetleg ország, élőréteg hamarosan
felvirágzik.
Európa, benne Magyarország, a Földbolygó nyugatiként ismert fele az alkonya felé fejlődik.
Míg a bolygónk korábban a nagyobb életnyomású, tőlünk valószínűleg északra eső HC
Chamelopardalis hidegfúziós férfias csillagős nagyobb életnyomását élvezte a Nap anyai
sugarain kívül. A bolygónk a Nappal együtt a déli irányban lévő melegfúziós, gyorsabban
fejlődő, belsőbb élőrétegbeli fiatal, még nem túl fényes csillag élőrétegébe került át
valószínűen a tavalyi évben, pontosabban szeptember és december között. Ez a fiatal és
dinamikusan fejlődő melegfúziós női csillag a HC -val szimmetriát. Mivel azonban a bolygónk
erősen közeledik a Nap anyai rétegében fejelődő, a Naphoz tartozó rokoni csillagcsaládhoz,
már átlépte a lélektani határfelületet, ezért egyre fejlettebb, nagyobb áthatolóképességű, de
már lehűlt részecskék életnyomása alá kerültünk. Ez az az energiatámogatás, amellyel a női
csillagős és családja segíti a tőle leszármazó Napcsalád változását, melegfúzió,
energiagazdagodás felé fejlődését.
A következő ábrákból hamarosam megértjük, hogy milyen az az összetett folyamat, térállapot,
amelynek következtében a bolygónk egyik oldalán az energiavesztése rohamosan növekszik,
míg a másik oldalán erősen domináns fellendülés fejlődik ki. Ez függhet a rendezettségi
iránytól, a beáramlás határfelületekkel bezárt szögétől, a lendülettől, más környezeti

167
objektumok árnyékolásától, keverésétől, terelésétől, azaz meglehetősen összetett, bonyolult de
megérthető dolog.
A Napból kiáramló, de a földet
megkerülve gyorsabban haladó fotonok
a bolygót megkerülve, a nagyapai
felmenő által módosítva visszatérnek
éjjeli irányban a bolygó árnyékolt
felületére. Ez alatt nagyobb tömegbe
épülnek a felmenői részecskékkel.

Ha egy Napi évben a Földnek anyai Nap körüli keringés 12 hónapot vesz igénybe, és ez alatt
egy nap időterjedelemben a teljes nap ¼ részében domináns az adott felületen a napból
beáramló foton részecskék, másik egy negyedben az apai csillagból, azaz éppen ellenkező
oldalról beáramló hidegfúziósok a dominánsak. Viszont a nappali időszak másik két
negyedében a napi tavaszpont, az átlagos réteg feljövő tendenciában a hajnal és a reggel a
domináns, míg a negyedik napszak időszakában, a Föld negyedén éppen a lemenő nappal,
helyét átveszi az alkony és az est. Ha megértjük, hogy a napszakok váltakozását a domináns
beáramlási irány lendületnyomása határozza meg, azaz éjjel a hidegfúziós eredőjű tudatosabb,
rendezettebb apai részecskéké, nappal a melegfúziós anyai részecskékké, akkor megérthetjük
az alkony és a hajnal átlagos, megfelelően keveredő, a fiatalság és az időkor állapotát. Amely
kisebb, érzékenyebb szervezeteknek a napi időszak az életidő perioditása, azok hajnalban
megszületnek, nappal megerősödnek, délután meggyengülnek, elöregszenek, és éjszaka már
nemcsak elöregednek, hanem a melegfúziós állapotnak nem kedvező hidegfúzióssá váló
környezetben lebomlanak, elhalnak, visszatérnek a melegfúziós anyai rétegekbe. Ezzel éppen
fordított szimmetriában, fél életperiódussal eltolt ciklust élnek a hidegfúziós, azonos életidőt
leélő, kb, azonos fejlettségű szervezetek. Az egy napot leélni képes hidegfúziós részecskék, az
alkonyban születnek, ekkor megerősödnek, és éjjel kiteljesednek, felnőtté válnak, majd mire
eljön a hajnal, elöregednek, a nekik túl meleg környezetben a szervezeti ősz állapotát átélik és
a reggelt követő felmelegedésben elhalnak, lebomlanak és visszatérnek a hidegfúziós
környezetbe. Mások éppen az ellenkező irányba fejlődnek, melegfúzióssá váló volt
hidegfúziós részecskék ritmuseltolódást szenvednek, majd már mint melegfúziós szervezet
részeként ébrednek új életre. Hasonló analóg átfejlődés továbbfejlődés van a melegfúziós
részecskék differenciálódásában. A nagyobb változássűrűség felé fejlődők már mint
melegfúziós szervezetek, a hidegfúziós állapot (eredő) felé fejlődők mint hidegfúziós
szervezetek részeként, vagy és akár domináns vezetőiként térnek vissza a következő
élőrétegbe, azaz a következő együttváltozás időszakába, amelyet egy élethossznyi életidőként
ismerünk.
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Most ugorjunk egy lépést a fraktálrendszer magasabb fokára.
Ha a Napi egy éves ciklusában 12 hónap harminc napjához viszonyítjuk a nagyévi keringés 12
nagyévi hónapját, akkor nemcsak a 2140 napnyi nagyévi hónapokra kapunk
információt, hanem a nagyévi hónapok harminc napjára is, amely átlagosan 71 év.
Tehát egy nagyévi napnyi időtartama a mi időszámításunk szerint 71 év, azaz ebben a
nagyévi nappalban 18 évig nappali időszakban a melegfúziós felmenői rokonok a
dominánsak, míg a következő 18 év alatt az egyik irányba fejlődő Napoldal felé éppen
szervezeti ősz és bomlás, a másik irányba fejlődő térrészen pedig éppen ellenkező,
fellendülő és tavaszi állapot van. Lásd a . ábrát a Naprendszert kívülről határoló
felmenői csillagkörről, életrszéfráról.
Mivel azonban a külső körben már sokkal nagyobb életfelületen keringő csillagok a
nemlineárisan táguló élettölcsér külsőbb részén vannak, ezért gyorsabban távolodnak
egymástól, a tér tágulásának az illúzióját keltve, de valójában csak az általuk képviselt
minőség tágul és fejlődik az enyészet, az idegen környezet izotróp valósága felé. Mivel nem
ismerjük azon nemlineáris szakasz módosító tényezőit, amelyek miatt a belső Naprendszer
keringési ciklusa nem lineárisan arányos a külső felületen kialakuló ciklusokkal ezért
számítási becslési eltérések alakulhatnak ki.
A Nap bolyongása szerint nem 71 év, hanem csak 22 évig tart egy a hétévesnél kisciklusnál
eggyel nagyobb szintű periódusváltás, tehát a Nap és a nagyévi váltakozása, keringése között
legalább még egy, de valószínűbben több csillagfelmenői szintnek, még egy, de inkább több
élő rétegnek kell lennie, a galaxis szint között. Megjegyzendő, hogy három teljes 22 évig tartó
Napingadozási ciklus 66 éves nagyobb ciklust generál, amely az átlagos emberi életidőnek
felel meg. Tehát 66 évente, (a napfoltok periódusa szerint 77 évente) de viszonylag széles
szórásban változhat.
A Nap 11 éves periodikus napfolt váltakozása a nagyobb szint felmenők térbeli helyzetéhez
képest bolyongás, Nap belső áramlási rendezettségének a változása. Mivel a Nap
szülőcsillagjainak egymáshoz és a Naphoz viszonyítva sem teljesen állandó a távolsága ezért
ezek az ingadozások, a szülői csillagokból kiinduló, de a térben lefékeződő, az utódban
állóhullámmá majd a kiterjedésben szimmetriává torzuló hullámon gyakorlatilag folyamatos
ellenőrzést, információ átadást biztosítanak az utódaik, köztük a Nap számára. Ez egyrészt a
szülőkhöz képest pozícionálja a Napot egy szűkebb térrészben, a két felmenői csillag közötti
radiális irányban, a hatásfelezőben, (a vegyes és legnagyobb szülői szimmetriában lévő
térövezetben,) másrészt ezzel behatárolja az utód bolyongási, szimmetriától eltérési
lehetőségeit. A felmenői szerveződések határfelületén keringő részecskék a Napban éppen
ellenkező irányban találkoznak, ezért ilyen magas a változás sűrűség, de hol semlegesítik
egymást, és folyamatosan kisebb részecskék gázszerű, elporlasztott alakjában érkeznek, hol
több és nagyobb adagokban érkező információt küldenek a szülői csillagok. A belőlük radiális
irányba kiszóródó elporladt részecskék gyorsan és akadály nélkül jelenbeli letapogatást és
ellenőrzést végeznek, információt gyűjtenek a Napban és a környezetében zajló folyamatokról.
Lényegében állandóan információs visszajelzést kapnak a unoka bolygókról is, másrészt a
határfelületeken kiszóródó, vagy amikor őket gerjesztik, a nagyobb belső feszültségben
gerjesztettebb állapotban, a belőlük kidobódó nagyobb mennyiségű, nagyobb tömegű
részecskékkel, a Napban átlagos, neutrális eredőjű állapotot a befolyásukkal módosítva
valamely irányban változásra, cselekvésre kényszerítik. Lényegében e befolyással, amely ha nem
nagyon fontos a közlendő, akkor az egymást a térben utolérő, nagyobb együttáramló anyagi
részecskerajokba épülő információval hatásközlést küldenek a Napnak.
Normál, átlagos és kellően elporlasztott részecskék esetén, a Nap oldalirányból, az ekliptika
felől megfigyelt látványa nagyon tengelyszimmetrikus, a pólusok felől felülről és alulról
befelé áramló, a szimmetriafelületen szétterülő, életspirálba kiszélesedő, azaz galaxis formájú.
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Az első, a normál Nap oldalirányú látképét bemutató ábra, (Atlasz Csillagászati könyvből
másolt kép), abból az irányból, pólus felől fekete lyuknak látszik, amely szülői csillagban
éppen nagyobb életnyomás van. Ebből az irányból a nagyobb életnyomást nem jól viselő
részecskék milliárdjai áramlanak be, át a kisebb életnyomású Napon át, részben az épen
alacsonyabb életnyomású másik Napszülőbe, de ezek közöl sok a Napban információs
energiát és hatásokat ad le, eltérül, a Naputód keringési rendszerében változtatást végez.
Amikor ezek a részecskék elvégezték a dolgukat, akkor vagy a másik szülő felé, vagy a
cselekvésre változásra késztető előd felé visszaáramlanak, visszajelzést és információt visznek
a velük történt eseményekről, a küldetés elvégzéséről. Joggal tételezzük fel, hogy a Nap
fejlettségű életrendszerben, miként már nálunk is nyomkövető posta, információáramlás
működik, azaz a címzett bárhol tartózkodik a pontosan ismert koordináta rendszerben, az
élethálóban, az információs küldemény, a levél, vagy csomag utána továbbítódik, és valahol
mindig eljut a címzetthez. A csillagszintű foglalkoztatási probléma nagyobb részét a hírvivők,
az angyalok állandó foglalkoztatása tartja megoldott állapotban. A térben folyamatosan
információk és hatások áramlanak, de ezek nincsenek a véletlenre bízva, hanem mindig felelős
közvetítők továbbítják helyről – helyre, címről címre, mígnem a küldemény a címzettekhez
nem jut. E többszörösen ellenőrzött visszacsatolt rendszerben minden változás,
iránymódosulás és esemény, amely a hírvivőkkel és a küldeménnyel történik nyomon követett.
Miként az információkat is modulált hullámokhoz kell kapcsolni, azaz ki kell választani egy
kellően szabad csatornát, frekvenciasávot, amely éppen nem túlterhelt ahhoz, hogy rajta át az
információk viszonylag zavartalanul a címzettek közelébe juthassanak. Ott ismét erősítő kell,
és át kell esetleg konvertálni egy a helyi közegben jobban terjedő, más információkkal nem
rezonanciába kerülő, alacsonyabb helyi frekvenciára, amely a vevők készülékeivel nagyobb
szinkronitásban van. Lineáris gerjesztés, változás esetén a Napban, mint életbuborékban,
élettölcsérben lévő energiaáramlás kellő különbségben, észak – déli beáramlást, átáramlást
okozó rendezettségben van. A Nap terében szimmetriába kerülő felmenői hatások differenciált
rendezettségű irányának a következménye, hogy az egyenlítői, ekliptikai szimmetriasík
mentén kiteljesedve, nagyobb felületen adódik át a Napnak szánt információ.
Az ábrán bemutatjuk a
napfolttevékenység mentes
nyugodt időszakban, a
Napkorona látható alakját.
A Napot is forgató
elgázosodott részecske
(anyag) beáramlás, főleg a
térítők és az ekliptikai
tömegfelezői forgási sík
között történik. A nem
fontos de nyugtázott
kisugárzás főleg az
egyenlítőnél, az
információhordozóhoz
hozzákapcsolódó válasszal.

Szülői és környezeti folyamatszimmetriában lévő Nap, amelybe a
A szülői
információ
még magas,
vagy (éppen
alacsonyabb,
kevésbé
fontos)zajlik.
frekvencián
beáramlási
és a kiáramlási
különbség
megfelelő,
de eltérő
frekvencián
érkező részecskék formájában üzenettel érkezik, és ha nem fontos és nem sürgős a válasz,
akkor az egyenlítő mentén, az egymást semlegesítő, az információ átadás és a saját történetet
ismerő részecskék, mint már felesleges ismert információk életspirálba épülve kiszóródnak, de
azok, amelyek még nem adták le az üzeneteiket, visszatérnek a pólusok beáramlásra rendezett
életörvényei mentén. Ezek az át nem adott információ hordozók és csomagjaik addig
keringenek az utódokban, ez esetben a Napban, amíg célba nem érnek, amíg visszaigazolás nem
küldődik. Azok az információk, amelyeket nem értenek az utódok meg, amelyeket nem
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igazolnak vissza, esetleg nem jut el a címzetthez az üzenet, azok addig keringenek az utód
terében, mennek a címzett után, amíg az el nem jut, és impulzus, reakció formájában vissza
nem igazolódik az átvétel és a tudomásul vétel. Amelyik felmenőben éppen nagyobb az
indulat, az életnyomás, az kisebbre tudja porlasztani a érzésinformációt is szállító részecskéit,
ezért azok áthatoló-képesebbek, a köztes térrészben gyorsabban haladnak, de az utódokban
lefékeződnek a másik fél által nagyobb adagokban küldött, erősebb, esetleg elavultabb, már
közös tömegbe épülve differenciálódott tudásinformációk ellenhatásán.
Mivel a Nap ekliptikája, az egyenlítője körül keringünk, mindig a szimmetriasík körül
kiszóródó részecskék áldásos energiájának a sugaraiban fürdünk. A naptevékenység
felerősödése a felmenői információk nagyobb adagjainak, csomagjainak a beérkezése után
kezdődik, amikor az addig nyugodt Nap, lásd a következő gerjesztett napképet, amikor a
címzett megkapja és örömmel, vagy ellenérzéssel, a szülői akarat tudomásul vételével
nyugtázza az információs csomag megérkezését. Az ilyen információs térben éppen azok a
térrészek nem láthatóak, sötétek, feketék, impulzushiányosak, amelyekben rendezetten azonos
irányokba áramlik az információk és a hordozók serege, és csak azok a lakottabb térrészek látszanak,
amelyekbe megérkeznek és impulzus, érzés eseményeket, válaszreakciókat keltenek az üzenetek.

Ha hirtelen nagyobb mennyiségű üzenet, vagy csomag érkezik, az együtt beérkező csomagok
a címzettenként felbontásra kerülnek, az információkat rendszerező lélekközpontban
szétosztályozódnak. Ha a Nap belső hőmérsékleti állapotánál lényegesen hidegebb gáz, vagy a
becsapódás után gyorsan felbomló elgázosodó, részinformációkra bomló anyag érkezik be, Pl,
aszteroida és meteorit maradványok, (Üzenetek, információs csomagok formájában), akkor a
naptevékenység, azaz a belső változás, a visszajelzés és a válaszreakció relatív hirtelen
megerősödik. Ez nemcsak megnöveli az életnyomást, a belső változás sűrűséget a Nap
szervezetben, és a teljes felületen megnöveli a kisugárzást. Foltmaximum, (azaz az
információs küldemény beérkezési csúcsok idején, (lásd a következő ábrát), az egyenlítői zóna
nyomásnövekedése miatt a beáramlás átmenetileg szünetel, a változási felesleg leadásáig.
Ilyenkor a szpikulák, az apró részecskegázt kibocsátó füzércsatornák kiágazásai, mint a
sündisznó tüskéi láthatóvá válnak. A nyomásnövekedés a tér minden irányába megnöveli a
részecske kibocsátás intenzitását, a gömbhullámok kiáramlását.
A kép gyorsan reagáló, hevesen örülő Napot ábrázol,
amelyben éppen a megérkező információk, a postabontás és az
információknak az ott élő szerveződések között szétosztása
után felszökik az életnyomás. A Napban felgyorsul az
emésztés, az információ feldolgozása, megértése és a válaszok
kiküldése. Látható, hogy a szerveződés szó szerint sugárzik az
örömtől, a belső feszültség egyszerre kieresztésétől. Amikor
némi szünet után az apai környezetből érkezik be az
információ, akkor az utód szervezet ettől befolyásoltabbá
válik, a rendezettsége ennek megfelelően átalakul.

Ha az anyai, vagy a nagyszülői térrészek felől érkezik be az információt hozó részecskeszél,
akkor a belső rendezettség ennek megfelelően átalakul, és ez váltakozva megfordítja a
polaritás, a felszínen látható, vagy-és a belső áramlások korábbi áramlási rendezettségét.
Ilyenkor a köráramlások és a keresztáramlások átmenetileg lecsökkennek, elnyomódnak, a
centrális magban lévő, az információkat a címzettekhez terelő, újraelosztó irányába, és onnan
kifelé ható radiális áramlások felerősödnek. A beérkező információs csomagok tehát normál
esetben a mi időszámításunk szerint 11 évente sűrűsödnek fel valamelyik irányból, amelyet ezt
követően a napban lévő elosztó lélek szétszortíroz. A küldemények legfontosabb része minden
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irányban radiálisan a Naprendszerben szétosztódik, és visszajelzés formájában (a kettős
könyvelésnek megfelelően) nyugtát küld a feladó állomások felé, míg a kevésbé fontos
információ elosztása a napcsalád életsíkján, élőrétegében a lineáris életidőben, a
csomagérkezési időszakaszok között szétterítődik. Ezek egy része a szórási szimmetriasík
irányában lévő saját élettermékek, az utódok, a Napcsalád tagjainak az irányába terelődik, és
mivel kisebb tömegű és tehetetlenségű részecskékből áll, mint az életsíkon ki és szétáramló
utódok, ezért azoknál gyorsabban, azokat később utolérve továbbítódik. Amikor megérkeznek
a címzettekhez ezek a lendület, vagy más állapotban lévő energiát is továbbító információs
csomagok, üzenetek, környezeti hatások, impulzust, érzésváltozást keltve hozzáépülnek a
címzettek információikhoz. A tudás és a szülői hatások az érzésszintű hírvivők csomagjaiban
érkezik, amely folyamatosan, - a szülők és a környezet fejlődésével szinkronban, de az
útidővel lemaradva, időben eltolódva fejleszti az utódokat és azok változó hatásain át a
környezetet is. Az alapállapot, átlag kétszer 11 éves ciklusokban ismétlődik, áll helyre,
amelynél nappal, a gyorsabban fejlődő anyai szervezet, éjjel az apai szervezet csomagjai
érkeznek. Ezek szerint a Napnál 22 évig tart egy napciklus, azaz az olyan két 11 évig tartó
félciklusból, eltérő rendezettségű besugárzásból álló időszak, amikor vagy az apai felmenői
térrészből érkező hatások a dominánsak, vagy a éppen az anyai életteréből érkezők válnak
meghatározóvá. Ez tehát a Nap éjszakai és Nappali váltakozásának felel meg, amikor
váltakozva felmenői információkat terít szét a környezetében, és az utódaiba áttelepült, ott
továbbfejlődő részecskék között is. A Földön és valószínűen más bolygóknál is megfigyelhető
e kétszer 11 = 22 éves ciklus erős befolyása. Amikor a Naptevékenység, a kisugárzás nagyobb
intenzitásra került, akkor mindig nagyobb a Változássűrűség az anyai Nap által jobban
gerjesztett bolygókon, ezért ilyenkor vagy a melegfúziós, vagy a hidegfúziós állapotú utódok
száma megszalad, felszökik, a beérkező információ populációs hullámokba sűrűsödik.
Erősebb naptevékenységi időszakok átlag hét és 11 évente, együtt a legkisebb közös többszörös
eredője, hetvenhét évente fejlődnek ki, halmozódnak, amelyeket befolyásol a bolygók körüli
Holdak keringése, mert ezek egy részét elterelik, megváltoztatják, módosítják.
Ilyen nagyobb ciklusokba is halmozódó időszakokkor, pl. 1760 és 1800 között, a
felvilágosodás és az ipari forradalom hulláma fejlődött ki a Földön, amely előbb az Amerikai
függetlenségi háborúban, később a Francia Forradalomban és az ezt követő Napóleoni
Háborúban teljesedett ki. 1830-tól 1870-ig tartó következő erős Naptevékenységi hullám ismét
sok információt szórt a tér és a bolygók irányába, amely következtében ismét erős fellendülés,
forradalmak, gazdasági fejlődés fejlődik ki, és ez kiteljesedik az 1848-as szabadságharcokban.
Az energiahullámok, az információs hullámok felszaporodása után mindig olyan új generációk
fejlődnek ki, amelyek már nem bírják elviselni az előző ciklusok kifejlődött szimmetria
hiányát, ezért e nemlineáris időszakokban a tudati fejlődés és a szimmetria igénye mindig
fellendül. A szélsőségesebbé váló időszakok között konszolidáció és megnyugvás fejlődik ki
azon átlagos, a Nap mágneses állapotának az alapállásba, normál folyamatszimmetriába
kerülésekor, amikor a Napi környezet nyugodt állapotban, a korábbi információk által keltett
változások feldolgozásában van. A tevékenysége alacsonyabb ciklusaiban lineáris a fejlődés,
de ez alatt az idő alatt a beérkező felmenői hatások sokféle kifejletében a szimmetria rendje és
eredője lokálisa többször változik. Egészen addig keveredik az információ, amíg nem alakul ki
relatív, de a szimmetria körül lokálisan és időben is változó állapot. Amikor a különbségek
lecsillapodnak, a kedélyek némileg megnyugszanak, akkor valamelyik melegfúziós,
gyorsabban fejlődött, az anyai csillagszervezet által jobban segített térrész rendszerint
túlfejlődik, jobban kiterjed a valódi lehetőségénél, akkor a másik felmenő ad a saját
részecskéit segítő információs támogatást, jobb tudatrendezettségi támogatást, és ez
ellensúlyozza, de teljesen szimmetriába soha nem hozza a tömegi és az időbeli késedelem
okozta tehetetlensége és az információs hullámok miatt valamerre mindig túllendülő korábbi
állapotokat.
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1875-től 1925 –ig alacsonyabb intenzitásban, de szinte folyamatosan, a hétéves nap-éjszakai
periódusokban ingadozott, de emelkedő tendenciában növekedett a feszültség. Az 1910-es
súlyos San Franciszkói földrengés indította el e feszültségingadozási hullám ismételt
emelkedését, amely a balkáni eseményekkel kifejlődő változásokban 1918 körül az első
Európai világháborúban tetőzött. Ezen események Orosz területen kifejlődése hozta létre a
kommunista túlkapásokhoz is vezető demokratikus szimmetriát, amely a lasabban, de
együttfejlődő amorf típusú köztársaságban hidegfúziós rendezettebb, nagyobb azonosságú,
kevesebb rétegre bontódott társadalomba épült, Oroszország és a környezetében lévő kisebb
államok szövetsége a Szovjetúnióba globalizálódott, egyesült. Eközben a világunk bioszférai
élőrétegének a másik térfelén az ionos vegyes fejlődés az USA felvirágzásával globális
szimmetriát hozott létre. Az ellentétes tendencia felé fejlődés lokálisan rontotta, de globálisan
megtartotta a terünk szimmetriáját. Francz Kafka a 30-as évek előrelátó gondolkodója, érző
lélekként kiváló társdalom szemlélettel mutatta be a korának a szimmetriahiányait. Minden
fejlődési ciklusban kifejlődött egy csomó olyan kiemelkedő értelemmel bíró elme, akikben a
felmenői érzelmi, vagy és tudati támogatással sikeres helyi szimmetria fejlődött ki benne, és
értelmi előnyre, komplexitásra szert téve világosan átlátta és megértette a környezetének a
problémáit. Amíg azonban a tudatos gondolkodók, az irányítók, valamint a nagyobb
azonosságú Nép csak a saját egymástól eltérő aspektusaikból észlelték, látták és élték át a
történteket, addig az információs komplex fejlődésben sikeres szimmetriába került
gondolkodók, - mint Kafka, - az értelem szimmetriájában nemcsak a szimmetria hiányosságot,
hanem a folyamatosan változó teljesebb valóságot is észlelte. Minden kornak megvannak a
saját, tudati és érzelmi szimmetriába került gondolkodói, Leonardo, Gandhi, stb. Néha a sok
érzelemmel bírók, írók, költők és nagy álmodozók, máskor a több tudatossággal a dolgokat
rövidebb ideig helyesen, de részletesebben átlátó sikeres államférfiak kerültek az élet felszínén
játszódó színpadokra, az élet látható felszíneire. A csillagszintű felmenők érzelmi és értelmi
váltakozásának a befolyásában lokálisan az információ hordozók érzelmeiben és tudataiban is
egyszerre sokmillió szálon fejlődik a jövő.
A 20-as években az amerikai belső differenciálódás felerősödött, és miközben a kommunista
ellenesség maximum felé fejlődött, a belső kisebbség elleni mozgalmak is felerősödtek. A KuKlux-Klan mozgalomban belső tisztogatás, majd a gengszterizmus, a szindikátusok
kitermelődése közben az energiák elosztásában is nagyon szélsőséges állapotok fejlődtek ki. A
differenciált fejlődés és az egyenetlen elosztás széles tömegek elszegényedéséhez, és kevesek
óriási vagyonhoz jutásához vezetett. Ez nemcsak erős, gyors és látványos gazdasági
növekedést, hanem szükségszerű túltermelési fejlődést is eredményezett, amely termék többlet
és ebből fakadó gazdasági válság kiterjedése, a túltermelés elhelyezési kényszere valószínű
kapcsolatba hozható nagy gazdasági válsággal és ezt követően az USA Európai 2.
világháborúba beavatkozásával. A fogyasztói piacok telítődése, az elosztás időben növekvő
zavara törvényszerűen vezetett a megszokott, kialakult, meglévő piacok telítődéséhez, az
áruelhelyezés mind nagyobb nehézségéhez. A gazdasági értéktermelés pénzből árubőségbe,
túltermelésbe, torlódásba ment át, az USA gazdaságában, és a hasonló berendezkedésű,
rosszul elosztó államok gazdaságában megrekedt. A fejlődés igénye új irányokért új célokért,
az életáramlás fenntartása felé kiáltott, és az azonos irányba halmozódó nyugati hatások,
nyomán megindult a belső ellenállás felmorzsolásáról új és sikeres lendületet vevő Német
kiterjeszkedés. Elkezdődött a 2. világháború.
Az 1925-ös évben egy kisebb, hétéves fellendülésben némileg csökkent az átlagos feszültség,
hogy ezt követően hétéves ciklusokban egyre magasabb feszültségszintre kerülve előbb a 45ötös évben a 2. világháborúban, majd az ötvenes, majd az ötvennyolcas-1960-as években
maximumra tetőzzön. A második világháború után ekkor érte el a hidegháború, a feszültség
csúcspontjait, ekkor erősödtek fel a Kubai incidensben a kelet és a nyugat eltérésének a
feszültségei. A fejlemények ellentét irányba fejlődése kevés híján nemzetközi nukleáris
katasztrófához vezetett.
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Miközben az élőrétegünk egyik térségében tetőztek az egymás ellen áramló feszültségek,
akaratok ellentétes irányú áramlatai, más térségekben eközben konszolidáció és enyhülés
fejlődött ki. Valószínűen visszakereshetők e történelmi feszültséggócok szimmetria terei,
amelyekben ez idő alatt éppen javult a lamináris fejlődés, vagy és nagyobb egyenlőség, jobb
elosztás fejlődött ki. A feszültségcsúcsok közös új irányba, részleges szimmetriába
elterelődése egy ideig közös és békésebb együttáramlást, és sikeresebb egymás mellett
fejlődést eredményezett.
A hétévesnél nagyobb szintű ingadozás átlag 22, 33, 44, 66, 77, és nyolcvannyolc, valamint 99
éves halmozott ciklusokat rak rá a 11 éves félperiódusokra, amely ritmus viszont megegyezik
az emberi életkor statisztikai eredőjének a lényegesebb megváltozásaival, az időbeni fejlődés
határfelületeivel. A hétéves ciklusban a gyermekek önállóbbakká válnak, a 14 éves ciklusban
elkezdődik a nemi hormonok termelődése, a szervezetek információs feltellése, a nemi
töltöttség kialakulása, lecsökken a fiatalkor neutralitása, az első 11 éves ciklus után a leányok,
majd a fiúk is nemi potenciálra tesznek szert. A 21 éves, háromnegyed napszaki, alkonyi, vagy
hajnali Napi időszakra, a teljes napi 1 napi ciklusának a végére, perioditására a fiatalok
megértő, lendületesen fejlődő egyedekké válnak, akik a bennük addig összeződő információk
eredője szerint gyorsabban vagy lassabban fejlődővé, meleg, vagy hidegfúziós irányban
egymáshoz képest is eltolódnak. A felnőtté és valóban,,önálló,, döntésre alkalmas állapot a 28.
életév, a negyedik hétéves kisperiódus végére fejlődik ki, majd az ötödik kisperiódus a 35.
életév során kialakul a személyi megértés, az önálló tudatos, vagy érzelemben dúsabb az
ideológiában már eltérő állapot. A sort lehet folytatni a felmenői információs beavatkozások
többféle halmozódásával, amely nemcsak az értelmi, a testi és lelki állapotokat fejleszti,
hanem az személyi ideológiát, a megértést, a törekvést és a későbbi eltérővé váló célokat, és
ezek felé haladást is befolyásolja. Ez vezérli az erőben kiteljesedő, és a tudásban, majd a
megértésben kiteljesedő idősebb-kori állapotokat, és ez vezérli a testi tömeg fejlődését, a
menses és a nemi hormonok termelődésének a leállását, az elöregedést, a gondolkodásunk, az
érzelmi állapotunk és az ideológiai tudatunk állapotát. Amikor az érzelmi befolyásoltság és a
tudati befolyásoltság az értelem 55, -66, - 77 éves időszakában közös eredőbe és szimmetriába
kerül, a személyi fejlődésben a megértés időszaka kezdődik, amely az élet végéig kiteljesedik.
Ezek az időszakok, állapotok megegyeznek a napfolttevékenységet okozó információs
anyagbeáramlások perioditásával, amelyet a napba ennyi időszakonként megerősödő
gerjesztés, idegen környezeti anyag beérkezése, egy vagy két egymással a napban
szimmetriába kerülő felmenői határfelület, energiahullám áthaladása hoz létre.
Ezen életidő, életperiódus, egy felmenői nap (22 földi év) alatt négy alciklus (napszak)
játszódik le, amely lényegében a két szélsőséges nappali és éjszakai erősebben gerjesztett
állapotában erősen sugárzó, tüskehajú, téridős szimmetriába kerülő gyorsabban változó Nap
fejlődik ki. Az átmeneti időszakokban, a Nap esti, alkonyi és reggeli, hajnali időszakában
egyértelmű rendezettségi irány és lamináris áramlás erősödik fel. Lásd a nyugodt Nap képét,
amelyben az észak déli irányú anyai és apai hatásbefolyás, a környezethez képest épen
megfelelő többletben van, a belső rendezettség megfelelő, a szülői akarat, befolyás domináns,
ezért egyértelmű a beáramlás és a kiáramlás, az információ fejlődési iránya, az idő iránya
stabil és kiszámítható.
Lényegében a két felmenői, nagyobb tömegszámú szerveződés, életbuborék egymáshoz
képesti elmozdulása, vagy és a belőlük ezen periódusokban kiáramló részecskehullámok
térbeni és időbeni egybeesései gerjesztik a Napfoltok formájában beérkező, nagyobb másságú
idegen anyag felszaporodásakor a Napot. A Nap olyan felmenői csillagpár szimmetriasíkjában
helyezkedik el, amelyekből folyamatosan, a gerjesztésük és a fogyasztásuk váltakozásában
ekvipotenciális jellegű, de valójában kifelé ható iránykomponenssel is rendelkező
részecskehullámok indulnak ki. Azonban a hatótéren belül nemcsak a legnagyobb azonosságú,
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és a legközelebbi felmenői elődök, a szülők találhatók, hanem a tér stabilizációjában fontos
szerepet betöltő idősebb elődök, és a fiatalabb utódok is a lokális állapotok kifejlődésére
visszaható információval befolyásolják a helyi jövő kifejlődését.
A szülői csillagok egymáshoz és a környezethez képesti periodikus elmozdulása, és a belőlük
kiáramló hidegfúzióssá váló részecskék szétáramlása, azonban a legnagyobb szimmetriában
változó térrészben bolyongó utódokra is többes hatással van. Nemcsak a részecskehullámok
beérkezése gerjesztik a szülői szeretet fényében, terében fürdő, forgó, bolyongó utódokat,
hanem a térben a lehetőségeik határán belül elmozduló utódok belső része sem egyformán
gerjesztettek. Hol az egyik oldalt, hol a másik oldalt érik a szülői hatásokból a többletek és a
hiányok, ezért csak az utód szervezet statisztikai eredőben van szimmetriában, de ezen belül a
lokális szimmetria periodikusan és környezeti életszereplők befolyásától, a támolygástól, a
precessziótól, a bolyongástól és az utódaitól is befolyásolva változik. A Földnél a kellően
közel lévő Hold utód erősen befolyásolja az anyai szervezet szimmetriáját.
Az emberi szervezet élethosszát a legerősebben befolyásoló, elsősorban napciklusok,
statisztikai eredőben 55 vagy, 66 vagy jellemzően 77 életév lehetőséget, keringési ciklust
biztosítanak a szerveződések négy ciklusban leélt életéhez. Ezen idő alatt az élőrétegbe beérő
környezeti információ rendszerint elavul, unottá és senkit nem érdekelővé válik. Az
információt hordozó lélek és információ, a test azonban nem egyformán öregszik el. Míg a
testbe és látható rendezettségbe épülő maradandóbb információ már az életidő felére
elöregszik, az információt hordozó kisebb és változékonyabb egységei folyton és
folyamatosan cserélődnek, olyan kicsi egységekben, hogy ez miatt a lélek halhatatlannak
látszik. A folyamat valószínűen analóg, de minél kisebb egységekben cserélődik az
információ, a részlet, annál folyamatosabbnak, annál lassabban változónak látjuk, észleljük az
időben változó eredőjét. Tudjuk, hogy nemcsak a test, és nemcsak a tudati állapot, hanem a
lélek állapota is folyamatosan változik, az éppen kapott, megismert és megértett információ
szerint, csak kisebb egységekben cserélődik. Az az információ, és információt hordozó, azaz
együtt értelembe fejlődő érzés és tudatpár, amely korszerűtlenné, elavulttá válik, idővel
kidobódik. Ha már mindenhol ismertté válik a bennük rejlő hajdan érdekes rendezettség, hír,
az érdektelenség homályába veszik, kiszóródik a szimmetriasíkon az ilyen rendezettséget még
nem ismerő, még lassabban fejlődő környezetbe.
Ha valamelyik szerveződés fejlettebbé válik a tudatban, akkor egy napciklussal
meghosszabbodhat az élete, és esélye lesz arra, hogy hatvanhat év helyett hetvenhét, még
nagyobb szimmetria, a benne lévő információ érdekesen újdonságban, frissességben tartása
esetén statisztikai valósszínűséggel a 88 évig is elélhet. Ezek az információ hordozók nem
adják ki azonnal az első olvasatra a bennük rejlő lényeget és tudati rendezettséget, és annak
ellenére, hogy az olvasók, a vevők a saját kódjukkal csak az egy részét értik meg, az
összetettebb, többdimenziós rejtett értelem folyamatos felszínre kerülése miatt a térben
lassabban megértett, kevésbé unalmas, az időben is maradandóbb értéket képviselnek. Az
életük végéig érdekes dolgokat alkotók, az információt mindig újabb összefüggésrendszerben
is felszínre hozni képes nagy gondolkodók ettől válnak az alkotásaikon, a tudati és érzelmi,
vagy anyagi rendezettséget hátrahagyó hagyatékaikon keresztül az időben is maradandóvá.
A nagyobb periódusszinten a vállalkozások, a társadalmi állapotok élethossza analóg
folyamatban változik. A társadalmi változások azonban mindig befolyásoltak az
emberöltőként ismert periódusokkal, amely a már kifejlődött, a társadalomra hatást gyakorolni
képes 22, 44 és 66 éves időszakok között, az éppen domináns állapotokat a befolyásoló
képesség statisztikai eredőjének a megtartásáig azonos irányba befolyásoló hatások
uralkodóak maradnak. Ez a befolyási időszak egybeesik az adott térség érzelmi eredőjének az
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ide-oda változásának a ciklusával, amelyet elsősorban az idősebb generációk az egyik irányba,
a fiatalabb utód generációk érzelmi elmozdulásai a másik eredő irányába hatnak. A társadalom
érzelmi és tudati eredője, az időseb még befolyásolni képesek, és a fiatalabbak, a tudati és az
érzelmi állapotokat már befolyásolni képesek egymás ellen ható eredői határozzák meg a
közérzés, és a köztudat állapotát. Ugyanez nemcsak a személyiségre, hanem a vállalkozásokra,
a településekre, az ország szerveződések és a társadalmi szervezete közérzésére és köztudására
is igaz. A jelenlegi érzelmi kommunista, szociál maradvány, kormányzás addig marad az élet
felszínén, amíg a z ilyen érzelmi beállítottság felé fejlődésben annak hajdani előnyeit élvezők,
a támogatók ki nem halnak. Ha a jelen egymást váltó kormányai, a helyi információkat jobban
ismerők mindig felújítják az általuk kivételes információkkal támogatott szubjektívvé válók
érdekkörét, a rendszer haszonélvezőinek az érdekkörét, akkor amíg ezek segítségével a
határozatlanok ellenében többséget szereznek, a korábban megszerzett hatalmi
monopóliumokat megtarthatják.
Ha visszatérünk a naptevékenység váltakozására, és folytatjuk az 1960 körüli feszültségcsúcs,
a hidegháború enyhülés utáni időszakát, akkor a 2010 és 2050 között nagyon erős feszültség
hullámokra és fejlődési lendületváltásra kell számítanunk. Elképzelhető, hogy egy nagyobb
energiaszintű határfelület, potenciálgát energiahullámokba halmozódása fogja befolyásolni,
fejleszteni és megváltoztatni az életünket. Moetrius gondolata szerint elérjük az információs
sztráda, a fotonöv, a galaxisunk gerinctengelyének, a tömegfelezői síkjának az idegpályáját,
pontosabban az idegcsatornát. A környezet információs áramlási rendezettsége erősen
megváltozik, ehhez a jelenlegi rendezettség erősen le, vissza fog bomlani, a felveendő
áramlási rendezettség érdekében sokkal kisebb, a galaxis idegpályáján nagyon nagy
sebességgel áramló neutronszél által egyértelműen meghatározott rendezettségébe kell
átalakulnunk. Miközben az anyagi fejlődés visszafelé, a szellemi és értelmi fejlődés nagyon
gyors iramban utoléri az izotróp, szubjektív hatásokkal éppen nem támogatott környezet
fejlődését.
A kommunikáció és a számítógépes fejlődés kiteljesedése során, elképzelhető, hogy
eljuthatunk a múltbeli információk feldolgozása és megértése után, a sokkal korszerűbb, ám
gyorsabban változó jelenben érkező információk megértésére, az idővel való szinkronitása. Ez
azonban nemcsak az információs, a nyitott társadalom lehetőségeit hozhatja el, hanem a
rezonancia lehetőségét is. Ez mindig akkor alakul ki, amikor a már lassabban áramló régi
információkat (és hordozókat) utolérik a fiatal és korszerű valóságinformációk, amelyek
átlendítik a fejlődésben megrekedt értelmet a valóság megismerését fékező, akadályozó
potenciálgátakon. A gond az, hogy ez hangrobbanásban, vagy a jelenünk túl gyors fejlődése
esetén fényrobbanást okozhat, azaz a környezetben lévő, de az értelemfejlődésben megrekedt
szervezettséget sokkal apróbb részletekre kell bontani, hogy a fejlődésben a kellő előrelátás
megmaradjon. Ez növeli a térre és az időre való rálátásunkat, és nemcsak a múlt felé, hanem a
lehetséges jövő felé is új aspektusú rálátásunk keletkezhet. Az a szervezet, szervezettség,
amely eléri a jövőre való rálátás lehetőségét, könnyen abba a lehetőségbe kerül, hogy a múltja
megváltoztatásával befolyásolni kezdi a jövőjének a fejlődését. Ez a jövő azonban nem lesz
jobb, csak más, - mint amit az Isteni környezet meghatároz, ezért amely dolog a befolyással az
egyik irányba javul, az a másik irányba romlani fog, tehát a differenciálódás sokkal magasabb
szinten befolyásolva később újra felerősödik.
Vegyük észre, hogy amikor a fejlődés szimmetriája a Napban váltakozó nappalok és éjszakák
időbeli szimmetriájában periodikusan eltolódik, az élőrétegünk is időbeli elmaradással ennek
megfelelően differenciálódik. Hol a melegfúziós Napi nappalnak erősödik fel a befolyása, hol
a hidegfúziósabb, nyugodtabb Napi éjszakáé. Mivel azonban a Nap is együttkering a felmenői
nagycsillagával, nemcsak napi váltakozások, hanem nagyévi évszakos, nagyév-nyári, és
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nagyév-téli váltakozások tartósabban és sokkal hosszabb időre megváltoztatják, befolyásolják
a környezetünk állapotát, rendezettségét, és feszültségét. Ha egy Napnyi napi időszak 22
esztendőből áll, és ismert, hogy a nagyévi Alcyone tengely körüli ingadozásunk kb. 25600
évig tart, akkor ebből visszaszámolható, hogy a nagyévi év kb. 1160 nagyévi napból, azaz
átlag 2133 évig tartó 12 nagyévi hónapból áll. Ha a nagyévi váltakozás analóg az éves
napközeli és naptávoli, a szimmetriafelületen átívelő tavaszi és őszi napéjegyenlőségi
váltakozással, akkor legalább negyed nagyévig azaz 3 nagyévi hónapig, a mi időszámításunk
szerint kb. 6400 évig nagycsillagi belső élőrétegbe, a Napnak anyai felmenői réteghez
közelebb, és kb. ennyi ideig távolabb kering. Ez megerősíti azt is, hogy a nagyévi rendezettség
és a fellendülés, a nagyévi tavasz ideálisabban keveredő napéjegyenlőségi befolyás állapota,
időszaka hasonló ideig tarthat. Miközben az éves periodika változásában fejlődünk,
feldolgozzuk a környezetből kapott és a megismerésükig, a megértésükig az élőrétegünkben
keringő információkat, eközben a nagyévi nyárban sokkal erősebb melegebbet okozó
melegfúziós csillag felmenői réteg erősebb befolyása alá kerülünk. Ez az időszakban a
gyorsabb, de kaotikusabb fejlődés időszakába kerülünk, míg a nagyévi ősz hasonló ideig
eltartó állapotában a korábbi tudati állapotot is meghatározó áramlási rendezettség lebomlik, a
megismert rendezettségű információ és a rendezettebb hordozó elválik egymástól és a
feladókhoz, a kiindulási bázisra visszakerül. Ezt az elkülönülést a nagyobb szinten
differenciálódó szélsőséges állapotok kialakulása jellemzi, amikor a bolygónk, a Nap anyjával
együtt az őszi napéjegyenlőségi szimmetria felület, a felmenői tömegfelezőről a hidegfúziós
külsőbb apai élőrétegbe megy át. A felmenői tudattal bíró szerveződések egyre hosszabb ideig
szélsőséges hatásoknak teszik ki az utódaikat, amíg azok annyira meg nem edződnek, hogy
később az izotróp valóságba, a védetlen térbe kerülve, felnőtté válva alkalmassá nem válnak a
velük sem kivételező teljes valóság védetlen körülményeinek az elviselésére.
A szerző feltételezése szerint a Nap ekliptikáján áthaladáskor, a nagyévi ciklus tavaszi, vagy
őszi napéjegyenlőségi állapotába kerülünk, amelytől kezdve valamelyik szélsőséges állapota
felé fejlődik a terünk. A túl gyors fejlődést azonban mérsékeli az élőréteg-váltás kifelé, a
nagyszülők felé engedő lehetősége, ezért amikor a Nappal együtt egy melegfúziós rétegbe
érünk, ennek a rétegnek egyre külsőbb, nagyobb átmérőn keringésével mérséklődik a
melegfúziós időszak felé ható tendenciájú változás hevessége. Ez az a hatás, következmény,
amely a Mars nyomdokán a kifelé ható fejlődéshez vezet, és a Naphoz képest is egyre
nagyobb átmérőjű életkört ír le a bolygónk. Ez viszont az év, a napkörüli ciklus
hosszabbodásához kellene, hogy vezessen. Miközben az anyai Nap hatása mérséklődik a
nagyanyainak számító nagycsillag melegfúziós hatása erősödik, és eközben a nagyapai
felmenői csillag hatása gyengül, de az apai felmenői szervezet hatása nő. Tehát ebből látható,
hogy a környezeti változást a csillagcsalád térben pozicionáló lehetőségei mérséklik.
A Föld élőrétegénél kijjebb, külsőbb napi élőrétegben keringő Mars a nagyobb pályán 686 nap
alatt kerüli meg a Napot, jóval nagyobb az excentritása, tehát kisebb a szimmetriája, azaz
szélsőségesebb az állapota. A sokkal kisebb méretű látható szilárd mag azonban a belsejében
valószínűen nagyobb sűrűségű mint a földdé, míg a légköre az aurái részben a felszínre
fagytak, amelyeket belepett a kozmikus por, míg nagyobb részben az utolsó erős
differenciálódáskor lelökődtek, nagyobbra és kisebb részecskesűrűségűre tágultak. A Mars
mai légköre ezért valószínűen sokkal ritkább, mint a korábbi állapotában, nagyobb térre terjedt
ki a kifelé eltávozó részecskék élettere, de az eseményben amikor túl közel került a meleg,
vagy a hidegfúziós felmenőjéhez, a szimmetriába kerülés, a lendületvétel közben egyben a
neki anyai Naptól is eltávolodott. A Marsi holdak születése közben valami más is történt a
Marssal, amelyről nincs elég információnk, bár az eseményben keletkezett fiatal, a belső
rétegek és a gyorsabb változás felé fejlődő részecskék bizonyára hatalmas tömegben
áramlottak át a nekik legközelebbi fejlettségű, azonosságú állapotban változó, ekkor hozzájuk
képest melegfúziós földbolygóra.
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Ha továbbgondoljuk a megértett működtető rendszert, akkor észlelhető, hogy a csillagokat, pl.
a Napot érő periodikus gerjesztés egy statisztikai eredő következménye. A környezeti térben
változó csillagok folyamatosan és lineárisan gerjesztik egymást, információt, részecskéket és
hatásokat cserélnek egymással, de amikor egyes elöregedett felbomló csillagok, vagy még
nagyobb globális szervezetek elhalnak, lebomlanak, vagy és átalakulnak, akkor nemcsak az
anyagik egy részét és a bennük kifejlődött tudást adják át a környezetüknek, mint az
örökségüket, hanem nemlineárisabb gyorsabb és nagyobb szimmetriában fejlődő változásra,
sikeresebb megmaradásra késztetik a környezetüket. Ilyenkor az átlagos fejlettségű
információs részecskék egy része lelökődik, szétszóródik és elterjeszti azt a tudást, minőséget,
amely az adott csillagokban kialakult. A csillaganyagból kapott információs és anyagi örökség
megváltoztatja a lineáris lassú és folyamatos fejlődést, felgyorsítja a változást és átrendezi az
élet felszíneit. Bár a más rendezettség kifejlődéséhez, a tér jelentős átalakulásához a korábbi
átlagos éppen anyagba épülő tudatos minőséget vissza kell bontani, azonos rendezettségűvé
kell tenni, hogy ebből az ismét könnyen formálható lélekanyagból az értelem új átlagos és
tartósabb anyagi minőséget építhessen. A Galaxisunkban, de még azon kívüli nagyobb
változást a szupernovává alakulás, a csillagok elhalása, átrendeződése megindítja a részvétet,
az együttműködést, és hatalmas területen térben megváltoznak a szimmetriák, és a viszonyok.
Amikor a közelmúltban a legutolsó ismert szupernovává válás 2005 ben kifejlődött, az
Indonéziai térségben azonnal, jelen időben megváltoztak az erőviszonyok, és az addigi
szimmetria, egy másik szimmetriába fejlődött. A Cunamit is okozó rétegátrendeződést
kétségtelenül a csillagrobbanás váltotta ki, miközben másik frekvencián igen erős napkitörés is
kifejlődött, 2005 júniusban észlelt a vadászebek, a Messier 51 (Örvény-köd néven ismert
galaxisban). Egy másik szintén 2005-ben decemberben a Nyilas csillagképben történt
szupernova fénye csak egy nappal később érkezett meg, mint az általa a fotonoknál is
gyorsabb frekvenciákon megérkezett energiahullám, amely a délkelet-ázsiai földrengést és
cunamit kiváltotta. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a hatásterjedésnek nem a legfelső,
csak az általunk mérhető legfelső szintje a fotonok fénysebesség átlagával történő áramlása. A
részecskék sebessége a tömeg méretétől és az indító háttérnyomás különbségétől is függ,
valamint a környezeti közeg minőségétől, rendezettségétől és állapotától, attól is, hogy benne
milyen azonosságban vannak jelent a robbanáskor felszabadult részecskék, és attól is, hogy
ezek egymást erősítő hullámai milyen lendületgyorsításokat hoznak létre. Nagyon nagy erejű
robbanás esetén, amikor a környezeti közegben már megfogyatkoztak a magányos kicsi
részecskék, amikor már nagyobb közös tömegekbe épültek, a legfelső frekvenciák mindig
szabadabbá válnak, tehát ezeken a frekvenciákon, ilyen minőség hiányában sokkal gyorsabb a
kiterjedés.

Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján
2005. Február 19, szombat, 13:17:38 | Kategrória: Világűr Idézet az Internetről.
A délkelet-ázsiai földrengés után egy nappal, tavaly december 27-én az egész Tejútrendszerre ható
"csillagrengés" történt. A tudósok most hozzák nyilvánosságra, hogy mi is történt pontosan két
hónappal ezelőtt.
A csillagászok egészen meglepődtek, amikor az emberiség által észlelt valószínűleg legnagyobb
energiájú explóziót figyelhették meg Kepler híres 1604-es szupernóvája, csillagrobbanása óta a
Tejútrendszerben. A mostani csillagrobbanás 50 ezer fényévre történt tőlünk,- de érdekes módon már
másnap észlelték??? De gyorsan jött ez a fény???

Miként a nagy San Franciszkói földrengés idején is nagyon erős volt a naptevékenység, sok
idegen anyag került a napba, hasonlóan most is ez történt. A szerző megörökítette a leírásában
azon a megfigyelési idő óta legnagyobb napkitörést, amely az elmúlt ismert időszakban a
legnagyobbnak számított. Lásd az alábbi beemelést. Az Aspektus 4, A gravitáció és az idő
törvényei c. korábbi könyvből, a 2. részből, az időjárás és a téráramlás 250. oldal körül
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található anyagból e könyvbe is beemeli a szerző a 2003 őszi nagyon erős napkitörés általa
megfigyelt, feljegyzett dolgait.
Érdemes megjegyezni, hogy nagy valószínűséggel ezt is valahol csillagrengés, szupernova
átalakulás előzhette meg, amelynek öröksége információs részecskeszél formájában, többféle
eltérő frekvencián haladt át a térségünkön, és érkezett be a bolygónkba és a Napba is.
Miközben a csillagrobbanás egyes elemei, olyan magas frekvencián átszáguldottak a terünkön
és az időnkön, hogy az áthaladó, magas áthatolóképességű életanyag a bolygónk túl kicsi
fejlettsége miatt nem okozott közvetlen kölcsönhatást, ellenben a fejlettebb Napban igen. Ezért
a Föld által közvetlenül megértett dolgokon kívül az anyai Nap utólag adott információval
lényegében elmagyarázta az utódainak, hogy milyen esemény történt a távoli térben, az
miképpen változtatja meg a Napcsalád és a benne fejlődő utódok életét. Miközben a Föld is
vette az információt, ezek a belső, a részletek felbontásában fejlettebb rétegeiben más
frekvenciákat és eltérő következtetéseket vontak le, mint a sokkal érzékenyebb részecskékkel
kölcsönhatásba kerülő, a kisebb energiaszintű, de gyorsabban terjedő információkat is megértő
kisebb, környezeti részecskék. A belsőbb materialista rétegek lényei, lehet hogy csak annyit
értettek az egészből, hogy örökséget és energiát kaptak, de a sokkal érzékenyebb elporladtabb,
a téridőre sokkal jobban rálátó részecskék az idős távoli rokonnal érzelmileg is azonosultak.
2003. október 24.-én egy kisbolygó vagy nagyobb aszteroida nem teljesen elgázosodott
anyaga érkezett a Napba, amely napfoltot, területi lehűlést okozott. A TV-k az esti
műsorokban jelentették, hogy erős ionszél, részecskeáram várható, amely európai idő szerint
kb. éjfél körül éri el a Földet. Az esemény várható közvetlen hatásai a Neutronbomba
robbanásához hasonlóan, térirányú gyors neutronzápor, majd elektronfelhő és ionizáció a Föld
körül. Mágneses és közvetítési zavarok keletkezhetnek, az egészségügyi problémák
fokozódása várható. Az esetről a fény frekvenciáján gyorsan érkező részecskeáramlás
észleléséből szereztünk tudomást…
Az eseménnyel kapcsolatos feljegyzésre érdemes észlelések:
Moetrius 2003-10-25-én írja e sorokat közép-európai idő szerint 19 órakor. Az óra átállítása előtti
napon vagyunk. A Napban történt változás első ionszele ideért. A számítógép akadozik, a
memória lelassult, a kurzor akadozva lassan vihető, a sorok között nehéz közlekedni. Az
ismerős és baráti körben konfliktusok alakultak ki, pontosabban korábban elnyomott
felhalmozódott feszültségek kipattantak. Kapcsolatok bomlottak fel, az egyensúlyhiányos
emberi mezők egészsége veszélyeztetettebb.
Moetrius gyakran észlelte, hogy a számítógép sokszor szubjektíven viselkedik, az eltérő
reakciókra nem volt eddig elfogadható magyarázata. Feltételezhetően az elektronika fejlődése
eljutott abba az érzékenységi körbe, amelykor az ionos áramlás dezinformációnak számító
megváltozása már eléri a számítógép érzékelési lehetőséget. A könyvek írása során gyakran
történt szövegrendezési szerkesztési zavar, amely ezek szerint (és a számítógépes vírusok
hiányában) a Napszél és az ionos áramlás jelentősebb változásának tulajdonítható.
Feltételezhető, hogy a Nap általunk nem látható részébe is gyakran érkezik jelentősebb
mennyiségű intersztelláris anyag, amelyet nem észlelünk vizuálisan, de a keletkezett ionos
szél, a szokatlan részecskeáramlat a környezeti áramlásokról a Föld felé terelődhet.
Valószínűen ezeket érzékelte a számítógép, amelyeket még meg tud különböztetni a saját
memóriájában tárolt jelektől, de éppen a megkülönböztetés, a jelek kiválogatásának a
szükségessége lehet az oka a memória leterheltségének. A tapasztalás részben megnyugtató,
állandóan ki vagyunk téve az intenzívebben változó részecskeszélnek, de ez nem okoz
egészséges élőmezőknél lényeges egyensúlytalanságot. Ez azonban nem vigasztalja az
egyensúly hiányban erősen, vagy és rosszabb eredő felé változó érintetteket.
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2003. Október 26. 8 h. 41 perc. Az óra visszaállítása után. A részecskeszél mikrohullámának a
derékhada elérte a Földet és környezetét. Moetrius térde hasogat és a megerősödő
izületfájdalma jelzi, hogy a részecskeszelet a szervezete is észlelte. A számítógép sokat késik.
A betűk beírása után néha csak két másodperccel később jelennek meg, így nem látható és
nehezen szerkeszthető a szöveg. A következő napokban megfigyelhető változásokból kiszámítható, hogy
mely frekvenciatartomány az, amelyik legjobban zavarja a számítógép elektronikáját, és mely az emberi
egészséget.

2003 November 28. A napfolttevékenység folytatódik. A legerősebb naptevékenységi
kategóriákba sorolják az eseményeket, amilyenre csak nagyon ritkán kerül sor.
Rendkívül erős az ionszél nyomása, és ha a Föld felé irányul alaposan eltorzíthatja a
magneotonszférát, a Föld élővilágát is védő részecskehéjat, a terünket határoló rétegek térbeli
alma alakját. Két Japán műhold tönkrement, több elektronika meghibásodott az ionszélben.
Moetrius számára bizonyossá vált, hogy egy kisbolygóból, vagy középesnél nagyobb
aszteroidából származó töredékek nagyobb tömegű maradványai, azaz egy egész meteorraj
csak részben elgázosodott maradványa érkezett a Napba, amely folyamat már a nyár elején
megkezdődött. A történtek alapján teljesen megérthető a folyamat, amelyet Moetrius a
korábbi könyveiben, az Aspektusban és a Sík és a térben, valamint e könyvben is kifejtett.
A 2003-as év nyarának kiemelkedő szárazságát az okozta, hogy az most napfoltokat és
feltételezhetően flereket is okozó nagyobb darabokból álló mezőmaradványok, elgázosodott
előőrsei már a nyár elején, tehát hónapokkal a napkitörés előtt elérték és felfűtötték a Napot.
A meteoritek eredeti anyagmezőjének a széttöredezése során közel azonos pályán de a
meteoriteknél gyorsabban áramló apróbb részecskeszél előőrse és gáz állapotú főtömege, már
hónapokkal előbb elérte a Napot és elkezdte annak a hevítését. A Nap folyamatosan kap az
ekliptika és a térítők körüli anyag közvetlen beáramlásával olyan törmeléket, amelynek a
többsége még a korona elérése előtt nemcsak elgázosodik, hanem az egységnyi kis tömeg
elenyésző tehetetlensége miatt hamar felveszi a korona hőmérsékletét és áramlási irányát. Az
ilyen anyag ezért a napkorona külső felszínét a beérkezéskor nem hűti le jelentősen, de ha
időben növekszik a sűrűsége, a beérkező energiatömege, ez a változás időbeli arányának a
növekedését eredményezi. (Ha túl sok hideget nyel el a Nap, a torka megfázhat, és gyorsabb ritmusra váltva
magasabb hőmérsékletre kerülve belázasodhat). Ha a kisbolygó, vagy a nagyobb aszteroida méretű mezők
közelednek a bolygók közötti spirálpályán, a számukra kijelölt ekliptikán a Nap felé, a gravitációs erők árapálya a
közeledés körei közben feltöredezi a mezőket. A korábban hatalmas forgó sziklákként téridős utazást tevő mezők
az útjuk végéhez közelednek. A Naphoz egyre közelebb keringő (de jelentős önálló anyagforgalomra és részecske
kibocsátásra még nem képes) anyagtömeg nagyobb része folyamatosan felőrlődik, de ennek ellenére azonos
határréteget képező spirálpályán, az anyagszállító spirálfolyókon áramlik a számára kijelölt nyelő, a Nap felé. A
főtömegről leváló kisebb részecskék tehetetlensége kisebb, mint a nagyobb tömegben maradóké, ezért a
spirálpályán a Napba áramló intersztelláris és solláris eredetű szél a gáz halmazállapotú részecskeanyagnak,
sikeresebben gyorsítja fel az áramlását és a változását. Ez miatt a szét és felbomlási fázisnak tekinthető folyamat
időben elnyúlik, az anyag a méretétől is függően nem egyszerre érkezik a Napba. Előbb az apróbb felgyorsult és
elgázosodott anyag érkezik be a napkoronába, elsősorban az egyenlítői vidék környékére. Az anyag a közelítő
pályán egyre gyorsabb változásba, felbomlásba kezd, amely során a keringés elején még hideg állapotból a
határrétegek keresztezésekor többször jelentősen felmelegszik és lehűl, végül a feltöredezést követően a többsége
elgázosodik. A Naphoz közeledve szakaszosan nő a sebessége és a hőmérséklete, de ennek ellenére a
napkoronába (annak a hőmérsékletéhez képest) relatív hideg állapotban kerül be. A gázállapotúvá vált, felbomlott
és elpárolgott anyag a kisebb tehetetlensége folytán még könnyen felveszi a korona elérése előtt annak a
hőmérsékletét, és ez miatt nem hűti le jelentősen a korona felületét. Ráadásul a nagy sebessége miatt ez a gáz
nemcsak hónapokkal előbb éri el a korona felületét, hanem a koronán könnyen szétterül, nagyobb felületen oszlik
el, és a napszél is könnyebben megkeveri. A Nap folyamatos anyagcserét folytat, de ez csak idealizálva
folyamatos, a valóság az, hogy az anyag beérkezése csak statisztikailag egyenletes. A szakaszokban nagyobb és
kisebb darabokban, nem teljesen egyenletesen beérkező anyag, egy átlagnak tekinthető arányban ér be a Napba,
de ez az átlag hol gyorsabban és nagyobb tömegben, hol lassan és időben kevés eleségként érkezik be. A Nap is
tart néha fogyókúrát, néha pedig jókat lakmározik. Ilyenkor a statisztikai átlagnál nagyobb mennyiségű anyag
érkezik be azonos idő alatt, amely a már leírt változásnövekedéseket okozza.
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Az eltérő ritmusú fogyasztás is sokszor természetes, de ilyenkor a környezet is nagyobb változásterhelést kap.

A napkitörés további fejleményei:
2003-11-05. A számítógép napok óta váltakozva működik, nem győzi szelektálni a jeleket.
Hol lassul, hol normálisan működik. Az elektromos zavarok folytatódnak. A hírügynökségek
jelentették, hogy minden idők (a megfigyelési lehetőség óta) legnagyobb napkitörését
észlelték. Az energiaértékére jellemző, hogy a műholdakon a kitörést figyelő műszerek
kiakadtak, nem volt ekkora energiaérték bekalibrálva a mérési tartományukba. Moetrius
szerint az általa várt anyagtörmeléknek valószínűen a legnagyobb, még el nem gázosodott
anyaga érkezhetett be a napba. Szerencsénkre ez nem a mi síkunkban történt, a napkitörés oldalirányba, az
ekliptikától kb. 30 fokos szögben északra történt. Ha ez volt a legnagyobb törmelék, akkor az azonos
pályán érkező, a mező feldarabolódásából származó töredékek okozta becsapódások ezzel (a
most becsapódott meteorcsoportra vonatkoztatva) véget érnek. Ha még van, lassabban áramló,
időben későbben beérkező nagyobb anyag, akkor az utóvédként érkező meteoranyag
széttöredezése a múltban következett be. Az azonban nem szükségszerű, és nem törvényszerű, hogy a
legkésőbben beérő anyagok még egy nagydarabban érkezzenek be. Lehetséges az is, hogy nagyobb egységként
lemaradt a csoporttól, eltérült, de később az árapályerőktől mégis feltöredezett. A statisztikai lehetőség azonban
fennáll arra, hogy az utóvéd, sokkal nagyobb darabban egyben érkezik be. Ha ez megtörténik, az még ennél is
nagyobb kitörést okozhat, amely komoly veszélyhelyzetbe hozhatja a naprendszer élővilágát.
A következő napokban a mágneses zavar hullámokban folytatódik. Érdemes lenne megfigyelni a frekvencia
tartományt, azaz az időbeli hullámsűrűséget,amelyek energiasűrűsödésként és ritkulásokként követik egymást.

2003-11-09. Moetrius izületei erős fájdalommal jelzik, hogy a szokatlan erejű napkitörés
hatása az izületekre ható frekvenciasűrűségben elérte a Föld térségét. Mivel hasonló erős
fájdalmai az előző években is előfordultak, ez felveti annak a szükségességét, hogy
visszamenőleg megnézzük az előző évi gyulladásokkor a napfolttevékenység intenzitását.
(Ehhez tartozik az, az ismeret, hogy az író fogamzásakor (1949 nyarán) nagyon erős naptevékenység
volt, amelyet követően a születés évében Pécsett melegrekordot mértek. A fejlődési idő kezdetén a
szerző szinte a Nap energiájában fürdött, a Nap gyermekének is tudhatja magát).

2003-11-20. A Napkitörés ismét működik, amely azt is jelenti, hogy a most napba került nagy
tömegű meteorraj utóvédje érkezhetett be. Az, hogy ilyen sok késéssel érkezett azt jelentheti,
hogy jelentősen eltávolodott a főtömeget képező főcsoporttól, amely megerősíti, hogy a raj
nagyobb darabja már régen széttöredezett és eltávozott egymástól. Ilyen nagy tér és időbeli eltérés
csak akkor lehet, ha a széttöredezés elég régen akár száz évekkel ezelőtt, egy korábbi napközeli álláskor történt.
Az akkori gravitációs kölcsönhatás valószínűen távolabbi pályára, a múltba segítette, amelyből csak most ért a
társai által már átélt jelenbe.

2003-11-25. Napok óta gyönyörű napsütötte ősz van Magyarországon. Az átlagos napi
hőmérséklet 10 fokkal melegebb a sokévi átlagos napi középhőmérséklet. Az utolsó napkitörés
alacsonyabb frekvenciára lassult részecskehada csak most hatolt be a Föld magnetoszféráján
át, az ionoszférákba. A megérkezett részecskék miatt megnövekedett impulzussűrűség
szükségszerűen emeli a bolygó hőmérsékletét, ezzel a belső feszültségét is, de ez nem
törvényszerűen egyenlően az egész földtekén.
Tehát a mért és műszerekkel is ellenőrzött időszak legnagyobb napkitörési sorozata, majdnem
fél évig az általunk észlelhető frekvencián gerjesztette a Napot és a napcsalád tagjait, de ezt
követően felfutó változás a lineáris időben évtizedekig befolyásolja a Föld rétegeiben az
erőviszonyokat, és az életáramlás eredőjét. Feltételezhető, hogy ezeket az időben sűrűsödő,
felénk közeledő eseményeket, a Nyilas galaxisnak a tejúton áthaladása és párosodása kelti. A
régi és már túl nagy belső feszültségű, túl gyorsan fejlődő idős csillagok elhalnak, lebomlanak,
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fiatal és szabad részecskék szabadulnak fel, áradnak szét a környezetben, energiát és
információt is szállítva az elhunyttal kellő azonosságú, kölcsönhatóképes környezetnek.
A távoli csillagok, a korábbi szimmetriák átalakulásai tehát kiváltják a Föld rétegeiben
kialakult, már nem megfelelő szimmetriák változásait. Ilyenkor az eredők egy része erre, a
másik részük arra dől, és a változás felelevenedik. Ilyen erős térszimmetria változásokkor
hasonló szimmetria változások történnek az emberi és más szervezetek szimmetriájában,
amely a lemeztáblák rétegeinél kialakult erőviszony változásokkal analóg módon
megváltoztathatja az emberi szervezet lemezeinek az egymáshoz képest már túl feszült
állapotát. Az Isiász és egyéb, gerinc és csontokat, a csípőizületeket érő hatások, mint pl, a
lumbágó szinte azonnal felerősödnek, mikor a kialakult lokális szimmetriát támogató,
valamelyik irányba eltoló szervezetek energia és információs, a továbbfejlődést segítő
utánpótlása lecsökken. Ilyenkor az adott frekvencián megérkező hideg, vagy melegfúziós
eredőjű többlethatások a bizonytalan állapotú térrészeket, testrészeket, az atomok, a molekulák
és a sejtek szintjén is, (de valószínűen jóval ezek alatt és ezek felett is) változással, újabb
szimmetria felvételével reagálják le, és a szervezet valamely szintjén a már elöregedett sejtek,
molekulák elhalnak. Ez megszakítja a szervezeti folytonosságot, és ezzel fájdalmat okoz azon
a helyen és ideggócban, amely a legerősebben érintett a lokális átalakulásban. Mivel a
szervezetben áramlik az információ, és a megváltozó atomok, sejtek stb. is további
változásokat okoznak, a szervezet ilyen események után a megszokott belső fejlődésnél
kívülről gerjesztve gyorsabban fejlődik. A szimmetriahiányossá váló atomok, molekulák,
sejtek és fehérjék azonban a változásban szaporodnak, a tulajdonságaik és az információik
feleződnek, keverednek más antitársat képező mikro és makro szervezetek információival,
amelyekből egy kicsit eltérő valóság fejlődik ki. Az információs részecskék tovább
szaporodnak, feleződnek, keverednek, és végül többszörös feleződés után az érzékelési szint
alá kerülve elmúlik a fájdalom. A szervezetben keletkezett rossz érzés, az érzékeny
hidegfúziós, törékeny idegsejtek, a neuronok által érzékelt fájdalom szimmetriába került,
melegfúziós, elfolyósodásra képes, már nem törékeny, képlékeny állapotba került. A
melegfúziós társ szeretete, energiája semlegesítette, felmelegítette a szervezeteket, és
helyreállította a kialakult érzelmi folytonosság hiányát. Ez mozgatja a változást, ez vezéri az
életet.
Mivel az információs hullámok a térben lévő csillagokon, bolygókon és más azonos
frekvenciákon változó információ hordozó szerveződéseken megtörnek, azokról részben
visszaverődnek, megkeverednek, eltérülnek, ezért a beérkező információk rendezettsége nem
az általunk megismert lineáris rendezettségű. Néha elavult már ismert információs részletek az
egyik irányból későbben érkeznek, és csak akkor erősödik meg a megértés, amikor mind a két
előd szervezet analóg, azonos irányba erősíti egymást, pontosabban az utódnak szánt közlést.
Ennek a legszebb példáját láthatjuk a Napba beérkező energia és információs hullámok
szimmetriájáról, amelyet a Spörer szabály megismertetésénél mutattunk be. Ha ez az
információ egymáshoz képest késik, ha eltérően értelmeződik, ha az utódban nem kerül
szimmetriába, akkor abban szimmetriahiány, megértés hiány, téves értelem fejlődik ki. Ez
történik akkor is, amikor két szülő, felmenő, nevelő teljesen ellentétesen értelmezi a világunk
eseményeit. Ha az apai frekvencián és az anyai frekvencián nem azonos információ áramlik,
akkor az valószínűen nem kerül az utódban szimmetriába, azaz megértésbe, ezért mind a két
információ addig fog benne keringeni, amíg valahol lokálisan szimmetriába nem kerül. Ez
azonban csak együtt lehetséges, tehát a beérkezés és a megértés ideje közben dezinformáltság
és bizonytalanság fejlődik ki az utódokban. Ebben segít a több dimenzió. Nemcsak a szülők
felől áramlik a tér történéseit közvetítő információ, hanem a még élő nagyszülők felől is, és a
lemenők felől is érkezik értesülés, amelyek egyaránt hatnak a térben változó életszereplőkre.
Ha a rokonoktól kapott, és a környezetből érkező, egymással szemben befelé haladó
információk kellően azonosak, akkor az utódban szimmetriába kerülhetnek, maradandó
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impulzus, lenyomat formájában elraktározódhat az impulzusban keletkező utód neutrinókban,
neuronokban. Az impulzus azonban kettős könyvelésű következményt ad. Egyrészt beépít a
dolgot végre megértő szervezet fejébe, testébe, vagy aurájába egy megértett, nagyobb
sűrűségűvé váló, ezzel tudásként, megértésként leülepedő, elraktározott információs
részecskét, másrészt a megértést és a beépülést a környezet felé visszajelzések indulnak az
impulzusnál lerajzolt térirányban a kellő azonosságú környezeti szereplők felé. A
visszajelzések, mint fiatal és még csak igen, vagy nemet, esetleg ist tudó részecskék azonban
egyre több hasonló, analóg, tudásba, majd értelembe fejlődő információs részecske épül. A
szervezetbe épülő nagyobb sűrűségű anyag, a megértés felé fejlődik, de a testtömegbe
elraktározott részecskék információi sokszor egymással is ellentétes, az a kívülről nem, vagy
kisebb mennyiségben érkező lineárisabb életidő alatt tovább tisztul, tovább kering, és tovább
szelektálódik, mígnem kristálytisztán megértett, nagyobb energiasűrűségű szimmetriába nem
kerül. A neuronokban beépülő fehérje állomány, az agyzsírok és olajok mint nagyon gyors
választ adó folyadékkristályok nemcsak őrzik a beérkezet, a szervezetbenvalahol fellehető
információk szállítóit és tárolóit, őrzőit, hanem pontosan megjegyzik a kulcsszavakat, a
fellelési helyeket, a szervezetbeli koordinátákat és címeket, vagy és az egyéni azonosítókat. Az
információs részleteket szállító részecskék a szervezet bármely részében keringenek, a pontos
és napra, másodpercre kész, szinte jelen idejű nyilvántartásban azonnal felkutathatók. Ha
azonban már elhaltak, felbomlottak és eltávoztak az eredeti ismereteket, történeteket őrzők,
akkor nehezebb a szanaszéjjel áramlott utódaikat felkutatva, a töredékekben továbbvitt
örökség eredeti részleteit összerakni. Ilyenkor a reakcióidő megnő, a tudati válasz késik, és a
beérkező információ sokszor nehezebben érthető, töredezetté, hiányossá, a képzelettel (kisebb
részinformációkkal) kiegészítendővé válik.
A már túl sokféle és egymással összefüggésbe nem építhető információ, vagy a szervezetek
belsejében a hőenergiát visszanyerve, az információkat kitörölve, semlegesítve az életet nem
zavaró állapotban maradhatnak, de leginkább kisebb, információ felvételére alkalmas fiatal,
majdnem üres memóriájú, csak ösztönös ismeretekkel rendelkező részecskék fiatal részecskék
formájában kiküldetnek az életbe. A még a külső környezetben nem ismert fiatal információ
hordozókat kiengedik a környezetbe, míg a vidéken fejlődő, ottani információkat gyűjtőket a
belsőbb térrészekbe küldik tapasztalatot szerezni. Ezt ismerjük anyagcsereként, életcsereként.

Végül hogy ne csak a makrokozmosszal foglalkozzunk, nézzünk meg egy a Föld és a Nap
áramlási szerkezetével is analóg ábrát, amely az emlősök csontjainak a találkozásánál
kifejlődő melegfúziós szervezeti állapotok és a hidegfúziós áramlatok, valamint a közöttük
kenőanyagot képező izületi folyadékot mutatja be.
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Az izületek és a csontok, az egymáson
elmozdulást, elfordulást engedő csontrészek, nem
egyforma sűrűségűek. Az alsó csont valószínűen
nagyobb sűrűségű, ezért erősebb jobban bírja a
nyomást, míg a felső inkább a másikhoz képest a
húzást. A déli féltekei részt képező porcrészen
sarki kidudorodás látható, amely megmutatja az
anyagi részecskék kirakódási, pótlódási irányát. A
felső hidegfúziósabb eredőjű csonton ehhez képest
negatív bemélyedés található, és a két meleg és
hidegfúziós állományt átlagos, nagy azonosságú, a
terheket együtt viselő izületi folyadékot és
nyálkahártyát képező folyadék állapotú részecskék
választják el egymástól. Az egymáson elmozduló
átlagos porcrészeket, a térítőknek tekinthető un.
növekedési porchatár felületek választják el a
hidegfúziósabb eredőjű, rendezettebb irányba
áramló, ridegebb, törékenyebb csontszár részektől.
Az izületeknél a szilárd anyagok közül a
legnagyobb rugalmasságú a, nyálkahártya mellett
alatt és felett lévő, nagyon egyenletes sima felületű
porcrészek, a nyomást átvevő rétegek határolják.
A nagy egészségkönyv 549. oldalán a természetes izületet ábrázoló eredeti analóg rajz
található.
A melegfúziós időszak felé fejlődés elnőiesedéshez, túlkeveredéshez és ezzel kaotikus
állapotok kialakulásához vezet.
A kopaszodás és a belső tisztulás felerősödése.
Amikor egy szervezet észleli, hogy már túl magas az életterében a változás sűrűség, és az
átlagos szerveződések számára teljesen kiszámíthatatlanná vált az élet, megkezdődik a rend és
a rendezettség tudatos növelése. Miközben a szervezetből a szabad és indulatos részecskék
füzérsugarakat, szőrszálakat és hajszálakat is építő kiáramlása felerősödik, ez csak akkor
lehetséges, ha a szervezet más részei befelé áramolva egyre nagyobb belső sűrűséget hoznak
létre. Ez elkülönülés felé fejlődést hoz létre, amelyben a vegyes páros, túl mélyen egymásba
keveredett, egymás életét már nem segítő, hanem zavaró szervezetek szétválnak, és
megkezdődik a belső tisztulás. A böjt, az önmegtartóztatási is ezt a folyamatot segíti.
Ha a folyamatot megérteni szeretnénk, gondoljunk a téli fagy beálltára, amikor a felszíni vizek
befagynak, és a melegfúziósabb alsó rétegek e jégkéreggel elszigetelődnek a külső hidegfúziós
rétegektől. Lecsökken a keveredés lehetősége, elkülönült szélsőséges állapotba fejlődnek az
egymástól elszigetelődő, hideggé és férfiasabban rendezettebbé fejlődő, és a melegfúziósan
nagyobb életnyomásra kerülő alsóbb rétegek. A vizek felszínén képződő jégrétegek
megakadályozzák a légcserét, a jegek alatti vizekben csak a merőlegesebben érkező hatások
jutnak be, a srégen és alacsony szögből érkezők lesiklanak, visszaverődnek, elterelődnek. Ez
egyszerűsíti az életet, és bár nagyon megnöveli a jég alatti rétegek életnyomását, a vízben és a
vízben lévő szervezetekben ez együtt fejlődik magasabbá. Ha ilyenkor feltörjük a jeget, főleg
kicsi víz esetén a jég alatti nagyobb nyomás hirtelen lecsökkenése miatt a halak és a lebegő
életmódú lények egy része a benne oldott gázbuborékok kitágulása miatt felfúvódik, embóliát
kap és a felszínre lökődik. Valószínűen ez csak azokat az elhaló, lebomlás és a hidegfúzió felé
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fejlődő szervezeteket érinti, amelyek nem a nagyobb belső tömeg sűrűség, hanem a
melegfúziós, nőies, Orgon életbuborék minőség felé fejlődtek. A differenciálódásban a
megfelelő szimmetriában maradt, a szervezetükben a jót és a rosszat egyenletesen elosztók
nem fúvódnak fel, és nem sűlyednek a vizek legalsó, hidegebb, oldott mérgező gázokban
telítettebb rétegeibe, hanem a köztes rétegben és átlagosabb, szimmetrikusabb állapotban
maradnak. A vizek aljra süllyedők a nehézfémekkel dúsított, mérgezett alsó rétegekbe
fejlődnek, és ha e szezont túlélik, akkor e nehézfémek a környezetből beépülnek a
szervezetükbe, de egyúttal a léghólyagokba épülő negatív balansz, gáztömeg felhajtó ereje is
nő. Tehát a halak is differenciálódnak, továbbfejlődnek, a belső minőségükben
felhalmozódnak a nagyobb sűrűségű nehézfémek, amellyel nemcsak a sűrűségben és a
tudásrészecskében is fejlettebbé válnak a felszínen lévő, vagy ide felkerülő, visszafejlődő
szerveződésekhez képest, hanem azoknál okosabbá, azokra nézve mérgezőbbé, az egyre
fejlettebb részecskéik idővel a ragadozó halakban feldúsulnak.
A melegfúziós térrészekből származó, azaz az energiában és a testsűrűségben gazdagabbá,
egyedibbé vált ördögibb részecskék is megindulnak a saját, nagyobb azonosságú életterük felé,
miközben az angyalibb, a környezetből származó részecskék is megkezdik a visszaáramlást a
saját eredeti, külsőbb élőhelyeik felé. Az átlagos rétegek lebomlanak, pontosabban
elvékonyodnak, megszilárdulhatnak, azonos rendezettség és nagyobb ellenálló képesség
alakulhat ki, a szélsőséges rétegek szélsőségei, az anyagcsere, a belső rétegek hűtése, és a
termelődő gázok elszállítása, és a külső rétegek fűtése, a talajba vagy a jég alá rekedő hő
hatására erősödnek.
Az emberi szerveződések több életszakaszt átívelő fejlődés következtében ilyenkor
megkopaszodnak, a kiáramlás után a feleslegessé váló haj kihullik, a szervezet a felső energiát
befelé engedő rendezettségűvé válik, a hidegfúziós részecskékben megokosodik, férfiasodik,
de a centralizáció, a hidegfúziós részecskék folytatódó beáramlása miatt fokozódik, az
elterelődés, az oldalirányú szőrösödés felerősödik. Mivel az ilyen emberek szíve könnyen
kérgesedik, megkeményedik, a jó és a rossz bennük elválik, ezen fejlődési életszakaszukban
egyértelműbbé és határozottabbá válnak. Miközben a szervezet alsó részében egyre
melegfúziósabb életnyomás alakul ki, a szexuális étvágy, a vonzerő és a gerjesztettség is
fokozódik, a testi szervezet felső része éppen ellenkező irányba fejlődik. Miközben a
merőleges a külső férfiassá váló hideg környezetből a merőleges atyai és anyai hatások még át
tudnak e kérgen hatolni nem merőleges hatások vízszintes irányba elterelődnek, a
szervezetben kifejlődik, leegyszerűsödik a szent keresztáramlás. A sokféle rendezettség
lecsökken és az igen vagy a nem állapotára leegyszerűsödnek a döntési lehetőségek. A
megkopaszodó szervezet sokkal határozottabbá válik, a kétkedés elmúlása, az egyértelmű
tudati rendezettség kialakulása üzleti sikerekhez vezet. A lamináris áramlások felerősödésével,
a köztes, még szimmetriában lévő szigetelő réteg vastagsága és a szimmetriasík térben, síkban
kiterjedő felülete is megnő. Ilyenkor az alacsony szögben a tájat bevilágító Nap sugarainak az
elterelődése miatt a centralizáció, a radiális irányú beáramlás csökken, amely idővel a
szervezet belső melegfúzió felé fejlődött alsó rétegeiben is lefékezi a nyomás növekedést a
túldifferenciálódást. Az alsó rétegek sűrűsödésének a lefékeződése, majd megfordulása, a
belső rétegekből kibomló hidegfúziós részecskék eltávozása során az alsó és a külső rétegek
életnyomása csökken, megindulnak a lamináris felszíni és felszín alatti áramlások a nagyobb
nyomású helyek felől a még nem telitett kisebb nyomású helyek felé. Amikor az áramlási
szimmetria, az egyenlőség az egyre magasabb szögben beérkező fény miatt kialakul,
lecsökken a radiális és lamináris irányú különbség, és a kásássá váló jégrétegek olvadni
kezdenek, jelzik, hogy közeleg a telet követő napéjegyenlőség ideje, a tavasz.
Megindul a természet a centrumokból a kifelé, a még szabadabb környezet felé a vándorlás, az
éhség és a nélkülözés térhódításával párhuzamosan a föld szeretete és a Földművelés is
felerősödik, és a centralizáció csökkenésével a vidék ismét életre kel. A tisztulási folyamatban
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a legfejlettebb szervezetek is közös platformok alá gyülekeznek, sokféle társaság, szervezet
alakul ki az életminőség javítására, az élet megmentésére, a jobb együttműködésre. Az
elszegényedő államokban létrehozzák az öregek, vagy a Bölcsek tanácsát, azaz azokat a már
neutrális, de sok információval rendelkező szervezetek még nem mindenki által ismert
rendezett tudati információit keresik, ezek kifejlődését segítik, amelyek eredményesen
megkereshetik a kiutat az élet és a szervezetek mély válságaiból.
A bölcsek tanácsa?
Az egyre mélyülő Európai és Magyar válság miatt, Magyarország államfője is létrehozta a nemzeti
közösség életét segítő Bölcsek Tanácsát, amelynek a szerepe a válságból a kiút kitalálása, segítése. A
Bölcsek azonban nem ennek születnek, hanem az életben a magas szimmetriában maradókban az érzés
és a tudás egymással sikeresen szimmetriába kerülők értelmében, tapasztalataiban kifejlődnek. Amikor
a sikeres belső eredő szimmetriában maradó idős szervezetek éppen az élet tömegfelezői állapotában, a
legnagyobb szimmetria, és a legkisebb lendület állapotában vannak, még megfelelően látják azt, hogy
honnan indultak, milyen dolgok voltak jók az életnek a korábbi, előbbi szerveződési állapotokban, és
már azt is látják, hogy hová tartanak. A nagyobb rálátás és a megértés, az érzelem és a tudás megfelelő
szimmetriája bölcsességet ad, de ez nem a kinevezéssel születik. Ha sikeres a valódi Bölcsek, a
szélsőséges környezetben is értelemmel bíró állapotban maradók felismerése és kiválogatása a már
nem elsősorban csak magukkal törődő szervezetek, a még jó lelkek, a hibák feltárásán, a kijavítható
életszerveződési hibák kijavításán, és a közösség nagyon lecsúszott átlagának a felemelésén
munkálkodhatnak. Nem a cselekvés a feladatuk, az a nagyobb lendületben levőké, hanem a jó
áramlási életirányok, a jó célok felismerése és megmutatása. Moetrius, mint más hasonlóan széles
rálátást szerző, másoknál éppen több bölcsességet kapó szerveződés az isteni részecske közösség
segítségével képes ilyen irányokat megmutatni, és másokat is a többségi életnek jobb irányokba terelni.

A szervezetek sokféleségből tisztulása tehát a differenciált nemiség és a szaporodás
felerősödésével, az átlagos, széthúzó állapotok csökkenésével jár. A bolygók tömegszintjén
ilyenkor a vegyes légköz lebomlása és elveszése, erősebb differenciálódása fog kifejlődni,
miközben azon a belső rétegekben maradó részecskék, amelyekről az eltávozók, a még kellő
lendületben lévők, a kifelé továbbadott híreket és a visszajelzéseket szállítók elrugaszkodnak,
egyre jobban besűrűsödnek, a saját minőségükkel egyre nagyobb azonosságúvá, túl nagy
lokális térsűrűségűvé fejlődnek. Amikor az új tavasz megérkezésével a kiáramlás és a tisztulás
növekedése közben a szervezetek eltávozó tehetős (még kellő energiával és lendülettel
rendelkező) részecskéket kibocsátó füzérpályái, a füvek kinőnek, a hajzat megerősödik,
megnyúlik, egyre több belső részecske települ át a rendezettebb környezetbe kellően beérő
külső életcsatornák köré, miközben a belső életcsatornák is sűrűsödnek. A testet borító, addig
a vegyes átlagos részecskék landolására, szolgáló füzércsatornák, a testi szőrzet ismét
kifejlődik. A befelé áramlók miatt a belső változássűrűség ismét felerősödik, majd a
tisztulással az egyértelműbbé és azonossá váló kifelé áramló azonos rendezettségi irány miatt
az élet ismét kellően egyértelművé, kisszámíthatóbbá, rendezettebbé válik.
A belső szervezeti félrészben a befelé áramlás és az elosztás rendjét megtartó szervezetek
számára szabad utat biztosít e rendszer, de az energiavesztést, a kifelé áramlást a kellő
azonosságú szervezet határfelületén felerősödő zártabb felület eredményesen meggátolja. A
tágabb környezetben hazát és életteret váltani kényszerülő hontalanokká válóknak, lásd a
Holland mélyföld víz alá kerülését, szabad áttelepülési, betelepülési lehetőséget, honfoglalási
lehetőséget enged.
Az egér, a macska, a kutya, az élőrétegünk nagyobb azonosságú lényeinek a fejlődési
irányai:
Az emberi életszinten történő differenciálódás a farkas vagy a bárány, a ragadozó, vagy a
szelíd irány felé fejleszt, amely rendszerint kisebb tömeggel és eltérő tulajdonságok
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szelekciójával jár. A farkasok és a ragadozókká válók a mind nagyobb fogyasztás, a gyorsabb
anyagcsere és a melegfúzió felé fejlődőknek, csökken a test tömegűk, nő az izomzatuk aránya,
sűrűsége, nő a rugalmasságuk, és még az emberi életben – ha a nagyobb szintű szelekció valamiért
késik – kifejlődnek, meghosszabbodnak a szemfogaik. A melegfúziós irányba gyorsabban
fejlődő emberi élet már az életében egyre több húst fogyaszt, és biztosra vehető, hogy a
következő szimmetriába kerülésben, az életváltás periódusában a szervezetben lévő
melegfúziós eredőjű részecske többség a befelé differenciálódás útját választja. Ehhez azonban
a részecskéi egy részétől, a kifelé áramlókról el kell rugaszkodni. Amíg a kutya, a disznó és a
majom a mindenevő felé fejlődés az átlagos szimmetriaszint közelében nagyobb azonosságú
eredő felé halad, és rendszerint az élőrétegben maradva lassabban differenciálódik, átlagosabb
eredőben fejlődik, addig a ragadozók irányába haladó fejlődés egyre kisebb testtömegre, egyre
szelektáltabb tevékenység felé fejlődik. A kutyánál a macska a melegfúziós irányban
fejlettebb, rugalmasabb, gyorsabban reagáló, de a magtermés fogyasztására szakosodott, a
macskánál a szaporodó képességben és sok apró résztulajdonságban fejlettebb, gyorsabb egér
már még kisebb tömegű, még rövidebb életciklus idejű, de nagyobb szaporodású. A fogyasztói
irányhoz képest visszafelé fejlődés, a szelíd bárány, a kecses őz, a megbízható ló és az erős
elefánt, vagy az átlagos víznél nagyobb energiatartalmú, gyorsabban változó fehérje
részecskéket, tejet termelő tehén, amelyek visszatérnek a fű és a fotonenergia hasznosítására,
közvetlen tovább sűrítésére. Mivel lassabban telő nyugodtabb, kevesebb impulzus eseményt
élnek át, ezért nagyobb azonosságú testtömeget, és valószínűen kisebb aurát fejlesztenek. A
mérhető gravitációs tömeg az átlagos szimmetriafelülettől való testtömeg súlyponti távolságra
is utal, tehát az azonos szimmetriafelülethez igazodó lények annál nagyobb testtömeg
fejlesztésére, megtartására képesek, minél távolabb van a tömegfelezőjük a közös szimmetria
felületétől. Nem így a levegő kisebb energiaszintű, kisebb energiasűrűségű rétegeinek az
akrobatái, a madarak, akiknek valószínűen a kicsi tömeg ellenére kellően nagy az elporladt
aurája. A repülést, miként a rovaroknál és a nehéz bogaraknál, az aura szimmetriafelülete
segíti.
A ragadozók szükségessége, a rossz irányba fejlődő, a szimmetriát tartósan elvesztő, nem
helytálló, azaz ellenérvekkel nem megtámasztott információval rendelkező szervezeteknek a
jelen állapotából eltávolítása, lebontása, kijavítása, átalakítása, korszerűbb, az adott jelenbeli
környezetben is nagyobb szimmetriában fejlődő fiatal szervezetekké alakítása. Az
élőrétegekbe, lendülettöbblettel, vagy és valamilyen hatástöbblettel, pl. a sűrűség felé fejlődő
szerveződésekbe, az elfogyasztott életanyaggal beépülnek a környezet befelé áramló,
szimmetriahiányos információi, amelyekkel javítják a saját szimmetriájukat, a magukkal
hozott szimmetriahiányos állapotokat teljesebbre kiegészítik. A már ismert, a szervezetben
szükségtelenné váló, elavult, öreg, korszerűtlen életanyagokat és információt még mindig
tartalmazó maradványt kiürítik magukból, azokat a náluk a (tudati) felbontó képességben is
fejlettebb belső rétegek felé továbbítják. Ez az anyag nemcsak energiát, hanem felbontható,
részekre szedhető, kielemezhető, fűtésre és további szelekcióra is alkalmas információt is
továbbvisz magával.
A bárányok szükségessége, hogy miközben fogyasztják és magukba építik a náluk kisebb,
tudatlanabb, csak részinformációkat ismerő de hívőbb részecskék fű szervezetekbe társulásait,
azok érzései és tudása bennük összegződik, eközben a saját testükben felhalmozott
információkkal táplálják az élet náluk valamiben, Pl. a fogyasztásban fejlettebb ragadozóit. A
bárány tehát anyag és információ fúziót hoz létre, épít, eközben igénye és étvágya szerint
szelektál az elvárásainak és a hiányainak megfelelőbb hatóanyag tartalmú fű szerveződések
között. A ragadozók is szelektálnak, érzéseik és vágyaik szerint fogyasztják a nekik tetsző,
vagy a többieknél rosszabb szimmetriával rendelkező fűfogyasztókat. A fotonokban és kisebb
részecskékben érkező energia és a fűben felhalmozódó tudás és tapasztalat egy része
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szükségtelenné válik a bárányokban, ezért azok e felesleges, a szelekció maradékát kiürítik a
szervezetükből, és hasonlóan a ragadozók azon melléktermékeket, a szervezetük által nem
hasznosítható, nem megváltoztatható rendezettséget, amely a szervezetükben gyengítik a
kialakult szervezeti rendezettséget, ragadozói képességeket, adottságokat szintén kiürítik
magukból. A ragadozóban hasznosult, beépült, átépült információhordozók, a bennük addig
kialakult rendezettség egy részét átadva részben felvették az új lakótérben elvárt áramlási
rendet, elvárt értelmezési rendet és tovább végzik az új szervezetben kapott életszerep,
beosztás szerinti tevékenységét. Hasonló történik az emberrel az étel fogyasztásakor. A több
érzéki lélekkel rendelkező vegetáriánus szerveződésekben felszaporodik a szelíd minőség, az
információ, hogy szelídebben éljünk, ne fogyasszunk húst, azonos minőséget, de ék nem
ismerik az életáramlás, a természet rendjét. A több húst fogyasztó emberekben kifejlődik a
ragadozó ösztön, mint a folyamatosan hússal etetett kutyában. A szervezet tömörödik, egyre
több húst, egyre gyorsabban lebontható hatóanyagokat követel, míg el nem éri az élet-halál
következő szimmetriafelületét, az általa ebben az állapotban és rendezettségben át nem léphető
potenciálgátat. A szervezet ilyenkor lebomlik, erősen differenciálódik, és egy része kifelé, a
kisebb tömegsűrűség felé, kifelé szállítja az ott még nem ismert információkat, más része
pedig a gyorsabb fejlődés, a részletek egyre nagyobb felbontása felé fejlődik.
Miközben a szerző, Moetrius értelme kitisztul és a környezet változásaira egyre neutrálisabban
reagáló, a jelen valóságát és az élet összefüggéseit kristálytisztán értő, a testben erőben
meggyengülő egyre több, de érzékenyebb elporladt lelket tartalmazó szervezetté fejlődik. A
hidegfúzió felé erősödő személyi szelekcióban a szervezetét egyre nagyobb mennyiségben
elhagyják a több erővel és energiával, cukorral rendelkező, de e szervezetben a jelen
állapotában feleslegessé váló, a túl tiszta és átlátható rendszerben megmaradni nem képes, de
az életnek erőt adó ördögibb, gyorsabban változó fiatalabb részecskék. Az érzékeny és
mindenre reagálni képes tudati és értelmi állapot, az elporlódó minőség tehát elszakad az
egybeépült, egymással összefonódott anyagtól, és miközben az értelmi részecskékben egyre
jobban kiteljesedik, az erőben szimmetriahiányossá válik. A kezdeti szimmetriában, a
fogantatási ponttól a hidegfúzió irányába fejlődő, elporlódó, a durva hatásokra egyre
érzékenyebb szervezet, idővel mint szinte anyagtalan, nem egybefonódott princípium, túl
rendezett információként, értelemként elkülönül az élet többi, kellően keveredő, vegyes
jelenben élő, változó részétől. A kisebb anyagsűrűségű, a környezetbe elkülönülő elme, ha
nem ad a környezetnek a túléléshez, az időbeli szimmetria és a folytonosság megtartásához
hasznos információt, életpéldát magára marad, a feleslegessé, haszontalanná válik. A benne
kellően nem megbecsült erős részecskék az ilyen szervezetet magukra hagyják, az ilyen túl
rendezett neuron halmazt elkerülik a több változást, több meleget, szeretetet igénylő, és a
folyton manipulált jövőt nem megismerni akaró melegfúziós részecskék. A kifelé fejlődés
azonban melegfúziós eredőt és újabb társulási lehetőséget ad azon külső hidegebb, kisebb
részecskesűrűségű környezetben, amely felé az ilyen, a testtől való elváláskor, a belsőbb
élőréteg felé elrugaszkodókról kifelé lendülő lélekrészecskék tartanak. Az elporladással magas
értelmi felbontó és megértő képesség felé szervezetek a külső rétegekben még nem nagy
anyagsűrűségbe épült térrészbe visszajutva friss és kellő tudati felbontású információt visznek
az ottani élethibák kijavítására. A halálkor kialakuló szelekció azonban nemcsak a múlt és a
jövő állapotában lévő rétegekben fejleszt, hanem a szervezet sok részecskéje, ha nem a fele- a
jelen állapotában lévő nagy azonosságú szervezetekbe megy át, elsősorban a nagy genetikai
azonosságú utódokba és még élő társakba, esetleg a szülőkbe az előző szervezettség elmúlását
követő egy éven belül nagy többségben átáramlik. A lebomló szervezetekben a még fiatal és
nagyobb életrugalmasságú részecskék többsége nem bomlik fel, nem hal el, csak élethelyet, és
szerveződési környezetet változtat. A makroevolúcióban, az élet- halál váltáskor csak
felgyorsul az a természetes szelekcióban a lineáris időben is folyamatos fejlődés, átalakulás,
differenciálódási folyamat.
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Az értelem elkülönülése, miként az érzelem és a tudat, a lélek és az anyag elkülönülése a
sokszintű térben eltérő irányban a szélsőség felé is fejlődő elkerülhetetlen folyamat, állapot,
amely csak akkor válik a jelen állapotban változó élet hasznára, amikor a benne felhalmozódó
speciális egyediség eredménye, az összefüggés és értelem, a megértés segíteni tudja a rossz
irányba fejlődő jelen állapotának a szimmetriába hozását.

Gondoljuk át a szervezetek külső látképét kiformáló, az élet felszínén kialakuló állapotokat.
Miközben a befelé áramló szervezeti félrészek, egyedek elkülönülnek a kifelé áramló
félrészektől és az egyre gyorsabban változó, egyre melegebb környezetben elnőiesednek,
maguk is egyre gyorsabban változóvá válnak. Közben a kifelé áramló, egyre nagyobb saját
azonosságú, lehűlő, összehúzódó, a hidegebb térben életbuborékként kiáramlás után belülről
tömörödő nőies részecskék feltelnek, majd megférfiasodnak, és az azonos áramlási cél (a
közös már jó irányok) miatt egyre nagyobb azonosságúvá válnak. Az átlagos (a látható)
életfelszínek a túldifferenciálódásban kiürülnek, a bolygók is átmenetileg megkopaszodnak,
elvesztik a lebomló, szabaddá váló, az átlagos élőrétegtől kifelé eláramló, fűszálakat, hajzatot,
fákat építő átlagos részecskéiket, amelyek a lehűlésben már a felületes, elégtelen felbontással
szemlélő megfigyelők által nem látható tömegméretű, sokkal kisebb térméretre visszahúzódó,
besűrűsödő, az aurában áramló férfias részecskékké fejlődnek. A hidegfúziós részecskék, ha
elérik a szökési sebességet, vagy elindulnak más, az életváltozásra még alkalmas, rájuk igényt
tartó, őket jobban megbecsülő kifelé lévő szervezetek felé, pl. a bolygó és a naprendszer
terében a jobb életfeltételeket adó külső élőrétegek, pl. a termoszféra, vagy nagyobb
indítófeszültség elérésekor a környező bolygók felé. Ilyenkor az várható, hogy a közeli, a
kifelé lévő szomszédos élőrétegekben, életbuborékban a befelé áramló változtatóképességgel
rendelkező részecskék növelik a változás és a tömegsűrűséget, a változatosságot és miközben
szimmetriába kerülnek a fejlődő rétegbe kifelé áramlókkal ezzel felgyorsítják a fejlődést. A
volt átlagos rétegekből, az életbuborékok erősebb differenciálódásakor, a tőlük kifelé eső
rétegekbe az ott élőknél melegebb, nagyobb térfogatra kitágult elnőiesedett, gyorsabb
fejlődéshez szokott az egyediségben fejlettebb melegfúziós részecskék, Orgon életbuborékok
áramlanak ki. Az átlagos élettérben, élőrétegben a vegyes állapotból lebomló és befelé fejlődő,
részecskék, sokkal hidegebbek, számítóbbak, nagyobb lendületűek, tömörebbek,
centralizáltabbak, mint a belsőbb rétegekben velük szimmetriába kerülő, hozzájuk képest
melegfúziós, sokkal egyedibb, töltöttebb, ördögibb részecskék. A belsőbb és a külsőbb
rétegekben felgyorsuló fejlődés árát a volt átlagos réteg fizeti meg, amelyet elhagynak a
differenciálódással más élettérbe vágyó részecskék. A részecskék mennyisége valószínűen a
tömegében nem változik, csak a különfejlődésre alkalmasabb környezetbe áttelepül. A nemi
állapot, a fejlettség, csak viszonyítás és a belső áramlás kérdése. A belsejében túl magas
hőmérsékleten változó, elnőiesedő szervezetekből menekülnek az ilyen pokoli körülményeket
nem jól viselő hidegfúziósabb, lassabban gondolkodó, az ottani magas változás sűrűséget még
kellően a tudattal követni nem képes részecskék. Miután elvégezték a dolgukat, a belső
elnőiesedett, már nem az isteni szabályok szerint működő, túl gyorsan szaporodó, a fúzióban
megszaladó élettér lehűtését, megtermékenyítését, szabályosabb, a tudatban rendezettebb
életre kényszerítését, vagy elmenekülnek e számukra pokoli térből, szervezett rendszerekből,
vagy maguk is olyanná válnak és alkalmazkodnak az új életterükhöz.
A menekülés egyik útja, ha a külső látható életfelületek közelében elakadtak, a felszín felé
törekvés, a forró pokoli életszíntér mielőbbi radiális irányú elhagyása, elpárolgás e veszélyes
környezetből, míg a sokkal nagyobb kezdeti lendülettel, furfanggal, ügyességgel, számítással
másoknál mélyebbre hatoló, a tényleges megtermékenyítést, a célt, a belső térrészek ellátását
sikeresebben elvégző legnagyobb kinetikai lendületű hidegfúziós részecskék tartós
párkapcsolatra léphetnek a nagyobb mélységben sokkal nőiesebb, őket sikeres szimmetriába
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hozó melegfúziósabb szervezetekkel. Amikor a legbelső, legnagyobb változássűrűségű
környezetbe kerülők sem bírják már az élet feszültségét, a túl nagy különbséget, a közös
szimmetriától túl nagyon eltávozást, akkor a rövidebb utat választva a szervezetek belsejében
lévő, gyors kimenekülést lehetővé tevő idegcsatornákba menekülnek, és a tudatban, vagy az
életben kiégett, más dolgokban elbutult szervezetek ezeken áramlanak vissza a saját
megszokott, kiszámíthatóan változó hidegfúziósabb, rendezettebb környezetükbe.
A már pokoli hőmérsékleten változó csillagoknál a hidegfúziós csillagok melegfúziós
szervezetekbe tartó aszteroida spermái végzik el a megtermékenyítést, a jobb és szabálytartóbb
életprogrammal beoltást, de az emberi szerveződési szinten, a nők legmelegebb, már kaotikus
méhéig hatoló férfias részecskék feladata, a már erősen tüzelő, fogamzóképes, kaotikus női
szervezetek, szabálytartóbb, az energiatermelésben, a rendezettség megtartásában jobb férfias
részecskékkel megtermékenyítése.
Akár úgy is tekinthető a megtermékenyítési folyamat, hogy a belső térben, miután elvégezték
a feladatukat, teljesítették az isteni célt, az idegen tudati rendezettségű állományukkal
megfertőzik a megtermékenyített szervezetet, amely kellően fejlett ellenérdekelt
antirészecskéket mozgósít a behatolók semlegesítésére. Az érintetté válók, egymással
kontaktusba kerülők, az egymás információjával, genetikai anyagával megfertőzött, átlagossá
váló, egymást semlegesítő vegyes párokba szerveződnek, de mivel már a melegfúziósokhoz és
a hidegfúziósokhoz képest is mássá váltak, ezért mindkét homogénebb (meleg, belső, és
hidegfúziós, külső) élőréteg kitaszítja magából az átlagossá váló szervezeteket, párokat,
családokat. Ez miatt a vegyes szervezeteket létrehozó párok a két eltérő szülői, felmenői
rendszer közös határára kerülve azokat genetikailag összekötő átmeneti élőréteget kezdenek
építeni, miközben a későbben ide épülő utódok által lassan kiszorítódnak a legideálisabban
változó szimmetriafelületről a melegfúziósabban, gyorsabban, vagy lasabban változó külső
térrészekbe.
Amikor egy bolygószintű szervezetnél az elöregedett átlagos élőréteg, (életbuborék) mint
nálunk a bioszféra lebomlik, a bomlásból származó melegfúziós irányba fejlődő részecskék
egy része a rétegtől befelé eső, időben gyorsabban változó, az egyediségben és a
bonyolultságban fejlettebb, nálunk a talajhoz közelebb lévő élőréteg, az antenoszféra felé
távozik, és ettől kezdve az időben gyorsabban, de kisebb tömegbe épülni képes mikrovilágot
szaporítja. Az ilyen egymásra épülő részecskék lendülete fogy, el és fenntartandóvá, de a
perdületük sokszor nő, és egyre alaposabb megfigyelővé, a tudatban az információkat jobban
felbontóvá válnak.
Az átlagos szimmetriafelülettől távolodás esetén romlik az élet nagyobb és vegyes, átlagos
tömegbe épülő képessége, a víz állomány a szimmetriától távolodva vagy részecskékre bomlik
és elpárolog, vagy lefagy, szilárdabb és inaktívabb állományba épül. A mikrovilág felé
fejlődésben a vér és a szervezetek belső állományai, az energiában sűrűsödnek, a
pókszabásúak, a csótányok, a rovarok egyre kevesebb vízzel, és egyre több kitin jellegű, és az
energiában dúsabb nagyon gyors, nagyon fejlett alszervezettel telnek fel. Az időben
gyorsabban változó mikrovilág felé fejlődés, a kellően szimmetriában maradó, vagy újabb,
más szimmetriát találó alszervezetek mikrobákba épülő lehetősége.
A bioszféra differenciálódása azonban nemcsak a belső élőrétegek tömegszámát gyarapítja,
hanem az életre egyre alkalmatlanná váló lebomló szférától kifelé lévő élőrétegekét, pl. a
termoszféra tömegszámát is folyamatosan növeli. A lebomló, az életnek egyre rosszabb eredőt
adó átlagos élettérből eltávozó részecskék kifelé fejlődő, nyugodtabb, lassabban és még a
megérthetőbb múlt állapotában fejlődő életteret kereső mennyisége a termoszférába, vagy
azon át a külsőbb rétegekbe távozik, de eközben változtat a környezeten, amelyen áthalad,
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amelytől maga is változik, és a megkezdett irányba továbbfejlődik. A kifelé elrugaszkodó
részecskék jelentős része, a fiatal és dinamikus fejlődésbe kezdő életszférában, a
termoszférában szimmetriába kerül a külsőbb rétegekből befelé áramló analóg téridős
struktúrába fejlődő, hozzávetőleg azonos ütemben szaporodó, közel azonos fejlettségű
részecskékkel, amelyek tudjuk, hogy impulzus és szaporodás, letelepedés és lamináris
rétegáramlásba terelődés a következménye. E réteg fejlődése is felgyorsul, és a vegyes átlagos
állományából lebomló bioszféra szerepét egy idő után átvéve az átlagos, vegyes állapot, a
jelen életlehetősége felé fejlődik. Ilyenkor a régi bioszféra jellegű átlagos élőréteg lebomlik,
és a helyén keletkező impulzus differenciálódásában új ég és új föld, és közöttük új utódréteg,
azaz a férfiassá váló külső réteg, és a nőiessé váló belső réteg szerelmi összeérésében új közös
szimmetriában lévő rétegcsalád szerveződik. A párosból megérthető folyamatban az utóddal
hármas réteg fejlődik, és a párost övező külső, idősebb, a családdal egyesülő még élő felmenői
rétegekkel együtt (a statisztikai eredőjében, átlagában) hétre szaporodik az együttfejlődő rétegcsalád.
A szaporodás egyúttal dominanciaváltáshoz is vezet, mert a folyamatban a már gyermekes,
utódréteggel (szervezettel) rendelkező fiatalabb család a dominancia felé, míg az idősebb
felmenői szervezetek ettől elfelé fejlődnek. Ez azt feltételezi, hogy a családi hármason kívüli
térrészben fejlődő idősebb generáció következő, külsőbb élőrétegei, szerveződései, kétnegyed
részben még jelen vannak a külső élettérben, és ezen irányból stabilizálják a környezetet,
védik a már közös családot, de részben már az utódokban, részben a külső környezet felé
kieresztett részecskékben fejlesztik a közös jövőt.
A felosztódó addig közös rétegek elcsatolásakor, a korábbi bioszféra életbuborékjának a teljes
lebomlásakor, (elpukkadásakor) amelyet globalizációként élünk át, a bioszféra egy része az
elöregedő, de ezzel elnőiesedő melegfúziós idősebb antenoszférához (az gyorsabban fejlődő
melegfúziós felmenőkhöz) kapcsolódik, más része pedig a külső és dinamikus fejlődő, a volt
bioszférához képest hidegfúziós termoszféra élőtömegét gyarapítja. A két egymáshoz képest
eltérővé váló réteg közé azonban a felületi keveredésben egy új fiatal, átlagos vegyes élőréteg
ékelődik, kerül, fejlődik, amely a két eltérő térrészből származó, egymással párkapcsolatba épülő
részecskék és vegyes utódaik mindkét, anyai és apai térrésztől, életbuboréktól, életszférától,
azaz szervezettől mássá fejlődnek. E részecskéknek ettől kezdve a legnagyobb azonosságuk a
közvetlen felmenőikön kívül egymással alakul ki, ezért lassan az időben és a köztes térben is
felszaporodó új réteget képeznek. Az új Antenoszférává és az Exoszférává fejlődő
melegfúziós nagyszülők utódjának a szülőkké váló bioszféra és termoszféra régóta fejlődő
nászában megszületik a közös gyermeke, a heteroszféra család, életszférapár utódja. A
bioszféra és a termoszféra elődei lebomlásának az oka a feleződés, de valójában az elöregedést
okozó együttműködő képtelenség annak a következménye. Az idős párok tagjai egyre
távolabb kerültek a kezdeti szimmetriától, és ahogy az egyikük utódba átépülése folytatódik,
növekszik, a másik szimmetriahiánya ennek megfelelően nő. A volt bioszféra a folyamatban
megváltozik, olyan téridős fejlettségű, szimmetriát vesztő élethelyzetbe kerül a bolygónk e
rétege, amely nem kedvez az általunk megismert, megélt átlagos életforma megmaradásának.
A tömegében növekvő Föld folyamatosan sűrűsödik, egyre nagyobb teher járul a belső
rétegekre, és amikor eléri az élet nyomása a megöregedett alsó rétegek teherbíró képességét
egy tűrési határt, ha nem akar összeroppanni, (a szaporodó földrengések jelzik ezen állapot
elérését) akkor a rárakódó részecsketömeg egy részét el kell bocsátania, el kell párologtatni,
szülnie kell, vagy idő előtt túl gyorsan fejlődő pokollá változhat. Ez a folyamat kívülről is
szabályozott. A folyamatban nemcsak a belső rétegek tömegsűrűsége növekszik, hanem az
azonos mennyiségben a külső rétegekbe kerülők száma is azonosan gyarapszik, és ezzel
nyomást gyakorol a könnyebben engedő, szegényebb, a környezetben élő felmenőkre és a
környezetet is tágulásra készteti. Ha a külső környezetben analóg szerveződések hasonló nagy
számban és állapotban vannak, akkor a kifelé terjeszkedés, és a befelé terjeszkedés is gátolt, a
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tér életet túltelítettsége esetén, visszaható következmény nélkül nem lehet a sokkal nagyobb
energiaszintű környezet terhére szaporodni, kitágulni. Az egyetlen engedett szaporodási,
életáramlási lehetőség, az idősebb szervezetekből az ott változó, még kellő életrugalmasságú,
lendülettel vagy és elegendő életnyomással rendelkező, de az idősebb felmenői
szervezetekben, élőrétegekben változó részecskék fiatalabb részecskék még nagyobb
szimmetriában lévő fiatal életterébe átvándorlása. A senki földjét az utódteret e szorgos
részecskék beáramlása teszi élővé, fejlődővé, lélekbe és idővel anyagi társadalomba épülővé.
Miközben az idősebb szervezetekben egyre csökken a szimmetriahiányos, páratlan részecskék
száma, ezek a fiatal utódtérbe áramolva őket megfelelő szimmetriába hozó, kiegészítő társakat
keresnek maguknak.
A környezet eközben a differenciálódó bolygó aurája is növekszik, tágul, egyre nőiesebb
Orgon részecskék viszik a hírt a planetáris környezetbe és a csillagtérbe, hogy egyre erősebben
tüzelő fogamzóképes bolygószervezet, vagy réteg fejlődött ki. A térben máshol kifejlődött és
ehhez képest már hidegfúziós eredő állapotban lévő szervezetek, a tejút galaxison éppen
áthaladó Nyilas galaxis férfias csillagjai, és a körülöttük életspirálban Ort-szerű övezetben
fejlődő hidegfúziós férfias aszteroida spermáik fogékonyak a kibocsátott ferromonokra, mivel
a szokásosnál melegebb környezeten áthaladásban már túl feszültek, az áramlásban és a
gyorsulásban elférfiasodtak, nemcsak indulatosan, hanem megnyúlva, megtermékenyítésre
kész állapotban, a farkukat csóválva haladnak át a galaxisunkban fejlődő téridőnkön.
Ha a szaporodás nem, vagy nemcsak az életszféra szintjén fejlődik ki, akkor a túl erősen
differenciálódó Föld bolygót befelé, a Nap és a Vénusz életbuborékja felé elhagyó, nálunk még
melegfúziós részecskék jelentős része hidegfúziós, átköltöző állapotba szerveződő részecskék
tömkelegét szállítja a hozzá képest sokkal melegebb, nőiesebb Vénusz bolygó élőrétege, és
életbuborékja felé. A fogamzó és a megtermékenyíthető képesség, a legerősebb
differenciálódás állapotában fejlődő, két ellentétes irányban áramló ionszférával rendelkező
Vénuszban, egy átlagos élőréteg, az utódjának a kifejlődése, (a fogamzása) most kezdődik, és
kell az energia, a sok építő részecske az utód élettér, szervezet felépítéséhez. A Nap külső
felmenői között az átlagos életlehetőséget, az ideális zöld zónát, a szimmetria felületét éppen
elhagyó Föld bioszférája, esetleg az aurája, a külső rétegek levetődésekor szimmetriát veszítve
elnéptelenedik, a szimmetriában lévő életteret igénylő átlagos részecskék ezért átköltöznek a
szimmetrikusabb irányba fejlődő, a nagyobb eredő szimmetria felé áramló testvéri bolygó
szerveződésekbe, a Marsra és a Vénuszba. A következő oldalon bemutatott ábrákkal segíteni kívánjuk a
folyamat megértését.

Ezek szerint a három közel egyidős bolygótestvér, a Vénusz most a szülés előtti állapotban, a nyár
állapota felé, a Földbolygó az ősz állapota felé, a Mars pedig a fiatal tavasz állapota felé fejlődhet. A
negyedik testvér, a kisbolygó övezetben már lebomlott az ősz állapotából, és már a külön fejlődő
nagyobb azonosságú tél állapotában fejlődik. Amikor ismét közös tömegbe egyesülnek a kisbolygó
övezet most külön fejlődő részei, ez már nagyon poros, melegfúziós, gázokkal telítődő Jupiterszerű
gázzal és porral körülvett bolygót fog létrehozni. A nagybolygók egy előző ciklus, valószínűen a
galaxis szimmetriasíkjának a kereszteződése előtti időben fogantak.

A Vénusznál, amely a szülésen már vagy átesett, vagy most fog átesni, a nagyanyai melegfúziós
nagycsillaghoz közeledve befelé haladva a jövő felé felgyorsulva veszítette el a szimmetriáját,
egyre melegfúziósabb, szélsőségesebb az élet, míg a hozzánk képest még hidegfúziós
állapotból az átlagos állapot felé fejlődő, a közös rendszerszimmetriához, az ekliptikához
ismét közeledő Marsnál javul az élet lehetősége, a jó irányba fejlődik az élet szimmetriája. A
Marsnál a korábban elveszett külső életszférák, a negyed részben a Földnek kölcsönadott
légköri rétegek, a föld bioszférájának a megtermékenyülése után ismét visszaépülnek, a
bolygók aurája és a változásuk felerősödik. Ez a Vénusznál meghozhatja a szülést, az újhold,
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(vagy holdak) kibocsátását, az ekliptikai tavaszi nagyévi szelek ez esetben felszakítják a
bolygó túlságosan is zárt, a Vénusz magzatot eddig az intersztelláris széltől is védő auráját.
A Vénusz jelenlegi állapotából, az élőréteg szélsőséges ellentétes differenciálódásából
megérthetjük, hogy mi fog a bolygónkra egy negyed nagyév múlva várni. A folyamat azonban
átmeneti, és bár néha ugrásszerű változással is jár, előre látható a nagyon pontosan fejlődő
folyamat alakulása. A Mars felszíne, jelenbeli élőrétege viszont ezen idő alatt az emberi és a
szerves minőség által is élhető és lakható, energiával feltöltődött átlagos élettérré válhat.
A lebomló földi életbuborékot befelé, az anyai Nap felé elhagyó részecskék más része a
túlságosan összekeveredett, átláthatatlanná vált Vénusz részecske állományát gyarapítja.
Amikor egy Nyilasbeli galaxishoz tartozó nagy lendületű megnyúlt férfias csillagok áthalad a
térségen, megváltoztatják a csillagtéri közeg nyomását, amely áramlásba jön, és megindulnak
a Vénusz placentájának a lebontását is megindító nagyév-tavaszi szelek. Miközben a
bolygószaporodás esetén a Vénusz a túl meleg nyárból a rendezettebb téli állapota felé
fejlődik, a Marsnál megkezdődik a marsi jégkorszak olvadása, előtörnek a gleccserekbe
fagyott, és a kéreg alatt eddig is csörgedező életfolyók. A Marson konszolidáció kezdődik, a
nagyévi téli álmából felébredő bolygón beindulnak a körfolyamatok, a nagyévi tavasz a
felmelegedés és a fejlődés megindítója kiteljesedik. Az átlagossá váló bolygó radiális irányba
fejlődve egyre közelebb kerül a szimmetriához, az ekliptikához, a Nap felmenőin
csillagszülőinek a közös zöld zónájához, de eközben elképzelhető, hogy az anyai Naptól egy
réteggel kijjebb és távolabb kerül, de mivel merőlegesebben kerül a fotonok szimmetriasíkon
terelt útjába, több anyai áldásban és másféle szimmetriában részesedhet.
A következő analóg ábra-páron bemutatásra kerül a földi élőrétegeket képező, egymásban lévő,
egymásnak testvéri, vagy az egymás mellett párkapcsolatban változó életbuborékok, a szférák rendezettsége,
és az is, amikor egy addig szimmetriában változó szféra az átlagos élet számára alkalmatlanná
válva lebomlik, az mindig a körülötte lévő, rajta kívül és belül lévő globalizálódó, a
tömegében ezzel szaporodó, differenciáltabbá vált életszférák részecske állományát gyarapítja.
A Földbolygó és az átlagos, éppen lebomló, szimmetriát vesztő bioszféra szülői rétegei:
A közeli hidegfúziós, a Napnak apai csillag iránya és határrétegei
A dinamikusan fejlődő
termoszféra a lendületes
tavasz állapotába fejlődik
A Földnek szülői
Nap, és a Vénuszi
élőréteg iránya

Az Anteonszféra a
melegfúziós életállapot végét
éli, nemsokára hidegfúzióssá
válik, a bioszférától kapott
részecskéktől némileg lehűl,
szaporodik és megnyugszik.

A hidegfúziós exoszféra,
éppen összehúzódik,
nagyapai élettérben és
befolyás alatt van
Apai szerveződés, a
Nap szimmetriatársa
és a Marsi élőréteg
iránya

A melegfúziós irányba
fejlődő, erősen
differenciálódó Bioszféra
nagyanyai élettérben és
befolyás alatt van

A közeli melegfúziós, domináns, a Napnak anyai csillag iránya és határfelületei
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A bioszféra felosztása, az alapítók felé visszacsatolása új szimmetriafelületet hoz létre, (lásd a
lila pontozott vonal), amely kezdetben csak egy vékony héj, elválasztó felület, amely azonban
idővel átlagos élőréteggé szélesedik. A bioszféra elhalása és osztódása két körülötte, rajta
kívül és belül fejlődő elődi réteget nemcsak elválasztja, hanem összeköti, családba, közös
szervezettségbe egyesíti. A keskeny vonalként kifejlődő új réteg tömegben növekedése,
kiszélesedése egybeesik a körülötte visszafelé fejlődő szélsőségesebb rétegek vékonyodásával.
A folyamatot legjobban a Napban megjelenő szélesedő csíkok, életszférák, élőrétegek ki és
átalakulásával lehet szemléltetni, lásd az Atlasz kiadó, Csillagászat c. könyv 110. oldalán
bemutatott Spörrer szabályt. A térítők az átlagos réteg lebomlása közben az egyenlítőhöz tolódnak.

A felmenői csillagokból kiáramló részecskék által létrehozott populációs energiahullámok, a
határfelületek tágulása változásra kényszeríti az egyre jobban összenyomott szervezeteket,
amely során az átlagos részecskék az egyenlítői szimmetriasíkon kiszorulnak a térből, és az
észak és a déli pólus felől már, mint nem átlagos, hideg, vagy melegfúziós, nemileg éretté váló
részecskék érnek vissza. A másik térfélen eltérő állapotban élők felé a vonzódás növekszik, de
egyben a kitáguló felmenői határfelületek is segítik az utód részecskéket egymás felé.
Az 1 ábrán az utódnak családi életteret, védő környezetet adó felmenői szervezetek magas
szimmetriában, együttértésben vannak egymással. Az átlagos, mindkét előd által információs
hatással (hatás és üzenettovábbító angyali részecskékkel) megfelelően táplált utód réteg az
egyenlítő környékén helyezkedik el és kellően széles. Az azonos irányban kifelé áramló, már
kellően neutrális részecskékkel keveredő, lágyan egymásba érő két felmenői réteg nem túl
meleg, nem túl differenciált, és bár a környezeténél jobban keveredik, az egymással egyetértő
részecskék továbbhaladás helyett az utódban adják le az üzeneteiket, az energiájukat. Ebből
fejlődik ki a széles nagy azonosságú, a szimmetriasíkon kifelé áramló melegfúziós réteg.
Amíg az előd szervezetek kicsi
energiaszintű, nagy azonosságú részecskéi, a fúzióban egyetértő rétegei érnek egymással
össze, addig a belső életövezetben, az egyenlítő körül a jó hatáseredő, és kevésbé differenciált,
nagy azonosságú, egymással egyetértő életeredő fejlődik ki. Ha a két felmenői szervezet az
átlagos állapotnál jobban közeledik egymáshoz, a melegfúziós központi réteg változása a
kölcsönhatási iránykomponenstől függően felerősödik, az időben gyorsabban változó réteg egyre
nagyobb életnyomásúvá, vagy-és egyre gyorsabban ki és szétáramlóvá válik. A felmenői
szervezetek, a külső élőrétegek további közeledése esetén, az átlagos, egy mással kellő
azonosságú, jól keveredő szabálytartó, a szimmetriasík közelében lévő életfelületen változó
réteg is differenciálódik, miközben a még szimmetriában maradó, megfelelően
neutralizálódott, semlegesített információs réteg egyre vékonyodik, a térítők környékén a
keveredés, az eltérővé válás felerősödik.
Más aspektusból az eddig két szélsőséges hidrogénatom által két irányban közrefogott,
(egymástól elszigetelve keringő) melegfúziós oxigénatom, a H2O, az átlagos (kék)
vízállomány, a sarki jegek elolvadása és a párolgás felerősödése közben, mint víz redukálódik,
vízgőz, majd később oxigén és hidrogéndús állapotú rétegekbe bomlik, közben a térítők mentén két
eltérő irányba keringő, áramló ionizált zöld réteg, nitrogént termelő szigetelő réteg fejlődik ki.
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A szimmetria síkra orientált szabálytartó állapot megváltozik, és a haploid, egyedben
együttműködő állapot, két pólussal és már nagyobb feszültséggel, áramlási irány különbséggel
rendelkező diploidba átszerveződő, ellentétes irányultságú ionizált állapottá fejlődik.
Lényegében az ilyen állapotba fejlődő szervezetre ható addig építő rendezettség, a feszültséget
felhalmozó, a két rétegbe sűrítő ellentétes rendezettséggé fejlődik. Két egyre nagyobb
életnyomású réteg egyre közelebb kerül egymáshoz, miközben a közöttük lévő vegyes víz
állapotú szigetelő réteg tovább fogy, és elképzelhető, hogy vastagabb jégkéreg keletkezik.
A harmadik képen már látható, megjelenő két fekete csík a Napban az erősebben differenciált,
önmagával nagyobb azonosságú, de a másik féltekén fejlődőhöz képest azonban egyre
nagyobb másságú északi és déli irány-polaritású egymáshoz képest eltérő, de az
életnyomásban egyre erősebbé váló élőréteg kifejlődését eredményezi. Miközben a térítők
mentén egyre gyorsabbak és lehűlők, és egymással szemben áramló paralelbe rendezettek az
ellentétes áramlások, ezzel csökken a változás sűrűség, ezért lehűlés, túl nagy rendezettség és
általános impulzushiány alakul ki. Közben a belső fő szimmetriasíkon egyre nagyobb az
ellentét, a korábbi átlagos, vegyes élet, mint elöregedett (információ) lebomlik. A negyedik
képen már látható, hogy az átlagos, magas szimmetriában lévő állomány lebomlott, az
átalakult, elpárolgott egyedei töltöttebb, indulatosabb részecskeként térnek vissza, és az
életsíkon fejlődő szervezettség már két egymáshoz közeledő, de egymáshoz képest eltérő
irányba fejlődő, eltérő neművé váló, eltérő ideológiájú szervezetre bomlott. Az elhalt előd
szervezet részecskéi lebomlanak, átpártolnak a külső rétegekbe, vagy és eltávoznak a lamináris
síkon kifelé, az elmúlás és más élőrétegek felé, egy túlfejlett, a szervezett rendszer közepébe
szorult korábbi vezető részük azonban nem a táguló életgyűrűn kifelé, a környezet felé
távozik, hanem a toroid belső neutrális idegcsatornáján át, amely közelebb és védettebb
menekülési lehetőséget eredményez. A szervezet belső csatornáin át kimenekülő, ezen át az
izotróp valóságba kerülő fejlettebb részecskék, ha nem bomlanak le a kiút keresésében, akkor
az izotróp szabad térben lévő, nehezebb, védetlen körülmények között változó, de tőlük
kevésbé fejlett társaik közé kerülnek.
Más aspektusból az életre alkalmatlanná váló, az előző állomány által elszennyezett lamináris,
szimmetriasík, a belső szervezeti részek, a gettósodó belvárosok elöregedése miatt, az átlagos
élet számára alkalmatlanná válik, ezért ők egyre kijjebb kerülnek, fokozzák az életáramlás
sebességét, ezzel növekszik a keringési pálya átmérője. Megjelennek a központi település
kitáguló határai, a környezet felé terjeszkedés, miközben a belső és már csak az ilyen
életkörülményeket is elviselni képes szegények, kisebbségek által lakható, élhető centrumok
részecske szervezetei, egyre erősebben melegfúzióssá válva megbarnulnak. A genetikai
állomány mássága az előző átlagos állományhoz képest növekszik. Az addig önmagádban is
szimmetrikus életsík, olyan kettős, diploid életsík-párrá fejlődik, amelyek együtt maradnak a
környezetet nem nagyon megváltoztató közös szimmetriában, a párosba szerveződő család
közös eredője válik a környezethez képest semlegessé, megtartható, azt nem gerjesztő
állapotúvá. Ugyanez a folyamat fejlődik kicsiben a megtermékenyült, melegebben tartott tojásban.
Az egyesülésként, a szaporodásiként vagy globalizációként ismert folyamat azonban nem áll
meg ezen a fokon, hanem a felmenői határfelületek, a kialakult, egymáshoz képest is eltérő
lamináris rétegek további közeledése közben a feszültség és a változássűrűség tovább nő.
A képek megértésével a férfi és a női réteg (szervezettség) egymáshoz közeledésének vagyunk a megértő tanúi.

Ha a felmenői rétegek, a már ellentétes polarizációjú, eltérő irányba áramló rendezettségű
határfelületek tovább közelednek egymáshoz, akkor a köztes térben a feszültség, a régen,
(vagy még nem) látott kedvesre várakozás, a vágy magasra szökik, és a neutrális szigetelő,
előd jégréteg eltávozásával kialakul a koitus, az egyesülés, a szaporodáshoz vezető impulzus
pillanata. Ez egyrészt hatalmas, addig egymással szemben áramló erőket szabadít fel, terelt
impulzus előtt nem látható, két addig különböző rendezettségű tömeget közös, megfoganó,
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kifejlődő, már azonos cél felé áramló utód rétegbe, szervezetbe. Az új utód rétegben az
egymással keveredő genetikai DNS szálak már egymásba fonódnak, és az impulzusba kerülés,
(a központi házasságkötő terem, és az őket összeadó lélek) helyétől kifelé áramlanak. Ehhez jó
ismerni azt is, hogy a két egymáshoz közeledő, eltérően ionizált élőréteg, egymás felé
domború szimmetriafelületen, azaz kúpos, a közepén élenjárókkal közeledik egymáshoz,
ezért mindig középen alakul ki a konfliktus, az impulzus, sül ki az ellentét, amely innen a
kezdeti pontról kifelé terjed. Ha a ciklus elején barna és melegfúziós volt a középen fejlődő
domináns réteg, akkor ez most felcserélődik, és az új ciklusban a volt barna átlagos, kevert
réteg lebomlik, helyette, pl, fehér, gyorsabban változó réteg fejlődik ki. Ez is megfigyelhető a
Napon a Spörer szabály váltakozásában.
Az egymással összekeveredő vegyessé váló új utódréteg egyre jobban sűrűsödik, egyre
nagyobb azonosságba keveredik, és a környezeti változástól elszigetelve, mostmár bentről
kifelé fejlődő planetáris, belső térben, a placentában a kiválasztottak a genetikai elitcsapatok
egyesülése, impulzusba és szerelembe, fúzióba keveredése után közös új rendezettség és
konszolidáció fejlődik ki. Az vegyes és jobban keveredő, sikeresebben elosztó új réteg tehát a
szervezet belsejében impulzusba kerültek és ott született melegfúziósok kifelé áramlása, és a
velük szemben még befelé áramló hidegfúziósokkal való vegyülésből fejlődik ki. Ez az állapot
az utódtér, (utód szervezet) megfoganásával, egy időhatár, fejlettségi határ átlépésével
(hangrobbanással) gyors és nemlineáris fejlődéssel kezdődik, majd a kifejlődés és a
megerősödés során, a legvédettebb placentáris térből az utód kikerül. A magzatbot védő burok
felszakadását egy fejlődési trend alakítja ki. Amikor a védett melegfúziós környezetet adó
méhben fejlődő utód tömege, életnyomása egyre nagyobbá válik, közben a szülői
határfelületek, és szervezetek, részben a közöttük növekvő új szervezetség hatására
eltávolodnak egymástól. A kifejlődő magzat egyre több figyelmet, egyre több teret, helyet
követel magának, és az anyaréteg, szervezet figyelme gyakran a kelleténél is jobban az
utódrétegre koncentrálódik. A hidegfúziós férfias réteg egyre jobban kikerül a centrális családi
térből, és növelnie kell az élettempót, a keringést, a növekvő családi létszám miatt egyre
messzebb kell elmenni energiát, hatásokat és információt begyűjteni. Miközben az anyai réteg
az aurájával továbbra is védi a megszületett utódot a környezet hatásaitól, a férfias hidegfúziós
szervezet egyre nagyobb körben áramlik, egyre gyorsul, egyre hidegfúziósabbá, férfiasabbá
válik a családi szervezet körül. Az anya és az apaszervezet, a két eltérő tudati, áramlási
rendezettségű élőréteg éppen annyira és addig távolodik egymástól, amínt az utód fejlődése a
növekvő élettér tágulását megkívánja. Ha azonban az előd szervezetek, élőrétegek nagyon eltávolodnak
egymástól, fennáll a veszélye és a lehetősége, hogy más szervezettel létesítenek párkapcsolatot, ezért az
anyarétegek, az anyákként ismert melegfúziós szervezetek gyakran csalogatják magukhoz a másik felet, a
ragaszkodás, a szeretet, az egybetartozás, a család összetartásának a bizonyítására, megtartására.

A Spörer szabályt is bemutató 5. kép után az ábra és az élet ismét az első képen bemutatott
átlagos réteg, a korábban domináns szervezethez képest attól eltérő sebességgel és eltérő cél
felé fejlődő utódréteg kialakulásával folytatódik, amely a felmenői rétegeket, a mindkettőtől
részben eltérő genetikai állományba szerveződő, mind a két térrészben, élőrétegben részben
idegen utód szervezet eltávolítja, majd idővel nemcsak összeköti, hanem elszigeteli egymástól.
Mivel a köztes térben fejlődő utódok egy idő után felnőnek, már egyik félhez sem tartoznak,
idegenné válnak az apai és az anyai környezetben, ezért új szervezetet, saját átlagos és már
védetlen, izotróp, minden hatásnak kitett életteret, élőréteget kell létrehozniuk, megtartaniuk,
abban élhetnek a szülői térrészek között. Miközben a szülői és még idősebb felmenői előd
élőrétegek kiszorulnak, majd az elöregedési folyamatban lebomlanak, az utódokba részben
átszerveződnek a közös, együttváltozásra alkalmas, kellő szimmetriában váltakozó élettérből,
az élőrétegből, az utódok megnőnek, önállóvá válnak, és idővel átveszik a megfelelően
szimmetriában tartható élettér felett az irányítást, a szervezett és együttváltozó átlagos állapot
megtartását.
már kifelé, a makrokozmosz felé távolodó volt centralista, hidegfúziós, férfias részecskék
melegfúziós állapotúvá válva ki és szétáramlanak a térben, a távolságok közöttük megnőnek,
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eltávolodnak, elidegenednek egymástól, a genetikai azonosság a fogantatás, az impulzus
pillanatától kezdve folyamatosan csökken az együttindulók között. Az elidegenedés és az
elporladás, a szétszóródás, éppen úgy mint a diaszpóra a megállíthatatlan része a valóságnak.
Az életben a meleg térrészekből, a szervezetekből kiáramló, a hidegebb, ridegebb,
energiahiányosabb valóságban lehűlő, összehúzódó, a korábbi barátoktól eltávolodó,
elszakadó melegfúziós állapotból a lassabban reagáló, hidegfúziós állapot felé fejlődő
részecskék, centralizálódó, a saját mikrokozmoszukba épülő, befelé áramló férfias, tömör, de
másoktól különfejlődő mikroszervezetekké válnak. Miközben azonban kifelé haladva
távolodnak a kezdeti azonosság a fogantatási hely mennyei terétől, a valódi mennyországból,
az anyai védettséget adó placentából, a védelmet adó családi szervezettől, egyre több
rendezett, idegen részecske és tudásinformáció, ismeret épül be a szervezetükbe, amelytől
lehűlnek, összehúzódóvá válnak, és a belül korábban kellően szabad tágas teret biztosító
Orgon életbuborékok, a belsejükben tömör, jobb térkitöltési eredőjű férfias, hidegfúziós
szervezetekké válnak. A kezdet terétől távolodás azonban közeledést eredményez egy másik,
nekik idegen, eltérő tudati rendezettségű szervezettséghez, egy másik élettérhez, amely eltérő,
a hideg és impulzushiányos környezethez képest sokkal magasabb változássűrűségű, amely
melegfúziós élőrétegeibe befelé áramolva már hidegfúziós, idegen, kisebbségnek számítanak.
A következő ábrán bemutatott hópihe szervezet rendszer jellemző áramlási, térszerkezeténél
kiválóan megfigyelhető a légtérben a fejlettebb élőrétegekbe befelé áramló mikroszemcsével,
tudásközponttal is rendelkező, - nekünk mikroszervezetek – 5. dimenzióba, a mikrokozmoszba
tartó áramlási rendje. A hópihe hidegfúziós szervezetbe befelé áramló részecskék, a saját aura
központi részét és az áramlási rendezettséget is kimutató térszerkezetbe szerveződnek,
amelyeknek a befelé haladó rendezettségű, nagyobb térsűrűségű centrum felé áramló
füzércsatornái között, míg a kifelé áramló, melegfúziós, kisebb térméretre és kisebb
térsűrűségre bomlott Orgon részecskebuborékok távolodnak a kellemesen hűvös környezetbe.
A hópihe szervezet folyamatosan hatást, információt és hőt cserél a környezetével, a
rendszer nemcsak az általunk is látható térszerkezetből áll, hanem annak melegfúziós,
tudásközpontja, és az átlagos energiaszinthez képest negatív energiájú, a változásban
megfáradt, kimerült, kifelé áramló részecskéi is vannak. (Lásd az Aspektus 8-ból, az Élet históriájából
átvett hópihe áramlási 49. rendszerábrát.)

Ez az ábra egy mikroszervezetet, egy mikrokozmoszt mutat be.
A kialakuló szerkezeti minta kirajzolja környező térben és időben változó
részecskemezőknek vagy és a csillagsíkoknak megfelelő pillanatnyi irányokat
és arányokat, és jellegzetes szimmetriájú anyagi struktúra, sík vagy
térszimmetrikus anyagi halmazba szerveződik. A látható anyagot
eredményező kirakódások a nagyobb áramlási sebesség miatt a csökkenő
nyomású kiáramlási ágakban (életcsatornákon) jön létre, amelyben a gyors
szaporodású részecskeanyag a DNS –spirálban párosodó utódai egyre
nagyobb térsűrűségbe, egyre nagyobb változtató képességgel rendelkező,
magasabb energiasűrűségű vegyes élő anyagba épülnek, hozzáépülnek a
meglévő térszerkezeti struktúrához.
Az ábrán bemutatott hópihében a szárak között
beáramláskor torlódás, a kifelé áramláskor, sebesség
növekedés és lehűlés történik. Ha a kiáramló ágak
átbocsátóképessége egy újabb részecske akadály, vagy
torlódás miatt szűkül, akkor az áramlás azonnal (a
növényekhez hasonlóan) oldalirányú hajtásokat, ágakat
növeszt, és a részecskék megkerülve az akadályt
azokon át áramlanak ki, vagy befelé a céljuk szerint. A
méret nem növekedhet a végtelenségig, mert a túl kicsi
szög alatt egyesülő, túlságosan felgyorsuló részecskék
már túl nagy sebességű áramlást okoznak, ezért
leszakadnak, nem épülnek hozzá a pihéhez. Míg a túl
nagyon megperdülők, vagy a túl nagy szög miatt
nagyobb elleniránnyal (mássággal) rendelkezők a
túltöltésük vagy a másságuk, a szimmetriavesztésük

49. átvett ábra:
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A hópihe mikrokozmosznyi élettér és aurája.

A többségi élettérbe kerülő kisebbségeknek a befogadáshoz, a rendezettség átalakulásához a
kisebbséghez tartozóknak meg kell járniuk a poklok Canossáját, át kell haladniuk a centrális
élettér átvilágító, szűrő, a rendezettséget átnevelő határrétegein, élőrétegein. Csak a megfelelő
tudati állapot, és a szükséges minimális rendezettség elérésekor, a környezetben folyó élet
megértésekor válnak alkalmassá arra, hogy már a szervezet belsejébe kerülve, onnan kifelé
áramolva, az együttváltozó közösség elismert érdemű honos részecskéjévé váljon. Ehhez
néhányszor szimmetriába kell kerülni a befelé és kifelé haladás közben, differenciálódni,
alakulni, formálódni szükséges, mígnem a saját rendszerben belül áramló már vegyes
részecskék meg nem értik az új közösségben a megtapadáshoz, az alkalmazkodáshoz és az
elismeréshez, a befogadáshoz szükséges szabályokat. Néha két-három életszakasz,
szimmetriába kerülés, genetikai felhígulás, átalakulás is szükséges, mire az elődöknek még
idegen környezet a beilleszkedő, migrált jövevényeket a harmadik generációban elfogadja. Az
elfogadási folyamatot később javítja, hogy a kisebbségek a másságuk, az eltérésük, az
érdekesebb egyéniségük, az újdonságuk, vagy éppen a belterjes nagyobb azonosságuk miatt
mindig gyorsabban szaporodnak.

Az információ és az információkat hordozók szerepe az élet változatosabbá tételében:

Ha visszatérünk, a Napnál bemutatott Spörrer szabályhoz, megérthetjük, hogy a periodikusan
megváltozó helyzetű napfoltokat, azaz a napra feltekeredő DNS szálat, Ariadné fonalát a Napnak is
előd felmenői csillagok táguló határfelületein utazó, információt hordozó, változtatóképes, az
utódtérbe áttelepülő elődi részecskék keltik. Az utódokban egyesülő és a kellő fejlettségi
szimmetriával rendelkező életterekben a részleges szimmetriába kerülő információs hullámok,
hatások utódokban nem megtapadó különbségei továbbhaladnak a felmenői másik fél felé, az
apából az anyai, az anyából az apai élőrétegek felé. A már nem aktuális, a másik fél által is
ismert, közömbösített információ vagy ellenreakció nélkül továbberesztődik, vagy
hatástalanítódik, a köztes térben lebomlik, és az információhordozó részecskék, felbomolva,
más lamináris irányba haladó utakon visszatérnek a kibocsátó élőrétegekbe, szervezetekbe. Az
utódokban is ütköző felmenői vélemény eltérések néha nagyobb különbségek esetén viharokat
keltenek, és ilyenkor a korábbi, de már elavult információval rendelkező átlagos,de már nem
teljes szimmetriába került réteg gyorsabban bomlik le a szokásosnál, és a helyét átveszik a
szülőkből, vagy és a környezeti szereplőkből későbben kiindult, fiatalabb, korszerűbb
információhordozók.
Ahhoz, hogy folyamatosan a legkorszerűbb információt vehessék, kaphassák az élet szereplői, a
korszerűtlen, régi, már nem aktuális dolgokat, hatásokat, anyagokat el kell engedni.
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Idővel a korábbi információ már unalmassá, elavulttá, meghaladottá, átlagossá és érdektelenné
sokszor pedig az életet is megnehezítővé válik. Az átlagos információs réteg lebontásának az
oka a térben történő változás, új aktuális fejlemények, új információk keletkezése, az egy
közös, és nem végtelen életre alkalmas hely szükségessége. Amikor a térben valahol történt
változás híre már szétterjedt, és már mindenhol kifejtette a szükséges hatását, - a szó elszállt, a
fülön át a szervezetekbe bejutó részecskék átadták az üzenetet szállítók híreket, - a már ismert
információ megértése, és a kibocsátó változás felé visszajelzése felgyorsul. A már jobban
ismert információból elég néhány mondat, néhány szó vagy hang ahhoz, hogy a híreket
ismerőnek azonnal beugorjon a már részben megértett tartalom, és ezzel sokkal kevesebb idő
alatt dönthessen, hogy érdekli e a dolog, vagy sem, reagál e rá, vagy nem. Bár egy újszülöttnek
minden vicc új, a régen keletkezett változásokat, a távoli hatásátalakulások híreit csak ma
megismerőknek ezek is érdekes fiatal információknak hathatnak. A dolgokat már ismerőknek,
azonnal megértőknek egy idő után már teher, unalmas érdektelen időtöltés a már sokszor
hallott, látott, észlelt változás események híre, hatása és látványa, a többször átélt azonos esemény
egy idő után mindenki számára unalmassá válik. Az élet ezért elutasítja magától a számára
érdektelen, őt nem érintő, vagy és nem érdeklő, az életét nem segítő csak megnehezítő
információkat és az ilyen összetett hatásokat, a régi unalmas híreket, a már megunt, ismert a
vágyait és a hiányait nem kitöltő, hanem telítő, túltöltő, indulatot kiváltó életanyagokat. Ez az
oka, hogy egy idő után mindennel eltelünk, és nemcsak a jó életből, a jó hatásokból, hanem
mindenből megárt a sok. A túl sok elfogadása, másokra tukmálása egy idő után kényszerré,
majd erőszakká, az életet nehezítő dologgá, vagy zajjá válik.
A szülői szimmetriában a védett, a felesleges információtól és hatásoktól megszűrt élettérben
szerveződő utódoknak folyamatosan friss, aktuális információra, összetett testi és lelki
táplálékra van szüksége, ezért azok a részecskék, amelyek már átadták az üzenetüket,
szükségtelenné, vagy – és mint a postagalambok, korábban a lovas hírnökök, visszaküldhetővé válnak.
Amely információs részecskék már párba épülnek analóg, a hatás azonos irányba
továbbhaladását meggátló, ellenkező irányból érkező a híreket megcáfoló, vagy és semlegesítő
részecskékkel, ez azt jelzi, hogy az általuk szállított információt átadták, annak megszűnt az
újdonsága az egyedisége, az ismeretlensége, az aktualitása. Amikor már az
információhordozók, a kölcsönhatás, az otthonról és az átutazott térben kapott, észlelt hatások
átadása, elmondása kicserélése közben a legnagyobb információsűrűségű centrális
térrészekből a szimmetria síkon kiáramlanak, akkor mindegyik közvetítő, küldönc a vállalás
teljesítése után, már szabályos idősztrádán visszatér a saját életterébe. A szimmetriasíkon a
lamináris kifelé haladás után, amikor már megszűnik az újdonság, az egyediség varázsa, a
melegfúziós részecskék a belső saját anyai élőrétegbe, a hidegfúziós részecskék a saját külső
hidegfúziós apai rétegbe térnek vissza. Mindkét irányba visszalendülők, a körfolyamatokban,
ciklusokban áramlók, a saját határrétegük másik szimmetriafelületéhez érve nyugtázzák és
lejelentik, hogy átadták, átvették az információkat, az áramlásuk, a közvetítésük a
szimmetriasíkoktól a szimmetriasíkokig, a határfelületek közötti általuk ismert térben tart. A
fordulók határfelületein megszűrődik a befelé, vagy kifelé áramló információhordozók által
szállított tartalom, az információ lényege a tudati rendezettség módosító eredője szerint
szelektálásra és cserére kerül. E rétegek az egyes információkat membránként felerősítenek,
másokat amelyek éppen ellenkező ritmusban, fázisban érnek a közbenső határfelületre,
semlegesítenek, vagy és hatástalanítanak. Az információ és a teste és a lelket is tápláló
életanyag rétegről rétegre terjed, közben részben módosul, megváltozik, de a sok célba érő
küldönc, a hordozók közös eredője a lényeget mindig pontosan adja át. Amely angyali hírnökök
nem találnak a következő élőrétegben kellő szimmetriába hozó társra, azaz nincs az általa szállított
változatnak megfelelő elleninformáció ami visszafelé terjed, (ismeretlen a hír abban a rétegben melybe
behatolt) azok tovább haladhatnak a célállomás, a megcélzott esetleg távolabbi célréteg felé, és
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mindaddig áramolhatnak, amíg az információkat átvevő, hozzájuk mérhetően kellően fejlett
antirészecskékre, a közvetlen radiális továbbítást meggátló társra, az azonos híreket ellenkező
aspektusból másképpen nem ismerő antirészecskére nem találnak. A legegyedibb, a
legradikálisabb és a legtöltöttebb részecskék, vagy a lendületükkel, vagy és a
koncentráltságukkal, vagy a tekervényes csavaros észjárásukkal másoknál sokkal tovább
juthatnak, és rendszerint hamarabb érnek a célba, de a küldetéstudat, és a személyes
elkötelezettség miatt sokszor nem észlelik, hogy nem mindig a cél, nem az információ,
hanem maga az utazás és a hordozó élménygyűjtése, tapasztalása a fontos.
Az utazás, az utaztatás és az információküldés, a fejlődésben megrekedő szervezetekben sokszor csak
ürügy, foglalkoztatási kényszer, miként a nagyon rendezett hidegfúziós térrészekben, szervezetekben a
rendrakás, és az állandó rendcsinálás, és a kialakult rend megtartása válik sokaknak foglalkoztatási
kényszerré.

Az információ hordozók elöregedése, a szervezetek el és megöregedése olyan, mint a már
sokszor olvasott újságok értéktelenné válása. Ha már mindenki elolvasta, megismerte a benne
lévő információkat, akkor a fiatal, friss korában keresett, egyedi hírekkel telített napilap,
értéktelen papírrá válik, amelyen lévő információk, a már mások által is megismert tartalom
nem érdekel már senkit. Ez a közösségeknek már haszontalan életanyag, unalmas megismert
információs rendezettség ilyenkor már újra feldolgozásra, lebontásra és átalakításra, vagy a
benne lévő energia egy részének a visszanyerésére jó. A környezetlen haszontalan
szennyezőanyaggá váló papír, mint már a korábbi életfunkcióját betöltő értéktelen anyag, - ha
nem lehet a körfolyamatokba recirkulálni, - csak elégetni jó, az energiája a pokolra és
lebontásra való, az élet tűzét táplálja.
A fogantatáskor meglévő adottságok, a szervezetekben meglévő és az élet során
megszerezhető aktuális információk, miként az újságokba, a könyvekbe leírt információs
rendezettség, periodikusan elöregednek, értéktelenné válnak. Bár az információk
rendezettsége, ha már teljesen ismertté válnak, ha nagyon sokan megismerték őket
átrendeződhet, megváltozhat, mint értelmes információs tartalom elhalhat, lebomolhat, de az
információkat hordozó hírnökök, az angyalok, a közvetítők örök életűek.
Csak az különbözteti meg az írott információt hordozó sík és papír alapú életfelületeket, a
mágneses alapon írt, digitális információhordozóktól, hogy az utóbbiakban kisebb
energiaszinten tárolt információs sűrűség jóval nagyobb, gazdaságosabb az előállítása. Ha
ezekhez viszonyítjuk a térszerkezetbe épült, életszerűen változó részecskékbe rejthető
információt, akkor ezekben nemcsak még nagyobb az információ sűrűség, és gyorsabb az
információ cserélési lehetőség, az aktualizálás, hanem olyan információhordozók fejlődtek,
fejlesztődtek ki, amelyek nemcsak szállítani, és a sorok között olvasni tudnak, hanem már
néhány kiejtett szótag, mondat alapján kitalálják a lehetséges, általuk már ismert tartalmú
történeteket. Az élet információ cserélési lehetősége nagyságrenddel nagyobb és korszerűbb,
mint a kevésbé aktív térszerkezeti anyagba épült, de a bele íródottakat sokkal tovább lényegi
változás nélkül megőrző stabilabb információ. A tudatban fejlett korai társadalmak, az
egyiptomiak és a korai amerikai és más előttünk élt kultúrák, az általuk megismert információs
rendezettséget, a jövő utódainak szánt üzeneteket tartósan megőrző, megbízható életanyagba,
kövekbe, sziklákba vésett maradandó heliografikos rajzokba csomagolták. Míg a szilárd
anyagba épült információ a kövek a normál, lassan változó körülmények között nem
felejtenek, nagyon sokáig megőrzik a vonásokat, a beléjük épült bízott információkat, de ha
erősebben felmelegednek, és ha képlékennyé, elfolyósodnak, ha megváltozik a kialakult
térszerkezeti rendezettségük, akkor a kövek is elvesztik a rájuk bízott, beléjük vésett, már
senki által folytonossággal ki nem olvasható információikat. A vulkánokban megolvadt, a
nagy életnyomáson megváltozó, elfolyósodó, az elporladás után újra lecsapódó, megszilárduló
kövek, miként a régiekből újraszerveződő újszülött emberi életek, már nem emlékeznek a
velük és a részecskéikkel korábban történtek összefüggéseire, csak rendezetlen részletekre.
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Bár az egyes sokkal kisebb részecskéik még ekkor is élénken emlékezhetnek a még nem
megváltozott, a későbbi hatások által nem felülírt korábbi jelentős formabontó
életeseményekre, de a közös szervezetségbe épülő részecskék halmazának az eltérő, sok
dologban ellentétes rendezettségi sorrendben felépült információ története sokszor semleges,
tudattalan, határozatlan közös eredőt hoz létre. Ez az oka, hogy a frissen alakult szervezetek
nem emlékeznek az elődrészecskéik által átélt, megélt, de az egész közösség által eltérően,
sokféleképpen megtapasztalt, ezért a többségi tudat által azonosan meg nem erősített
életeseményekre. Csak azokra a többségi azonosan átélt, azonosan megtapasztalt, azonosan
értelmezett és ezzel ösztönössé váló dolgokra emlékeznek a fiatal, friss szervezetek,
amelyekben, mint az alapvető életfunkciók fenntartásában a nagy többség egyetért, amelyet az
élethez alapvetően szükséges azonos hatásként, állapotként élt át. Ezek pedig, az enni, szopni,
táplálkozni, emészteni, ha rossz ér, akkor ezt jelezni, sírni, panaszkodni, ha jó dolog ér, akkor
örülni, nevetni, a bennünket szeretőket, a nekünk jó dolgokat okozókat, a velünk együtt
érzőket szeretni, rájuk nevetni, a jó érzetű szexuális hatásokat megszerezni, átélni, szeretkezni,
gyermeket nemzeni, szülni, nevelni, és változatos jó életre törekedni.
Ha a jelenleg ismert legnagyobb információ sűrűségű információhordozókhoz viszonyítjuk az általunk
megismert életet, akkor megállapítható, hogy a kristálykoponyák néhai tulajdonosai, az általános, élő
anyagba sűrített információknál nagyságrendekkel nagyobb információs sűrűségben voltak képes a
rendezettség különféle megoldásait tárolni. Ezeket az életinformációkat már nemcsak egyféleképen és
a sorok között lehetett kiolvasni, hanem többféle dimenzióban, akár lóugrásban olvasva is értelmes
tudati rendezettséghez jutunk. E koponyák az élet lehetséges jó megoldásait, és az együttélésre
alkalmas, kellő szimmetriában változó életlehetőségek receptjeit tartalmazhatták. A származási
helyüknek a nagyon fejlett csillagokat, galaxisokat, a neutron csillagokat tulajdonítjuk. Az életnek
nagyon sokféle információs vetülete, leképezése lehetséges. Nemcsak a körülöttünk élő, a gyorsabban
vagy lassabban változó inaktívabb életformák részben analóg, változási rendje eltérő a miénktől,
hanem a látó és az érzékelési körünkön kívül álló, de azonos, közös isteni térben váltózó eltérő,
ismeretlen rendezettségek is léteznek, amelyek a közös élettérben kifejlődő történési rendet, az idő
rendjét eltérően is értelmezhetik, másféle tudati rendezettséget is felépíthetnek.

Moetrius alternatív aspektusai csak csekély ízelítőt adnak azonos dolgok lehetséges eltérő és
mégis értelmes megoldásairól, cselekvési rendjéről, az eltérő tudati rendezettségbe épülhető
életmegoldásokról. Még csak az sem szükséges, hogy miként a bibliában, csak kétféle
forgatókönyve legyen az életnek, amelyben a változási sorrend, nemcsak előröl hátrafelé, vagy
hátulról előre olvasva adhat értelmes, és folytatólagos, folytonossággal bíró élettörténeteket.

A Napcsalád bolygóinak a fejlődési tendenciája a felmenői környezetben.
A Napcsalád élőrétegeiben, a bolygó tömegbe szerveződött, sűrűsödött utódok fejlődnek a
saját életszférájukban, életterükben, az aurájukban, amely a közös tömegbe épült szervezeti
magok, a rétegcentrumok energiában és hatóképességben gyengébb, ritkább de együttfejlődő
környezetének tekinthető. Valamely réteg lebomlása, osztódása a mellette lévő, a legnagyobb
azonosságú rétegek, (szervezetek) részecsketömegét gyarapítja. A Földbolygó visszafejlődése,
a hidegfúziós légkör elveszése, az isteni részecskék egy részének az elpártolása a Marsi
légkört és részecskék tömegét gyarapítja. Ilyenkor a hidegfúziós társ, a környezete nélkül
maradó bolygó (szervezet) melegfúziós dominanciájúvá válik, és a társak nélkül maradó
részecske állománya, - ha a Föld átmenetileg visszaadja a korábban kapott energiakölcsönt, nagy eséllyel az egyediségben már fejlettebb Vénuszi élőréteg, szervezet, élőréteg, életfelület
részecske tömegét szaporítja.
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A közeli hidegfúziós, a Napnak apai csillag iránya és határrétegei
A Földbolygó éppen elhagyja a vegyes,
kovalens életváltozásra alkalmas
életövezetet, a zöld zónát, a legnagyobb
szimmetriában fejlődő szimmetria réteget,
ezért az átlagos állománya éppen lebomlik
A Vénusz a közös szimmetriától a
melegfúziósabb réteg, szervezet
felé távolodik
A Mars a melegfúziós,
differenciált, haploid
életállapot végét éli,
nemsokára eléri a zöld zónát
és átlagos szerveződéssé
válik

A Szaturnusz nagyapai
élettérben és erősen
hidegfúziós, kék
állapotban és befolyás
alatt van

Merkúr
A Jupiter a melegfúziós
nagyanyai élettérben és
befolyás alatt. Erősen
melegfúziósállapotban
fejlődik

A közeli melegfúziós, a Napnak anyai domináns csillag iránya és határfelületei
A Földbolygó a legnagyobb szimmetria elmúló állapotából, a kovalens, szénalapú életre
alkalmas, kellően vegyes zöld zóna térségéből a melegfúziós, az egyediségben fejlettebb
nagyanyai élőréteg és befolyás felé fejlődik. A Vénusz, az átlagos állapotot és a vegyes
életzónát a nagyanyai melegfúziós csillag felé elhagyva egyre feszültebb állapotban van, és
hidegfúziós férfias eredőjű, a neki túl meleg térből elmenekülő, kiváló részecskék által
alapított utód kibocsátására, szülésre készül. A Földtestvér ebben a segítségére lesz, férfias
rendezett változató képességű energiakölcsönt ad a vajúdás felé fejlődő testvérének. A
Merkúr még nem érte el a fogamzóképes állapotát, az anyához közeli életszférában, de a
nagyanyai és nőies felügyelet, védelem alatt fejlődik. Az erősen melegfúziós anyai Napi,
domináns befolyással felügyeli a fejlődését. A Mars az osztódás, a melegfúziós, szülés utáni
erősen energiavesztett állapotából éppen konszolidálódik, felépül, a zöld, élhető zóna, a
kellően vegyes élőréteg, az ekliptika irányába fejlődik, és már kifelé halad a nagyanyai
melegfúziós élőrétegből. Nemsokára nemcsak vize és légköre is lesz, hanem élhető,
általunk is lakható bolygóvá válik. Jelenleg a jégkorszakból felengedve a nagyévi márciusi,
a tavaszt megelőző állapotában változik. A kb. 6000 földi évnek megfelelő nagyévi
évszakokhoz viszonyítva azt jelenti, hogy kb. 500- 1000 év közötti Földi idő alatt, kifejlődik a
természetes tavasz, és a Mars ezt követően kizöldellhet, virágba borulhat. A nagyévi lamináris
szelek már elszakították, lefújták a Marsi placenta felhőtakaróját. A Földi élet tudatos
besegítése felgyorsíthatja a Marsi tavasz fakadását. Fejlett részecskék és megeredésre
alkalmas életmagok megfelelő környezetbe eljuttatása esetén akár száz év múlva, - mielőtt a
bioszféra végleg lakhatatlanná válna, - elérheti a kozmopoliták áttelepülésére is alkalmas élhető
bolygó állapotát. Ehhez egyszerre fejlődő összetetet táplálék kultúrát kell átjuttatni a bolygóra.
A sokkal melegebb Vénuszi életszférába betelepülő, áttelepülő volt melegfúziós (földi)
részecskék azonban azon az élettérben, amelybe megérkeznek hidegfúziós, férfias, rendezett
tudatú részecskéknek, lényeknek számítanak, míg a Mars már túl tiszta és homogén légkörét
gyarapító, a földi életbuborékból kifelé áramló hidegfúzióssá fejlődött részecskék a befogadó
környezetben, a hozzájuk képest, nagyon hidegfúziós, túl rendezetten és kevés impulzussal
változó, a helyi állományhoz képest melegfúziós, kaotikus Orgon részecskéknek minősülnek.
Mind a két környezeti életbuborékban az átlagos és kevert diploid élet felé fejlődés alakul ki.
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A Vénusznál férfias, hidegfúziós utódra kell számítani akkor, ha a Vénusz továbbra is a
Nagyanyai, melegfúziós csillag felé áramlik, (mert a hidegfúziós részecskék fognak belüle
kisebbségként elmenekülni), de ha e nagyszülői réteghez közeledése véget ér, ez lehet, hogy éppen
annak a következménye, hogy a benne fejlődő genetikai háborúban a Földi részecskékkel is
megerősített hidegfúziós állomány kerül dominanciába. Ez esetben a Vénuszt elhagyják a
benne eddig domináns melegfúziós szervezetek, a születő Vénusz hold melegfúzióssá, női
neművé, miközben a Vénusz bolygó ezt követően egyre férfiasabbá válik, és nagyobb tömegű,
a bolygóban maradó dominanciába kerülő állománya eközben a konszolidáció, és az ekliptikai
és a nagyobb szimmetria, az élhető bolygó, a hidegfúziós irányába fejlődik.
Ha az ország-szintű szervezeteknél akarjuk megérteni és megismerni e folyamatokat, akkor a
nagyon túlkeveredett, egymással más együttműködő képetlenné vált, nagy azonosságú belső
népességű országokban a szétválás, a differenciálódás és a tisztulás várható, lásd Európában
Csehszlovákia és Jugoszlávia eltérő állapot felé fejlődő felbomlását, tisztulását. Ez a folyamat
erősödik fel most Európában, a volt Szovjetunióban, Magyarországon és várhatóan
Romániában is, miközben más ország-szintű szervezetekben már az eltérően és külön fejlődés
után, kellően mássá válás, a kicsiség hátrányos sérülékeny szabadságának a megértése után az
egyesülés és az együttfejlődés felé teszik le a voksot. Lásd Németország és ezt követően
Európa egyesülése. A gyorsabban fejlődő, leváló országrészek a náluk sokkal gyorsabban
fejlődő, melegfúziósabb, nagyobb egyediségű állapotban változó államok felé kacsingatnak,
vonzódnak. A szétváló országok szabaddá és kötetlenné váló fejlettebb egyedei máris
megkapták az agyelszippantás, az eltérő rendezettség lehetőségét, és a még fejlettebb
szervezetekbe távozáshoz szabadabb utat kaptak, de ott majd a hozzájuk képest eltérő
környezetben melegfúziós és idegen, kisebbségi szervezeteknek számítanak. Az eltérő
fejlettség szerint szétváló országok, miként Szlovénia és Horvátország a nagyobb egyediség
felé vezető útra lépett, míg Macedónia és Szerbia a nagyobb azonosság, a belső tisztulás felé
fejlődik. Ehhez azonban tovább kell darabolódnia, meg kell tisztulnia a kisebbségeitől, a
Magyarok lakta dél Bácskától és a délen lakott vegyes albán nemzetiségektől. A genetikai
tisztulás után férfiassá és kardcsörtetővé, fegyelmezetté, visszafogottá és nagyobb
azonosságúvá váló, de a térben összehúzódott Szerbia majd ismét készen áll az új
párkapcsolatra.
Ha a fa szervezetnél akarjuk megérteni ezt a differenciálódó állapotot, akkor a szervezeti tél
folyamán az átlagos állományú lombjuktól megváló, lekopaszodó növények és fák
analógiájára kell számítani. Az átlagos levélzeti zöldállomány lebomlása differenciálódása
közben, befelé és kifelé áramló, de az adott már szimmetriahiányos térállapotból eltávozó
részecskékre bomlik az átlagos állomány, amely a külső látható, anyagi energiaszintűvé
fejlődött addig átlagos levél minőség leesését is okozza. Az átalakuló, hidegfúzióssá váló
környezetben, csak fák stabil, erős tartószerkezetei maradnak kopaszon meredezve a túl
rendezetté, egyértelműen impulzushiányossá, és ezzel átalakuló és fejlődésképtelenné váló
élőrétegben.
Az emberi és a gerinces szervezetekben ez, az életállapotot még megtartani képes
átalakulásban a kopaszodás felerősödésével kezdődik, amikor a differenciálódás, az
átszerveződési, tisztulási folyamat végén a feleslegessé váló, a túl rendezett már impulzus
hiányos, kötődési helyekkel nem rendelkező, a környezetbe nyúló haj kihullik, a külső
anyagcsere leállásával a férfias szőrzet megerősödik. Ha a szervezet olyan fejlettségbe kerül,
hogy megszűnik környezet szennyezőnek, kibocsátónak maradni, akkor a belső tartalékok
átalakítására, mozgósítására kerül sor. A környezeti kibocsátás visszafogottá válik, a
szervezet a környezettől ilyenkor elszigetelődik, de ezzel egyre másabbá, univerzálisabbá és
sármosabbá, a környezeti hatásokat befogadóvá válik.
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Ha azonban a válság mélyebb, és a szervezett rendszerben a belső keringési rendszer is
megsérül, és a szervezetben kialakult belső áramlás is összeomlik. Ha a kialakult
szervezettség, a tudati állapot (minőség) elhal, akkor a korábbi szervezeti állapot lebomlása
közben csak a nagyobb részecskesűrűségű, és legsűrűbb csupasz csontváz, a szervezet
tartórésze marad meg. Miközben a szervezetet lebontják az idegen térből származó neutrális
isteni részecskék, a váz lecsupaszolódik, a korábbi együttműködők a fejlettségüknek
megfelelőbb, velük nagyobb azonossági, ezért általuk kiszámíthatóbb élet nyújtó szférákba
áramlanak, különülnek el egymástól. A vegyes összekeveredett félszervezetek tisztává,
nagyobb azonosságúvá, és másféle kötődésre ismét alkalmasabbá válnak.
A legnagyobb természeti állandó egy arány, mégpedig a szerveződések kerületén áramló
hidegfúziósabb szerveződések kerületi sebességének, és az általuk körbejárt, bezárt élettér
belső nyomása közötti időben változó szimmetria aránya. Ha a lokális mezők határfelületén
áramlók közötti időrés túl kicsi, a belső nyomás és a kiáramlás ritmusához képest, akkor a
kerületi hidegfúziós járőrök lezárják, áthatolhatatlanabbá teszik a határfelületet. Ha a külső
térrészből beáramlók, és a határfelületeken lamináris áramlásba elterelődő hidegfúziós
részecskék aránya kisebb, mint a belülről kifelé áramlók, rajtuk szimmetriába kerülők
melegfúziósabb részecskék aránya, akkor tömegbeli, lendületbeli, vagy és ritmusbeli eltolódás
miatt a tér arányai és az azonosság határainak a kiterjedései megváltoznak. Ha egy térrészben
csökken a belső nyomás, az impulzusok száma, akkor kevesebb, vagy és kisebb lendületű
részecskék áramlanak ki a környezetbe. Ilyenkor a kevesebb számú kiáramló miatt nő az
időrés, azaz a szerveződés körüli határfelületen csökken az időegységre jutó egyedek
tömegszáma. Ez miatt vagy a kelleténél gyorsabb, kevésbé körültekintő áramlásra
kényszerülnek a határőrök, amely miatt az időrések nyitottsága, vagy és az ellenőrzés lazasága
növekszik. Ez viszont nyitottabbá teszi a határfelületeket, amely változatlan környezeti,
univerzális állandó, eredőhöz közeli térnyomás esetén, megnöveli a környezetből beáramlás
lehetőségét, az azonos időszak alatt beáramló tömeg mennyiségét. Ha ráadásul a környezetben
éppen nagyobb az életnyomás, akkor a nyitottabb határfelületeken át a beáramlás növekszik,
ez viszont hamarosan felerősíti a belső térrész telítettségét, az időegységre jutó változás (az
impulzus) mennyiségét. Amikor a beáramlási periódus felfutása miatt megnő egy centrális
térrész fejlődési tendenciája, (tavasz majd nyár fejlődik ki), akkor a nyugalmi állapotban, a
kisebb belső életnyomás állapotában feltelik a környezetből idegenebb információs
részecskével. Ez ismét megnöveli a belső életnyomást, és amikor a lendületsűrűség a belső
életnyomás felfutásában és az impulzusok felszaporodásában tetőzik, akkor egyre több
szaporodási esemény, és egyre nagyobb kiáramlási sűrűség, kiáramlási lendületnövekedés
alakul ki. Ez ismét megnöveli a szerveződés belső nyomását, és ez kitolja a térbe a határait,
amely után ismét kilégzés, a kiáramlás növekedési periódusa fejlődik ki. A kiáramló periódus
felfutásával nemcsak a kisebb méretű, de nagyobb azonosságú részecskékkel kitöltött térrész
mérete növekszik, (valójában az azonosság térbeli aránya változik meg reciprok értékben a
belső nyomáshoz képest), hanem a kifelé terjedő lendületben a szerveződés térmérete is egyre
nagyobb lesz, a határfelületek felületén egymástól valóban távolodó részecskék elidegenednek
egymástól, és azt észlelik, hogy a belátható mindenség éppen tágul. A tágulás, miként a
Világegyetemünké is csak addig tart, amíg a trombita alakú élettölcsérben a részecskék kifelé
haladnak, amíg el nem érik az anyától a legtávolabbi állapotot, a fejlődést lefogó térbeli idegen
határfelületet, amelyen lendületet vesztenek, elterelődnek és visszafelé kezdenek el áramlani.
Ettől kezdve az élettér nem tágul, hanem szűkül, és a korábban azonos időben kiáramló, de
már visszafelé áramló részecskék ismét egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az életük végén
az együtt indult megmaradók sokszor találkoznak a szülőhely, a felmenői sírhelyek környékén.
A kiáramló lendület kifulladásával, a belülről is elfogyó utánpótlás leapadásával, a belső
hullám nyomásnövekedése ellenkező tendenciára fordul. A szervezet legkiterjedtebb térbeli
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állapotában, (nyár periódus vége) a belső nyomás, az energia utánpótlás hirtelen leesik, és
miközben a pl. a tüdő, vagy valamelyik vérkör, a fiatal, vagy az idős részecskékkel telített éppen teljesen
kitágult, de alacsony belső életnyomású állapotba kerül, akkor a környezeti nagyobb
életnyomású térrészből megindul a lehetőségénél nagyobb térbe kitágult szerveződésbe a
beáramlás. Annyi a különbség a tüdő külső szabadabb tér felé nyitottsága és a két szívfél által
képviselt (centrumok) és a keringést biztosító kétkörös érrendszer között, hogy míg a tüdő a
szabadabb környezetből engedi, szívja be az ott lévő szabadabb részecskéket, az éppen
alacsony nyomású szívfél a másik nagyobb nyomásúból, pontosabban és, vagy a tüdő
artériájából szív be fiatal, lendületes friss, az oxigén életkomponenst adó részecskéket.
A természetben a Föld jelenlegi ciklusaiban ez éppen a nyár végére, augusztusra esik, amikor
a nyári kiáramlásnak éppen vége, és megkezdődik az augusztus közepétől egyre erősebb
beáramlás, a hajnali harmatképződés. Ez jelzi a kiáramlás, a kitágulás végét, a nyár végét és az
egyre erősebb éjszakai beáramlás lassú telítődését.
A beáramlás lendületének, tömegének szükségszerűen el kell fogynia az esetben, ha a külső
élőréteg tömege és időbeli átáramoltató, szelepelő képessége véges. Amikor a külsőbb réteg
lemerül a lendületenergiában, az élet nyomásában, akkor a lehűlő réteg, életbuborék a külső
határok erős lehűlése és összehúzódása, az időrés beszűkülése közben összehúzódik, és a
benne lévő részecskéket, mint egy kompresszor összenyomja. A belső térben egyre nagyobbá
válik az élet nyomása, amely kifelé, a határfelületek erősebb zártsága esetén nem enged, de
mivel a térben megnövekvő változássűrűség miatt az éppen nyár fázisba kerülő réteg ebben a
magas impulzus sűrűségű, egyre kaotikusabb állapotában csak kevés részecskét enged tovább
befelé a külső térből. Közben az átlagos, nyár állapotú térrésztől, élőrétegtől befelé eső belső
életbuborékban szükségszerűen lecsökken az életnyomás, energiahiány és szerveződési ősz
fejlődik ki. A belsőbb réteg tehát szinte összeomlik, az életnyomás nagyon alacsonyra esik
vissza. Ezen szervezeti részben élő részecskéknek ezért elromlik az idegenek, a beáramlók és a
belső rétegekből kiáramlók aránya növelniük kell az aktivitásukat, a szaporodásukat, az
időbeli eseménysűrűséget. Ha egy rétegben nagyon alacsony az életnyomás és szervezetlenné
válik az élet, elérkezik a szerveződési ősz állapota. Ilyenkor a rétegben megnő a változás
sűrűség és a lebomlás, de mivel a lebomló, a szerveződési ősz állapotába kerülő életbuboréktól
kifelé eső rétegben, életbuborékban éppen erős felmelegedés és még nagyobb életnyomás
alakult ki, ezért kifelé lezártak a határok. A köztes őszi rétegben kialakuló életnyomás nem tud
kifelé áramlani, viszont egy életbuborékkal beljebb, egy nemzedékkel idősebb belső
szervezetben éppen tél és lehűlés, még alacsonyabb életnyomás és nagyobb tudati rendezettség
állapota van kifejlődőben. A belsőbb réteg lehűlése és összehúzódása miatt, a közbenső ősz
állapotban lévő élőrétegből, életbuborékból a kaotikus térrészből menekülő tömeg többsége
értelemszerűen az éppen kisebb életnyomású térrész felé fog menekülni, áramlani. Ez a
mechanizmus megvan minden szervezetben, a tüdőben, a szívben, az emberben, a
földigilisztában a Földben és a csillagokban is. Ez az a továbbító mechanizmus, amely kijelöli
az életáramlás statisztikai irányát, és egyre beljebb, és egyre kisebb térbe, egyre nagyobb
életnyomásba, és növekvő sűrűségű anyagba préseli az életben és a változásban elporladt
részecskék továbbfejlődés felé igyekvő, e célt is segítő állományát. A befelé áramlás azonban
csak addig tart, amíg a részecskék célja, hite ki nem merül, amíg nem szembesülnek azzal,
hogy benn nem az ígéret földjét, hanem egyre nagyobb térsűrűségbe préselődött kiégett
tömeget találnak a jó hírű Kánaán helyén. Azonban a legbelül lévő tér felé igyekvőktől a
befelé haladók többsége nem látja hogy hová tart, és a többszörös megperdülés, a megszédülés
és a függőségbe kerülés miatt már nem emlékszik arra sem, hogy honnan indult. A legbelső, (a
Kékszakállú herceg várában a hetedik) ajtón, rétegen is bejutók azonban már észreveszik a
fekete valóságot, és menekülnének a pokol tornácáról, de a külső határfelületeken befelé
áramló részecsketömeg mostanra már tolja a vezetőit, az elbátortalanodott, már visszafelé
menekülő elöljáróit. A hatodik szobából azonban már nincs visszafelé vezető kiút, az idő útja
könyörtelenül a hetedik rétegbe, az elmúlásba, a lebomlásba, a hetedik életciklusba,
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(embereknél a hetedik évtizedbe), életperiódusba vezet. A legbelső réteg azonban már túl
messze van az átlagos szimmetriától, a közös szimmetria felületétől, ezért az ide kerülők már
csak az elmúláson, a lebomláson át tudnak a mikrokozmosz irányába, az ötödik dimenzióba
továbbfejlődni. A nagyobb és bonyolultabb szerveződésekből lebomlás elporlódással jár, de
nem jelenti a szerveződési lehetőség, csak a korábbi állapotok és arányok elmúlását,
lebomlását. A szervezett élet kisebb tömegméretű egységben, de nagyobb tömegsűrűségben,
egyre kisebb tömegű szerveződésekben még növekvő életritmus mellett megtartható. Ha a
korábbi élőrétegéből lebomló szervezetnek sikerül megőriznie a belső centrális térrész
fejlettségi előnyét a hozzátartozó aurához viszonyítva, azaz tovább tud differenciállni, akkor
az arányok rétegről rétegre eltolódása mellett, más minőségű életként továbbfejlődhet. Ez az út
az egyre kisebb méretű emlősök felé, az elefántból , a tehén, a birka, a farkas, a kutya, a
macska, az egér, majd a cickányok felé vezet, és folytatódik az általuk fogyasztott eleség, a
rovarok, a csótányok és az egyre szárazabb, kisebb szervezetközponti vízháztartású életformák
felé. A mikrokozmosz, a lebomlás felé haladó útnak azonban itt sincs vége, a szervezett
életállapot halad a bolhák, az atkák és tovább a gombák és az egysejtűek felé. A fejlődési irány
rosszul lett meghatározva. Nem az egysejtűek felől jöttünk, hanem ebbe az irányba haladunk.
Mások azonban, akik már megjárták a poklokat, és elegük van az egyediség felé fejlődésből,
akik már felismerték, hogy jobb együtt, az Isteni közösséghez tartozva, szervezettebben élni,
és megindulnak visszafelé az úton, azok fejlődnek a visszafordulás határrétegétől függően az
egysejtűektől a halhatatlanság és az Univerzitás felé. Vannak azonban csökönyösen
továbbhaladók, akik nem fordulnak vissza az elporlódott mikroszervezeti állapotokból sem,
aki elérik a spórák, majd a kozmopoliták szerinti tömegnélküli állapotot. E nagyon nagy
térsűrűségű, de csak kicsi, mikronnyi méretű, fekete lyukként is azonosítható szervezetek,
leülepednek egymásra, nagy azonosságú ionos rétegeket, érc, fém, és szén telepeket hoznak
létre, és továbbsűrűsödés közben elkezdenek tisztulni, egyre nagyobb azonosságúvá válik a
körülöttük hasonló sorsban osztozó analóg szervezetekkel. Bármilyen nagy a környezet
különbségképző lehetősége, az életanyag

Ha a belülről kifelé haladók életnyomása kisebb, mint a kintről befelé haladóké, és azok nem
ellensúlyozzák ki más, pl. fejlettségi tulajdonságokkal az eredőt, akkor a befelé haladók
fejlettségi eredője miatt szűkül az élettér, csökken az azonossága, ez pedig növeli a
kaotizmust, a belső nyomást, amely időbeli késedelemmel, de kiegyensúlyozza a korábbi
fejlettségi hiányt. Ha a belső fejlettségi eredő jobb hatásfokú, és ezért a belsőben változók a
gyorsabb szaporodás, a nagyobb életnyomás, vagy egyéb ok miatt ki tudnak a külső tér, a
környezet rovására terjedni, akkor a környezet térfogata csökken, a nagyobb azonosságban
megnő az élet nyomása, a másság felszaporodik, ez pedig időbeli késedelemmel az
összenyomott környezeti tér kiterjedéséhez fog vezetni.

Írni kell arról is, hogy a szemétégető centrális fúziós erőművek miként alakulnak ki.
Ha egy környezetben nagyon sok a szemét, és hiába büntetik a szemetelőket, kérnek egyre
többet a halmokba gyülekező szemét elszállításáért, a folyamat ezzel a módszerrel nem
állítható meg. Ilyenkor nemcsak szemléletet, hanem módszert is kell váltani.
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A megoldás az, hogy a szemét problémát úgy lehet megszűntetni, ha az addig bevett szokás
eltörlésével, fordítunk egyet az élet rossz megoldásán.
Ettől kezdve nemcsak büntetni kell a gondatlanul szemetelőket, hanem a foglalkoztatás
növeléséért és a hasznosság növeléséért, fizetni kell a szemetet begyűjtőknek és leadóknak.
Nem csak azoknak kell fizetni, aki a jelenben recirkulálható anyagokat szállítanak be, hanem
növelni kell a válogatást, a differenciálást és a begyűjtött anyagok felbontását. Ki kell jelölni
egymástól meghatározott távolságokra, az élőtelepek a lakótelepek sokak által jól
megközelíthető központjaiban olyan lerakó, ártalmatlanító, vagy és szelektálás és
szétválogatás után továbbszállításra alkalmas átmeneti tárolókat, amelyekbe az anyagokat
beszállítókat jutalmazzák, több lehetőséghez juttatják. Legyen érdem a szemét és a hulladék
beszállítása, hogy az élet keresse és szedje ki az életteréből, a környezetéből ami azt szennyezi
és a koszt. Aki ,ár szelektáltan viszi az anyagot, az többet kap érte. A központi szervezettség
nem kell, hogy mindenre kiterjedjen, elég, ha csak a centrumokba, a lerakókba szállított
anyagok semlegesítéséről, tovább szállátásáról, újrafeljhasználásáról gondokodik. A gombák
ugyanezt teszik. Lebontják és elfogyasztják a rothadó, bomló szerves anyagot, és a centrális
központokban már energiadús gombatestbe, termőtestbe halmozzák, építik
Miután valamikor az Amerikai kontinenst hordozó tábla, és az Ázsiai kontinenst hordozó tábla
egymásnak nyomódva szimmetriába került, amely felnyomta a Himaláját és az Amerika nyugati
partján végigvonuló felgyűrődő hegységeket. Ma már az óceáni alapzatban keletkezett repedés
növekedése mutatja, hogy a két lemez egymástól távolodóban van. A Csendes óceán fenéksíksága,
lemeze sűlyed, de az egymás felé haladó két kontinentális tábla a nagy Atlanti fenékhátság
folyamatosan emelkedik. Ha az Atlantiszt, vagy a hajdani Lemúriát keressük, a múltban legfejlettebb,
a gyorsabban változó rétegek alá merült földrészeket, akkor nem a felemelkedőben lévő, a hidegfúzió
felé fejlődő Atlanti óceán medre alatt, hanem a megnyugvó lesüllyedő Csendes óceán óceáni aljzat
valamelyik magaslata körül, Pl. a Marsall szigetek, Hawai, Mikronézia és az Óceániai környékén, de
mindenképpen lefelé süllyedő lemezeken kell keresnünk. Ha a Földközi tenger a délszláv hegyek
felnyomódása, az Afrikai tábla ütközése és kelet felé eltolódása miatt már süllyedőben van, akkor itt is
kereshető a Görög Hellász és az Egyiptomi kultúra közös forrását képező civilizáció maradványa. A
hajdani civilizációk abból is felismerhetők, hogy a gyorsabb keveredés miatt ezen életcentrumokból ki
és szétáramló tudati azonosság a Földrészek eltolódása és a népek vándorlása ellenére kimutatja a
kiterjedés, és ezzel a visszavezethető honnan irányát.

Tehát a lemezek nemcsak együtt és azonos irányban mozognak és áramlanak, forognak,
hanem a származási és a rendezettségi állapotuktól is függően egymástól eltérő sokféle
irányba, egymáshoz képest is változtatják a helyüket és a közöttük éppen gyorsuló, növekvő
élet nyomását. Az eltávolodáskor csökken a lokális feszültség, és a felülről lefelé, befelé ható
gravitációs erők dominánsakká válhatnak, a megöregedő, az életnyomásának engedő, a
környezet által már nem fenntartott táblák lesüllyednek, az egyre nagyobb változássűrűség és
az összeolvadás, a melegfúziós azonosság, ionizáció felé fejlődnek. A belső, alsó erőhatások
által felemelt, kifelé fejlődő lemezek lehűlnek, megdermednek, folyékonyból szilárd anyaggá
válnak, kikristályosodnak, és felbukkannak az élet átlagos állapotú tengeréből. A jelen
felszínére kerülő új és elég vegyes rétegek azonban nem egyformán hűlnek le, ezért bennük a
lehűlés és az összezsugorodás során különböző feszültségek ébrednek, más anyagokkal
körülzárt eltérő minőségű zárványok alakulnak ki. Másképpen válnak ki a nagyobb
azonosságú, az élet terhét együttviselő, nagyobb azonosságú amorf állapotú anyagok, amelyek
átmenetek nélkül lassan megdermednek, a kevésbé gerjesztett állapotukban besűrűsödnek, és
lehűlve, - mint az üveg, a kátrány, de szinte minden túl nagy azonosságú életanyag rideggé,
törékennyé válnak. Az ilyen anyagok hidegen kagylósan törnek, amely kimutatja a
megszilárduló réteges szerkezetet, az azonosságot által meghatározott összetartó erőt, érzelmet
elszakító túl nagy erőhatásokra mindig a folytonosságot megszakító határfelületek mentén
válnak szét.
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Egészen másképpen viselkednek a sokféle vegyületből egymásba keveredő eltérő, de a teret
jobban kitöltő, egymás élethézagaiba beáramló, nagyobb vegyes folytonosságban
megdermedő anyagok. E zárványos ionos anyagok sokkal jobban elkülönülnek a zárványok és
rétegek mentén, sokkal kevertebbek, egymásba fonódottabbak, de eltérő minőségenként más
és más hőmérsékleten olvadnak meg. Az ionos anyagok többnyire hirtelen, kevés átmenettel
lépik át a szilárdság és az összetartás, az állékonyság határait, és amikor a gerjesztés nagyobbá
válik, a legkisebb teherviselő képességű anyagok összeomlása, megolvadása, könnyen
összeomlasztja a vele sok dologban összefonódott, egymástól függő szilárdságú életanyagokat.
Ez az eltérős, az emberi és a társadalmi szervezettségben és kapcsolatokban is hasonlóan
működik. A nagyobb azonosságú, az élet terheit együttviselő, amorf társadalmak, szervezetek,
a hidegben könnyebben rideggé válnak, de együtt olvadnak meg, vagy esnek szét még a
nagyobb egységek után is azonosan maradó kisebb egységekké. A nagy azonosságú élet, mint
az egymással genetikailag is sokkal jobban keveredő araboké, amorf jellegű, összetartó, jóban
együtt vígadó, rosszban együtt síró. Az egyenlítő mentén élő, az elszigeteltség, vagy más miatt
egymással sokkal gyakrabban keveredő, nagyobb azonosságú, érzelmileg egységesebb népek
amorf jellegű szerveződésekbe, csoportokba kapcsolódnak. A sokkal többféle genetikai
állományból kifejlődő, kikeveredő kevertebb életbuborékok, szervezetek, a térítők mentén
élők, az északi és a déli alágak keverékei gyorsabban fejlődnek, vegyes társadalomba
szerveződnek, de mivel sokkal nagyobb az összefonódás, az egymástól is kölcsönös függés,
ezért az egymásba fonódó szervezetek, kereskedelmi és banki hálózatainak, a kisebb
egységeinek az összeomlása láncreakció szerűen kiszélesedhet, és magával ránthatja a velük
összefonódó, függőségben lévő nagyobb szervezeteket is.
A gondolatok és az értelem elkalandozása után, térjünk vissza a térben áramló életbuborékok
vitorlázó és rendezettségi lehetőségeihez. A vitorlákat azoknak a terelő, irányítható
kétdimenziós életsíkoknak, lemezeknek a rendezettségi változása befolyásolja, mint pl. a
vérlemezkék, az egyenlítői szimmetria és idősíkok szélirányba rendezhető síkjai.
Ha megértjük, hogy a környező nagy csillagokból szinte folyamatosan, de nem mindig azonos
irányba fúj az Intersztelláris részecskeszél, ez a csillagokhoz képest változó állapotunktól, a
környezet lamináris rétegeinek az áramlási irányváltozásától is függ. Ha új domináns csillag
tűnik fel a láthatáron, ha megváltozik a térségben a részecskeszél iránya, aránya, összetétele és
eredője, akkor az addig építő irány, rontó irányú eredővé válhat. Ahhoz hogy ez ne
következzen be, a térben változó szervezeteknek alkalmazkodni kell a domináns
rendezettséghez, az uralkodó szélhez, vagy elsodorja őket a felgyorsuló idő. Ha tehát utazni
kívánnak e részecskék, akkor kibontják a vitorláikat, megváltoztatják a részecskéik
idősíkjának a rendezettségét, és e részecskék hangolásával máris a kívánt irányba haladhatnak.
Lásd a korábbi ábra rajzait.
Azonban nemcsak az idő síkok azonosságát lehet befolyásolni az értelemmel, hanem lokálisan
kisebb méretekben az idő és a változás ritmusát is. Ha olyan frekvenciára hangoljuk a belső
változásunkat, amely a ritmusában nagy azonosságú, frekvenciaképes a tér valamelyik
szervezetének a rezgésével, a térrészen áthaladó lökéshullámokkal, akkor sokkal magasabb
kölcsönható képességgel átvehetjük e térenergia rezgését, impulzusait. Ha pedig a
beérkezőkkel a téridő pontjaiban eltérő frekvenciára hangoljuk a szervezetünket, akkor a
ritmusában eltolódás felé fejlődéskor is csökken az időre jutó impulzusok száma, és
egyenletesebbé, kevésbé lüktetővé válik az élet.
Az élet azonban akkor is tudja csökkenteni a rá ható gravitáció erejét és ez esetben át tudja
alakítani a magas kölcsönható képességű áramlási rendezettségét, ha már kiismerte, felismerte
hogy honnan fúj a szél. Minden vitorlázó tisztában van azzal, hogy mielőtt siklani próbál a
lamináris rendezettségű lég, vagy a vízrétegeken, előbb tisztába kell jönni az uralkodó
rétegáramlási renddel, és mindig alkalmazkodni szükséges az irányadó szélenergia
rendezettségéhez és ennek a megváltozásához. Ha már kiismertük a bennünket érdeklő, érintő
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áramlatok irányát és erejét, és az uralkodó áramlatokba kapaszkodó, e szélbe belefekvő
vitorlánk méretét ennek megfelelő alakúra és felületűre módosítottuk, akkor a szél
rendezettségének és a vitorla felületének a rendezettségi azonosságának és másságának a
tudatosan befolyásolt aránya határozza a vitorlás hajónk, vagy repülőnk áramlási és ellenállási,
haladási, fejlődési lehetőségét. Ha elvétjük a megfelelő beállításokat, akkor a ritmusvesztésnél
erősen visszavetődhet az élethajónk a múltba, és amíg az időnket vesztegetjük a felzárkózásra,
addig mások sikeresebben haladnak, vagy hozzánk képest még a saját helyben maradásuk
esetén is előrébb kerülnek.
A gravitáció, a környezetből folytonossággal beérkező ellenszél, amely sokmilliárd nanoszintű
részecske formájában, sokszor kölcsönhatást sem keltve halad át a már rossz biodiverzitású,
túl nagy élethézagokkal rendelkező szervezetünkön.
Akkor tud egy adott rendezettségű részecske
szervezetet, életbuborékot leszorítani a belső,
azonos minőségben azonos időegység alatt kevesebb
részecskét kibocsátó, vagy ennek megfelelő

kölcsönhatóképes rendezettségű rétegekre, ha
nemcsak kevesebb azonos minőségű,
tömegszintű részecske áramlik vissza
ellenkező irányba, hanem azok eltérő
rendezettsége, oldalirányú eláramló képessége
éppen optimális sebességű és frekvenciájú.
Tehát nagyobb eláramlási sebesség kell oldalirányban, nagyobb áramlási keresztmetszet a
szimmetria sík radiális centrálistól kifelé haladó irányában, ez esetben nem keletkezik alul
ellenimpulzus, és a felülről ható lendületnyomás leszorító ereje, mindenkor többségben van a
szimmetriasíkra merőleges irányú ellenerővel. Az akció – reakció erő egyensúlya tehát ez
esetben hiányzik, amelye fogalmat az Egely György által keresett szimmetriasértésnek
tekinthetjük. Sokan véletlenül rátalálnak e megoldásokra, mások egész életen át keresik, és
miközben rajta járnak, nem veszik észre, hogy az életükben az orruk előtt volt.
Az élet első kezdeményei ezt a hatást hasznosították, amely képes volt soros kapcsolatban
összeépítve együtt tartani a kezdetleges hidegfúziós szerveződéseket.
Akkor tud egy adott rendezettségű részecske
szervezetet, életbuborékot leszorítani a belső, azonos
minőségben azonos időegység alatt kevesebb részecskét
kibocsátó, vagy ennek megfelelő kölcsönhatóképes

rendezettségű rétegekre, ha nemcsak kevesebb
azonos minőségű, tömegszintű részecske áramlik
vissza ellenkező irányba, hanem azok eltérő
rendezettsége, oldalirányú eláramló képessége
éppen optimális frekvenciájú. Ha több ilyen
életbuborék soros kapcsolatba épül, és ha a
közöttük lévő szétáramlásra alkalmas lamináris sík
átbocsátó képessége nagyobb, mint a visszaható
erő, az egy irányban áthaladó áramlás alacsony
nyomású életsíkja összetartják őket. A hidegfúziós,
férfias soros szervezetek így fejlődtek ki.
Ha azonban két soros szervezetet egymással szembe
fordítunk, és az egyikben megváltoztatjuk az áramlási
irányt, amely alulról felfelé éppen a másikkal szembe hat,
akkor a két szervezet között egy sokkal nagyobb
változássűrűségű, sokkal magasabb impulzus sűrűségű
térrészt kapunk. Normál esetben a két szervezet között
kifejlődő egyre nagyobb szimmetrianyomás miatt a két
szervezet eltávolodik egymástól, de ha a lamináris síkon,
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Az egymással szembeforduló, a különbséget sikeresebben megnövelő szervezetek feltalálták a
melegfúziót, a szaporodást, a környezetnél gyorsabb fejlődést. Mivel a magas életnyomású,
gyorsan változó centrális térrészből csak a lamináris szimmetriasíkon áramlik szét a
környezetnél alacsonyabb életnyomású élettölcsérekben felgyorsuló, majd a centrum előtt
elterelődő, egymást kikerülő részecskék, ezért a szimmetriasíkon kialakuló alacsony
életnyomású, kifelé áramló rétegszél nagy felületen érvényesülve meghatározott
nyomáskülönbség esetén képes összetartani a két félszervezetet. Ehhez előbb fel kellett
töltődnie a közös térnek viszonylag nagy életnyomással, azaz a fejlődésnek el kellett jutnia a
tér telítődéséhez, egyre nagyobb életnyomás kialakulásához. A melegfúzió fenntartása
azonban már sokkal pontosabb szabályzást és többszörösen visszacsatolt ellenőrzést igényel,
mert csak egy szűk tartományon, arányon belül működik az összetartó erő a belső
túlnyomással szemben. Ehhez tehát olyan áramlási irányváltozás szükséges, amikor a
szervezett rendszerbe beáramló részecskék tudatfejlődése már elérte azt a szintet, hogy a
felgyorsulás ellenére sem mentek egymásnak, betartották a korai közlekedési rendet. A két
ellenkező irányú elterelődés szimmetriát hozott létre a lendületben, amely életnyomássá és
hővé alakult, de mivel ez a nyomás főleg a lamináris síkon apróbb és gyorsabb részecskék
formájában áramlott széjjel, ezért a kifelé ható rétegszél magas sebessége miatt keletkező
alacsony nyomású életsík össze tudta tartani a két, később genetikailag is egymásba fonódó
szerveződést. Kifejlődött a lamináris áramlású átlagos, utódréteg, amely kellően vegyes és
összetartó volt az azonos irányú áramlása, az életbe kiáramlása, és eközben fejlődése közben,
amely nemcsak távoltartó légpárnát képezett a két félszervezet között, hanem azokat
összetartó érzelmi kötődést, keresztkötéseket is kialakított. Kialakult egy nagyobb sűrűségű,
nem áramló szimmetriasík, egy olyan, (később már többrétegű) életfelület amely kellően
szilárd, teherbíró és együttáramló, együttforgó talajként alkalmassá vált az élet építményeinek
a megtartására. Ez szükséges feltétel ahhoz, hogy a talajként ismert nagyobb változássűrűségű,
eltérő, lamináris rendezettségű közegen meg tudjunk állni, e közeg közelében tudjunk
maradni, azokra házakat, dolgokat tudjunk megbízhatóan elhelyezni. Ha azonban a
kölcsönhatást, a leszorító erőt, lendületet felvevő, átvevő részecskéinket, - mint a vitorlát - a
szélirányba fordítjuk, azaz azonos irányba változtatunk a szervezet részecskéinek a
rendezettségén, akkor lecsökken az ellenállás, az impulzusok száma és időbeli aránya, amely
csökkenti az ilyen irányú együttrendezettségre képes rétegek kölcsönható képességét és
változás sűrűségét. Ekkor csökkenni kezd a hőmérséklet, az impulzusok időbeli száma és
aránya, és lehűlés közben konszolidáció fejlődik ki.
Ahhoz tehát, hogy egy megszaladó fúzió hevességét csökkentsük, tudatosan csökkenteni kell a
keresztirányba áramló, átlagos, szabályos, de magas kölcsönható képességű érzékenységgel
rendelkező részecskék arányát, meg kell változtatni a lamináris rendezettségüket, hogy a túl
nagy változássűrűséget adó részecskék kölcsönhatása ne fejlődjön ki. Ez az az állapot, amit az
élet úgy ismer, hogy elutasítja a gerjesztést, nem veszi tudomásul, megváltoztatja a belső
rendezettségét, és kölcsönhatás nélkül átereszti magán az élet értelemmel figyelmen kívül
hagyott dolgait. Az egymással azonos irányú részecskeáramlást, ha az beáll az uralkodó, vagy
a megváltozó szél irányába, a szemben fúvó szél erősödése nem zavarja, hiszen nagyon kicsi a
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kölcsönhatást átvevő felülete. Nem felvenni az élet hívságait annyi, mint tudatosan elutasítani
a gerjesztést, a kísértést, önmegtartóztatóbb, rendtartóbb életet élni. Az élettéri fúzió
szabályozásához tehát nagyon fontos, hogy az élőrétegben, közös szervezetben változó
részecskék döntő többsége higgyen egymásban, a közös szervezetben, és a közös döntések
hasznosságában, és ha kell, együtt és azonos rendezettségi irányba forduljon, elutasítsa a rá
rossz irányba ható gerjesztést, és csak a domináns részecskeszélre, az aktuális isteni
képviselőre koncentráljon.
A gyorsítókban való kísérletek veszélye éppen abban rejlik, hogyha lokálisan átlépjük a
fénysebességet, ez a teljes terünkre és időnkre kihatóan megváltoztathatja a már
megismert rendezettséget. Ekkor az egymással közel fénysebességgel ütköztetett
részecskékkel nagy azonosságú más részecskék is elvétik a téridő arányát, a hatásaik
összeadódhatnak, és a terünkre kiterjedő rezonancia, megszaladó fúziós majd az egész
élőrétegünkre kiterjedő robbanás fejlődhet ki. Ha megszalad a fúzió, az egymással teljes
összefüggésben lévő ionos rendszerek, szervezetek sorra összeomlanak, amely a kialakult
relatíve alacsony szimmetriasík-nyomás arányát és a belső centrális térben lévő nagyobb
életnyomású kamra nyomás arányát megváltoztatva, megszűnteti azt az erőt, amely a két
félszervezetet, vagy az átlagos rétegen kívüli tömeget, és az átlagos rétegen belüli tömeget
egymáshoz kapcsolja.
Bár az élet fejlődősét megállítani nem lehet, Moetrius óvja a tudomány elvakult rövidlátó
képviselőit, hogy a részecskegyorsítói ütköztető kísérleteket tovább folytassák. A rezonancia
kockázata óriási, az életminőség amelyet mi élőnk eltávozhat a bolygónkról, és legfeljebb az
őskor előtti állapotából folytathatja az életváltozás lényegének a megismerése felé haladást.
Ez az amely eseménysor, hatáskövetkezmény, az addig lerakódott rétegek
eltávolodásához, és földtörténeti rések kialakulásához vezet. Nagy esély van rá, hogy ez
indította el a Mars szaporodását, és az egy pillanatra kialakult, fénysebességgel az
átlagos réteget elhagyó esemény, fényrobbanás közben levetette a Marsról a
leggyorsabban fejlődő átlagostól kívül lévő aura rétegeket, míg a befelé eső centrális részt
még jobban besűrítette, betömörítette. Ekkor elhagyta a szorgos lélek a Marsot, a
bolygón az átlagos vegyes élettevékenység a talajréteg mélyére szorítódott vissza, a
bolygó tetszhalottá vált, de szült az őt megtermékenyítő környezetnek két fiatal holdat.

Az átlagos, szabályosan élő átlagos élőrétegek szerepe az életnyomás és a fúzió
szabályozásában.

Az élet az egymással szimmetriába kerülő átlagos rétegekben fejlődik a leggyorsabban, itt
keveredik fejlettebb, eredőbe az egymással egyensúlyba kerülő másság, a részletekben fejlett
melegfúziós tudomány, és az összefüggések felismerésében fejlett hidegfúziós környezet. A
lamináris síkokon, az élet legsikeresebben keveredő, túlzásokban nem eső, a szimmetriától el
nem távolodó rétegein sokkal gyorsabb a fejlődés, és annál gyorsabban fejlődik az élet, minél
közelebb marad e szimmetriához. Amely élet nagy kilengésekkel, szélsőséges ingadozásokkal
fejlődik, annak sokkal hosszabb utat kell végigjárnia a fejlődés sokszintű skáláján. Az élet
leggyorsabban fejlődő ám labilis állapota a három dimenzióban és időben is változó térben,
amelynek a belsejében már nemcsak az ötödik dimenzióban, hanem számos más valóságban
egyszerre és a sokaság által megérthetetlenül, nekik kaotikusan változik az élet. Az élet
tudatban legstabilabb lehetősége a hidegfúziós lassan változó környezet, az apai, az ősi tér,
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míg a fejlődésben leggyorsabb, ám instabil rétege a szervezetek belseje. Az élet látható
felszíne, valójában térgörbült kétdimenziós szimmetriasíkokon folyik, ez fejlődik a
legkiegyenlítettebben, itt a legstabilabb az élet. E síkokon és közelükben még kellően nagy a
tudati felbontás, de még megfelelően fékezi az értelem a fúzió megszaladásának a
megakadályozását.
A vérlemezkék, és az élet többi kétdimenziós felületeken élő, áramló részecskék, mint például
a falevelek, a virágszirmok, ha megváltozik az uralkodó szél rendezettsége, akkor hamarosan
beállnak a szél irányába, és mint a kieresztett vitorla, ezzel csökkentik az életfelület ellenálló
képességét, a felvehető kölcsönhatás, a gerjesztés mennyiségét. Ha azonban megváltoznak a
szelek áramlási irányai, ereje, és a környezet túl nagy rendezettsége kedvezőtlenre fordul,
akkor a fák, az eltartó képesség csökkenését, a külső élőréteg alkalmatlanná válását úgy védik
ki, hogy a felesleges fogyasztói életfelületet redukálják, levetik a túlfogyasztókká fejlődött,
terhessé váló leveleiket, és azokat a talajon differenciálva, merőleges, radikális áramlási
irányúra átfejlesztik. Mivel azonban az egybe szerveződött, túlságosan is összefonódott tömeg
tehetetlensége túl nagy, ezért a levélbe szerveződött kétdimenziós átlagos életet előbb a
természet könnyebben átnevelhető, a rendezettséget könnyebben megváltoztatható kisebb
egységekre bontja. A melegfúziós fejlettebb réteget a hidegfúzióstól elválasztó lamináris réteg
tehát elvékonyodik, besűrűsödik, és miközben egyre nagyobb életnyomás alá kerül, a
részecskéik a hidegfúziós térrészt a melegfúziós térrésztől elszigetelő réteget hoznak létre. A
kétdimenziós levelek sokkal nagyobb rendezettségazonosságban fekszenek le a talajra,
bevonva a szimmetriafelületet egy többrétegű lamináris lepellel, és ehhez képest a kicsi
szögben érkező erősebben kölcsönhatóképes szerveződéseket lamináris rétegáramlásba tereli.
A tér átjárhatósága magas kölcsönható képességű irányokba csökken és a sokféle irányba
áramlási lehetőség keresztirányúra, lamináris és ehhez képest merőleges irányúra formálódik.
Minden ősszel felerősödik a keresztirányú áramlás, a rendezettség növekedése, amely a
környezetben kevésbé domináns áramlási irányokat közös irányokba tereli.

A nagyon gerjesztett életbuborékban kaotikus a változás, minden irányban áramlanak a
részecskék, magas a változás sűrűség. Ilyen állapotú a gerjesztett Nap. Lásd a későbbi ábrát.
Ha a tél alatt a fák és a bokrok nem tudják gazdaságosan foglalkoztatni a kétdimenziós
leveleiken túlszaporodó, átlagos, vegyes részecsketömeget, akkor a kevés energiát adó
holtszezonokat azzal vészelik át, hogy elbocsátják ezen alszerveződéseiket.
Érdekes gondolatokat vet fel ez a munkaerő-vándoroltatási aspektus: Ha télen a szabadban végzendő
munkákhoz kevesebb építő munkás, kertész és mezőgazdasági dolgozó kell, és a felszabadult
munkaerőt átirányítják a szervezett életrendszer belsejében épülő belsőépítési munkákhoz, a
fóliasátrakhoz, akkor a foglalkoztatás periodikusságát folyamatosabbá lehet növelni. Ha a nyáron
feleslegessé váló, a hideget és a szabad eget, a természet durvább hidegfúziós hatásait jobban elviselő
hómunkásokat a földekre irányítják, akkor megoldódik a foglalkoztatási gondjuk. Mindkét esetben
folyamatosabbá válnak a körfolyamatok az energiatermelésben és a felhasználásban kevésbé lüktetővé
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válik az élet. Ha a nyáron feleslegessé váló, de a meleget jól tűrő munkásokat az aratásokhoz
irányítják, télen pedig a kohók és a nagyolvasztók közelében, vagy és a melegebb bányákban
foglalkoztatják, akkor folyamatossá válik a foglalkoztatásuk, és kevésbé gerjesztik a más
körülményeket igénylőket. Vegyük már észre, hogy a természetben Morffy bölcs megoldásában ez
történik. A tavasszal vegyes, átlagos, jobban keveredő szerveződésekbe épülő élet meleget nem jól
viselő része nyáron védettebb, hidegebb élőrétegekbe, házakba húzódik, és olyan foglalatosságot keres
magának amely a fejlettségének és állapotának megfelelőbb. Ősszel a vegyes közösségekből
kibomlanak a hideget és a környezeti zordabb állapotokat nem jól viselő, éppen melegfúziós állapotban
(eredőben) lévő szervezetek, és a melegebben maradó, nekik jobb körülmények közé mennek az
életüket és az energiaháztartásukat folyamatosabbá tenni. A vegyes állapotból kibomlás a kétfelé is
fejlődés ellenére, az életnek alkalmasabb környezetben külön változás a szükséges része a túlélésnek,
és az élet sokszínű lehetőségének a megismerése felé fejlődésben. Amikor éppen holtszezon van, és a
teljes foglalkoztatás nagyobb nehézségekbe ütközik, akkor a nem foglalkoztatható szerveződéseket
szabadságra kell küldeni, vagy ünnepet kell beiktatni, amely egyrészt növelheti a családok
összetartozását, másrészt azzal javítja a foglalkoztatási folyamatosságot, hogy a szabadságra menőket
ellátó vendéglátóipar és turizmus foglalkoztatási lehetősége is fellendül. Az élet azért gazdaságos, mert
úgy párosítja a eseményeit, hogy azok egymást sikeresen kiegészítő körfolyamatokká fejlődnek.

Amikor az egész fa szervezetnek hasznos és gazdaságos tevékenységük hatékonysági mutatója
a korábbi beosztásban és az eredőjében elromlik, a leggyengébb láncszemeknél a
továbbfejlődő, szelekció felé haladó levelek a nagyobb együttváltozó isteni közösségüktől el
és leválnak, de már ezt megelőzően felerősödik a differenciálódás. A szelekciósan erősebb,
gyorsabban változó makroevolúciós időszakokban az átlagos leveleket elhagyják az addig
ezeken az átlagos életfelületen együttműködő a levelekben fejlődő változást lehűtő, a
rendezettséget megtartó hidegfúziós részecskék, amitől a levelekben zajló fúzió hűtése
csökken, és a visszamaradó állományban többségbe kerülnek a melegfúziós, a centrális
fejlődési irányt választó részecskék. Ezt az állapotváltozást valószínűen megelőzi a
környezetben kialakult szimmetriafelületnek a nyár során, a megszokott átlagos helyzetétől
egyre magasabbá, egyre kijjebb tolódása, amelyet valószínűen a nyárban felmelegedő felszín
magasabbá váló hőmérsékleti eredője okoz. A felszín és a felszínközeli rétegek ekkor a foton
és más részecske besugárzás magasabb intenzitása miatt a megszokott felszíntől magasabb
impulzus sűrűségűvé válik, ez növeli a felmelegedését, ezért a melegfúziós övezet, réteg kifelé
és befelé is kitágul, megvastagszik, a felszínnél feljebb, kijjebb kerül. Amikor a növényzet az
átlagos és megfelelően keveredő állapotából a melegfúziós többségi hatás alá kerül és
túlmelegszik, elkezdődik az ilyen túl gyorsan változó környezetet elhagyó, ilyen élettérben,
környezetben megmaradni nem akaró fiatalabb főleg hidegfúziós részecskék elhalása,
ártalmatlanítása. Következményként a határozatlanná váló részecskeközösségekben a
melegfúziós irányba fejlődést szorgalmazók átmeneti, de egyre erősödő többségbe kerülnek,
amely tovább fokozza a hidegfúziós, elpárologni képes rendezettebb részecskék kiszorítását. A
visszamaradó levelek melegfúziós eredőjűvé válnak, aminek következtében az átlagos állapot
helyett a gyorsabb fejlődés felé haladást választják. A melegfúzióssá váló, megsárguló levelek
elválnak az átlagos állományban maradó felmenőiktől, és elindulnak a Tao útján a
továbbfejlődés felé, a gyorsabban változó, a nekik sok energiát adó talaj-menti rétegek felé. Ez
az állapot valószínűen csak azon tudatlan fiatal melegfúziós részecskéket éri, akik a talajmenti
irányból áradó energia időszakában fogantak, e magasabb változássűrűségű rétegekben
születtek, ezért egyrészt visszavágynak az anyai rétegekbe, másrészt a melegfúzió irányába
túlfejlődve nem ismerik fel, hogy a nekik a fiatalság korában több energiát és szeretetet adó
rétegekből származó megfelelő összetételű szeretetenergia, nem az alsó rétegekből származik,
hanem csak ott keveredik átlagossá, az életet támogatóvá. Az idősebb, több életciklust átélő, a
telet is ismerő és az energiaáramlását és keveredését már megértő nemzedék azonban marad,
kivár és felkészül a hidegfúziós besugárzó, energiában hiányosabb időszakokra. Ez a döntés az
élet azon néha okos, néha hibás döntései közé tartozik, a mely az egész körfolyamatokat, csak
a jobb időszakának az élvezetére, azaz a csak jó részek megélésére akarja tördelni. Amely
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tudat a teljes dolgok egésze, a jója és a rossza, azaz mind a négy alciklusa helyett, csak a jó
ciklusokat akarja megérni, átélni, annak folyton vándorolni kell, de ez az út végül idővel mégis
elvezet a tudat fejlődéséhez, a megértés és az értelem kialakulásához.
Az élet lüktetését és pulzálását is ez a rosszabb állapotok elől elmenekülés vágya okozza. Az
élet körfolyamatai a jó és a rossz életciklusok mellett, az átlagos köztes életciklusokból állnak,
és ahhoz, hogy az éves periódusok újra és újra átélhetők maradhassanak, a kialakuló
végállapotokat mindig az újra kezdeteket lehetővé tevő állapotokra mindig vissza kell az
állítani. Ha megkezdünk, kinyitunk valamit, akkor a megnyitott dolgokat be kell csukni, hogy
a következő periódusban ismét lehetőségünk legyen a ciklus megismétlésére. A megkezdett
dolgokat be kell fejezni, a főzés után a keletkezett edényeket dolgokat, tányérokat el kell
mosogatni ahhoz, hogy a következő periodikusan megismétlendő dologra újra alkalmas
maradjon. A melegfúziós szerveződések nagyobb saját spinnel rendelkeznek, lényegesen
lassabban és több körfolyamatban áramlanak, ezért sikeresebben járják be a körfolyamatokat
mint a náluk gyorsabban áramló, türelmetlenebb, az ajtókat, a kapukat, a wc ülőkéket a
megnyitott dolgokat stb. sokszor a kinyitás után nyitva hagyó férfiasabb, lendületesebb
szerveződések. Ha a mindennapi rosszabb dolgokat elhagyjuk, és csak a jobb dolgokat akarjuk
élvezni, az élet csak akkor tud megfelelően működni, ha van egy másik fél, egy másik nem,
amely a megkezdett dolgokat befejezik, a környezetet újra alkalmassá teszik a
körfolyamatokra. Ezt a szerepet a melegfúziós irányba fejlődő nők, és az aprólékos munkára is
képes idősebb szervezetek fejezik be. Ha az életben nagyon elválik egymástól a dolgokat és a
körfolyamatokat megnyitó, a kezdeményező, az élet könnyebb, naposabb oldalát élvező
szerep, akkor az élet csak akkor tud folyamatosan működni, ha mások, az élet éppen nem
naposabb oldalát élvezők befejezik és teljesebbé teszik a körfolyamatokat. Ha a jó elválik a
rossztól, akkor akik az élet jóját élvezik, lényegében nem vállalják fel a teljes
körfolyamatokat, a szimmetriát, ezért ha nem ellensúlyozódik a szerepük és a tevékenységük a
helyreállító, regeneráló tevékenységgel, az élet több munkát, szorgalmat követelő oldalával,
akkor az élet körfolyamatai részekre töredeznek, hosszabb távon tarthatatlanná válnak. Meg
kellene már érteni, hogy minél több jót halmozunk fel valahol az élet egyik oldalán, annál több
rossz halmozódik fel a másik oldalán. Ha mindkét állomány egyre halmozódik, bár a jó
oldalon egyre javulnak a körülmények és az állapotok, a rossz oldal egyre rosszabbá válik és
szükségszerűen kiterjed a jó oldalak felé. Mivel a jót is meg lehet szokni, egyre érdektelenné
és unalmassá válik, ezért mindig többre vágyik, és addig fejlődik egyre előbbre, egyre tovább,
amíg át nem esik a ló túlsó oldalára, amíg el nem jut az élet valóban rossz oldalára.
A mindenségben kialakult keveredés, a körfolyamatok igénye, a nappalok és az éjszakák, az
évszakok periodikus váltakozása az élet valamennyi aspektusának a megismerési lehetőségét
adja, valamennyi életszerep átélési lehetőségét adja. Az értelem akkor kerül a legmagasabb
fokára, amikor ezt a közös szervezetbe épülő érzés és tudat is megérti a körfolyamatok és a
kialakult életváltozás lényegét.

Amikor az alkony, az ősz elkezdődik, és az elöregedett generációs levelek több rétegben
leülepednek a talajra, a ferdén, alacsony szögből és magas kölcsönható képességgel érkező
részecskék lendületét lefékezik, és lamináris irányba terelik, amely már kellően rendezett
keresztáramlás. Ennek nem sok köze van a természetismereti dolgokat szerencsétlenül a
vallásossággal összekapcsoló dogmatizmusnak. Bár a hithez sok köze van, mert a Hit
leegyszerűsíti az életet, könnyebbé teszi a változást azzal, hogy nem kell minden részecskének
mindent megérteni, elég elhinni azt, hogy a lehető legjobb irányban haladnak a dolgok, és csak
az okozhat változást ezen az örökkévalóság óta tökéletesedő rendszeren, aki tartósan
bizonyítani képes, kicsiben, majd egyre nagyobban, hogy a többségnek jó megoldást talált ki.
Ezzel nagyobb szabadságfokú lesz az észak-déli irányú radikális beáramlás, de a lamináris
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irányú keresztrendezettség lehetővé teszi, hogy a rendezett áramlás, a differenciált különbség,
a be és a kiáramlás domináns iránya megmaradjon. Ekkor nem válik kaotikussá a tér,
növekszik a rendezettség, csökken az impulzusok száma, és bár a téren ugyanannyi, vagy még
több részecske képes áthaladni azonos idő alatt, ezek a sikeresebb rendezettség miatt nem
kerülnek egymással megérthetetlen gyors fejlődést okozó kaotizáló kölcsönhatásba. Az élet
szentsége, az értelem felé haladó rendezettség, a szent keresztáramlás kialakulásával
kezdődött. Amikor a sokdimenziós már kaotikusan követhetetlen izotróp valóság kevésbé
domináns részeit figyelmen kívül hagyjuk, a rendezettségünk megváltoztatásával kialakul a
tudattal és az értelem megértésével követhető életáramlás, a szent keresztáramlás lehetősége.
Ilyenkor lebomlanak a sokdimenziós rendezettségi, a korábbi túl bonyolult valóságok, és a
figyelmen kívül hagyott valóság a megállapodott rendezettségi irányokba fejlődhet.
A figyelmen kívül hagyott, már nem érvényes, a tudat által el nem fogadott kaotikus
rendezettség szerinti minden lehetséges állapotról, a kifelé, vagy befelé és keresztirányban
áramló részecskék a korábbinál sokkal szervezettebb új rendezettségbe fejlődnek. Ezzel az
értelem kifejlesztette Okaham borotváját, a kaotikus tér összevissza változásából kiválasztott
magának a megértéssel követhető változási frekvenciákat és leredukálta, a domináns
keresztáramlásra egyszerűsítette az élet rendezettségét. Ez a nyitás, az áramlási rendezettséget
az ellentétes és a keresztező irány ellenére is növeli, lehetővé teszi az élet felületeinél nagyobb
mélységben a belsőbb és a külsőbb rétegekben is a keveredést, a gyorsabb információ és
életcserét. Amikor az élet kétdimenziós felületén, és a három dimenziónál egyszerre több
dimenzióban követhetetlenül változnak a túl bonyolulttá váló dolgok, Okaham és Morffy
egyszerűsítése szükséges. Szelektáld ki, bontsd le a már túl sok figyelemmel kísért dolgokat,
koncentrálj és fókuszálj a legerősebb hatásokra, távolodj el a túlságosan felbontott részletektől,
hogy végre a fa ne takarja el az erdőt. A kezdeti egyszerűsítés a túl bonyolulttá váló, az
értelemmel már nem követhető változásban bevált, az élet ma is - bár nem mindig akkor és
abban az irányban, arányban, amelyben szükséges – alkalmazza. Sokszor átesünk a ló
valamelyik oldalára, és akkor egyszerűsítünk, amikor nem lenne szabad, és akkor nagyítjuk fel
az élet hibáit, amikor nem a hiba, hanem a változás, az újdonság a lényeg. Az élet régóta
vergődik e kettősség, a túl nagy tudati felbontás, a mindenre kiterjedő figyelem, és a
túlságosan is koncentráló, ezért a részletektől a lényeget nem látó szélsőséges állapotok között.
A lamináris kétdimenziós rendezettségű vérlemezkék, és az ennél nagyságrendekkel
érzékenyebb, kisebb idősíkok tehát szelepelni képesek, hol nyitják, hol zárják a téren átáramló
nanoszintű részecskék előtt az áteresztő csatornákat, szabályozzák az irányadó szélnek
nekifeszülő, vagy éppen elernyedő idősíkokat, azaz áteresztő képesebbé, vagy zártabbá teszik
az élőrétegek felületét határoló érzékelő rétegeket. E rétegek a zártságuk esetén erős
határfelületeket, potenciál gátakat hoznak létre, ekkor elszigetelődés fejlődik ki, de ha éppen
az szükséges, akkor a határokat lezáró kétdimenziós felületű részecskék eltérő
rendezettségével, a nyitással réteg egyesülés, és nagyobb áteresztő képesség fejlődhet ki.
Ilyenkor csökken a feszültség, lecsillapodik az érzelem és a tudat által észlelt valóság, és bár
csak a tényleges valóság kevesebb szeletét vesszük figyelembe, mégis konszolidáció és a
tudattal, az értelemmel is követhető megértő-képesség alakul ki.
Ha tehát a belső rétegekben elégtelen a hidegfúziós részecskék mennyisége, és bármi miatt
megszalad a belső fúzió, akkor a kiáramlás növekedése közben a sokdimenziós tudati
rendezettségű élet lebomlik, megváltozik, átalakul és maga is radikális kétdimenziós irányúra
fejlődik. Ezzel megnő a radikális irányú anyagcsere, a hatáscsere, de lecsökken az élet
szabadságfoka, a szent kereszttől eltérő életáramlás lehetősége. A szabálytalan kisebbség által
sokdimenziósra megváltoztatott élet összevisszasága, rendezetlensége visszaszorul, és ismét
nőni kezd a lamináris irányú életspirálon szabályosan áramló élettömeg sikeresen azonos
irányba, arányba rendezett mennyisége. A már túl nagyfeszültségen változó belső rétegekből,
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a hőben és feszültségben felhalmozódott, már háromnál több dimenzióban áramló, változó
részecskék ekkor könnyebben ki tudnak áramlani a külső hidegebb rétegekbe, könnyebben le
tudják adni a feszültségüket, a felesleges hőjüket, miközben a már lehűlt, hidegfúziós
részecskék az időre viszonyítva sokkal nagyobb mennyiségben tudnak a belső túlmelegedett,
a fúzióban megszaladó, felpörgő rétegekbe behatolni.
Képzeljük olyannak a fúzió megszaladását, amikor a melegfúziós bányászok beszorulnak a
földalatti rétegekbe, mert a felső rétegek rendezettsége megváltozik, és a bányajáratok
összeomlanak. Lenn egyre nő a hő és a feszültség, a lent rekedtek kifelé, a kinn maradtak
befelé igyekeznének, de a mindenhonnan beomló törmelék nem teszi lehetővé a mélyen fekvő
beomlott aknák irányába való áramlást. Amikor a bányamentők végre lefúrnak a bennrekedt
melegfúzióssá vált, gyorsan megőszült bányászokhoz, csökken a feszültség, a friss levegőt és
oxigént, és fényt vivő bányamentők lejuthatnak, megkezdhetik a rendezettség helyreállítását,
miközben kimentik a benn szorultakat. Hasonló válság fejlődött ki Csernobilban, és ne várjuk
meg, hogy a részecskegyorsítók élőrétegre kiterjedő rendezettséghiányos válságot hozzanak
létre.
A megnövekvő radiális irányú életcsere, hatáscsere lehetővé teszi a belső feszültségek
enyhülését, a konszolidációt, az élet össze-vissza fejlődésének a megérthető tempóra, lineáris
eseményrendűre mérséklődését.

A szimmetria szerepéről:
A bolygókra és a szerveződésekre alapvetően két főszimmetria hat, stabilizál, amely a
szereplőket a szülői környezethez, családhoz, a közvetlen felmenőkhöz való viszonyát, és a
bolyongási lehetőségeit is meghatározza. A főszimmetria a szülők között kialakuló
erőviszonyok részleges, időben változó szimmetriáját adja, amely az anyai ,,napsütötte,
energiát, az erőt adó térfél, és az apai, a nagyobb rendezettséget, a tudatot adó, érzékenyebb
részecskékből szerveződő családfél közös szimmetriasíkba lokalizáló hatásában jelenik meg.
Ez a szimmetriasík meghatározza a szülői szeretetben fürdő utód szerveződések
tengelyirányát, az északi és a déli főirányt, amely a legmeghatározóbb. Mivel a közös térben
együttváltozó szerveződések szinte fürdenek a forgásként megjelenő életáramlás közben, ezért
a szimmetriasík áldásában, az energia és információs hatás átadásában, a szülői támogatásban
viszonylag egyenlően részesednek. Ha valamely szervezetnek elhal az egyik szülője, akkor a
támogatása egyoldalúbbá válik, és a párosból lebomló hatásban torzulások alakulnak ki.
Ilyenkor a maradó fél túl dominánssá válik, túl erős hatást gyakorol az utódaira, ami
következtében azok a szimmetria helyett, az apai, vagy az anya hatásokkal kellően nem
ellensúlyozott ellenhatások hiánya miatt, rendszerint erősen szimmetriahiányossá, a térben
áramlóvá, mindenkiben az elveszett apát, vagy anyát keresővé válnak. Az ilyen, apa nélkül
felnövő fiatal nő, könnyen választ idős férjet magának, és az apa ellensúlyozó hatása nélkül
felnövő férfi gyakran túlságosan eltávolodik az anyai elnyomás miatt már terhes hatást átadó
nőktől. Az anyai szervezet hiánya, az ellensúlya nélkül felnövő fiatalok, részben átveszik az
anya szerepét, (az anyai életképes részecskék jelentős mennyisége visszatelepül az utódokba,
és erősebben fejti ki a hatását belülről,) de az apai erős dominancia miatt, fegyelmezettebbek,
katonásabbak, rendezettebb felnőtté válhatnak. Ugyanakkor el kell ismerni azt is, hogy a
túlzottan fegyelmezett légkörben felnövő, az anyai szelíd, szeretetet sokáig nélkülöző fiatalok
sokkal erősebben vágynak a gyöngédségre, az ilyen fiatal férfi, a társban egyben anyát is
keresnek, ezért gyakran idősebb nőt fogadnak, keresnek társnak. Az anya nélkül felnövő fiatal
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lányok átveszik az anyai szerepet, és a testvéreikkel anyáskodva, családanyaként bánnak.
Ezért korán érnek, sok anyai részecske telepszik át a szervezetükbe, az apa sokszor
szembesülhet a lányában az elhunyt társa jellegzetes megnyilvánulásaival.
A szülői szimmetriasík legállandóbb tengelye, egy forgásirányt, és a nagyszülői részecskék
áramlási rendjét is meghatározza. A szülői áramlási rendezettség hozza létre a toroid
szerkezetek központi lyukrészét, ahol a nagyszülők egymás közötti erősebb, radikális direkt
információja áramlik a két fél között, amelynek a legkevésbé zavarja a rendezettségét, az erre
merőleges irányú szülői információs részecske áramlás. Az észak-déli radiális neuron áramlás
hidegsávot létesít a tengelyek környékén, amelynek a rendezett zónájában hatalmas tömegben
életbe szerveződnek a sarkok körül képződő tengeri életpiramis alapja, a krill rákok elesége, és
a krill tömegek, amelyek ellátják az óceánok emlős bálnáit. Az észak-déli rendezettség itt
nagyon egyértelmű, domináns, amely a mágneses áramlás, a vas alkotójú részecskék
rendezettségi irányát is biztosítja. Az alumínium, és más lágyabb szervezettségi állapotú
nehezebb fém azért immunis az észak-déli irányú rendezettségre, mert erre merőlegesen eltérő,
a szülői rendezettsége fogékony. Az északi és a déli sarkkör körül kialakuló nagy azonosságú
életsáv fehér, nagysebességgel átáramló hidegfúziós részecskék dominanciáját eredményezi,
amelyek azonban még egyszerű, általunk is átlátható, már megismert, átélt életállapotú, a
Földnek nagyszülői szervezetekből lebomló, átépülő szervezettségre utal.
A szülői szimmetriasíkra merőleges, többnyire észak-dél irányú a nagyszülői szerveződések
tartózkodási helye, amelyek egymáshoz képest stabil térállandókat adnak a környezetben. A
Földnek nagyszülői pár szimmetriája hozza létre az egyenlítői síkot, a sikeres keveredése miatt
magas biodiverzitású zöld életsávot, amely az észak-déli tengely irányában lévő nagyszülői
felmenői központok körül keringő részecskéik azonos rendezettségű információkat és
hatásokat eredményesen átadó érintkezési, kölcsönhatási helyszíne.
Nagyapai hidegfúziós
szervezetből átfejlődő
előd részecskék, tavasz
Anya ,
melegfúziós
nyár előd

Fiú, közös
családi utód

rendezett tél
előd, Apa

Nagyanyai
melegfúziós
ősz előd

Az utódot az elődök két szimmetriája stabilizálja. Minél több előd él, stabilizál, befolyásol egy
közöz családban, annál nagyobb az utód szimmetriája, de túl erős befolyás esetén lázadás,
vagy személyiségtelen állapot alakul ki. Ha a nagyszülői felmenők előtti elődök is élnek, és
még szimmetriában vannak egymással, hatnak a családra, az utódaikra, a jelenlétükkel és az
elporlódott, de bölcs információs részecskéikkel növelik a leszármazott dinasztia, utódainak az
életstabilitását, a legkedvezőbb életpozícióban maradását. Ha a felmenők egyike másika nem
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él, ez az adott irányból szimmetriahiányt, jellemző egyedi tulajdonságot, képességet
eredményez, ebben a tulajdonságban erősebb hatás, lendületesebb fejlődőbb eredő jön létre. A
fehér szimmetriavonalakkal, jelölt szimmetriasíkok, lényegében az elődök szimmetriájában
kialakult térgörbék, határfelületek között időben változó, a központban mindig torlódó, és
onnan kifelé és szétáramló jellegzetessége miatt a hatásban, tömegben, vagy és lendületben
halmozódó részecskék jellemzően e sikeresen keveredő életfelület, a zöld életsíkon kifelé
áramlanak. A befelé kisebb tömegben áramló részecskék a kölcsönhatás és az impulzusok
kialakulásáig többnyire a nem kellő érzékenységű szervezeteknek, megfigyelők által nem
észlelhetők. Az apa és az anya közötti szimmetria nemcsak véd és stabilizál, hanem lokalizál
is. Ez adja az utódtér egyik fő stabilizálását hozzájuk képest biztosító térdimenziót, a
lehetséges életáramlás egyik fő irányát. Bármelyik irányba nagyon elmegy az utód szervezet,
azonnal megerősödik a másik fél visszatérítő hatása, a túlzott dominanciája. Hasonlóan
stabilizál az idősebb, a nagyszülői szervezetek szimmetriája. Ez adja a tér másik irány és
dimenzió párját. Ha a harmadik, akár már elporladt, részben átfejlődött felmenői generáció is
jelen van a térben, ezek is létrehoznak egy újabb szimmetriát, térirányt, és ez már nemcsak a
harmadik felmenői generáció, hanem a lemenői utód generáció életáramlásával azonos irányba
eshet. E térrészek rendezettségei stabilizálnak, erős támaszt adnak az utódoknak, befolyásolva
a hozzájuk képest erősen behatárolt bolyongási lehetőséget, amelyet a többi felmenői
szimmetriahiány tesz lehetővé. Ne felejtsük el, hogy a felmenői életpiramis is duplázódik, azaz
mindenkinek két szülője, fő szimmetria adója, négy nagyszülője, nyolc dédszülője, tizenhat
ükszülő elődje stb. volt. A felmenői hatások, befolyások gyengülése adja az utód
mozgásterének a növekedését, a kilengések és az egyediségek megerősödését. Amely irányba
nem stabilizál, gátol valamely felmenői tér szimmetriája, abba az irányba fejlődik az utód, és
ezzel nagyobb azonosságúvá válik azzal a felmenői előddel, legalábbis ezen tulajdonságában,
képességében, vonásában, amely egybeesik, azonos a korábbi felmenő áramlási, rendezettségi,
gondolkodási irányával.
Egely György megfelelően bemutatta a statikus szimmetriák fontosságát és megsértési
lehetőségeit, de a dinamikus szimmetriák, az élet megsértésében csak kezdők vagyunk. Ahhoz,
hogy a mai emberiség is elvégezze a reá rót történelmi szerepet, mélyebbre kell süllyednünk,
az élet szimmetriájának a megsértésével kell a fizetnünk a továbbfejlődésbe erőltetett
vágyainkért. Ez egyenlő a pokolra kerüléssel, amely körülmények kialakításában már
jeleskedünk, de ez is fontos része az életfolyamatoknak, amely a melegfúziós állapot
kifejlődése nélkül nem hozhatna létre más szimmetriákat, egymáshoz, és az elődökhöz
viszonyítva a térben kialakuló, sokáig stabil állócsomókat. A felmenői párok, és a környező
(belső és a külső) élőrétegek egymással stabil, de időben váltakozó szimmetriájában
lokalizálódik az élet, védelmet kap. Ha ez a szimmetria túl nagy és (szerencsére csak elvileg lehet)
változatlan, akkor az állócsomók nyugalomban maradnak. Viszont a felmenői szimmetriák
sem teljesek, folyamatosan változnak és megfordulnak az arányok, az erőviszonyok, a
vélemény különbségek, és ez a változás teszi lehetővé a keringést, az együttáramlás
kialakulását, végső soron az általunk is megismert, igen összetett dologból kialakuló időben
változó folyamat, a szervezett élet lehetőségét. Ha a három térirányba stabilizáló felmenői
szimmetriák valamelyike, a legidősebb generáció érdeke megsérül, akkor az élet a túl stabil,
lokalizált állapotából a meggyengülés, a gyengébb akarat, vagy a kérlelésnek engedés irányába
elmozdulhat, lendületet vehet. Ha valamelyik felmenő már elporlódottabb állapotban
élőréteget változtat, és a bioszféra, a homeoszféra térrészből, életbuborékból, részben a
külsőbb életbuborékba, a Földnek az aurájába távozik, akkor a szimmetria és ellenhatás nélkül
maradó részecskék egy része a belsőbb élőrétegbe, az időben gyorsabban változó alsó
életbuborékba távozhatnak. Az elporlódás nem szűnteti meg a jelenlétet, a kapcsolatot, csak a
térben és az időben is kijjebb tolja. Míg az alsóbb élőrétegekbe átköltöző, fejlettebb részecskék
az alulról és a belülről érkező túl erős hatások ellen védenek, addig a kívülről bennünket is
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auraszerűen körülvevő, már elporladt elődi részecskék, mint a fát a törzsén elhaló, inaktívvá
váló sejtek, a kívülről jövő hatások ellen védenek

A bioszférai szimmetria és az emberi élőréteg:

A téma arról szól, hogy a bioszférai fő szimmetriavonal eredője nem a talajszintjén, a légteret
a talajtól elválasztó felületen alakult ki, hanem az emberi szervezeteknek a gyomor és a mell
közötti szimmetria síkjában van az eredője.
Az ember képén még egyszer be kell mutatni a két felmenői részecske szervezetet, életszférát
elválasztó hatásfelület, a hashártya és a mellhártya összeérését, összefonódását. Míg a már
lamináris áramlásba terelődött, befogadott, kevert, életpiramisba épülni kész szervezetek
hashártyától védett centrális térészben fejlődik ki a melegfúziós szervezeti rész, az erősen
differenciáló, a szervezetnek hasznosság szerint szelektáló pokol és az emésztő rendszer, addig
a felső félkörben a tüdőben, a befelé fejlődött légtérben történik a kölcsönhatás fő része, a már
elfáradt, megfáradt, hidegfúziós részecskék cseréje. A szervezeti szimmetriától felfelé terelődő
hidegfúziósok az szervezet felső, hidegfúziós élőrétegbe benyúló agyban, a neuronokban, a
döntéshozókban többségben vannak, addig a szimmetriától lefelé lévő melegfúziós szervezeti
rész felé kisebbségben vannak. Az erős láb már melegfúziós erdőjű, ezért képes az egész
szervezetet megtartani, de a karok még kellően vegyes, átlagos, de időben váltakozó befolyás
alatt vannak. A szervezet dereka, a legszűkebb keresztmetszetű részen van az életörvény,
miként a fa azonos rendezettségű, de kettő ellentétes áramlási irányt lebonyolító dereka, amely
ettől lefelé és felfelé is kiszélesedik, a gyökerekbe, és a faágakba már eltérő rendezettséggel,
kölcsönhatás képesebben nyúlik a környezetbe. A szervezetnek felesleges részecskék, vagy a
kisebb térbe befelé továbbított sűrítményekben, a vizeletben, salakanyagban, vagy a
legfejlettebbek a nemi hormonokban kerülnek kibocsátásra, vagy a kifelé a szervezetet
elhagyó, elporladt, segítő társakra talált elgázosodó, szegényre, anyaghoz és vagyonhoz,
másokhoz már kevésbé kötődő, függetlenséget nyert részecskék formájában távoznak el. A
szervezet csak így tudja sokáig, egy életideig megőrizni a semleges, átlagos eredő állapotát, a
szélsőségessé váló részecskéit egészen addig így, vagy úgy kiüríti, eltávolítja, amíg az belső
azonossága túlságosan fel nem hígul, a fejlődési célt és dominanciát meg nem tarthatóvá válik.
A homoszféra valójában valószínűen csak 1 m, amely a talajszínt, a Földnél az ötödik
dimenzió, a szervezetek belsejében kifejlődő mikrovilág zöme által lakott élettere és a
főszimmetriát képező átlagos szimmetria felület között van. Ha ez a negyedik dimenzió, az idő
egyik továbbfejlődési lehetősége, akkor e réteg határán, befelé, a sokkal lassabban változó,
nagyobb részecskesűrűségű ionos szervezetek centrálisabb rétegei felé van az ötödik
dimenzió, a valódi mikrovilág élőrétege. A hatodik dimenzió, az ionos életperiódus ezek
szerint itt kezdődik, ahol látszólag csökken az idő, de valójában csak az események felbontása
változik, és az elporlódás felé fejlődik a hetedik dimenzióban, a toroidok belsejében, amelyből
ismét a nagy azonosságú mennyei közösségbe jut. A legfejlettebb szerveződések ha túl
gyorsan fejlődnek, az állapotuk nem megtartható a toroid legnagyobb fejlettséget adó
belsejében, az arany olvadt állapotában, hanem ezen túlfejlődve a toroid külső része, a még a
múlt állapotában fejlődő, vagy általuk ebbe az állapotba juttatott szegény és tudatlan, ám nagy
lendületű részecskék közé vezet. A túl gyorsan a jövőbe fejlődés így vezet a visszafejlesztő
múltba, ahol a folyamatot már meg nem értő többség lefékezi és lecseréli a túl gyors, vagy már
megfáradva lemaradva, közéje kerülő elromlott vezetőit.
A hidegfúziós szervezetek lendületének a forrásai:
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Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy a hidegfúziós szervezetek mitől tudnak nagyon nagy
sebességgel áramlani.
Az egyik indító lendület, a melegfúziós szervezetben keletkező végső impulzus, amikor a
közös szervezetet jelentős találat éri, vagy és a mikroszintű szervezetben a fúzió hirtelen
felszalad. Ha a szervezett tér belső nyomása nagyságrendekkel a környezeté fölé növekszik, és
ez a háttérnyomás sok részecskét indít útnak, emigrációnak a tér távlatainak az irányába, a
nagyon nagy életnyomású, nagyon nagy gyorsító pályát nyújtani tudó szervezetek hatalmas
távolságokra el tudják juttatni az elit alszervezeteiket, képviselőiket. Az út során fontos,, hogy
a mindenség távoli sarkai felé induló szervezetek jó pozícióból induljanak, amely nagy
háttérnyomású kezdeti állapotot tételez fel, tehát az ilyen szervezet rendszerint a nagy
csillagszintű szervezetek legbelső rétegeiből indulnak a nagyvilágnak.
Nem mindegy, hogy a térnek induló tér és időutazók honnan indul. A szervezetők belsejéből
induló utódok akkor szerencsések, ha nagyon nagy szervezetben látták meg a napvilágot, ha
jelentős energiatámogatást tudhatnak maguk mögött. Az sem mindegy, hogy mekkora teherrel,
tömeggel indulnak a világot látni kívánó alszervezetek. Ha nagy és tehetetlen, a gyorsítást
fékező, nehezítő tömeggel, segítséggel indulnak, akkor sokkal nagyobb erő, több energia kell
az induláshoz, és az sem mindegy, hogy mekkora az áramlási keresztmetszet, azaz mekkora
közegellenállást kell az elindulóknak legyőzniük. A melegfúziós szervezetekből nagy
lendülettel kilökődő, elinduló, majd hidegfúzióssá váló részecskék rendszerint közel
füzérsorban, gyöngysor alakzatban haladnak, amely a legkisebb közegellenállást eredményezi,
majd szükségszerűen ék alakzatba fejlődnek, amelyben az elől járók periodikusan váltják
egymást. Az alakzat a tér kitöltöttségétől és a környezeti közeg ellenállásától is függő. Az
elindulók után keletkező űr, a nyomásesés alkalmas arra, hogy a térben ütött lyukon, egymás
után sok hasonló analóg részecske áramoljon a megnyílt dimenziókapun át a tágasabb,
szabadabb térrészek felé. A szaporodásban a nagylendülettel kilövődő, a melegfúziós
szervezetekbe beáramló elit életanyag áthalad a feleket elválasztó szimmetria felületeken, és a
megnyílt dimenziókapukon átáramlik az éppen kiüresedettebb, alacsonyabb életnyomású
melegfúziós szervezetekbe. Az élen járók, az együttáramlókban elől járók azonban nincsenek
egyedül, a térbeli áramláshoz hasonlóan a leggyorsabbakat mások is követik, és a háromfonatú
DNS csatornában, a barlangos testben kialakuló örvényes áramlásban rendszeresen váltják
egymást az élenjárók. Nem mindig a leggyorsabb, néha nem is a legfejlettebb ér a célba
elsőként, sokszor a szerencse, és belülről egy kis Kupidói felmenői segítés is szükséges, hogy
a kiválasztott részesüljön a genetikai alapítók privilégiumában. A szerencsét segíti a társban
kiválasztódott melegfúziós peték állománya, vegy és kémhatása, információs eredője, az, hogy
éppen milyen stádiumban és milyen hiányban szerveződnek, mert ne felejtsük, a
társválasztásban a melegfúziós Nő dönt.
Nem mindegy, hogy mekkora tudással, ismerettel és furfanggal indul, a kiválasztottak
csoportja, és az sem mindegy, hogy mennyi információt és energiatámogatást kapnak utazás
közben a velük együttutazó társaiktól, akiket rendszeresen utolérnek a későbben és a
máshonnan indulók, akik segítséget adhatnak a gyorsabb haladáshoz, de gátolhatják is az
együttáramlók számukra előnytelen életáramlási céljait. Néha az erősen töltött, sok furfanggal
megáldott részecskék át tudnak evickélni minden akadályon, máskor a nagyobb lendülettel
indulók, és az őket folyamatosan segítők győznek.
Az sem mindegy, hogy milyen eszközzel és milyen hajtóenergiát vesz igénybe a lendület
fokozásához. Míg a kovalens típusú gerinces szervezetekben valószínűen a vegyi energia az
egyik fő hajtóerő, addig a csillagközi térben a hidegfúziós téridő-utazásra indulók, a tudatban a
legfejlettebbek megtanulnak a térbeli hullámok energiájával, e hullámokon lovagolva
száguldozni. Ha a térben haladó ekvipontenciális jellegű, vagy és a Jetként, flerekként
kiinduló, célzott longitudinális hullámoknak a környezeti közegben kialakuló haladási
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sebessége, és a részecskék tömege szinkronba kerül egymással, olyan állapot alakulhat ki,
hogy a hullámok lejtős részére sikeresen felevickélő szervezetek, miként a vízisízők, vagy és a
vizi deszkázók, folyamatosan együtt haladhatnak a térbeli hullámokkal. Ha egy-egy hullám
néha átcsap felettük, a következő hullámhoz sikeresen alkalmazkodva annak a sebességével
tovább áramolhatnak. Ha a térhullámok a fénysebességgel haladnak, akkor az ilyen sebességű
közegre ,,felfekvő,, időutazó, akár fényévekre is utazhat magával szállított külső energia
nélkül. Az ilyen hullámlovas, ha sikeresen vált át a szükséges irányba haladó másik hullámra,
irányt és sebességet változtathat, csak koncentrálnia szükséges, a neki éppen a szükséges
irányba fújó intersztelláris szelekre. Az ilyen téridő utazóknak a magukkal vitt
energiaforrásokat csak akkor kell bekapcsolniuk, ha éppen át akarnak váltani egy másik
hullám meglovagolására.
A vízcsepp alak az egyik legkedvezőbb aerodinamikus alakzat, de ez csak jellemző levegővel,
illetve ennek megfelelő sűrűségű gázközeggel kitöltött térben ideális. Más, ettől eltérő
sűrűségű közegben, a közegellenállási tényező, és a benne haladó életanyag kölcsönhatási
képessége, reakciója határozza meg az ideális áramlási alakzat formáját. A földalak, és az
UFÓ –ként ismert tipikus alakzat olyan térforma, amely meghatározható közegben ideális
áramlási ebességet, a legkisebb ellenállási tényezőt biztosítja a téridő utazóknak.

Az értelem mozgatja az anyagot, de az anyag mozgása, változása az értelem megtartására
készteti a mindenség szervezeteit. Ez az mellyel nemcsak 50 – 100 tonnás köveket lehet a
piramisok tetejére emelni, hanem lehet e köveket lebegtetni, áramlásra késztetni, a közös
tudatukat annak megfelelően befolyásolni, hogy a részecskéik azt cselekedjék, amely dolgot
elterveztünk. A folyamat az istenné váláshoz, a komplex, látszólag anyagtalan értelem
kifejlődéséhez vezet, amely olyan változásra alkalmas környezetet is alkot a látszólagos világ
valóságának, amelyben valóban benne van minden. Ilyen, a síkot, vagy a teret bármilyen eltérő
részekre, felületekre osztó, de együtt komplexen maradó egy, két, vagy háromdimenziós
életfelületeken, anyagban változó szervezetek.
Ilyen, a pszichológusok által a belső érzelmi állapot arányainak a megismerését lehetővé tevő
az angyalokat és ördögöket egy közös komplexitásban ábrázoló rajz, amelyben a közös térben
a sötétség angyalai, az ördögök nemcsak hátteret és környezet adnak a bennük változó
angyaloknak, hanem az fehérnek látszó világos angyalok is hátteret és környezetet adnak a
bennük változó ördögöknek. Ez a síkbeli, vagy térbeli szimmetria azonban keskeny kontúrban
látni engedi a két szélső állapot közötti szimmetria, a jelen kellően vegyes, köztes állapotát.
Ilyenek Moetrius kezdetleges hologrammikus ábrái, rajzai és festményei, amelyeknél azonos
síkra rajzolt képet az eltérő oldaláról szemlélve a valóság másik aspektusait észleljük.
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A befelé áramló, már lehűlt
megnyugodott hidegfúzióssá
vált, és a kifelé áramló
alaposan felhevült, túl nagy
feszültséggel kitáguló
melegfúzióssá fejlődött
részecskék szélsőséges
állapotú életbuborékain kívül,
nagyon sokféle eltérő
átmeneti, átlagosabb
állapotban lévő
részecskeszervezetek
sokfélesége tölti ki az átlagos,
környezetet adó teret. Az
elszürkülés valóságos, az
egyediség kifelé csökken, az
azonosság nő, miközben
befelé a sokféleség színes
egyedisége színesíti a
gyorsabban változó már
háromdimenziós valóságot.

Az angyalok körében benne vannak az ördögök, amelyek környezetet adnak az angyaloknak,
míg az ördögök körében is benne vannak az angyalok, akik egyúttal a változásra is alkalmas
környezetet is adnak az ördögöknek. Az élet nemcsak az összefonódásról, hanem az
együttműködésről, a változatos sokféleségbe keveredésről, és a mind komplexebb hálózatok
kialakulásáról szól. A Yin térben nemcsak benne van a sokkal kisebb egységekben változó,
elporladtabb, energiát adó, felhevült Yang, az élet napos oldala, hanem a Yangban is benne
van a folyamatosan befelé is áramló, hideg, nyugodt, az éppen kisebb belső feszültséggel és
már megnyugodottabb állapotban változó férfiassá vált Yin. Az, hogy a teljesebb, egymásba
fonódott élet mennyire komplex, mennyire sikeresen keveredett egymásba az élet jelen
állapotán, a felületén észlelhető látszat nem mindig tükrözi megfelelően. A belső tartalom
valóssága, a képességek és a tulajdonságok eredője meghatározza az élet gyorsaságát, a
változás megérthetőségét, a hitbeli, elképzelt illúziós valósság, és a teljesen soha meg nem
ismerhető anyagi valóság pillanatnyi eltérését, amely az élet kellően keveredő tényleges
valóságába, eredőjébe fejlődik. Mint a leírtakból megérthető, a fizikai teljes valóság, az
izotróp valóság bár megérthető, következtetni tudunk rá, de teljesen nem ismerhető meg, mert
az élet nagyobb részének, a bennünk változó részecskék egy részének a megértő képessége
nem teljes. Miközben egyre újabb dolgokat ismerünk és értünk meg, eközben más dolgokat
szükségszerűen elfelejtünk. Az élettudat, az értelem eltérő irányban áramló, egymással inverz
megértés felé fejlődő részecskéi kiválasztanak maguknak egy-egy frekvenciát, életsávot,
amelyet még megfelelően átlátnak, megértenek, és a többi valóságról, az olyan változásról,
amely nem gyakorol rá kikerülhetetlen kölcsönhatást egyszerűen nem vesz tudomást. Ez végül
a hit egyszerűsítéséhez, kifejlődéséhez és a sors elfogadásához vezet. Hosszú tanulási
folyamat, a Tao útjának, a tudatfejlődés útjának a végigjárása alatt végre megértjük, hogy az
élet összessége, a változás minden aspektusa egyszerre nem ismerhető meg, nem érthető meg,
de az idő végtelen folyamában, az események örökké változó körforgásában lesz lehetőségünk
átélni, megismerni valamennyi változatát, aspektusát, életérzését, örömeit és bánatait is.
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Az előbb bemutatott kép csak szimbólum, jelkép, amelyet lehetne két, négy, nyolc stb.
szereplővel és az őket körülvevő isteni környezettel együtt bemutatni, de a lényeg megérthető.
Az élet sűrűjébe túlságosan belemerészkedő, másokhoz képest túl gyorsan haladó, fejlődő
szervezetek felhevülnek, nagyobb feszültségbe kerülnek és centralizáció közben maguk is
egyre jobban hozzájárulnak az élet anyagi következménybe tömörödéséhez, a többség által a
megértéssel és a tudatfejlődéssel nem követhető, túlgyorsuló fejlődéséhez. Az élet a
többségnek már rossz angyalokat előre buktatja, továbbfejleszti, hasonló törtető, csúsztató,
másokon átgázoló környezetbe engedi, lényegében szembesíti mindazon tulajdonságokkal,
hatásokkal, amellyel a környezetnek, a többségi életnek ártanak. A nagyon lemaradókat, a
nagyon fejletleneket és a másokkal együttműködésre képteleneket pedig másik irányba
különíti el, túl rideg környezetbe juttatja, amelynél megismerik a törékenység, a finomság a
kicsiség, a lélek és az érzés hatásait. A túlságosan a jövőbe fejlődő, az egymással összeolvadó,
összefonódó, egyre kevésbé előre látó, csak a mának élő, a testet alkotó centrális tömeget teljesen kiszolgáló,
de a testet létrehozó, fenntartó környezettől, a lélektől - amitől az anyag élővé válik - mindent el és
megtagadó, ezért a gyökereitől elszakadó szervezetek az összeolvadás és a velük nagyobb azonosságú
környezetbe kerülés után végül ugyanúgy elgázosodnak, elpárolognak, részecskékre bomlanak,
mint az izotróp térbe kiáramlók. A túlfejlettek a toroidokban a határfelületek átjáróin átjutva
egy másik minőségű izotróp valóságban, másik életsíkra, életszférába kerülnek. A befelé
áramlók azonban gyorsabban kiégnek, hamarabb eltávozik belőlük a jó lélek, és az egyediség
felé fejlődésük árát is megfizetik. Miközben megtanulnak egyes dolgokat erősen felnagyított
felbontással is megismerni, eközben nagyon sok korábban jól ismert más dolgot elfelejtenek,
az összefüggések megérzését, megértését elvesztik és a széles és körültekintő látásmódtól is
eltávolodnak. Ez mindaddig nem baj, amíg azokra a képességekre, hatásokra nagy szükség
van, amely felé szakosodtak, amíg fontos részei a közös valóságnak. Azonban a túlfejlődés a
környezet lehagyásával, a kellően szimmetrikus életfelület, a jelen valóságától elszakadással
jár. A túlfejlődött, egyre jobban csak magával törődő szervezet, miként a nagyon alulfejlődő
szervezet a jelen valósága számára értéktelenné, majd teherré válik. Ez az oka az előre és a
visszafejlesztésnek, az életben már a jelen számára nem hasznos szervezetek előre vagy
hátrafelé, visszabuktatásának, betömörítésének, a vele túl nagy azonosságú túl gyorsan változó
túl meleg, vagy túl rideg környezetbe juttatásának. A jövő élőrétegében is szükség van az
eleségre, a nagyobb felbontásra, a részletek pontosabb megtervezésére, a lehetséges hatások
előre megismerésére. Ezért a jelenben már szükségtelen túlfejlett szervezetek egyre beljebb
kerülnek az egyre gyorsabban változó, kisebb méretekben a jövő egy részét speciális
irányokba modellező, rétegekbe, amelyekben már csak a szaktudásuk irányába haladó
szervezetekből a sikeres szimmetriában maradókat, a sikeres megoldásokat találókat
visszajuttatják a múlt és a jelen sikeresebb építésére. A lassabban fejlődő jelenbe tehát vissza
lehet utazni, vissza lehet kisebb tömegre bontott részecskéket juttatni, akik valamilyen
speciális hatást, tudást vissza víve a hozzájuk képest még a múlt állapotában változó
élőrétegekbe, hogy a gyorsabban de kisebben lejátszódó, lemodellezett, az életnek rossz
megoldásokat kijavítsák, kiküszöböljék a jelen és a rossz jövő valóságából. A mikroszinten
valamelyik részletben jó irányokat találó sikeresebb megoldások tehát információs részecskék
formájában visszajuttathatók a jövőbb állapotában változó rétegekből a hozzájuk képest még a
múlt vagy a jelen állapotában fejlődő életét segítő a szimmetria közelében tartó fejlődésre
módosítsák. Azonban van egy problémája e részletek megtalálásának és a múltbeli
élőrétegekbe, vagy a jelenbe juttatásának. A jövőbe jutó és a részletekben gyorsabban fejlődő
valóság csak lokálisan képes javítani az élet részleteit és jóságát, amely globálisan gyakran
elrontja a jelen eredőjét. Ezért e gyorsabban fejlődő valóságokat, a speciális ismereteket szerző
egy dologban nagyon szakértő intelligens részecskéket vissza kell juttatni a múlt azon
rétegeibe, amelyeknél a dolgok fejlődése a jelenben élők által még nem észlelt módon rossz
irányt vett. Itt, miként a kicsit elromló életalkatrészt, számítástechnikai anyagokat, részeket ki
kell emelni, ki kell cserélni még mielőtt az egész szervezett eszközt, életet elrontanák,
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továbbfejlődésre alkalmatlan állapotba juttatnák. A múlt életébe be és visszacsempészett
fejlettebb részecskék és hatások a gyorsabban fejlődő valóság termékei, amely lokálisan jó
dolgokat azonban a globálisabban együttfejlődő, egymással együttműködő és sokezer szálon
összefüggő rendszerekben csak helyileg, de a rendszer összefüggéseiben nem megfelelően
hatnak. Ez az oka, hogy a jövőben sokkal gyorsabban fejlődő életterekből a jelenbe juttatott
részecskék mellett, folyamatosan a múlt állapotában megfelelően bevált összefüggések, az
egymással kellően komplex jó hálózatok is visszasegítődnek a hozzájuk képes már nagyon
kaotikus, összefüggéstelenül egymás ellen fejlődő jelen állapotába. Míg a jövőből érkező
fejlett, vagy és csak energiát adó részecskék lokálisan javítják az élet rossz irányba fejlődő
részleteit, addig a múltból érkező, még az összefüggéseket is megfelelően megértő, alkalmazni
képes intelligens részecskék a hozzájuk képest a jövő állapotában fejlődő élőrétegekbe
kerülnek a szétszórt élet összefogására, a jobbá tett részletek egységesebb szervezésére. Ez a
jelen valósága. Ezért alakult ki, hogy a jelen állapota a múlt és a jövő sikeresebb keverékéből
fejlődik ki. Ez az a többlet képes az életet megtartható és kellően együttműködő-képes
állapotban tartani. Az ideológiák harca a hogyan tovább élet fejlődési irányairól, arányairól
szól. Ha nagyon összefüggéstelenné, túldifferenciálttá válik az élet, mert a lokálisan túl jól
fejlődő részek elválnak a túl rosszul alulfejlődő részektől, akkor a múltból az összefüggési
hibákat felismerő, ezek kijavítását segítő intelligens komplex részecskék száma és jelenbeni
hatása megnő, ha pedig túl szervezetté, túl rendezetté, nagyon alacsony szinten
együttfejlődővé válik az élet, és túl kevés impulzus alakul ki, akkor a jövőből származó
bajkeverőket küldenek, akik a túlságosan számítóvá váló szervezetek számításait egy-egy
Kupidó részecskeként keresztül húzzák, megváltoztatják, sikertelenné teszik, élénkítik az
életünk változását.

Az időutazás nem egy bonyolult, csak túlmisztifikált valami. Ha egy vidéken nem jól fejlődő
rendszer kiküldi a falvakba, a környezetben a fejlődést és a változást felgyorsító, a centrális
részeken gyorsabban fejlődő részecskéit, mint például a mezőgazdasági főiskolákon és
egyetemeken valamely szakirányba sikeresen előre fejlődő mezőgazdászait, akkor a múltbeli
állapotban változó vidék fejlődése, a hozzá képest a jövőbeni korszerű ismereteket,
információkat hozó részecskéktől felgyorsul. Hasonlóan, amikor túlfejlődik és nagyon
túlgyorsul egy centrális szervezet, térrész, akkor a környezetben sokkal nyugodtabban változó,
de még az összefüggések megértésére alkalmas, logikusan gondolkodó, a mivé lett állapotot
kellően átlátó, és a többségnek jobbá visszafejleszteni képes józan paraszti ésszel, még több
lélekkel, erkölcsi és etikai tartással, együttműködő és elosztó képességgel rendelkező, a
városhoz képest még a múltbeli állapotban változó hidegfúziós szervezetek importját kell
növelni. Ez lelassítja a túlgyorsult fejlődést, eltávolítja a jelen állapotából és hatóképességéből
vagy lecseréli a szimmetriát vesztő, a többségnek már nem jó szervezeteket ezzel javítva a
rossz irányba haladó állapotokat.
Hasonló megoldást vezetett be Mao Cetung, amikor a túlfejlődött városi értelmiséget leküldte
vidékre érzést és együttműködést tanulni, miközben a sikeresen egymással együttműködő,
kellően korszerű, nagyobb szimmetriában fejlődő vidéki fiatalok nagy tömegét a gyorsabb
fejlődés érdekében a Kínai gazdaság tudásközpontjaiba szállította. Bár a túl kollektivizálás
éppen úgy káros túlkapás a jelen jó irányú fejlődése aspektusából, mint a túlcentralizálás, de a
valamelyik irányban a jelenben a sikertelenség felé elfejlődő, szimmetriahiányossá váló
szervezeteket, a javíthatóságuk, a még gazdaságosan egyensúlyba hozási lehetőségük esetén
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csak antihatások felerősítésével, vagy gazdaságtalan javítási lehetőség hiányában a rosszá váló
jelen rossz állapotának a lebontásával lehet szimmetriába hozni.
Amikor a gazdasági válság életzavarában a túl gyorsan és a környezettel nem együttfejlődő
nagyvárosok erősen szimmetriahiányossá váltak, túlnépesültek és túlfogyasztóvá váltak, a
keveseknél centralizálódó, besűrűsödő túl sok jó miatt a többség élőrétegébe visszaszorult a
rossz. Az erkölcs, a morál és az etika elromlott, és a kiteljesedő gazdasági, elosztási válságban
az élet fúziója megszaladt. A kifinomult társasági élet centralizált jója körül kifejlődött a rossz,
a korrupció, a testi örömök keresése, a bujaság, a paráznaság, és a rossz irányú fejlődés
hamarosan meghozta élettermését, kifejlődött, szétterjedt a szegénység, és a kuplerájok. A
bordélyházakban a testi keveredés és az impulzusok felgyorsultak, és a prostitúcióra
kényszerülő szegények, hatalmas tömegű anyákból, lányaikból és apáikból álló genetikai
változatai egyre nagyobb ütemben keveredtek a túl gazdaggá, túlfejletté váló, a testi örömöket
még megfizetni képes másik neműekkel. A szexuális szolgáltatásokat igénybe vevő férfiak és
nők hazahordták a centrálisan nemileg fejlett testrészüket beoltó, bennük összekeveredő
másságot, a kapott részecskéket és ezek idővel szükségszerűen bekeveredtek a család
tagjainak a részecskéi közé. Az addig elsősorban egymással nagyobb azonosságban fejlődő
családokba idegen, az életet megtermékenyítő genetikai keverék került, az élet valóságától
elrugaszkodó, gazdag családok
A saját flórával megtermékenyítés kölcsönös, tehát nemcsak a gazdagabb a szolgáltatásokat
megfizetni képes energiában túlcentralizált szervezetek vitték haza a genetikai másságot,
hanem az alkalmai partnereik is hazavitték a saját, energiában szegényesebb környezetben a
kapott térítés mellett az idegen genetikai anyagot. Tehát az energia csak hordozó, kísérő, a
lényeg, hogy az élet nemcsak az energiacserében és körforgásban, a pénz sikeresebb
szétosztásban javult, hanem az addig másfelé fejlődő szervezetek belsejében is megváltoztak
az arányok és a fejlődés tendenciája megfordult. A prostitúcióból élő nagyvárosokban
többszázezer anya és leány, férfiak részecskehalmazai nem teljesen idegen, de eltérő tudással
rendelkező, de még kellő azonosságú vendégeket kapott. Ez a sikeresebb vegyi keveredés, a
magasabb impulzus sűrűség végül meghozta a maga gyümölcsét, a nagyobb azonosság
állapotát, és az egymástól addig eltérő irányba fejlődő rétegek sikeresebb keveredéséből
egymással nagyobb azonosságú nemzeti szervezettségű államok fejlődtek ki. Szomorú példája
az azonosságban lokálisan nagyobb szinten túlfejlődő, túl jól szervezett német gazdaságnak a
nagy német nemzeti egység kialakulása, amely az egymást most-már sokkal jobban megértő
német eredőjű szervezetek sikeresebb együttműködése közben létrehozta a Németország a
mindenek felett, az Über alles téves ideológiáját. A lokálisan sikeresebb azonosság
besűrűsödése, globálisan rontja a szervezettséget és az együttműködést, és amikor a jelen
állapota már Moszkvánál és Sztálingrádnál is elromlott, az Isteni szervezetnek be kellett vetnie
a nagy Oroszt tél, a lehűtés és az ellenazonossággal szembesítő fegyverét. Az elromló
szimmetria,a túlcentralizálódó élet néha már nem javítható a hűtéssel, ilyenkor a homeopatikus
megoldást, az azonost (a szimmetriavesztést kijelző tüneteket) az azonossal, a szimmetria és
az arányok gyorsított továbbléptetésével kell megoldani. Az amerikai nemzet nem a Japán
szimmetriavesztés ellensúlyozására nem a fékezést az kicsi adagokban beadott ellenszer
szimmetriába segítő megoldását, hanem ennek hiányában a drasztikus ellenanyag beadásával
válaszolt, és Hirosima mellett Nagaszakiban is túlgyorsul a változás. Ez azonnal lecsillapította
a rossz irányba fejlődő kedélyeket, és a rosszirányba fejlődés leállt. A megoldás annyira
megtetszett nyugatnak, hogy azóta is csak a drasztikus ellenszer beadását, a feszültséggóc
azonnali és hatékony elfojtását, felbontását alkalmazza még azon gazdaságosan helyrehozható
csak kicsit szimmetriavesztő folyamatokban is, amelyek sokkal kevesebb energiával, egy kis
odafigyeléssel, az energiának az életfelületen sikeresebb elosztásával gazdaságosabban
javíthatóbb lenn. Hosszútávon ez a gazdaságtalan, túl sok energiát elhasználó, túl nagy
lebontás az élet újra differenciálódásához és a fennmaradás gazdaságtalan állapotához, az
élőréteg és a szervezettség kimerüléséhez vezet. Amerika is a túlfejlődés, a túlcentralizálás és
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az energia egyenletes elosztási hiányának a zsákutcájába került. Az érzelmi energia lokális
helyen tartása, összefogása, további sűrítése az értelem ellenállásába ütközik, amely
gazdaságtalanná teszi a helyi folyamatokat, és amikor a környezetből egyre több energia
elvonódik a lokálisan már régen gazdaságtalan túlcentralizált élet fenntartására, akkor a helyi
jó érdekében elromlik a szervezett életnek a környezethez képesti szimmetriája. A
centralizáció, az élet sűrítése és gyorsítása, a jövő felé erőltetett fejlődése büntetlenül nem
fokozható. Ez a környezethez képesti szimmetriavesztés, az élettel, a jelen állapotával való
szimmetriavesztés a túlfejlődő, a környezetét túlságosan kizsákmányoló, előbb egoistává,
majd paranoiássá fejlődő szervezet egyre jobban elszigetelődik a jelen valóságától, a tőle a
fejlődésben nagyon lemaradt, és ezzel nemcsak a neki terhessé váló, hanem egyben a
fogyasztói, felvevői piacot is jelentő környezetétől. Ez viszont gazdaságtalan, a felvevői piac
által vásárlással, fogyasztással nem tolerált túltermeléshez, és ezt követően kiszélesedő
gazdasági válsághoz, majd a rossz fejlődési irányt vett szervezettség összeomláshoz vezet.
Amerikát most érte utol az a recesszió, amelyet saját maga gerjesztett, az erőltetett, a
környezetet nagyon lehagyó fejlődéssel. A gazdaságtalan túldotált fejlődés nem tartható fenn
olyan környezetben, ahol a ráció képes Okaham borotvájával a feleslegesen túlbonyolított
sallangokat az élet felszínéről eltávolítani. Kína sikeresen megtalálta az egyszerűsítés helyes
arányait, és a túlfejlődött környezetben felhalmozott energiát egyre sikeresebben engedi át az
életterén, a szervezettségén, fenntartva a gyorsan és dinamikusan fejlődő új tavasz állapotát.
A jelen állapota tehát folyamatosan befolyásolt, javított, a múlt és a jövő részecskéi által is
módosított, állandóan és egyre több dimenziójában változó. Ha rossz irányba halad a fejlődés,
a jelenben megmaradás lehetősége akkor gyorsul a beavatkozás sűrűsége. Ha nagyon
megszalad a jövő hatása, és a lokálisan túl gyorsan fejlődő egyes szervezetek miatt a globális
fejlődés lelassul, akkor az Isteni tér közös értelme, több érzéssel rendelkező, a hatásokat
egyenletesebben elosztó, a lokális jót szélesebb életfelületre elosztani és összefüggésekbe
szervezni képes, az élet összefüggéseit jobban átlátó hidegfúziós részecskék nagyobb tömegét
küldi a jelen terébe, és ezzel megfelelőbbre változnak az elromlott arányok.
Gondoljuk tovább, hogy a jelen életterünkben milyen hatások erősödnek, ezért mely tudatos,
érzelmi részecskékből kell a jövőt jobb irányba fejlesztők számát növelni? Az élet túlgyorsult,
kaotikus, túl differenciált, csak itt-ott jó, a többségében már nem, tehát beavatkozásra,
hidegfúziós, az összefüggéseket sokkal jobban felismerő, az élet feszültségét csökkentő, a jobb
elosztást és arányokat növelő nőies, és a fúzió megszaladását fékező, az élet lokálisan jó
részeit sikeresebb összefüggésekbe szervező hidegfúziós szervezetekre van szükség, tehát az
életünk valószínűen ezen irányba fog fejlődni. Ez a jelenben kifejlődött rossz lebontásával és
eltávolításával, az élet gyorsabb megújulásával jár. Az élet ezért hozta létre minden
élőrétegben a ragadozóit, hogy a mér nem megfelelően együttműködő, együttfejlődési
szimmetriát vesztő, rossz irányba fejlődő szervezeteit lebontsák.
A szürke verebek sikere, a magasabb biodiverzitású, nagyobb életrugalmasságukban rejlik.

Az életszerűen változó szervezetekbe csak akkor épülnek be tömegesen az isteni részecskék,
ha az kellően változatos, érdekes, újszerű életteret tud nyújtani. A beépüléshez azonban
bomlás szükséges, mert az életfelületek megtelése, a jó lehetőséget adó térrészek, élőrétegek
túltelítődése már nem teszi lehetővé az átlagos lendülettel érkezőknek a megtapadást, az
életfelületre rögzítődést. Ehhez olyan szabaddá váló társnak alkalmas fiatal és még lendületes
részecskék kellenek, amelyek a születésük pillanatában a szimmetriatársról elrugaszkodva,
nemcsak lendülettel rendelkeznek, hanem kellően magányosak, szimmetria és képesség
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hiányosak, azaz a társulásra, a nagyobb szimmetria, vagy éppen a nagyobb töltöttség, a
nagyobb lendület, azaz valami közös jó cél felé együttfejlődésre, együttáramlásra, társulásra is
alkalmasak. Az élet csak akkor tud az egyre nagyobb bonyolultság felé életpiramisba épülni,
vagy az egyre nagyobb univerzális tudás felé haladva egyedi, magányos mindenható lélekre
lebomlani, azaz az átlagos állapotától valamely szélsőséges irányba fejlődni, ha kellően
szabad, társulásra folyamatos igénye és együttműködési képessége, és ehhez kellő akarata is
van. A hit és a tudás, a jó cél azonban nem elég, a haladáshoz tettek is szükségesek, mert a
fizikai tettek, az álmok megélése nélkül csak álmodozás és illúzió az élet.

A saját környezetben kinevelt, ,,kinőtt,, gazdagok és az idegenből származó gazdagok
közötti különbség:

A differenciálódásban szegényebb és a vele történő káreseményekben okosodó, és az
energiában, a változtató képességben gazdagodó szervezetek különülnek el, eltérővé
fejlődnek. Azonban lényeges különbség van a saját élettérben kinevelődő, felnövő, kellő
azonosságú gazdagabb szervezet, és az idegenből származó, sokkal kevésbé szubjektív
szervezetek között. Míg a saját aurájának a növelése közben az energiában és a változtató
képességben kinevelődő gazdagokat sokezer szál köti a szegényebb földijeihez, amelyből
sokan nemcsak rokonok, hanem az ismerőseinek, a barátainak a rokonai, szolgái, cselédei. A
személyi szubjektív kötődés, a régen és már elfeledve egykor szétvált genetikai szálak, ágak
rejtett kötelékei, érzelmi köteléket, befolyást hoznak létre, amely miatt a saját környezetében
kifejlődő gazdagok nem tudnak teljesen tárgyilagosak, objektívek maradni. A csak látszólag
idegen környezetben a másik mégsem teljesen idegen, mert a Kovács Jóskának a fia, vagy a
veje megnevezés már személyes kapcsolatot, érintettséget, érzelmi befolyást sugall. A sok
közös emlék, az elődeik elődeinek a genetikai állománya olyan erős, tudat alatti kötelékeket
hoz létre, amellyel nehéz a másik földit kívülállóként, idegenként megítélni, kezelni.
A hazájától elszakadó idegenben nincs meg a neki idegenebb környezet szereplőivel szemben
a szubjektív érzés, a befolyása, a szeretetként ismert kötődés, ezért az ilyen szervezetek
sikeresen differenciálnak, objektívebb különbségeket tudnak tenni, kiszámíthatóbb, a leadott
teljesítményekkel arányosabb, igazságosabb elosztást, megtorlást hoznak létre. Az életforgás
egyik lehetséges előnye ez lehet, talán ezért maradt fenn, mert a kialakult kellően érdekes,
differenciált élet fennmaradásához erre a képességre, az objektív, érzelmileg kevésbé
befolyásolt, neutrálisabb állapotra, az idegen országban kialakulható prófétákra szükség van.
A közös élettérben egyidőben élő szervezetekben olyan nagy azonosság fejlődik ki, épül fel,
amelye még gondolni sem merünk. Az azonos genetikai forrásokból származó táplálék, az
azonos levegő, víz összetétel, az ismerős környezet és ennek a pora mind beívódik az
együttváltozó közösség szerveződéseibe, növeli az azonosságuk. A saját földön nevelt
takarmány, és gabona, az azonos élettérben begyűjtött magok, gyümölcsök, és az ezeken
nevelődő, majd elfogyasztott, jelentős részben a háztájiban, sokszor az emberi eleség
maradványát fogyasztó háziállatok mind növelik az azonosságot. Ráadásul a térbeli és az
időbeli azonosság, a fejlettségi és néha a korbeli, a nembeli, az érzésbeli, érdekbeli
azonossággal 95- 97 %-ra növelheti az azonosságot. Ilyen nagy szinten az emberek, és más
teremtmények, már beszéd, és kommunikáció nélkül, az érzéseikkel, az illatokkal is megértik,
megérzik egymást, sokszor nem kell kimondani, csak megkezdeni egy – egy mondatot, és a
másik már szóról szóra mondóként, befejezi amit a társa elkezdett. Ilyen nagy azonosságú
környezetben a helyben kifejlődött, a többi közül kinőtt gazdagabb szervezet szubjektív
érintetté válik, nem tud annyira differenciálni, ezért az ilyen környezet nemcsak együtt-érzőbb,
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hanem együttműködőbb, kevésbé anyagias, humánusabb, hidegfúziósabb, szociálisabb a
szegényeihez. Talán ezért fejlődött ki az életáramlás, mert a helyben kifejlődő, felerősödő
azonosságban elromlik a differenciáló képesség. Ez viszont csökkenti az egyediség felé haladó
fejlődést, amely miatt a helyi régió ilyen irányú fejlődése lelassul, csökken az ellenállása az
idegen genetikai állomány objektívabb lehetőségéhez viszonyítva. Ha egy szervezetnek
csökken az emésztőképessége, a differenciáló képessége, akkor nemcsak a részecskék
azonossága nő, hanem, egyre elnézőbbé válik az élethibákkal, a szerveződési hibák
halmozódásával szemben. Ez az állapot a hibák és az életzavarok halmozódásához vezet,
amelyet a helyi, egymástól érintetté váló közösség már nem tud befolyásolni, módosítani.
Szövevényes érdekkapcsolatok, összefonódások alakulnak ki, főleg a melegfúziós, és a
többszörösen töltött, csavaros észjárású szervezetek között. Kifejlődik az én támogatom a Te
komádat, Te támogasd az én komámat állapot, amely végül nyílt differenciálódáshoz, és az
élet teljes elszennyeződéséhez, az erkölcs, az etikai és a morál lebomlásához vezet. Az
emberiként ismert tartás elveszésével szabálytalanná válik az életjáték, a misztérium egyre
másabbá fejlődnek, egy idő után már a törvények is ezeket az egyoldalú engedményes vezetők
közötti közös energiából adás lehetőségét eltűri, majd elfogadja, később már természetesnek
tartja, és akár már a rosszat elfogadva maga is támogatja. Előbb elromlanak a törvények,
befolyásolttá válnak a bírák, a törvényhozók már fals, nekik kedvező kiskapukkal rendelkező
törvényeket kreálnak. A folyamatot a korrupció teljes térnyerése, és sokak által elfogadása,
követése zárja le. Amikor már a szerencsejátékból is kizáródik a véletlen, és a megjátszott
lottószámoknál előre fejlett számítógépekkel kiderítik, hogy mely számokra nem tettek, és
rádió távirányítással befolyásolják a számhúzást, akkor a reklámokban felkínált nyeremények
már előre eldöntött szereplőkhöz kerülnek. A közszereplők ezt követően már egymást és a
közvetlen családtagjaikat, a hozzátartozóikat hozzák kivételezett, támogatott élethelyzetbe, a
köz vagyonát nemcsak fosszák, hanem már teljesen gátlástalanul egymásnak osztják.
Szodoma és Gomora, Babilon sorsa ilyenkor megismétlődik. Az élet romlásával, kevesek
végtelen étvágyával, kapzsiságával erősöd ellenérzés egyre nagyobbá válik, nő a feszültség, a
ki nem mondott szó, a meg nem tett cselekedet, az idejében nem vett elégtétel hatalmasra
növeli az élet nyomását. A NÉP, erőtlennek és védtelennek tűnik, amely egyre jobban tűr, és
ez mindaddig tart, amíg a sorsával és a lehetőségekkel visszaélők túl nem feszítik a húrt. Az
élet túlfeszített húrja azonban mindig elszakad, és ilyenkor megpendül, felerősödik az
együttérzés. A látszólag nyugodt élettenger egyre idegesebb apró hullámokat vet, és néha elég
egy kis szél, az itt-ott nyugtalan fodrok hatalmas hullámokba halmozódásához. Elég, ha valaki
őszintén kimondja, hogy a király meztelen, vagy egy a fiaiért, a jövőért aggódó anya hazahívja
a gyermeket, hogy elhangozzék a szó, nyergelj, fordulj. Amikor valamely a felnőttkort naív
tisztaságban megélt hívő megérti, és kimondja, hogy lehet másképpen is, a szót, az útmutatást
megértő tömeg elkezd menni a jó pásztor után. Ha egy életáradás elkezdődik, a feszültségek
halmozódása és kiengedése sokáig háborgó, ide-oda áramló, nyugalmat nehezen találó
élettengert hoz létre. Ha azonban a feszültség meghalad egy feltöltődő fazéknyi szintet,
életnyomást, és a NÉP, (a Nagyobb Élettömeg Pártja) nem tudja a problémáját megoldani, akkor
segítséget kap a nagyobb azonosságú többségtől, az isteni szervezettől, amely a felerősödő
szimmetriavágyra, a felé szálló imára, könyörgésre befolyás alá kerül, elveszti a semlegességét
és együtt cselekvővé, az elromlott dolog továbbromlását megakadályozóvá, megjavítóvá, a z
életnek és a jövőnek rossz folyamatokba beavatkozóvá válik.
Az élet az anyaként ismert szerveződésekből kiáramlással kezdődik, amely során a Párkák, a
keresztirányban áramló, határfelületeket, rendezettebb irányba áramló, idegpályákat alkotó
szerveződések statisztikai eredőben közel azonos méretűre vágják az anyába be, majd később
keveredve kiáramló, már vegyes rendezettségű energianyalábok hosszait, és ezzel
meghatározzák az adott későbbi szervezetbe feltekeredő életfonál hosszát is. Tehát már a
kezdeti keveredéskor,a fogantatáskor kialakul az élet jellemző hosszát és lehetőségeit
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meghatározó kinetikai erő, a tömeg a lendület és a belső feszültség sajátos összetétele, amely
azt is meghatározza, hogy a fiatal, még kellően rendezett, a kezdetben felhalmozódó aurával
együttes környezetben meddig tart az átmeneti többlethatásokhoz, dominanciához jutott
szerveződés különbségképző lehetősége. Az élet, azaz a lokális energiamezőnk közös
szervezettben tartható állapota addig tart, amíg a szervezet képes a nála éppen kisebb
energiaszintű, recesszióba szorult környezetre erőltetni az akaratát, az erejével, a lendületével,
az okosságával vagy a koncentráltságával képes változtatni, az általa elképzelt irányban
rendezettebbé tenni a környezetét. Ha a belső energiatöbblet elfogy, ha a környezetre ható,
befolyásolási képesség, a dominancia elfogy, akkor attól kezdve nem az adott szervezet
változtat a környezete állapotán, hanem megfordul az élet rendje, és ettől kezdve a környezet
változtat a nála gyengébbé váló szervezet felszínén, mélységein, állapotán.
Miközben a szervezet és a szervezettség elhasználja, magába építi a kezdetkor rendelkezésére
állt, pontosabban a környezettől kapott, tehát a múltban felhalmozódott energia és részecske
készleteit, a tojásban, az aurában differenciálódott nem domináns állományát, a centrálisan
nagyobb sűrűségűvé váló, torlódó, lassabban fejlődő központi térben a kezdeti állapotokat, a
környezethez viszonyított eltérését, az általa kialakított tér megváltoztatott rendezettségét
sokáig fenn tudja tartani. Először a centrális domináns térrész előnyére fokozza az élet a
különbséget, a környezetéből egyre több energiát elvon, átrendez, megváltoztat, de amikor a
kezdeti energiamennyiség elvonása rendezettségének a megváltoztatása, centrális térrészbe, a
szervezetébe besűrítése miatt kimeríti a feltöltődésnél gyorsabban lemerülő készleteit, a
lehetőségeit, akkor a túl gyorsan fejlődő tér kimerül, az életnyomás kisugárzási lehetőségében,
a rendezettség további fenntartása lehetőségében lemerül, és a kifelé áramló a környezeten
változtatva annak energiát átadó eredőjű rendezettségét, szükségszerűen befelé irányuló,
feltöltődő rendezettségűre változik. Amikor a saját környezetében a tartalékok felhasználása, a
múlt energiáinak az elfogyasztása után a jelen energiáit is feléli, akkor a szervezet a még be
sem épült jövőbeni energiák felvételére, hitel felvételére kényszerül. Az ilyen a természet
normális ritmusánál gyorsabb ütemben fejlődő szervezet ettől kezdve olyan, a szervezetébe
még be sem épült, nem az ő tulajdonát képező energiák felvételére kényszerül, amelyeket vagy
csak kölcsön, vagy másoktól elorozott formában tud igénybe venni. Az első esetben egyre
nagyobb adóssága keletkezik a neki energiát meghitelező környezettel szemben, amely tartós
függőséghez és kiszolgáltatottsághoz, majd a domináns állapot elvesztéséhez vezet. A
második esetben, amikor Napóleon, Hitler és, a hódítók megoldásához, mások javainak az
elorozásához folyamodik, megsérti a tér és az idő rendjét, és a mindenkor nála nagyobb
tömegszámú környezet áramlási rendjébe beavatkozás, a szimmetria megsértése miatt a
környezet idővel szükségszerű elégtételt vesz. Igaz, hogy a nagyobb tömegszámú környezet
reagálása, lassúbb, az időben lassabban és későbben kifejlődő, de a Napóleoni és a Hitleri
háborúkat eldöntő hidegfúziós tél, a környezet hidegebb és eltérő rendezettségének az
átalakulása mindig eldöntötte a térbeli szimmetriasértések sorsát. Ilyenkor az érzés és a tudat
addig megfigyelő státuszban változó, a jelen állapotú életet kívülről és belülről is csak
szemlélő részecskéi az életváltozás szimmetriájának a helyreállítása érdekében mindig
beavatkoznak. Az amorf rendezettségű, nagy azonosságú és sokkal függetlenebb részecskék
rendezettsége gyorsabban megváltozik, könnyebben áramlanak, könnyebben átalakítják az
eredőjében elromló tér túl gyorsan és az életnek rossz irányba fejlődő eredőjét. Ez vélhető a
nagy szimmetriavesztések, az élet lendületes túl nagy azonosságú kiáradásai után. A tér távoli
szegleteibe sodródott, de a hazai tér sorsát a szívükön viselők egyre több, a rendezettséget
javító energiát, hatást küld a hazai már forrongó térrész felé, amely a befelé rendezett
részecskék hidegáramlataival lehűti a szimmetriát vesztett szerveződések túl forró fejét. A
beáramlás azonban sűrűsödéssel is jár, amelynek a következménye előbb a lendület, a
változásnövekedés, a lokális fellendülés, majd ismét a szétáramlás és a lehűlés, a lokális
energiahiány következményeinek, a háborúra, a kiterjedésre, az exportra felvett kölcsönök, a
kapott hatások visszafizetésének az energiát a környezetnek visszaadó hatása.
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Amikor egy életbuboréknyi térrész már kiszórta a környezetbe, energiát adó állapotban
eltékozolta a részecskéit, akkor attól kezdve a környezet elkezdi visszaadni a kölcsönt, és a
sok kiáramló, ott párkapcsolatot létesítő részecske, egyre nagyobb, már családi tömegben adja
vissza a kezdeti lehetőség kamatait. Ez később a visszaáramláskor nagyobb összenyomódást,
nagyobb térsűrűséget hoz létre, ez növeli a gyorsulás felé az időt, ez az amiből az egyre
nagyobb különbség kialakulása táplálkozik. A nagyobb centrális tömeg, még nagyobb ki és
szétáramlást hoz létre, amelyben az ott maradnak a centrális rész legidősebb, már új
életáramlásra nem vágyó, csak megfigyelői státuszba kerülő elnehezedő, az időben és a térben
besűrűsödő anyagi szerveződései. A kezdet terébe, miután annak a kiáramlást segítő
utánpótlása, a melegfúziós rossz időszaka elmúlt, a megszépült emlékekkel a későbben már
nagyobb tömegben kiszóródott részecskék is visszatérnek. A rossz emlékek elszállnak,
elpárolognak, más hasonló, analóg szervezeteké fejlődnek, de a szép emlékeket őrző
bennszülött részecskék és családjaik nagy többségben vissza- visza áramlanak a kezdeti
paradicsom időközben megváltozó, a visszaáramlásukkal idővel pokollá, nagyon magas
változássűrűségűvé fejlődő térrészeibe. Az élet periodikus megújuló képessége csak addig tart,
amíg a kiáramló többség szép emlékekkel távozva vissza- visszahozza a családját, amíg a
szervezetekből kiáramló részecskeélet többsége pozitív nosztalgiával, szeretetérzéssel és
vonzalmi többlettel gondol vissza az élet kezdetének a terére. Amikor a rossz emlékeket
szerzők, a nem szívesen visszatérők többségbe kerülnek, akkor a kezdeti előd szervezet
utánpótlása csökken, az életváltozás alább hagy, a tér lehűl, és idegenek áramlanak a kezdet
korábban mennyei térrészeibe. Ettől megváltozik minden, kicserélődik a minőség, az
azonosság csökken, és a korábbi saját volt hazai térbe, már idegen, kaotikus, többségi
környezetbe kisebbségként visszatérők kiszorulnak a hajdani paradicsom jelenben már nekik
pokoli valóságából.
A nem egyenletesen elosztódó tömeg beárnyékolja egymásnak a tér szabad lehetőségeit, és
amely szervezet nagyon a napfényben sütkérezik, az átmenetileg eltakarja a másik részecskék
elől a felmenői Nap által a környezet felé továbbított térenergiát. Ilyenkor az éppen takarásban
lévők lehűlnek, kevesebb életenergiához jutnak ezért egyszerűbb rendezettség felé fejlődnek,
összehúzódásra, befelé irányuló eredőjű energiaáramlási rendezettségre kényszerülnek. Ez
összehúzza az árnyékolásba került térrészben a környezeti teret és időt, enged az éppen
terjeszkedő, kitáguló részecskék kiáramlási akaratának, amely miatt a kitágulóban,
melegfúziós kiterjeszkedésben, az átlagosnál nagyobb életnyomásban lévő térrészek
részecskéi azonnal megindulnak a tágulást engedő éppen az életnek alacsonyabb nyomású
részei felé. A ponttá zsugorodó tér magára húzza a tér melegfúziós takaróját, összegződik
benne a környezet centralizálódó lendülete, amely új energiaadó csillagot és fordított irányú
kiáramló rendezettséget hoz létre. Az élet szimmetriája megfordítja a dolgok irányát, az
események fejlődésének a rendjét, és a ma még melegfúziós kitáguló, domináns
többlethatáshoz jutó szervezetek, holnap már összehúzódó, lehűlő és elöregedő, elégtelen,
vagy éppen túl nagy életnyomást már el nem viselő, nem jól elosztó szervezetekké válnak.
Kinézve az ablakon észlelem, hogy végre kisütött a nap. Kint mínusz hat fok és jéggel borított a
környezet. A madarak már egy hete alig találtak maguknak táplálékot, energiát, egyre többet adtak le a
korábban a múltban felhalmozott készleteikből. Néhány rigó békésen kiül a napra, és a nap felőli
oldalon felborzolva a tollaikat beengedik a természet energiáit a szervezetükbe, hogy ott centralizálás
után megfelelően szétosszák a teljes szervezetük igénye szerint. A maradék többletet, amit sikerül
elraktározniuk, a jelen felhasználása helyett, a jövő rendelkezésére bocsátják. A madár a testi
tömegében pufferolja a Naptól kapott, benne kölcsönható-képes energiát, a környezeten változtatás
lehetőségét, de ha kimeríti, teljesen lemeríti e készleteit, akkor már nem ő változtat a környezetén,
hanem a környezet gyorsabb, sikeresebb változása megváltoztatja a madár szervezetét. Az élete csak
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addig tart, amíg a szervezetben felhalmozott kezdeti energiával, és a közben megszerzett energiával
folyamatos pozitív, azaz többletértéken tudja tartani a változtató képességének az eredőjét, az éppen
receszív állapotban nem látványosan változó szinte láthatatlan környezet feletti dominanciáját.

Csak akkor maradhat az élet a környezetének a változását sokáig elnéző szemlélővé, békés
öregkor részesévé, ha nem fogyaszt többet, mint amennyit a környezet, az Isten ad. Ha egy
szervezet a saját fogyasztását, a tér rendezettségének az átalakítását már nem növeli a
környezete fölé, akkor attól nem von el energiát, hanem vagy sokáig a kialakult jelen
állapotában maradhat, vagy és folyamatosan kapni fog az isteni áldásból. Ez esetben a
környezettől energiát annak a lehetőségénél egykor nagyobb ütemben korábban elvonó
szerveződés később azzal egyensúlyba kerülő, a környezeti energiatöbblettől függő
befogadóvá, életszemlélővé, megfigyelővé válhat, amely egyben a pufferolása az isteni térben
szabadon áramló energiának. Ha a környezet életnyomása átmenetileg ennél is alacsonyabbá
válik, akkor az ilyen életszemlélők, az életváltozás további szemlélési lehetőségének a
megtartása érdekében azonnal leadnak a saját készleteikből, hozzájárulnak a rendezettség és a
kialakult életrendszer fennmaradásához. Ha azonban a környezetükben valahol átmenetileg
ismét nagyobb életnyomás alakul ki, akkor befogadják elnyelik és tárolják, pufferolják az
energiákat, és annak adják a tapsot, az elismerést, amely életet játszó szervezet sikeresebben
megoldotta a környezet által ráterhelt szerepét.

A hajnal szimmetriája:

A nappal szimmetriája az éj, az esté a hajnal. Ezzel analóg de nagyobb energiaszintű változás
az évszakokból álló év, amely a naphoz hasonlóan 2 x 12 alciklusra tagozódik.
A négy évszak analóg a napciklus négy alállapotával, a tavasz a hajnallal, a változás és a
lendület kiteljesedésével, a nyár a nappallal, a változás növekedésével, kiteljesedés maximális
lehetőségével, majd eljön a harmadik évszak, az est, az alkonnyal, amely az ősszel analóg
átmeneti állapotot eredményez. Miként a nappalt követi a nappali időszak szimmetriapárja,
analóg módon követi a nyarat a télként ismert szimmetriapárja. A Télből átmenet a tavaszba az
új év, az új ciklus megszületése, analóg módon, de eltérő eredőben lejátszódása. Ha az egyik
évben egy a Nap vonatkoztatási rendszerében, a Föld saját szimmetria rétegéhez viszonyítva
külsőbb élőrétegben vándorolt a Föld, akkor a következő 12 hónapban, azaz a következő
évben ehhez az átlagos réteghez viszonyítva egy belsőbb rétegben fog áramlani, vagy és éppen
ellenkező irányba haladva az előző év bolyongásait visszafelé is megtenni.
A 12 hónapig kitelő egyik év periódus valószínűen hidegfúziósabb eredőjű, akkor a másik 12
hónapból kitelő analóg életáramlás, életidő a nagyobb változássűrűségű rétegben letöltendő.
A nappali időszakban, és a Föld merőleges felülete irányába a domináns részecskék
beáramlása egyértelmű rendezettséget hoz létre, amely azért tudja feltölteni a belsőbb
rétegeket részben később is kisugározható többlet energiával, mert ez idő alatt a beérkező
részecskékre merőleges, ehhez képest semleges irányban áramló laporientált, kétdimenziós
felületeket építő részecskék a beáramlást, a feltöltődést segítő rendezettségben maradnak. A
kiáramlást ebben az időszakban fékezik. Amikor eljön a esti átmenet, és a Napból beáramló
egyértelmű anyai foton dominanciája csökken, akkor a félárnyékos területek fölött megnő az
áramlási sebesség, a kifelé és a befelé terelődés, amely kisebb nyomást és a sarkoknál
kiáramlási lehetőséget hoz létre. Tehát a beáramlás, a hidegfúziós eredő, és a kiáramlás, a
melegfúziós eredő dominancia nemcsak naponta változik, hanem az átmeneti időszakokban, a
hajnal és az est eltérő rendezettségében is. Valamennyi életszakasznak, változási időszaknak
van kialakuló kezdete, felerősödő, megerősödő, felnövő folyamata, és van csúcspontja
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kiteljesedése, amelyet a lefelé menő átmeneti állapotok követnek. Az alkony már a nappali
ciklus lefelé menő ága, amelyben mint az évciklus lefelé menő ágában, az őszben, csökken a
besugárzás, megváltozik a kisugárzás aránya, és megváltozik a felszíni áramlás, a rendezettség
iránya. Az ősz még lamináris jellegű, de lebomló tendenciában, amikor az átlagos réteg
kaotikussá válik, majd elvékonyodik, és a tél beálltával már az adott térrészben nem a Nap
fotonjai, hanem a Nap párjaként ismert távolabbi térrész, sokkal nagyobb lendületű, és a földet
megkerülő, az erős fényt nem kedvelő részecskéké a beáramlás lehetősége. Az életteret tehát
elérő időszakban eltérő életminőségű részecskék veszik birtokba, a térben szigorú és pontos
váltógazdálkodás van. A távolabbi térrészekből a szabad téren át megérkező, sokkal nagyobb
áthatolóképességű, lehűlt és koncentráltabb lendületű, (támadáspontú) részecskék beáramlási
iránya a Földet megkerülő, részecskékkel azonos irányúvá, azonos rendezettségűvé válik. E
két rövidebb és hosszabb távról érkező, már idősebb és a Naprendszerből érkező rövidebb
távot beutazó részecskék azonos irányba egyesülése, halmozódást hoz létre a lendületben,
amely ezzel télen (és éjszaka) dominánssá válik. Amikor ez az egymást erősítő befelé
rendezettség dominánssá válik, akkor ehhez képest az éppen merőleges irányú áramlások
maradhatnak fenn, a ferdén beérkező, magas kölcsönható-képességű irányokba haladó
részecskék elterelődnek, rendezettséget módosító és megváltoztató befolyás alá kerülnek.
Ugyanez történik nyáron, amikor a Földnek anyai Napból érkező fotonok lendülete egyesül az
azonos irányból érkező távolabbi rokonokból kiáramló, a napot valamerről megkerülő, vagy és
mellette elhaladó részecskék lendületével. Az azonos ritmusú, a be vagy a kisugárzásra éppen
merőleges, de egy fél ritmussal az időben eltolt részecskék, mint a repülők egy forgalmas
reptéren zavartalanul áthaladhatnak a tér azonos részein, mindig éppen akkor érve a kritikus
térbeli kereszteződésekhez, amikor azon a másik korábbi gép már merőleges irányban
áthaladt. Ez a merőleges irány adja egymáshoz képest a legnagyobb időnyitottságú útidőt,
áthaladási lehetőséget.
Az átmeneti időszakban, amikor a be vagy a kiáramlási, radiális, radikális rendezettség
meggyengül, a rétegáramlás, a lamináris áramlás megerősödik, és az átlagos rétegek, az
átlagos kellően kiegyenlített időszakok egymással ellentétes tendencia felé fejlődve
megerősödnek. Évente és naponta, a periódusok negyedében egyszer a beáramlás, másik
negyedében a kiáramlás erősödik fel, de a két ellentétes rendezettségirányú időszakban,
periódusban a lamináris irányú átlagos élet tavasszal és hajnalban megerősödik, ősszel és az
alkony során pedig meggyengül, elsorvad.
Az élet tavasza és fiatalsága hasonlóan egy negyed életciklus idejéig, eseménysorozatáig
feljövő erősödő lamináris ciklusába kerül, majd kiteljesedik a felnőttkor erőteljes domináns,
radikálisabb időszakában, az élet nyarában, amelyet azonban az élet ősze követ, az átmenetet
képező alkony, az öregség, amely a lemenő fázisban beteljesíti az egy életciklushoz tartozó
életkörök szimmetriáját.
Az azonban ne higgyük el senkinek, hogy felfelé, vagy lefelé, eltérő ritmussal lezajló
ciklusokban nem folytatódnak analóg módon az élet fázisai, körforgásai. Az életciklusok
kisebb egységeknél gyakrabban és gyorsabban bejárják a saját köreiket, és a kezdeti
szimmetria vesztéstül az újabb szimmetriába kerülésig azonos, analóg eseménysorban változó
élethez egyre kisebb életidőszak szükséges. Ez azonban valószínűleg analóg mennyiségű élet
eseménnyel telik el, csak a rövidebbnek látszó életnél kevesebb idő alatt nagyobb változás
sűrűséggel lejátszódnak e folyamatok, míg a sokkal nagyobb tömeget együttváltozásban tartó
szervezetek életciklusa és újra szimmetriába kerülése sokkal tovább tart. Az életidőt, a
bonyolultság vagy az azonosság továbbfejlődésére alkalmas két, felmenő és lemenői
életszakasz időbeli és eseménybeli hosszát erősen befolyásolhatja az a tény, élethelyzet, hogy
az adott szervezet mennyire távolodott el valamelyik irányba a kezdeti szimmetriától, és
mennyire van még a végső szimmetriáig. Ez a két potenciálgát, a két határfelület, amely
meghatározza a kezdet és vég pontját, az élet fejlődési, és ezen eseménysor, időszak közbeni
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változási lehetőségét adja azon életszakasz, életminőség térbeli határait, amelyet egy élet idő
lejátszódásaként, a szervezeteknek irányadó lélek domináns időszakáig ismerünk. Amikor az
előző, időben gyorsabban változó életállapotából a szervezet radiális irányban szimmetriába
kerül, akkor némi szervezeti átalakulás, a belső minőség részbeni kicserélődése közben
elkezdődik egy lamináris irányú életáramlási lehetőség. Valamennyi irányba áramló
életállapot a korábbi áramlási iránytól, életcéltól elterelődéssel, új szimmetria kialakulásával
kezdődik, amely során a kialakult szimmetria a tudati, vagy tömegi tehetetlenség miatt a
szimmetria ponthoz felülethez, képest elterelődik, irányt változtat a környezet által engedett
legkisebb ellenállású életirány felé. A következő életszakasz, életidő ez esetben az új életcél
felé fejlődik tovább mindaddig, amíg az áramlási irány, lassan, vagy gyorsabban ismét el nem
terelődik, az életcél nem módosul. Ekkor vagy folyamatos elterelődésben, vagy és a korábbi
lendületben lelassuló újabb szimmetriába kerülés során, az élet ismét a korábbi céljaira közel
merőleges irányba elterelődik, és a lamináris áramláshoz képest, most-már ismét radiális, az
előző irányra merőleges irányrendezettséget vesz fel. A lamináris irányhoz képest merőleges
irány, azonban a véletlenszerű sodródás esetén befelé, vagy kifelé áramlássá is fejlődhet,
amelyet az határoz meg, hogy a kerületi irányú áramlási idő alatt, az adott kezdeti tömegszámú
szervezet, veszít e a részecskéiből, vagy gyarapodik a létszámában, de attól is függ, hogy a
gyarapodás és a létszám változás közben miként változik meg az átlagos környezethez képest
a szervezet sűrűsége, és térfogati aránya, a térkiszorítása, azaz a környezeti közeg kiszorító
képessége. Ha adott sűrűségű környezetbe merülő minden test, amely térfogattal és tömeggel,
tehát a helyi környezetet kiszorító képességgel rendelkezik, annyit veszít pozitív, vagy negatív
irányban a súlyából, amennyi az általa kiszorított közeg súlya. Ha ez pozitív irányba fejlődik,
akkor a nagyobb tömeg közegkiszorítása felé fejlődő részecskefelhő, szervezet felemelkedik a
nála nehezebb, nagyobb sűrűségű közegből, de lesüllyed, ha ugyanezt kisebb sűrűségű
közeggel teszi. Mint tudjuk, Archimédesz szabálya a minden test annyit veszít a súlyából, a
gázokra és más, ezeknél nagyobb sűrűségű plazmikus, képlékeny közegere is érvényes, de
szilárd rétegekre, közegekre csak a feszültség növekedése, vagy csökkenése a válasz reakció.
Ennek valószínűen az az oka, hogy nemcsak azt a közeget kell figyelembe venni a kiszorítás
során, amelyik belemerül a másik eltérő sűrűségű közegbe, hanem, és nemcsak azt, amelyet
kiszorít, hanem azt is, hogy amikor a nagyobb sűrűségű belemerül egy kisebb sűrűségű
közegbe, akkor a kisebb sűrűségű, de nagyobb térfogatú, kitágultabb állapotú részecskefelhő
felhajtó ereje is megegyezik a másik lefelé ható gravitációs erejével. Tehát két ellentétes
irányú, de egymással szimmetriában álló erőhatás fejlődik ki, és amennyi nehéz részecskét kap
az ördög, éppen annyi könnyű angyali részecskét kap az együttváltozó, demokratikusabb isteni
közösség.????

Amikor az életváltozás megszervezésében elfáradt Isten, mint szent lélek elöregedett és az ősz deres
állapotába került, akkor maga elé hívta a leányát és a fiát és felosztotta közöttük az élet terét.
Te lányom mindig a fényt, a pompát és a meleget kedvelted, tehát neked adom a nyarat, az
életváltozásra alkalmas térrészek belsejét, indulj el visszafelé az időben, a fényes gyorsabban fejlődő
centrumok felé és az örök nyár legyen a birodalmad.
Neked fiam, aki mindig a hideget és a szabadságot kedvelted, neked adom a tágas szabad környezetet
és a telet, indulj el kifelé ősz apád nyomán a pusztába, és az örök tél legyen veled. Amikor az ellentétes
irányba haladó utatokon ismét összetalálkoztok és egyesültök egymással, a két fél birodalom egy időre
ismét egy egésszé, újra komplexé és megújulásra képessé válik, és ismét tavaszba borul a természet.
Ekkor gondoljatok az elődeitekre, a szent lelkekre, amelyek miközben feláldozták magukat a
jövőtökért, nektek adták át az életváltozásra alkalmas teret és az idő, az események szimmetriában
tartási lehetőségét. Amit most kaptok, az csak kölcsönnek tekintsétek, amely nem örökre a tietek, és
amikor megöregedtek, tovább kell adnotok a ti gyermekeiteknek, nekik adva a nyár és a tél közötti
átmeneti negyed éveket, a tavasz, a megújulás, és az ősz az életcsere idejét. Mielőtt eljönne a halálom,
a lelketekre kötöm, hogy ha új tavaszt akartok, akkor ehhez az életet már megismert szent lelkeket, az
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ártatlan bárányokat fel kell áldozni az élet és a halál oltárán, hogy az élet és az elmúlás átalakulásának
az örök tűzéből a tavasz főnixmadara újra és újra megszülethessen.
Az öreg Isten, miután felosztotta a teret és az időt a gyermekei között megnyugodott, örök békére lelt, a
másvilágba költözött és onnan figyelte utódainak az élet egyensúlyban tartási kísérleteit. Külön-külön
nem nagyon boldogult sem a nyarat megöröklő, a sok energiával nem jól gazdálkodó melegfúziós
leány, Éva, sem a telet és a teret megöröklő hidegfúziós, mindig gyűjtögető Ádám. Csak akkor lendült
fel ismét az élet és lelkesült új tavaszba, amikor a két testvér, az élet útján egymással szemben haladva
ismét találkozott, és a két félisten kezelésében lévő tűz és a víz az átlagossá keveredő közös térben
egymással ismét egyesült. Miközben Éva az ősz kezdeti állapotából a nyár és a tavasz felé, visszafelé,
Ádám az ősz állapotából a tél és a tavasz felé ható irányba áramlott, eltérő eseménysorba fejlődött.
Amikor a két első Istentestvér, a sok kicsi érzelmi részecskével, együttérzéssel bíró Éva, és a sok
tudatos, rendezett részecskével rendelkező Ádám a térben és az időben ismét azonos helyre, a tavasz
találkozó pontjára ért, a rendezettség felé fejlődött tudat és a szeretetadás felé fejlődött érzés, megfelelő
keveredéséből sikeresebb szimmetria, és maradandóbb értelmi állapot fejlődött ki. Ehhez azonban nem
volt elég a két féltestvér, félisten egyesülése, hanem olyan sok lélekkel, és értelemmel telt, elődi
részecskék által megfelelően telített, védett környezetre volt szükség, amely a fiatal tavasz állapot, az
új egység, a teljesség újra virágba fejlődhetett.
Az Öreg Isten a végakarataként azt is az utódai lelkére kötötte, hogy amikor a tavasz állapotban a
közös térrészbe keveredés, az átlagos élet állapota már nem megtartható, akkor mindkét testvérnek,
Ádámnak és Évának a megkezdett időirányban tovább kell áramlani. Miközben a melegfúziós Éva a
tavaszból a hidegebb és rendezettebb tél majd a kaotikus ősz felé, Ádám pedig a tavaszon át a nyár
állapot megismerése és megértése felé halad, mindkét félistennek, az isteni tér utódjának lehetősége
nyílik megismerni az életváltozás másik, eddig általuk kellően nem ismert, ezért meg sem becsült
eltérő állapotait.

A lüktető és pulzáló Univerzum átalakulása, folyamatosan de főleg csak lokálisan változó,
állandó állapotúvá, élő Isteni térré:

A szélsőséges állapotok között ingadozó Univerzum már a múltté. Az élet megtanulta a
szélsőséges állapotokat egymásba átérő, és egymáshoz képest helyileg és időben is eltolt
állapotokra, folyamatokra cserélni. Amikor a már túl nagy szervezetek rosszul elosztó, a
szimmetriától eltávolodó állapotai a szélsőségek állapota felé fejlődnek, a túl nagy szervezetek
lebontásával a kevés és már túl bonyolult nagyból sok kicsi és kevésbé bonyolult, még érzéssel
irányított szervezetté alakításával ismét sikeresebbé tehető az élet. A nagyméretű szervezetek
szélsőséges az átlagostól befelé és kifelé elfejlődő részecskéi szükségszerűen egyre jobban
eltávolodnak a közös szimmetriától, egyre hosszabb és több energiát igénylő kapcsolatokat
kell kialakítaniuk, fenntartaniuk, amely miatt törvényszerűen gazdaságtalanná, és ezzel az
energiatartalékaiban is kimerülővé válnak a nagyok. Ilyen esetekben a sok kicsi részre, a közös
szimmetriát megtartani képes kétdimenziós felületre bontódó élet, minden részecskéje kellően
közel maradhat a közös szimmetriához, és az ellátási útvonalak kellően röviden és
gazdaságosan megtarthatók. A tavasz dinamikus állapota kétdimenziós, átlagos, sikeresen
keveredő, szimmetriában maradó életfelületeket, füveket és leveleket fejleszt, azonban
hamarosan megjelennek az élet már három dimenzióban és időben is változó ragadozó
szervezetei. Amikor a kétdimenziós életfelületek elfogynak, a további rárakódó rétegek miatt a
kétdimenziós szervezetek elkezdenek a háromdimenziós, magassággal és mélységgel is
rendelkező kiszámíthatatlanabb, változékonyabb állapotába átfejlődni. Ez elrontja a belső
szervezettség ellátási és hulladékelszállítási gazdaságosságát, egyre nagyobb terhet rak a még
kétdimenziós életfelületen, szabályosan változó, ezért gazdaságosan működő
életszervezetekre.
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Miközben a térben a harmadik dimenzió irányába is felerősödött és folyamatossá vált a
fejlődés, ez a kívül javuló, egyre jobban ellátott állapotok mellett belül romló, az életnek egyre
alkalmatlanabbá váló túlfejlődő, elöregedő térrészeket hozott létre.
A folyamatossá váló, valahol mindig megmaradó életállapot azonban nem oldotta meg teljesen
az élet valamennyi problémáját, csak a régi elöregedett problémákat, új, fiatal másik
problémákra cserélte. Bár a túl szakaszos élet lehetősége, az előröl kezdődik minden állapota
módosult abban, hogy valahol mindig folyamatosan fennmaradt az élet, de ennek az lett az ára,
hogy a konzerválódó képességekben, adottságokban megmaradt állapotról folytatódott az
evolúció. Ez viszont a gyorsabb kezdet miatt gyorsabb végkifejletet eredményez, tehát a
nagyon nagy térre és időre kiterjedő szakaszosan pulzáló térállapot, egyre kisebb térrészekbe
szorulása, egyre gyorsabban kifejlődő másik végállapotokhoz, az idő gyorsulásához vezetett.
A hiábavalóság valódi értelme éppen ebben rejlik, hogy csak egyszer volt Budán kutyavásár,
azaz a kezdeti mennyei paradicsom sokáig kitartó ideális állapota, a folyamatosan gyorsuló
időben, az egyre kisebb térrészekben egyre rövidebb ideig tartható csak fenn. Az idő és az élet
gyorsul, és a különbség tartós megmaradása igényli e gyorsulást, viszont máshol az idő
lassulásával kompenzálja az élet arányainak a megváltozását. Ha a kezdeti mennyei
folyamatok szükséges és felemelő részét kihagyjuk a folyamatokból, akkor az élet nem jut el
azon szükséges magasságokba, hogy sokáig és hosszú ideig onnan angyalként leszárnyalva
csak sokára érhesse el az izotróp valóságot. Ha a madár egyre rövidebb magasságba
emelkedik, egyre kisebb távolságokra tud elvitorlázni, és ha az időben egyre gyorsabban
dobjuk fel az élet esemény labdáit, akkor egyre kevesebb idő marad, hogy a kényszerű
labdakapkodás közben a valódi és a jó élethez szükséges életidő kiélvezésére elég lehetőség
maradjon. Szerencsére a térben és az időben is eltolt életnek nemcsak gyorsuló, és az
összeomlás felé fejlődő felpörgő részei, hanem lassuló, és egyre megérthetőbb állapot felé
fejlődő részei is vannak.
Ha a befelé haladó részecske, életbuborék egyre nagyobb változássűrűségű térrészekbe ér,
akkor a kialakult korábbi ismereteihez, fejlettségéhez képest egyre gyorsabban változó, egyre
nehezebben megérthető környezetben találja magát, tehát neki folyamatosan gyorsulni fognak
az egymást követő életesemények, az életidő a megértés, az értelem romlása felé fejlődik. Ha
azonban egy részecske, életbuborék már nem befelé halad az élet egyre gyorsabban változó
sűrűje felé, hanem abból kifelé, akkor egyre kisebb változássűrűségű rétegekbe, térrészekbe ér,
amelyben a belső szerkezet, a mikrokozmosz megértési és feldolgozó képessége mellett tudati
kapacitás, gondolkodásra alkalmas idő szabadul fel. Az ilyen szervezetnek van ideje, hogy a
napi problémák megoldása mellett időnként vissza- visszanézzen, hogy honnan indult, és arra
is jut ideje, hogy előre gondoljon, hogy hová fog érkezni. Ez az idő, adja a fejlődés, és a
valóság, a jelen állapotának a módosítási, befolyásolási lehetőségét. Ez az idő, a
gondolkodásra is alkalmas lehetőség azonban véges, csak addig áll az időfelesleggel,
megértési képességtöbblettel rendelkező szervezetek részére, amíg azok a magasabb
változássűrűségű térrészből a kisebb változássűrűségű részecskéik többségével kifelé
haladnak. Ha a kifelé haladó út ismét, akár egy másik szervezetben, vagy hazafelé tartva ismét
befelé haladóvá válik, a rálátás lehetősége csökken, a felbontási képesség ismét nő. A kifelé,
vagy és a befelé haladás során azonban mindig vannak a tömegi szimmetriafelezőkre, vagy és
az áramlási végpontokra, a lendület elfogyásához érő részecskék, akiknek az életre való
rálátása, az életáramlásra való rálátása, a fejlődési irányultsága a végpontokon, a holtpontokon
teljesen megváltozik.
Mivel azonban a felgyorsult, lendületbe jött tömegi állapot, a kinetikai tehetetlensége miatt
nem tud az éppen megfelelő fejlettségi állapot elérésénél, a szimmetriánál megállni, ezért
mindig túllendül, túlzásokba esik, ha nincs a mi a megfelelő szimmetriánál megállítsa. A jelen
életünk ma az anyag és az érzés megfelelő szimmetriájának köszönhető, annak, hogy a
tudatosabb férfiasabb részecskéket a túl nagy lendülettel történő életáramlásban az érzés kicsi
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nőies részecskéi kellő szimmetriába hozzák. Az életet szervező Kupidó részecskék
munkásságának köszönet, az egymást sikeresen kiegészítő férfi és a nőies szerveződések eredő
szimmetriája képes a jelenben tartani, és közös lamináris irányba terelni az életünk folyamát.
Valószínűen ez hozta meg az igényt a lamináris rétegáramlás felé fejlődésre, a folytonossággal
bíró utód, fiú állapotára. Az egymás ellen forduló melegfúziós, kifelé áramló, és a hidegfúziós,
már befelé áramló részecskék egymással szimmetriába kerülése teszi lehetővé a kiegyenlített
folyamatban változó jelen valóságunk élhetőbb, átlagosabb, kiegyenlítettség és átlagos állapot
körül változó életben maradását.
A térben változó sokdimenziós valóság akár a fizika és materialista ismereteink szerint, az
áramló anyagból is kifejlődhetett, azonban ahhoz hogy a sok csillagban, galaxisban elporladt,
légies, könnyen elillanó lélekből megfigyelhetően lelassuló, anyagba sűrűsödő valóság
lehessen, nagyon sok spontán változás mellett, az értelem kifejlődésére és a sokszintű
valóságot megváltoztató befolyásolására is szükség volt. Az anyagi valóság csupán az értelem
egyik a felbontóképességünket, a tudati fejlettségünket elérő tapintható mellékterméke. A
mindenség érzékelhető része azonban összefüggésben van a fejlettséggel, a tudati állapottal és
a felbontó képességünkkel, és minél fejlettebb a tudati felbontóképességünk, annál
sokszintübb, színesebb valóság részletet láthatunk az egészét valószínűen egyszerre látatni
sohasem engedő teljes valóságból. Mivel nem lehet a tér azonos részét egyszerre egy
megfigyelőnek két eltérő aspektusból szemlélni, ezért az értelemnek kisebb és tudatos, de még
kellően értelmes részekre kellett bomlania, hogy a valóság sokféle aspektusát másféle
látásmódból is megismerhesse. Az idő és események történései lenyomatot, deformációt,
változást hagynak az élőként ismert szervezeteken, az időben lassabban, vagy gyorsabban és
már általunk is megfigyelhetően változó, értelmet szerző életanyagon.
Ma már kétségtelen, hogy az érzésen felül a tudat és az értelem is befolyásolja a valóságunk
fejlődését, a terünk és az időnk, a változásunk befolyásolt, kreált, az értelem által
folyamatosan módosított.
Miközben a túl centralizálódó közös tudatok, a túl nagy felbontású környezet és életszemlélet
miatt nem látják a fától az erdőt, a térben nekik környezetet adó nagyobb rálátású komplexebb
részecskék pedig nem képesek a lokálisan gyorsan változó helyi részletek, csak a látható
életfelszínek megfigyelésére és a felületi összefüggések megértésére. A két, vagy több eltérő
réteg, szerveződés sikeresebb együttműködése esetén a többféle eltérő aspektusú, eltérő
mélységű rálátással, a tudati felbontás, együtt sokkal valósághűbb, komplexebb, értelmesebb
és megérthetőbb keresztmetszetét tárja elénk a teljesen sohasem megérthető, de a lokális
térben a tudattal és a szükséges mértékű megértéssel még követhető változás valóságnak.
Ezért szükséges a megmaradás érdekében a jelen valóságának és a neki környezetet adó
téridőben eltérő állapotoknak a sokféle aspektusból, és eltérő életfrekvenciákon is
folyamatosan figyelemmel kísérése, a megfoghatatlan, részben anyagtalan közös értelem, a
lélek folyamatos fejlesztése. Ha csak az anyagi frekvenciákon, a Hidrogénatom valósága és a
periodikus rendszer hatodik szintjét vagyunk érzékelni, ez statisztikai mintavétellel megérthető
eredőt ad a környezetünk sokdimenziós fejlődéséről. Ennek azonban relatív
szűklátókörűségnek az az ára, hogy az atomi minőség alatt, az ennél magasabb frekvenciákon,
kisebb tömegméretben változó részecskék által a térbeni változásokról hírt hozó eseményekről
már túl későn, az anyagi valóságunk megváltoztatásakor észleljük. Bár annak is oka van, hogy
a tudat csak egy szerény sávot választ ki a változás figyelésére, de az érzés ezt kiegészíti egy
magasabb frekvenciatartományban az általa észleltekkel, és a kettő észlelést egyben megérteni
képes, a teljesebb valóságot észlelő értelem megmaradási esélye nagyságrendekkel nagyobb.
Valószínűen ez az oka, hogy a lélek részecskék nem halnak el amikor az anyagi szint már
ellehetetlenül, amikor az anyag lebomlik, hanem a fenyőfaszerűen szervezett magas
szimmetriában változó életpiramisban, a térre nagyobb és többszintes rálátással rendelkező
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értelem, az élethely, a lokális térrész életre alkalmasságának az ellehetetlenülése esetén is
megtalálja az életre megfelelő állapotba fejlődő térrészeket. Az élet megmaradása a környezet
állandó és súlyos deformációban ezért lehetséges. A rálátásnak, a megérzésnek és a helyi
vizsgálatnak, a jobban megnézésnek, a nagyobb felbontásnak együtt kell egymással működni,
az érzésnek és a tudatnak egy közös, átlagosabb értelembe kell szerveződnie.
A szív és az alma mint jelkép:

Vegyük észre, hogy az élet csak megfelelő szervezetségben és a környezetében élőkkel
együttműködve képes fejlődni, amelyben a lokális állapotok eltérőek lehetnek, de a
részletekben fejlődés és a folyamatszervezés, együtt sikeresebb komplexitásba fejlődhet. Ez a
valóságfejlődés folyamatos, ma is építjük a szervezett életet, amelyben a lokális fejlődés csak
a vele egyidejű, esetleg az időszimmetriában eltolt globális fejlődéssel szinkronban hozza létre
a sikeres jövőt. Ha valamelyik éppen szélsőséges állapotban lévő részecskék túlfejlődnek,
akkor sikertelen együttműködés esetén vissza kell bontani a többihez nem jól illeszkedő, velük
együttműködésre képessé nem váló túl modern részleteket. Ha viszont a nagyobb egész
fejlődik túl nagyobbá, de a részleteiben pontatlanná, akkor az a változó minőség, amelyet
folyamatosan változó, és változtatóképességgel rendelkező életminőségként ismerünk, a téridő
pontatlansága, az érzés és a tudás részecskéinek az elégtelen kapcsolódási pont, impulzushely
redukálódása miatt lehűl és rideggé válik. Miközben a túlfejlődő fúzió feléget mindent és
lebontja a tudatos anyagot, a túl rosszul keveredő rideggé és törékennyé válik.
Az a minőség amit életként ismerünk, csak egymással lépést tartva, nem túlságosan
eltávolodva a jelen folyamatos szimmetria körüli váltakozását igénylő valóságától, csak iylen
környezetben tud sikeresen megmaradó, de időben és a térben is kis egységekben változó
anyagi minőségbe épülni.
Dosztojevszkij: Az emberi lét titka...
Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs
szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e
földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül.

Végül az alábbi ábrán Moetrius megkísérli kétdimenziós síkon bemutatni a Földi, és a hasonló
fejlettségű három tér + idődimenzióban változó szerveződési állapotokat. Nagy a
valószínűsége, hogy a kisebb és a nagyobb energiaszintű szerveződések analóg
térszerkezetben fejlődnek, csak eltérő energiaszintű, eltérő tömegszámú egységek
alacsonyabb, vagy magasabb térkitöltésű, másképpen tellő idő tartományában.
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harmadik periódus,
hidrogénszféra,
második periódus,
protonszféra,
első periódus,
elektronszféra

Nanoszféra, hetedik periódus
neutrinó szféra,
hatodik periódus
fotonszféra,
ötödik periódus,
negyedik periódus

Ha a Mengyelejev táblázat elemeiben az S mező első oszlopát és a P mező VIII. oszlopát a
nemesgázvonalat képező szimmetriatengely mellé sorolom, akkor annak a páros szerveződési
szimmetriarendjét az alábbi ábrával analóg szerkezetben, de befelé is rétegesen kell elképzelni.
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Bal oldali, elektronhiányos,
melegfúziós, ősz állapotú,
nőies szerveződések
Nitrogén

hidrogén
Oxigén

Fluor

Kén

Klór

Szelén
Szén

Tellur

Szilicium

Bróm

Hélium
Litium
Neon
argon

Kálium

kripton

Rubídium

Jód
Asztácium

Nátrium

Xenon

Radon

Cézium

Jobb oldali, elektron többletes,
hidegfúziós, tavasz állapotú
férfias szerveződések
Berellium

Magnézium
Kalcium

Szkandium

Stroncium

Bárium

Francium

Yttrium

Lantán

Hidrogén szféra

A képen bemutatott tengelyszimmetrikus állapot kiegészül egy rétegszimmetriával, és
gömbszimmetriával, valamint a szervezett tér nagy részén lokális eredő szimmetriákkal is,
amely az előző ábrákon bemutatott sűrűségbeli sorrendet ismertető rétegződést is megtart.
Természetesen nemcsak a Mengyelejev táblázatban bemutatott, megismert tiszta elemek találhatók az
életcellákban, hanem a köztes állapotban lévő vegyes és átmeneti sűrűségűek is. A cellánként és
rétegenként eltérő állapot mindig szomszédszimmetriát is tart, azaz ha egy cella, vagy réteg vegyes
szerveződésű anyagokat, életeket tartalmaz, akkor e cellát tisztább ionos állapotú rétegek zárják le. A
tiszta nagyobb azonosságú rétegeket pedig vegyes állapotú életcellák, élőrétegek választják el
egymástól. A fejlődés során a makroevolúció rendbe teszi a már túlságosan összekeveredett,
kezelhetetlenné, érthetetlenné váló életfolyamatot, az idő és az események folytonosságában
megszakadó, már a többségnek rossz életszerveződési állapotot. A hetedik életperiódusba fejlődésben
az életanyag olyan nagy változássűrűségű, neutrinó záporral felbontó környezetbe kerül, hogy ebben
lebomlik, és a külső izotróp környezetbe távozva már kellően éretté válik arra, hogy megértve a nagy
rendszer működését, az isteni életközösség életszervező munkáját szolgálja.

Közöd van hozzá !
Jézus, az utolsó vacsora előtt megmosta az egyik tanítványa lábát. Az értetlenkedő kérdésére, hogy ezt
miért tette, azt felelte, hogy ez személyes kapcsolat felvétele, amelytől kezdve az érintetteknek közük van
egymáshoz. Az érintettségnek nem kell közvetlen fizikai hatásban megnyilvánulnia, az szóban és
tettben, és a lélekben is megnyilvánulhat. A veled érzek, a támogatlak, a veled vagyok értelméből
közelíthető meg, amelyben Jézus is kinyilvánította az állandó jelenlétét, a szeretet életbe, közös
változásba kapcsoló jelenlétét. Ha érzelmileg, gondolatban vagy és a tudatban is érintetté válunk, attól
kezdve mindannyinknak közünk van egymáshoz, hisz valamennyien a közös Isteni térben élünk, és
bennünk élnek a kölcsönhatás keletkezésekor az egymásnak átadott Isten még ártatlan angyalai. Az
hogy egy időre külön válunk, és az eltérő fejlettségünk miatt látszólag elkülönülünk a nagy
mindenségtől, nem jelenti azt, hogy teljesen függetlenekké váltunk. Változatlanul közünk van
egymáshoz, az együtt a mindenséget, a természet rendjét és egészét is kialakító Isteni mivoltunkhoz.
Az Isten nemcsak bennem és benned, hanem együtt mindannyinkban él, mert mi csak a természettel és
egymással együtt, és nem külön vagyunk a mindenhatók.

