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Észlelések, összefüggések és analógiák 
 
Ez az anyag, a 30 könyvből álló Aspektus könyvsorozat fontos része, amely a tudat és az érzés 

sikeres kiteljesedéséről, az értelem fejlődőséről a Tao útjáról, az Isten részévé fejlődés 
lehetőségéről szól! 

 
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. 
 
Fiatalság, kisebbség, tudatlanság 
Ami a családi szervezetnek az utódot, a gyermeket, jelenti, aki még nem egész, csak kicsi és 
tudatlan, még gyakorlatlan és felkészületlen része a nagyobb egységnek, a családi közösségnek, 
hasonlóan az életet az adott életszférában, vonatkoztatási rendszerben (egy másik szervezetben) 
csak kezdő, még tanulatlan kisebbség, az állami szintű, társadalmi szervezetben analóg eltartást, 
sok türelmet és tanítást igényel. A társadalom eltartandó gyermekei a tudatban, és a kialakult 
rendezettségben tanulatlan, a munkában még nem jártas, a társadalmi együttélésben még 
fejletlen kisebbség. Amennyi a családban eltöltött fiatal tanuló évek aránya a gyermekeknél, 
ezzel analóg, arányos a társadalomban eltöltött tanulóidő a társadalmi kisebbség felzárkózási 
időszaka, a társadalmi szerveződés analóg életszakaszához képest. Ezzel analóg kialakul egy 
másik eltartandó, de már nem igazán cselekvőképes, elöregedett, túlfejlett kisebbség a 
családban, aki a családot a tudásával és a tapasztalásaival, a tanácsaival, az életismereteinek a 
szellemi szintű információs energián még irányítani képes idősebb korosztályt képviseli. Míg a 
fiatal és kezdő korosztály a tudásban és a fizikai tevékenységben, a lendületben még nem teljes, 
és még nem egész, az eltávozó, az életből, (élőrétegből) az adott szervezettségből kifelé fejlődő 
legidősebb korosztály, (réteg) már nem teljes, és már nem egészében terhelhető. A társadalom 
idősebb eltartásra szoruló rétege a tapasztalásaiban, a tudatban túlfejlett, de az átlagosokkal és a 
sokkal fejletlenebbekkel egyre kevésbé együttműködő-képes. A fizikai hatásokkal már nem 
terhelhető átlagos és értelmiségi osztály idősebb rétege, azonban a családban és a társadalomban 
is egymással még sikeresen együttműködő öregek. Az érzéseiben és a tapasztalásaiban már 
kiteljesedett, a többlettudásukért, a sikeres élettapasztalataik átadásáért elviselt idősebb rétegek, 
az őket eltartó társadalomban egymással még sikeresen együttműködő réteget hoznak létre. Az 
idősebb tapasztalt rétegeknek is van további rétegződése, átlagos és értelmiségi rétege, és van az 
átlagosnál sokkal fejlettebb, túlfejlett elit csoportja, amelyek már annyira túlfejlettek, hogy ők a 
náluk sokkal fiatalabb értelmiségi réteggel sem értenek szót. E vékony, az energiaáramlás 
információs szintű tudásrészecskéinek a nagyobb részét ellenőrző, uraló réteg, rendszerint a tőzsde, 
a bank, az államigazgatás és a biztosítási szakma, vagy és a jogszolgálat valamely speciális 
elitjét alkotja, valamint a társadalmi szabályokat nem betartó túlfejlett fehérgalléros bűnözés egy 
része is ehhez a társadalmi réteghez köthető vissza. 
Minden szervezett élőréteg, csak akkor élhet a környezetében lévő rétegekkel, szervezetekkel 
békében és összhangban, ha a saját szférájában kitermelődött eltartandó rétegeit nem hárítja át 
más rétegekre, szervezetekre, hanem azonos vonatkoztatási rendszerben, Pl. családban, 
vállalkozásban vagy állami szervezeten belül, gondoskodik a még túl fiatal, az életet csak 
tanuló, és a már túl idős, túl fejlett, eltartandó rétegeiről. Amíg egy élőréteg, szervezettség 
megfelel a környezet elvárásának, azaz képes a szervezettségen belül keletkező jót és a rosszat 
megfelelő szimmetriában, de a rendszerén belül tartani, amennyiben nem rak a jó hatásánál több 
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terhet a környezetre, akkor a környezet be nem avatkozó elviselésére, együttműködésére 
számíthat. A szimmetria rendje és az azonos vonatkoztatási közösségben élők rendje 
megköveteli, hogy minden szervezett közösség megtartsa a környezetével szemben a szükséges 
szimmetriát, a be nem avatkozás rendjét, és ha valamerre eltolódik a két félegységből, hideg és 
melegfúziós, kifelé és befelé áramló rétegek egyensúlya, a különbséget a saját szervezetén belül 
kell, hogy lediferálja. Ha ez nem sikerül, és egy szervezet vét a tágabb, nagyobb energiaszintű 
környezet egyensúlya ellen, azaz több terhet rak rá, mint amennyit támogatással segít, akkor a 
nagyobb energiaszintű környezet, a türelmi és tolerancia idővel beavatkozik a szimmetria 
helyreállása érdekében. Ez a türelmi idő egy olyan plusz idődimenziós tényező, amelyet az 
Einstein által is oly sokáig keresett adott szintekhez tartozós sajátos térállandónak tekinthetünk. 
Ha ezen eltartandó rétegek aránya nagyon megnő az eltartó átlagos és kellően vegyes rétegekhez 
képest, azaz az eltartandók a nettó, vagy eredőben, többségben fogyasztók aránya az eltartók, a 
többségben termelők eredő aránya fölé kerül, akkor az ilyen szervezet, gazdaság gazdálkodási 
egyensúlya a szimmetriájában megbomlik, és ekkor gazdasági válság, szervezeti elöregedés 
fejlődik ki. Ha egy szervezett társadalomban megnő az öregek aránya a fiatalokhoz képest, 
akkor a szervezet a lokális részén csak elöregszik, de ha a fiatalokkal együtt számított együttes 
(fogyasztói) arányuk nem haladja meg az eltartókét, társadalmi válság még nem alakul ki, csak 
az együtt élő közösség későbbi jövője kerül veszélybe. Ha túl kevés a majd termelő fiatal az már 
nem termelő időshöz képest, akkor a jelen idejű egyensúly még nem bomlik meg, de jelzi a 
társadalom számára a későbbi rossz következményt, ami az átlagos réteg elöregedésével, az 
arányának a csökkenésével minden szervezetben kialakul. Ha egy átlagos családban nem jó a 
fiatalok aránya a családban lévő idősebbekhez képest, azaz a már nem termelők, a kellő időben 
elhalók száma nem csökken le időben egy főre, a majd termelő és egyensúlyt támasztó két vagy 
három utódból kifejlődő egy arányos eltartóra, akkor a család jövője, vagy és az ilyen analóg 
rossz arányok felé fejlődő társadalom jövője bizonytalanná válhat. Mivel azonban a statisztikai 
valóság szerint, minden családi szervezetnek átlag két középkorú eltartója van, az idő 
szimmetriája akkor érvényesül, ha a két eltartót később átlagosan két olyan életerős későbbi 
eltartó (tehát fiatal) követi, akik képesek az elődeiket és a saját utódaikat a szükséges időben az 
idő rendje szerint eltartani. Ha sok a fiatal, az idősekhez képest, akkor a jövő később jobb lesz, 
de előbb az átlagosok, a jelen eltartói túlterhelődnek, hacsak nem segítik ki a család eltartását a 
még élő idősek, a korban már túlfejlettek, a már pihenésre érdemesek. Ha viszont nagyon kevés 
a fiatal, az egygyermekes családnak a jelen átélése sikeresebbé és könnyebbé, haladóbbá válhat, 
amely lehetőséget ad tartalékra, utazásra és jobb jelenre, de ha az átlagos, könnyebben élő 
korosztály elöregszik, az egykére, a későbbi eltartóra majd egyre nagyobb teher hárul. Az ilyen 
család akkor tud szimmetriában maradni, ha az eltartandó idősebb pár valamelyik tagja a 
statisztikai valószínűségnél hamarabb huny el, vagy olyan nagy felhalmozásra tesz szert, hogy ez 
fedezi az életük végéig a már eltartandók szükségleteit. 
A Kínai egyke, a családszaporodást gátló program a sikeres megvalósítása, hatalmas biológiai 
bombaként rejtőzhet a későbbi jövő állapotára, hacsak nem képes a most fellendülő társadalom kellő 
gazdasági felhalmozást, tartalékolást és jó befektetést biztosítani a társadalmi ,, hét szűk esztendő,, 
kialakulására, a gerontológiai arány rosszirányú későbbi megváltozására. Ha az egymilliárd kínaiból 
néhány évtized múlva elöregedő 4-500 millió ma még aktív eltartóból még mindig 400 millió 
eltartandóra már csak száz, kétszáz-millió eltartó jut, akkor 15-25 év múlva, - jelentős tartalékok 
felhalmozása nélkül - a Kínai gazdaság, - az onnan kivonuló finánctőke hiányhatására - nagyon elöregedhet, és 
ezzel nagyon nagy válságba kerülhet. Ez a válság később ki fog hatni az egész ázsiai  kontinensre, és 
nagy valószínűséggel a bioszféra teljes felszínén érvényesülhet. 
Amikor a legfejlettebb részecskék, szervezetek az adott élőrétegben, (környezetben) elérik a 
lehetséges fejlődés határait, a továbbfejlődést gátló potenciálgátat, egy részük megértve a 
továbbhaladást gátló hatások hatalmas, kikerülhetetlen erejét, visszafordul, és ettől kezdve a 
saját átlagos fajtársi többséggel szemben áramlik, azok erejét, lendületét, akaratát, sikerét és 
érvényesülését fékezve megkeserítik sokak életét. 



 4 

Amikor egy vállalkozási, vagy és társadalmi szervezetben, az elöljárók, a legfejlettebb elit 
rétegek, egyensúlytalan, eltartásra szoruló egyed részecskéi, (szervezetei) már nem tudnak 
tovább haladni, akkor egy része elfogadva a sorsot, nyugdíjba megy, betartja az idő rendjét és 
irányát, és a környezetre befolyást adó fizikai hatásokban az elmúlás felé fejlődik. Közben más, 
túlfejlett és a megváltoztathatatlanba, az idő irányába bele nem törődő melegfúziós rétege, 
szembefordulva az átlagos tömeggel, az idő helyes irányával, a tömegérdekkel szemben 
áramolva a saját önző egyéni érdekeiket kezdik el megvalósítani.   
 
Amikor a legfejlettebb elöljáró réteg egy része, elérve a fejlődés rétegbeli határait visszafordul, 
és elkezd az őt kiemelő, elöljárói feladatokra, közképviseletre és az elosztás megfelelő arányaira 
megbízó saját tömegével szembe áramlani, a megbízói céloktól eltérő egyéni érdekeket 
szolgálni, (azaz az Én és a Mi, a belső mikrokozmosza és a külső környezet érdeke között elveszíti az 
egyensúlyt, a szimmetriát), akkor az elöljárói legitimitás, az adott bizalom és a hatalom 
letéteményesének, az Isteni népnek az érdeke sérül. A közmegbízatás, a közérdek és a saját ettől 
sokszor eltérő csoportérdekek közötti egyensúly megtalálására, és ezen egyensúly kimunkálása 
után az egyensúly megtartására vonatkozik, amelyre a közösség által adott megbízatás 
legitimációt, felhatalmazást adhat.  
 
Amikor azonban az idős és a családban már eltartott korosztály, a család szolgálata helyett a 
saját családja ellen cselekszik, - ez analóg a társadalmi szinten kiválasztódó elitnek, az elöljáróságnak 
a saját eltartói érdekei ellen fordulásával - a legitim lehetőség, jogosultság itt és akkor véget ér.  
 
Amikor a családok segítésére, vagy és a közhatalom gyakorlására felkért szereplők, eltévesztik a 
saját és az őket segítő közösségek érdekei közötti szimmetriát, és a saját érdekeit a közérdeke 
ellen, a közösség energiáját a saját érvényesülésre használja fel, az egyensúly megtartására 
kapott legitim jogot elvesztik.  
Ha egy város, vagy egy nagyobb szervezet, egy állam, egy társadalmi közösség vezetői, olyan a 
nagyobb közösségének érdekeinek látszó látszatintézkedéseket hoznak, amelyekkel valójában a 
megbízói többség, és az elődök által megtermelt energiát, a tartalékait a többség helyett a 
kisebbség, vagy és a saját egyéni céljaikra, vagy és túlságosan a jelen megvalósítására 
elorozzák, elkülönítik, akkor az addig legitim megbízatás illegitimmé, jogosulatlanná, ezen 
cselekedetre fel nem jogosítottá, illegálissá válik.  
 
A szimmetria megsértésébe, a közcél és a közmegbízatás megsértésébe, a közszolgálat 
megsértésébe eső megbízottak azonnal elvesztik a legitímitásukat, amikor az első, tudatos 
megbízatássértést az őket megbízó, rájuk számító isteni közösséggel szemben elkövetik.  
 
A közös érdek ellen forduló legfejlettebbek, nemcsak az őket megbízó réteggel, az átlagos 
választói tömeggel kerülnek szembe a visszafelé áramlás során, hanem az átlagos után kullogva 
lemaradva fejlődő a szocializálódásban, a társadalmi együttélésben elmaradt kisebbségekkel is, 
azaz együtt a nagyobb többséggel kerülnek szembe. Amikor a fejlettebbek visszafelé áthaladnak 
az átlagos rétegeken, akkor az alulfejlett kisebbségen – mint a vajon áthatolva – azok mögé 
kerülnek, és mintegy mögéjük bújva pajzsként tolják őket maguk előtt, a közpénzeket látszólag 
a harmadik rétegre fordítva kisajátítják. Ugyanez történik akkor is, amikor a körfolyamatokban a 
túl gyors fejlődés során lényegében utolérik, azaz lekörözik a saját sorstársaikból a 
lemaradtakat, akik mögé bújva azokat tolják maguk előtt előre, és a közösségi energiákat 
látszólag a harmadik réteg felzárkóztatására fordítják. Ha ez az állapot tartósan fennmaradna, az 
élet rendje szerint a családdal szembeforduló legidősebbek kimerülnek, meggyengülnek a 
családi többség eltérő akaratától, az ellenirányú céloktól és életáramlástól, azonban a családban 
is a lemaradt gyermeki kisebbségek mögé bújnak az öregek, és ezzel a fő terheket az eltartó 
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rétegre hárítják. Azonban míg a kisebb családi egységekben a túlfejlettek – ha egyedül 
maradnak elszigetelődnek egymástól, nem nagyon tudnak a saját közösségük ellen 
szervezkedni, ez nagyobb szinten, vállalati és társadalmi méretekben másképpen történik. Ilyen 
szinten kevésbé működik az elszigetelődés, a legfejlettebbek a saját rétegeikben közös 
érdekszervezeteket, szindikátust, vagy maffiaszerű családi együttbűnöző szervezeteket hoznak 
létre a múlt és az őket fenntartó hagyományok, örökségek megtartására. Gyakrabban 
megtalálják a módját, hogy a legfejletlenebb kisebbség mögé kerülve, annak az árnyékában 
szürke eminenciásként befolyásolják az őket eltartó, fenntartó közösségek életlehetőségeit. Azok 
a túlfejlett részecskék, szervezetek, vagy és túl gyorsan fejlődők, akik felett már nem áll 
fogyasztó, és nem tudnak idejében elhalni, megfelelő arányszimmetriában maradni, idejében 
élőréteget váltani, azok az életszerkezetek toroid rendszerében a centrális részen, a túl gyors 
fejlődésen áthatolva egyszer-csak azt észlelik, hogy a befelé haladás kifelé haladássá fejlődött. 
Akár merőlegesen, tengelyirányban, vagy radiálisan hatolnak át a hozzájuk képest fejletlenebb 
szervezetek rétegein, akár követik a toroid gyűrűk rétegzettségét, elérve majd áthaladva az adott 
vonatkoztatási rendszeren, a lehetséges legfejlettebb állapot lehetőségén, törvényszerűen kifelé 
haladóvá, és mások útját mindenképpen keresztezővé válnak. Ez csak akkor nem következik be, 
ha a toroid rendszerben változó szervezetek megtartják az életáramlás rendjét, az idő rendjét. 

 
 
A három generációnál, amikor a harmadik a legidősebb generációt utoléri a befelé áramló 
átlagos réteg, akiket egyre beljebb az élet sűrűjébe szorít, kényszerít a türelmetlen, haladni akaró 
fiatalság, egyre beljebb, vagy kijjebb szorítják az előttük járó még idősebbeket a továbbfejlődés 
felé. Ha túl nagy saját lendület, vagy a háttérnyomás, és a már, az élet legnagyobb centrális 
sűrűjébe bekerült legfejlettebbek, - a szintén egyre beljebb kényszerített mások, - velük szemben 
ható, összeérő, torlódó lendülete miatt nem tudnak lamináris irányban áramlani, (vagy és a 
szimmetriafelület, a legjobb réteg közelében maradni, mert a legnagyobb szimmetriában lévő, jó 
pozíciót biztosító centrális rétegek ekkorra már telítődtek, sőt túltelítődtek), akkor az egyre 
beljebb, és ezzel a közös szimmetriától, a szimmetriasíktól egyre távolabb szorított életnek csak 
egy lehetősége marad. Vagy enged az idő és az élettér nyomásának, és egyre beljebb kerülve 
végül vagy lebomlik, vagy értékes elődként, sok dologra emlékező neutronként, tanácsadó 

Egy toroid szerkezetű mezőbe bármely irányból befelé 
haladás, ha nem következik be idejében áramlási 
irányváltozás, célváltozás, akkor a legfejlettebb, a 
legbelső állapot elérése után, szükségszerűen kifelé 
áramlássá fejlődik. Fiatal korban, az anyagi világban 
megszülető szervezet befelé áramlik az élet sűrűjébe, és 
miközben egyre beljebb hatol, irányellentétbe kerül az 
élet sűrűjéből már kifelé áramlókkal, az életet előbb 
kezdőkkel. Miközben fiatalon még radiális irányban Y- 
DNS variációban, hidegfúziósként befelé áramlik, 
átlagos életkorúvá, második generációs élettermékké 
válva már lamináris irányba, életfelületen és vagy a 
közös szimmetriasíkon, a kezdeti irányhoz képest erre 
merőleges Z vagy X irányban áramlik. Az első 
generáció beáramlása befelé szorítja az azonos irányba 
áramló idősebb korosztályt, az elődöket.  
A negyedik térdimenzió és generáció már nem fér el a 
közös élettérben, mert miközben kifelé áramlik az 
élettérből, valamelyik utódjával kikerülhetetlen 
ellenáramlásra kényszerül, amely miatt csak befelé, a 
mikrokozmoszba, az 5. dimenzió felé vezet az út, és 
csak részecskékre bontódva tud az ötödik dimenzióból 
elmenekülni.

Origó 

Y

Z 

X 

1. ábra 
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részecskeként, volt irányítóként, az ötödik dimenzióban, a már neutrális részecskék között, az 
általa létrehozott legnagyobb azonosságú utódokban a sokszorosan védett emlékező neuron 
állományában menedéket talál. Amikor a fizikai valóságban a korábbi elődszervezetek irányító 
lelkei, (az alapítók egy befolyásos domináns csoportja) már nem tudnak a dolgok jelen fizikai 
állapotváltozásaira hatni, ezek egyre jobban kicsúsznak az irányításuk alól, akkor a még relatív 
egyensúlyban lévő már ismét neutrális élet a befolyás növelésére, megtartására egyre közelebb 
kerülnek az általuk idejében létrehozott fiú, vagy leányszervezet tudati központjaihoz, az 
utódszervezetekbe általuk korábban beültetett, beoltott, kinevezett irányítóihoz. A közelebbről 
kisebb energiaszint, némi információ is elég a még a szervezetek szempontjából nem a jelen, 
hanem a lehetséges azon jövők kifejlődésére, befolyásolására, amelyek egyenlőre még csak 
gondolati és információs energiaszinten a vagylagos lehetőségekből fejlődnek. Tehát ezek a 
korábban domináns lélek részecskék befolyásolják a közös utódszervezet jelenének a 
kifejlődését.  A jelenben élő fizikai szervezeteket, többnyire azok a legsikeresebb, vagy és a 
legnagyobb szimmetriában fejlődő genetikai előd részecskék, alszervezetek irányítják, akiknek 
jelentős befolyása volt és marad az utódok fejlődésére. Gondoljuk át azon leány és fiúvállalatok, 
utód szervezetek vezetőségének az elhelyezkedési és fejlődési lehetőségét, amelyeket az 
alapítóik, még a legbefolyásosabb állapotukban, - akár mások által megtermelt készletekből - 
tőkét és energiakölcsönt nyújtottak. Az ilyen utódvállalkozások, az utódszervezetek az alapító 
elődeik mentsvárai, időkapszulái, amelyekben még azon túl is megtarthatják a korábbi 
hierarchikus befolyásukat, amikor az általuk vezetett szervezetből már kiöregedtek, eltávoztak. 
Tehát a jövőjükre gondoló szervezetek domináns irányítói, idejében leány, vagy fiúszervezetet, 
utódot hoznak létre, hogy onnan belülről befolyásolják a továbbvihető, bár egyre kisebb 
valóságot, a szervezeteik változásának az irányítását. Azonban tudomásul kell venni, hogy 
minden korábbi domináns irányító nem fér be a kisebb utódszervezetekbe, ezért e szinten is 
differenciálódás történik, és egy részük befelé, az ötödik dimenzió és a szervezetség megtartása 
felé fejlődik, míg mások a kifejlődött centrális pozícióból, vagy kifelé, egy másik utódszervezet 
felé áramolnak, fejlődnek.  
 
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz annak a változatlanul egyre beljebb igyekvő szervezetnek, 
részecskének a sorsa, amelyik megtartja az idő irányát, rétegről rétegre egyre beljebb fejlődik, és 
elér a torroidszerű szervezettség legbelső életcsatornájába, az életalagút megszokott irányra 
többnyire merőleges kijáratába. 
Ha nem tudott a sorsát elfogadva megnyugodni, akkor nem áll meg a legnagyobb szimmetriájú 
felületen, az átlag szimmetriasíkján, (felületén), hanem egyre beljebb fejlődik, amíg el nem éri a 
legnagyobb gömbszimmetriát, amikor vagy lokalizálódik, és egy ideig a központi lélek vagy és 
a tisztítótűz részévé válik. Amely szervezet a neutron részecskék emlékeket és viszonyító 
információkat tároló rendszerében a szervezet központjánál is továbbáramlik, akkor hamarosan 
a központon átáramolva, a kifelé haladó neutron alagútban, az idegcsatornákban találja magát. 
Ez vagy beviszi a tisztítótűzbe, vagy ha még nem fonódott nagyon össze másokkal, ha még nem 
meszesedett el a szervezete, akkor van esélye arra is, hogy sikeresen elkanyarodik, és hamarosan 
útmutató részecskeként, angyali jó lélekként kívül, a szimmetriasíkon az életbe igyekvő, fiatal, 
az adott vonatkozási rendszerben csak kezdő, még tapasztalatlan részecskék között találhatja 
magát. Sok idősebb részecske csak ekkor érti meg az élet lényegét, és ismét megpróbál a 
fiatalokkal, az adott élőrétegben még kisebbséggel az új életbe befelé áramlani, az élet aktív és 
nagyobb szimmetriában lévő rétegeibe belső útmutatóként, tanácsadóként visszavergődni, az 
életáramlás kisebb energiaszintű résztvevőjeként a jelen része maradni. Az élet rendje szerint, a 
kellően rugalmas lélek részecskék, akik nem kerülnek a tisztítótűzbe, mert még a felbomlás előtt 
idejében másik fejlődési irányt tudnak váltani, elöljáró, másoknak jó irányt mutató lelkekké, 
Kupidó részecskékké válhatnak. 
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Az élet sűrűjébe befelé áramló (küldött), információs vezetői, feladatot teljesítő útmutató 
részecskék, a szimmetriasík, az életnek a legjobb átlagos, legnagyobb életrugalmasságú állapot 
felé vezetik az életáramlást és az élettanulást, a karma törvényeit újratanuló, ismét életpiramisba, 
nagyobb szervezett rendszerbe épülő, újrakezdő részecske szervezeteket. Az idő statisztikai 
rendje szerint a többség megtartja e rendet, a többség a kisebb bonyolultságú, kisebb tudású 
alapállapotból a nagyobb bonyolultság, és a nagyobb térsűrűség felé áramlik, de ez az út, a Tao 
útja nem a célról, hanem az életutazásról és a tudatfejlődésről, az életáramlás és az 
elfogadás, a megértés törvényeiről szól.  
Az út a rendezettséghez és az élet törvényeinek a megértéséhez vezet, és amikor a halhatatlan 
kicsi lélek, mint porszemnyi része a nagy egésznek eljut e felismerésig, a megértésig, a 
megvilágosodásig, akkortól az addigi cél hirtelen semmivé válik, és a már megértett élet 
áramlásának a segítése, az életrendszer segítése válik a legfontosabbá, az együttműködő isteni 
rendszer szolgálatába szegődik. Ez az út az isteni szervezett részévé válás lehetősége felé vezet. 
 
A fejlődő, még fejletlen, tudatlan, gyakorlatlan, újratanulásra rendeltetett kisebbség, és a 
legfejlettebb, de visszafelé áramló túlfejlett kisebbség közé szoruló, átlagos, kellően vegyes, 
szimmetriában lévő eltartó tömeg, a sors ezen alakulása, kisebbségbe kerülése esetén lebomlik. 
Ha a két eltartandó fogyasztó eredőjű (előd és utód) a már leélt, a múlt, és a majd élő, a jövő) 
réteg túl nagy terhet rak a közöttük fejlődő eltartók, a jelenbeli termelők vállára, az élet átlagos 
szervezettsége ekkor gyorsabban bomlik, mint épül. A szervezettség, fejlődésként ismert 
haladási iránya, ilyenkor nem előre a nagyobb bonyolultság felé, hanem visszafelé a leépülés 
felé viszi az ilyen társadalmat, szervezetet.  
 
Ugyanez történik a családokban akkor, amikor az eltartandó még fejletlenebb kisebbség, a 
gyermekek, és a szintén eltartandó, a tudatban, a tapasztalatokban a legfejlettebb kisebbség, a 
már öregek együtt, a család többi eltartandó tagjával az időegységre jutó termelésnél nagyobb 
fogyasztást, terhet tesz a család eltartóira. 
 
Ha nem családi szinten, hanem élőrétegi szinten következik be a fejlődés megtorpanása, mint 
most történik a bioszférán, akkor a legfejlettebb társadalmi szervezetek ugyanazt teszik, mint a 
kisebb vállalkozási, vagy és családi szinten. Ha a legfejlettebb, nagyon sokat fogyasztó, elvonó 
réteg, az élőrétegben a továbbfejlődés helyett, megijedve az anyagi szintű elmúlástól 
visszafordul, és nem akar idejében elmenni, aki már nem tud különbséget, újat és eladhatót, a szükségesnél 
bonyolultabbat létrehozni, akkor a felgyülemlett tapasztalását és a szervezeti előnyeit értékesíteni 
kezdi a legfejletlenebbnek, a lemaradó, de vele még a közel azonos irány miatt 
kölcsönhatóképes rétegeknek, akivel szövetkezik, és társulva, közös szervezeteket hoz létre. 
Ilyenkor az elmúló nyár után a hattyúk dalának, vagy a vénasszonyok nyarának is tekinthető 
utolsó fellendülés átmenetileg a kaotikus idők után megállítja a sokkal rendezettebb hidegfúziós 
tél felé haladást. Az eladott tapasztalat a fejlődés felé lendülő szervezetek kezében kivirágzik, és 
gyorsan termőre fordul a szorgos és a sok aprólékos munkát fáradhatatlanul végző, a fizikai 
tevékenységben még igen aktív, erős új társ tevékenységében. Kína, az USA új, eddig a 
fejlődésben lemaradt, a mennyiség felé fejlődött társával hasonló szövetségre lépett, és ezzel az 
átlagos fejlettségű államok részecskéi két tűz közé szorultak, mert a nekik korábban átadott, 
általuk átvett knou-houk, a már megismert eljárások, a mit és a hogyan ismerte ezzel 
elértéktelenedett, a szabadalmi védettség kikerülhetővé vált. Amikor a már túl drágán, 
eladhatatlan áron termelő volt fejlett szervezetek, kikerülnek a hazai elfogult, túl védett 
gazdasági rendszerből, akkor az addig védetlen, izotróp környezetben fejlődő elnyomottabbak 
rövid idő alatt jelentős gazdasági érvényesülésre tehetnek szert. 
Amiképpen a világszinten Kína és az USA párkapcsolatához hasonlóan az elöregedett, súlyos 
gazdasági válságba került Magyarországban a fejlett elit összefogott a fejlődésben lemaradt 
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kisebbséggel, hasonlóan fog össze, hat vissza a családokban a legidősebb, és a legfiatalabb 
fogyasztói generáció, az átlagos, őket eltartó középkorú termelő réteg ellen. Az élet természetes 
terhelése, a szimmetriája ilyenkor megváltozik, és az eltartandó sokaság miatt mennyiségi 
termelés, vagy a mennyiségi fogyasztás fejlődik ki a minőségi helyett.  
Amikor az élet eljut a mindenáron olcsón és mennyiséget ízetlen állapotába, néhány jó irányba 
fejlődő gyümölcsfa felismeri, hogy eljön az ideje a kevesebb mennyiségbe, de jobb minőségbe 
fejlődni, és miközben még mások, a korábbi tehetetlenséggel a hagyományos irányba fejlődnek, 
addig a gyorsabban váltó nagyobb rugalmasságú fiatalabb szervezetek már a gondosabb 
minőség, a több lélekkel készülő termékek létrehozása felé fejlődnek. 
Ugyanez történik most nagyobban, az életfelszínünkön, a bioszférán, csak a nagyobb tömegi 
tehetetlenség miatt lassabban kifejlődő, súlyosabb és tovább elhúzódó hosszú válságnak nézünk 
elébe. A jó hír az, hogy a kisebb szervezetek saját ritmusa, fejlődése és megértő képessége 
gyorsabb, kisebb a tudati és a tömegi tehetetlenségük, ezért miközben a világ egyre mélyebben 
belemegy a nagy gazdasági válságba, a kisebb szervezeteknek, - ha nem kerülnek túl nagy 
függőségbe - jut ideje a gyorsabb megújulásra, a jó példa, a többféle jó modell kikísérletezésére, 
bemutatására, hogy miképpen kell, lehet a hasonló fejlődési zsákutcából kikerülni. Ez azonban 
kisebb szervezeti, vállalkozási szinteken, vagy a családi szinteken, gyorsabban lejátszódó analóg 
mintát mutató folyamatokban kísérleteződik, teljesedik ki, amelyek között sikeres és sikertelen, 
nem alkalmazható, rossz példamutató folyamatok adnak differenciált fejlődési lehetőséget, hogy 
a nagyobb szervezetekben ne kelljen a sikertelen utakat végigjárni. Ezek a kisebben hamarabb 
lejátszódó zsákutcák felismerése alkalmas arra, hogy a lassabban végbemenő nagyobb 
energiaszintű folyamatokban ne kövesse el az élet ugyanazokat a hibákat, (helyette mindig 
elkövet kicsiben sikeresnek látszó nagyobb szarvashibákat). A DNS nem átörökíthető, nem 
megismerhető szekvenciái többnyire ezeket a sikertelen fejlődési irányokat, kísérleteket 
tartalmazzák, amelyek valamely kisebb, vagy nagyobb szinten zsákutcának bizonyultak, 
amelyből az életnek, - mint sikertelen fejlődési irány felől - keserves tapasztalatokkal vissza 
kellett fordulni. Ugyanakkor vannak évszázadok óta bevált sikeres megoldások, lásd, a Házasodj 
Ausztria, és a szex nagyban is megfelelően fejlődik. 
 
A válságidőszakon sokkal gyorsabban átvergődő családokban az élet rendje szerint az 
elmaradott, alulfejlett egy idő után felzárkózik, energiát, részecskéket és információs szintű 
tudást, megérzést kap az elmenő, lebomló, legidősebb, legfejlettebb szervezetek beléjük, a 
mikrokozmoszukba átköltöző mikroszervezetitől, akik jelenleg Gondviselőként nanoszinten 
irányítják a sorsot. Az alulfejlett rétegek megerősödése, fejlettebbé válása csak akkor lehetséges, 
ha a legfejlettebb, már másokkal a fizikai valóság színpadán együttműködni, a fizikai 
energiaszintű hatásokhoz hozzáadni, és a sokkal fiatalabbakkal, - a már magasabb frekvencián változó, 
szaporodó szervezetekkel - együttműködni nem képes szerveződések, idejében lebomlanak, 
elhalnak, visszavonulnak a nekik magmaradó fizikai világ ötödik, szellemi belső dimenziójába. 
Az életidő, a negyedik dimenzió lejárása, átélése után, elkezdődhet az ötödik dimenzióban, a 
jelenben élő szervezetek belsejében, tudatában, a kicsiben és gyorsabban változó szellemi 
modellekben, a jövőben élés.  
 
Amikor a magasabb egyedi szimmetriában fejlődő, a tudatfejlődésig eljutó lelkek, szervezeti 
irányítók, elöljárók már nem tudnak a korábbi fizikai valóság bioszférai rétegében érdemben 
hozzájárulni az ott, hozzájuk képest már túl gyorsan, vagy túl eltérően, vagy csak nagyobb 
energiaszinten és durván változó élethez, akkor visszavonulnak a velük legnagyobb azonosságú 
utódszervezetbe. Ettől kezdve már nem kívülről, hanem belülről, sokkal közelebbről 
befolyásolják az utódaik által továbbépített fizikai valóságot, érzésszintű információs 
részecskékként súgják meg a belső hangra még figyelni képes utódaiknak, hogy mi a helyes, 
merre kell dönteni. Sok esetben a belső világ, érzéseket adó részecskéire, a józanész ellenében is 
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érdemes figyelni. (Azt azonban ne felejtsük el, hogy a belső mikrokozmoszban élők csak a 
kisebb részét képviselik az egésznek, jellemzően belülről látják, érzik a dolgok hatásait. A 
helyes döntés nem mindig az erős nagyításban és az ego szubjektív látásmódja mögött rejlik, 
hanem a jelen tér külső eseményeinek az összefüggéseit a kívülről érkező, észlelő, még befelé 
áramlók jobban ismerik.  
 
A teljesség, az isteni szimmetria tehát a belső érzéseinket keltő, kifelé áramló egoista, 
anyagi részecskék, és a külső összefüggéseket megértő, befelé áramló hidegfúziós, 
összetartóbb részecskék tudásszimmetriájában rejtőzik, amelyet csak akkor érhetünk el, ha e 
szimmetriát sikeresen megtaláljuk, ha e teljességet, az élet arányait, az elosztás arányait, az érzés 
és a tudás helyes arányait, a bölcsességet megtartjuk. 
 
 
Térjünk vissza a gondolattal, a családi fejlődés következményére, a kialakuló fogyasztói, eltartói 
válság megoldódására. 
 
A napi ritmusban, a nappali időszakban az életfelszínen felhalmozódik az adott időszakra jutó 
fogyasztás, ez növeli a változás sűrűséget és a kaotizmust. Amikor lemegy a környezeti anyai sugárzó, 
a Nap a látóhatár alá, azaz takarásba kerül az élőrétegnek az a fele, amely addig a környezeti 
energiát befogadva tudásenergiával feltöltődött, de közben kaotizálódott, az a következő nap-
mentesebb, az anyai elfogult energiánál besugárzás mentesebb, ezért egyenletesebb és folytonosabb 
környezetbe a túltöltődő szervezetek kisugározzák a nem megfelelő helyre került gondolatokat 
és érzéseket keltő részecskéket. Addig keringtetik, a nem helyükre kerülő gondolatokat, az 
eltévedt információs részecskéket, addig növelik rendezettséget, amíg azok meg nem találják a 
tudásuknak, az azonosságuknak a legjobban megfelelő legnagyobb azonosságú helyüket, ahová 
valóban beleilleszkedve tartósabban lekötődhetnek és megpihenhetnek.  
Tekintsük a nappal szétszóródott gondolatrészecskéket olyan denevér rajnak, amelyen a nappali foton 
nyomás és magas változás sűrűség elől a szervezet védettebb talajbeli, barlangok béli rétegeibe húzódnak 
vissza, a számukra gyilkos napsugarak és fotonok elől. Amikor a foton invázió, a foton zápor elül, akkor 
az érzékenyebb okosabb (éjszakai bagoly) részecskék, mint a denevérek, előmerészkednek a védettebb 
szervezetek belsejéből, és addig keringenek, kavarognak a légtérben, a szervezetekben, amíg meg nem 
találják a számukra szükséges részecskéket, majd rendezetten visszahúzódnak a hűvösebb, 
hidegfúziósabb barlangjaikba, a saját otthonaikba. Ezek keltik és befolyásolják az álmaink. 
Tehát a nappalok, meleg frontok, a nyarak egyre nagyobb váltakozó időszakai, a hidegfúziósabb 
időszakban, télen az energiaáramlások rendezettség növelésére adnak lehetőséget, időt. A 
nappali, melegebb, melegfúziósabb időszakok, az utódokban részben idegennek számító anyai 
energia befogadása növeli az energiát igénylő dolgok fellendülését, változási ritmusát, de ennek 
az áraként rontják a kialakult rendet. Minél hosszabbak a kilengések, annál kiszámíthatóbbak 
az időjárást is befolyásoló változások, de annál jobban eltolódik az átlagos állapottól, a 
szimmetriától a szélsőségesebbé és elfogultabbá váló élet. A szimmetria közelében azonban 
könnyebben ingadozóvá, és ezzel kiszámíthatatlanabbá válik az élet, a potenciálhegy tetején 
nem tud megállapodni a létrejött valóság. Ezért nem szereti a bizonytalan és a túl nagy 
szimmetriát, azaz a bizonytalanságot az élet. Az is állapoton nem lehet megmaradni. 
 
Ha a családi fejlődésben, az idő rendjével szembeforduló, már túlfejlett, ismét fogyasztóvá váló 
elöregedett szervezetek nem akarnak az idő meghatározó rendje irányába fejlődni, egyre több 
praktikához, gyógyszerhez, orvoshoz stb. fordulnak a már nem természetes egészségük 
megőrzése érdekében, akkor a természet és az idő rendjével szemben áramlók egyre jobban 
kilengenek az egészségi átlagos állapot valamely szélsőséges irányába. Minden vegyszer, 
minden hatás legalább annyit ront egy másik irányba, mint amennyit javít a szervezeti 
szimmetria valamely korábban eltolódott irányában.  
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Az élet és az idő rendjébe beavatkozás rendszerint nem halasztja, hanem felgyorsítja az 
elmúlást, egyre nagyobbá teszi a kilengéseket. A sorsot és a Gondviselést elfogadó idősebb 
szervezetek, azonban kevésbé dacolnak az idő árjával, sodrásával, ezért őket kevesebb impulzus 
éri, és ha hagyják magukat az időárjával sodródni lassabban öregednek. 
Az elöregedett, rossz termelői és fogyasztói arányba került szervezetek azon részecskéi, akik 
szinte mindent megmozgatnak a megmaradás, a túlélés érdekében, nem veszik észre a hiábavaló 
küzdelmet az idő rendje ellen. Minél inkább szembe áramlanak az idő rendjét megtartó 
többséggel, annál több konfliktusba keverednek, és ha elromlik a szervezetükben a rend és a 
szervezettség, már hiába fokozzák a rendőrök számát, a terrort, az élet lehetőségét, az 
együttműködés folytonosságát ekkor már a túl sok és egymással már az idegensége, (Bábel 
szindróma) miatt együttműködni nem képes karhatalmisták akadályozzák.  
 
A cukorbetegekbe bevitt inzulin, az idegen rendfenntartók számának a növelése, egyrészt leállítja a saját 
rendfenntartók arányának és hatékonyságának a növelését, és bár először még életversenyre készteti őket, 
de a megbecsülésüket leredukálja. Ha túl korán és túl sok idegen rendfenntartót (inzulint) visznek a 
szervezetbe, akkor a rend ezzel nem nő, hanem az élet szervezettsége az anarchia felé tolódik. Egyes 
rendőrök és igazságügyben dolgozó alszervezetek elveszítik az állásaikat, kiesnek a rendfenntartói 
körből, ezért jövedelem, megbecsülés nélkül maradnak, és hamarosan arra kényszeríti az élet őket, hogy 
a szimmetria megismeréséért, átálljanak a másik oldalra focizni, a másik életaspektust megismerni. A 
vendég rendfenntartók, az idegen inzulin tehát egy idő után növeli a fogyasztók és az eltartandók számát.  
Ezek később a szervezetben áttétes, halmozódó zavart keltenek. 
 
Miként a családi szervezet gazdasági egyensúlya is akkor áll helyre, ha a legidősebb túlfejlett, 
addig domináns szervezet idejében elhal és lebomlik, a fogyasztása csökken és ettől kezdve a 
kellően életképes fiatal részecskéi, termelőként átköltöznek a túlélő, egyensúlyban és jelenben 
maradó szervezetekbe, ezért azok termelőképessége, tudása, összefüggés felismerése megnő. 
Hasonló dolog történik hosszabb időszak alatt az elöregedett vállalkozásokkal, az elöregedett 
kisebb államszervezetekkel. Valakiknek el kell hagyni az élőréteget, a kűzdőteret, csökkenteni 
kell a fogyasztást, az adott környezeti ritmushoz alkalmazkodni már nem képes idősebb, 
túlfejlett, másokkal éppen a túlfejlettsége miatt együttműködni már nem képes szervezeteknek 
ideje elmenni. Ha csökken a fogyasztók aránya, a jelenben élők gazdasági szimmetriába 
kerülhetnek. 
A mai Magyar társadalomban a legidősebb, eddig domináns rétegnek el kell menni, le kell 
bomlani, a bennük túlcentralizálódott, túl koncentrált részecsketudásnak szét kell az utódokban 
osztódnia, hogy friss erőre és új tudásra, tavaszias lendületre kapjanak. Az élet rendje szerint az 
idő folyásával, az átlagos tömeggel szembe forduló rétegnek le kell bomlania, a dominanciát, a 
rend szervezését, a kellően szimmetrikus élettérben élés át kell adnia ahhoz, hogy a tartósan 
túlfogyasztó társadalomból ismét a termelésénél kevesebbet fogyasztó, megtakarítással és 
többlettel rendelkező szervezett élőréteggé válhasson. Amikor az idősebb és már túlfogyasztó, 
és a fiatalabb, még túlfogyasztó réteg egymáshoz ér és egymással szövetkezik, a fogyasztása 
nagyon felerősödik, nyilvánvalóvá válik, hogy a lefogyott, lemerült átlagos szervezettség már 
nem képes eltartani e két, együtt túl nagyra nőtt fogyasztói réteget. Ilyenkor ismét előjön a vagy 
én, vagy te szelekciós állapot, és felerősödik a differenciálódás. 
 
Amennyiben egy szervezetben nagyon lecsökken a fiatal lendületes részecskék aránya, azaz 
elöregszik az élettér, pl., egy fokhagymából a természetes veszteségként, vonzóbb, alacsonyabb 
életnyomású környezetben elpárolognak a fiatal, nagyobb áthatolóképességű részecskék, akkor, 
az életbe kifelé áramló mennyisége, és ezzel a befelé áramlást meghatározók rendezettséget 
segítése is csökken. Mivel a szervezetekből folyamatosan kifelé áramló fiatal részecskék 
áramlási iránya nagyon fontos rendezettséget megtartó tényező, mert ez határozza meg a 
központba beáramló idegenek rendezettségi, és ettől eltérő lehetőségeit. Ha azonban egy 
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bármilyen szervezet elöregszik, a szükségeshez képest csökken az élettérben az impulzusok 
mennyisége, aránya, akkor egyre kevesebb fiatal részecske születik. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogyha csökken a kifelé áramló, a rendezettséget megtartó, növelő 
egyedek száma, aránya, akkor a beáramló idegenek nagyobb lehetőséget kapnak, sokkal több 
szabálytalan radiális (radikális) áramlás, és ekkor a szervezeti központban a nagyon eltérő 
érdekű, nagyon más rendezettségű részecskék túl nagy aránya miatt kaotikus áramlás alakulhat 
ki. Tehát az öregek és a fiatalok keveredése, arányának a megtartása éppen olyan fontos, mint a 
nők és a férfiak, a gyermekek és az aggastyánok, azaz z együtt járó mások megfelelő elkeverése. 
 
A terünk és az időnk kaotizálódott, elöregedett, amely azonban nemcsak belülről gerjesztett 
állapot, hanem külső térbeli események egymáshoz halmozódó következménye. 
A környezetünkben valahol elhalt egy idős, lehet hogy csillagszintű, de lehet hogy csak 
rétegszintű felmenő, a benne koncentrálódott fejlett tudást hordozó részecskék ki és 
szétáramlottak, új tudást, és friss erőt hoznak az élőrétegünkbe, de jelenleg még csak a tudást 
hordozó előkészítő, nagyobb áthatoló képességű felderítő részecskék érkeztek meg. Az 
átlagos, a lendületben nagyobb hatóképességű főtömeg csak ezt követően várható, valószínűen 
együtt és közös tömegben érkezik, de mire megjön, az élőrétegünk már kellően fejletten fogadja 
a régóta várt megváltót, az energiahozót, amely felhúzza az élőrétegünk megfáradt életrugóját. 
A beérkező erős tudásanyagnak, mint információs részecskéknek azonban előbb be kell 
keveredni az élőrétegünkbe, egyenletesen el kell osztódnia, az élet vérkeringését meg kell 
frissítenie. 
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Az Áramlás, az impulzus és az elterelődés, a rendeződés összefüggései: 
 

Az Aspektus könyvekben már bemutatásra került az impulzus és a hópihe szervezett áramlási 
rendszere.  Ahhoz, hogy az életváltozás fordulópontjának e fontos részletét megértsük, 
elevenítsük fel az impulzus és a hópihe áramlási rendszerét. A sorsfordító impulzust jobban 
meg kell ismernünk, a lét és az öröklét kulcsa e pillanatban rejlik.  
Nézzük meg közelebbről kinagyítva, hogy mi és hogyan történik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A két nagyobb mezőben kibocsátott, onnan lebomlott, eltávozott szerveződés maradvány de 
még együttáramló részecskéi, (egy másik szerveződés), egy másik vonatkoztatási gravitációs 
rendszer terében, egy új origó központban nagy sebességgel összeütköznek az antipárjukkal, az 
ellenkező irányból jövő ellentétes tulajdonságú, de jellemzően azonos téridő eloszlású, (azonos 
fejlettségű) részecskével. Az ütközés egy megnyúlt áramló alakzattal kezdődik, amely az 
elöljárókkal rendelkező szervezettség nagy sebességű együttáramlásban már nem ovál alakú, 
hanem az ábrán bemutatott kúp alakú, vagy még nagyobb sebességek esetén nagyon elnyúlt ék 
alakban végződő szimmetrikus füzérkukacból ellapuló fél életmagba, félszervezetbe terelődő.  
A két szerveződési maradvány, részecskefelhő összeérési pontjában nagy erejű impulzus és 
torlódás keletkezik, mert az egymással ütköző részecsketömege éppen egymástól nem tudnak az 
eredeti irányba tovább haladni. Ezt az állapotot érdemes lelassítva megfigyelni, ezért a pillanatot 
kiragadva bemutatjuk a folyamat lényegét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A torlódás miatt egy szétterülési folyamat kezdődik, és a két részecskebuborék (függetlenül a 
korábbi alakjától,) az impulzushelytől körkörösen kifelé szorítja a buborékpumpa közé került 
közeget az egyesülési térből. A két részecskecsomag, magszerű, (csészealjszerű) struktúrába 
szerveződik, és a korábbi élő szerveződések legnagyobb összetartással együtt maradt részecskéi 
egy új páros szerveződést, nagyobb energiaszintű, nagyobb térsűrűségű (akár anyagi sűrűséget 
elérő) diploid életcsírát hoz létre. Az ütközésben egyesült részecskék nem semmisülnek meg. 
Bár a korábbi nagy összetettség és a kialakult előbbi állapot (minőség) lebomlott, a legnagyobb 
tűrőképességű, a legéletképesebb és az egymáshoz a legjobban ragaszkodó részecskék ezt is 
dominánsan megmaradva túlélhetik. Ez a valódi szelekció, az evolúció újjászülető, átalakuló 
életcsírája, az élet magja. Az élő szerveződés a szimmetriát megtartva eltérő összetételben, 
megváltozó dominanciában tovább fejlődhet. A halálából feltámadó mitológiai tűzmadár e 
klasszikus történet szüleménye.  

A részecskepumpa 
működése, az életcsíra 

kialakulása 

2. ábra: 

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

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

3. ábra: 
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A következő ábrán a genetikai kereszteződés kialakulását mutatjuk be. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magas impulzus sűrűségű, a kevésbé fejletteknek túl gyorsan változó, megérthetetlen, 
kaotikus, ezért áthatolhatatlan térrész mögött, az ellenséges ,,széltől,, védettebb helyen, a 
részecskék hátoldalán, a megperdített, megszédült részecskék, töltés-párok átmeneti nyugalmat, 
védett helyet találnak. A szélvédett helyeket kereső, neutrális családi eredőbe szerveződő töltés-
párok, a kaotikus térbe, az élet magba szorított lélekbuborékok, ha - rábízzák magukat a gondviselésre, - 
az elporladó, kisebb tömegszámú részekre bomló szervezetek, alacsonyabb életnyomású terület 
felé kiutat kereső sikeres részecskéi által meghatározott irányba, kifelé terelődnek, sodródnak, 
akik jó áramlási életpéldát mutatnak az őket követőknek, az érzésszintű részecskéikben, azaz az 
érzéseikben hívőknek. Az érzésszintű, nagyobb áthatolóképességű, a lendületben, vagy a 
tudatban (a képességeikben) fejlettebb neutronok által megtisztított, csökkent ellenállású tér felé 
megindulnak a már egymással társuló semleges párok részecskéi, akik, mint az autók hátán a 
finom por, a már az elődeik által felépített gyökér és ágnyúlványokhoz, a településvégekhez 
kirakódnak, leülepednek, és a közös tömeghez kapcsolódva a lokálisan kitöltött már vegyes 
térben a tömegszámban, a hozzájuk társuló, kapcsolódó részecskékkel és a messzebbről 
érkezőkkel megszaporodnak. E részecskepor folyamatos kirakódásai, a már vegyes neutrális, a 
szimmetriasíktól, a sűrűségváltozási közeghatártól két és szétáramló irányba növekvő, átlagos és 
vegyes sűrűségű hajtásokat építenek a felsőbb ritkább részecskesűrűségű légtérben, és a 
nagyobb változás sűrűségű (változássűrűsége miatt áthatolhatatlanabb), kiszámíthatatlanabb, a 
fejlettebben változó környezetnél kisebb, átlagos sűrűségű vegyes gyökérnyúlványokat építenek 
a talajba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: A két eltérő genetikai anyagból kialakuló 
életcsírában ritmikus impulzus sorozat történik, 
amelyet a beérkező, impulzusba kerülő 
részecskehullámok vezérelnek.  
A részecskék a magsíkon, a szimmetriasíkon 
torlódnak és miközben a frontvonalon 
felaprózódnak egy részük a túl nagy lendülete 
miatt átjut a másik magtérfél részbe, egy részük 
pedig megijed és visszakanyarodik. A harmadik 
részük az ekliptikának tekinthető legkisebb 
nyomás, a szorult helyzetből az eláramlást, a 
kimenekülést lehetővé tevő neutronsíkra, és 
továbbélve új életáramlásba terelődik. A 
hadszíntérnek tekinthető élettérben, az 
életmagban nagyfokú torlódás, 
sebességcsökkenés, zűrzavar, szaporodás és 
nyomásnövekedés van. Az egymást 
továbbfejlődésre kényszerítők mögött, az 
utánpótláshiány eredményeként, nyomáscsökkent 
impulzusszegény térrész alakul ki.  
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A hópihe életáramlási rendszer kialakulása. 
 
Amikor a szabadabb, kisebb energiaszintű részecskékkel kitöltött térbe nagyobb 
részecskesűrűségű, nagyobb anyagsűrűségű (a tömegben és a tudásában fejlettebb) porszemcse, 
(anyagibb állapotban lévő szervezet) kerül, akkor az izotróp téráramlás addig rendezett 
lehetősége, állapota megbomlik. Az idegen részecske differenciát hoz létre a környezetében, a 
minden lehetséges hatásoktól izotróp térrészben némi védelmet ad a háta mögé, gyakorlatilag 
köré települő részecskéknek, akiket ezért nem ér az egyszerre változó teljes valóság összes 
lehetséges hatása, hanem csak a nem takart rész felől érkező hatások gerjesztenek. Tehát az 
ilyen ionos védelmet, a hatások egy részét árnyékolni képes, anyagibb házat találó részecske 
szervezeteknek csak azokkal a változásokkal és irányokkal kell foglalkozniuk, amelyek a szabad 
izotróp tér felől érhetik őket, amely miatt az időben kevesebb és kiszámíthatóbb hatásokat 
könnyebben meg tudják érteni, fel tudják a tudatukkal dolgozni, és ezzel nagyobb az esélyük a 
megmaradásra. Ez egyrészt növeli a védettséget, és több időt ad az időegységre kevesebb 
gerjesztő hatás megértéséhez, lereagálásához, azaz nyugodtabb és ezzel kiszámíthatóbb életet 
tesz lehetővé. A légtérbe kerülő porszem, függetlenül attól, hogy a vihar a talajról kavarta fel, 
vagy egy távoli galaxis, vagy csillag, intersztelláris szele sodorta ide, hogy üstökösből, 
aszteroidából, lebomló, elgázosodó meteoritből származik, mivel jelentősen nagyobb sűrűségű a 
környezeténél, ezért védelmet garantál a környezetébe kerülő, mögé bújt, majd vele együtt 
áramló, sokkal kisebb sűrűségű, sokkal kisebb tömegű, neki aurát és környezetet adó 
részecskéknek. Minden atomnak, minden molekulának, minden hópihének, sejtnek, a 
telomérának, a neuron sejteknek is van ilyen nagyobb tömegsűrűségű központja, magnetit, vas, 
vagy a tömegsűrűségben és a hatáselosztásban fejlett aranyszemcse van a központjukban.  
 
A hópihe szervezet központi tömegének a védelmébe kerülő, hozzá épülő, a kiáramlási 
csúcsokhoz fagyó, ezért kifelé növekvő jégmolekula (víz) részecskék között, befelé áramló, 
hidegfúziós hatások, hidegfúziós hidrogén részecskék torlódnak, keverednek a fel és kifelé 
szálló, melegfúziós részecskékkel, akikhez hozzá kötődnek. Minden (Orgon, oxigén) részecske, 
legalább két, vagy több ellenkező irányból érkező, de benne szimmetriába kerülő hidrogén 
(elektron) részecskének ad otthont, védett és a hódítókat életversenyre késztető környezetet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fák, és a növények többsége analóg áramlási rendszerben épül fel, a fák közepén, a 
fenyőféléknél a legszembetűnőbben a nagyobb azonosságú, azonos eredő irányba áramló 
környezet segíti a középen áramló elöljárók nagyobb lendületre növekedését, árnyékolják a 

 
Az ábrán bemutatott hópihében a szárak között beáramlás 
és torlódás, a száraknál pedig kifelé áramlás, 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) a legkisebb ellenállás felé 
oldalirányú hajtásokat, ágakat növeszt, és azon 
folytatódik. A méret nem növekedhet a végtelenségig, 
mert a túl kicsi szög alatt egyesülő 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 miatt válnak a 
közösséghez csatlakozásra alkalmatlanná. 

5. ábra:
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fékező hatásokat, ezért a középső hajtáscsúcsok a velük együttáramló, fejlődő környezet 
segítségével magasabbra emelkedhetnek ki a légtérbe. A gyökérzetük analóg rendszerben a 
szimmetria tengelyben, segítettebben mélyebben nyúlik be a talajba, bár ezt a talaj minősége, 
rétegrendje, töltöttsége és sok más tényező befolyásolhatja. Kellően porózus, homokos, löszös 
talajban a felső ágas résszel szimmetrikus analóg, de fordított áramlási irányú szerkezet alakul 
ki. Amiképpen a fák felszín fölé emelkedő lombozatának is megvan a saját aurája, hasonlóan a 
talajban is kialakul egy a környezetnél kisebb változássűrűségű, kisebb anyagsűrűségű aura, 
amely a talajbeli kapillárisokban szabad terjeszkedést, áramlási lehetőséget talál. A felső 
lombkorona egyrészt védi, árnyékolja a felső farészbe, a törzsbe és az ágakba átszerveződő 
melegfúziós részecskéket a nekik gyilkos neutronoktól és a túl gyors fotonoktól, és árnyékot vet 
a fa körül a talajra, amely miatt is az adott rész a fa körül hűvösebb marad, ezért a nagyobb 
nyomású környezetből, e hűvösebb, rendezettebb, nyugodtabban változó térrész felé áramlanak 
a melegfúziós talajban felbomló párkapcsolatok részecskéi. Mivel e területen hidegfúziós 
többség alakul ki, ezért a környezet melegfúziós, felhevült részecskéi előszeretettel választják 
úti célul a nekik is kellemes felüdülést, és párkapcsolat lehetőséget kínáló oázist, a szinte 
paradicsomi állapotokat. 
 

 
 
 
Az emberi kéz és újak formája analóg a hópihe áramlási rendszerével, a fák, vagy akár a folyók 
áramlási rendszerével. Ha felidézzük a hópihe áramlási rendszerét, akkor megérthető, hogy a 
kifelé áramlásban lévő ágak között, befelé áramlásban domináns ellenágak alakulnak ki, 
amelyekben analóg, de fordított, az elágazásokban keveredő, X jellegű, azaz DNS - ben elkerülő 
áramlási rendszer van. Az hópihe, vagy és az ezzel analóg kézfej ujjainak a központja felé befelé 
áramló, nem látható anyaggal kitöltött térben, az ágak elágazásaihoz érő kisebb sűrűségű, éppen 
nem domináns részecskék, de a teret a lendületükkel gerjesztő idegen, agresszor, hidegfúziósabb 
részecskék vannak többségben. 
 

A fák áramlási rendszere lehetővé teszi, hogy a 
melegfúziós talaj felé áramló részecskék az 
életörvényt, mint a fejlődés felé vezető átjárót 
igénybe vegyék, és az életcsatornán át gyorsabban 
haladhassanak a kiszámíthatóbb, általuk már ismert 
nagyobb azonosságú útvonalon a céljuk felé. Ehhez 
hasonlóan, a talajban már túlmelegedett, túlhevült 
melegfúzióssá vált részecskék könnyen járható, a 
keresztáramlású lamináris áramlatokon átvezető 
kimenekülő csatornákat találnak a nagyobb 
azonosságú, őket segítő, kellő azonosságú rokoni 
környezetben. Az élet célja fiatalon, a szabad 
áramlás, idősebb korban pedig átjárható 
életcsatornákat fenntartani a fiatalabb, még sok 
lendülettel rendelkező részecskék számára. 

6. ábra 
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Az ujjak között a befelé áramló hidegfúziós részecskék részben hűtik a környezetet, részben 
átveszik a meleget és már átlagos állapotban visszakanyarodnak, de a nagyobb lendületűek a 
merőleges, áthatoló irányban továbbhaladnak. Ugyanez történik az ujjvégeknél fordított 
eredővel. A meleget és a feles hőt, a belső energiát az újvégekig szállító kapillárisok az ujjak 
végeinél visszakanyarodnak, de közben a legnagyobb lendületűek az ujjak végén folytatódó 
füzérsugaraknál kilépnek a környezetbe, kiviszik a fölös hőt, és energiát adnak a szegény vidéki 
rokonoknak. Eközben keverednek, információt is cserélnek, átlagossá, részben vidékivé válnak.  

Az energia és az információcsere minden szinten analóg hatáscserét hoz létre. 
 
Ha továbbgondoljuk a fák áramlási rendszerét, akkor megérthetjük, hogy a legnagyobb áramlási 
sebesség nemcsak a fáknál és a kéz ujjainál, hanem a folyóknál is jellemzően középen alakul ki, 
ahol a középső részben a szélhez és a mederfenékhez viszonyítva lassabban áramló vizet 
kevésbé fékezi a mellette vele együtt, de valamivel fékezettebben folyó nagy azonosságú 
környezet. A viszonylag sima mederrel rendelkező folyók, patakok középső vízáramától kijjebb 
folyó szélsőségesebb rétegek a belső gyorsabb rétegektől segítettek, de a külsőbb, még náluk is 
lassabban folyó rétegektől fékezettebbek, és ez így megy kifelé és lefelé a part és a mederfenék 
felé. Mivel a kisebb sűrűségű légréteg kevésbé fékezi a nem hullámos víz egyenletes lefolyását, 
ezért a felszíni rétegek kevésbé differenciáltak, de azért az ellenszél és a felszíni akadályok által 
ezek is fékezettek. Ugyanez történik egy kihúzott káddugónál a lefolyóban kialakuló 
tölcsérszerű alakzatot felvevő vízáramlásban. A folyómeder sűrűségi rétegeződésében ilyen 
rétegsebesség eltérés, elrendeződés alakulhat ki. 

 

Bár a rajzon nem lett ábrázolva, de azért 
megérthető, hogy a talajjal érintkező 
színessel jelzett eltérő áramlási sebességű, 
és eltérő azonosságú rétegek, az 
árapályzónában és a nedves parti sáv 
kapillárisaiban, sőt a légtér felé is vékony 
rétegekben folytatódnak. Ráadásul a 
folyómeder közepén a nagyobb áramlási 
sebesség miatt kisebb a nyomás, ezért a 
folyófelszín nemcsak a folyásirányban, 
hanem a mederközpont felé is lejt, azaz itt 
a szélekhez viszonyítva alacsonyabb a 
felszíni vízszint. 

8. ábra 

7. ábra 

Az emberi kéz áramlási rendszere analóg a fák és a 
hópihék áramlási rendszerével, a folyók áramlási 
rendszerével. A legnagyobb lendület középen alakul ki, a 
szélső újjak védelme, részecskéinek az együttáramlása, 
árnyékolása csökkenti a környezet fékezését, ezért 
hosszabb a középső új. Mellette a két testvérujj szervezet 
egy kicsit más irányba, de együtt áramlik, viszont kicsit 
fékezettebb és nagyobb a belső nyomása. A 
szimmetriatengelytől még kijjebb lévő kisujj befelé 
görbül a testvérei, a nagyobb azonosságú közös tér felé, 
mint a fák oldalsó ágai, de a hüvelykujjba szerveződő 
részecskék már sokkal nagyobb életnyomásban, 
fékeződve kisebb lendülettel nem tudnak olyan mélyen 
behatolni a környezetbe. Valószínűen féltestvéri, 
oldalágról erednek, ezért tudnak a többi ujj ellen ható 
iránnyal, erővel szorítani. 
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A mederfenéknél nagyobb a talajnyomás, amely szimmetriát tart a víztömeg nyomásával, ezért 
itt statisztikai valószínűség szerint tömörebb, nagyobb sűrűségű, nagyobb életnyomású a talaj.  
 
Ha a növények vagy a fák analóg áramlási rendjére figyelünk, akkor megérthető, hogy a 
középen a szélső részek által védett, együttáramló, de fékező, kissé a ,,fejlődésben,, lemaradó, a 
környezeti fő terhelést jobban átvevő de még együttfejlődő környezet segíti a kellő 
szimmetriával szerencsésen középre került hajtáscsúcsok magasabbra, gyorsabbra fejlődését, a 
nagyobb áramlási sebesség miatt a nem teljesen semleges, a lendületben növekedést, áramlást, a 
,,haladást,, növekedést fékező környezetbe benyúlás, betolakodás lehetőségét. Miközben a 
szimmetriatengely közelében egyre nagyobb áramlási sebességek, fejlődési csúcsok alakulnak 
ki, amelyeknél a kicsi előnyök, a védettség jó hatásai halmozódnak egymással, az oldalsó 
teherviselőbb ágak erősebben fékeződnek, ezekben nagyobb életnyomás, és szükségszerűen 
kisebb lendület alakul ki. Ez a nagyobb életnyomás, és az egyéni út vágya, az eltérés, a saját 
fontosság elismerésének a vágya teszi lehetővé az oldalirányú kiterjedés növekedését, a 
másoktól eltérő útirány, fejlődési irány, egyedibb cél választását. 
 
 
Hasonló analóg folyamat alakul ki a helyileg magasra növekvő változássűrűség környezetében, 
Pl. a tűz virágában. A tűzvirág, vagy tűzfa áramlási rendszere analóg a fák áramlási 
rendszerével, középen halmozódó, gyorsuló, ezért a szélekhez viszonyítva magasabbra 
kiáramló. A gyorsabbra lendülő lángnyelvek szükségszerűen magasabbra nyúlnak be a 
terjedésüket gátló, de általuk viszont gerjesztett környezetbe. A szélső lángnyelveket a 
környezet részecskéi eredményesebben hűtik, fékezik, de befelé, a tűz fészke, központja felé 
haladva a folyómederrel analóg, tengelyszimmetrikus rétegrendet, eltérő áramlási rendet 
észlelhetünk, amelyben a befelé a sebesség növekedés, kifelé a nyomásnövekedés és a környezet 
részecskéivel a gyorsabb, sikeresebb keveredés észlelhető. A szélső környezettel érintkező 
részecskék sikeresebben keverednek, mint nagyra törő láng minőség hamarabb elhalnak, 
átlagossá és vegyessé válnak, hamarabb párra találnak, de a tűzcsóvák közepén az elöljárók, a 
nagyobb lendületre szert tevők olyan gyorsan áramlanak, hogy közben elszigetelődnek a mássá 
váló környezettől, amelyet sokszor nem is észlelnek. A páratlanság, az egyediség ez esetben a 
keveredés hiányával, magányos és célratörő tulajdonságokkal ötvöződik, amely lendületesebben 
áramló szervezettség - bár látványosan magasabbra tör másoknál, az átlagosabbaknál, - de 
gyorsabb kiégettséggel és az átlagosok közül kitaszítottsággal is jár. A siker nemcsak szárnyal 
és felemel, hanem miután eléggé magasra juttatott eldob, magadra hagy, és kiégetlen, 
teljesítetlen vágyaiddal a porba hullsz.  
 
A gyors felemelkedés, a gyökerektől és az addig segítő, támogató környezettől elszakadás 
egyben eltávolodással és elmagányosodással is jár, és aki elszakad a környezetétől, az nemcsak 
elidegenedik, hanem magányosabbá és kitaszítottá is válik. Soha sem lehet tudni, hogy a két 
oldallal rendelkező rács mely részén van a boldogság bezárva. Aki rácsok mögé bújva 
elszigeteli magát az élet egy részétől, az elszigeteltté, majd információ hiányossá, ezért rossz 
döntéseket hozóvá válik. 
 
 
Hasonló rétegelrendeződésű gázáramlás alakul ki a kéményekben a levegővel keveredő füst 
elvezetődésekor. Bellül a kémény fala felé közeledve egyre csökken az áramlási sebesség, ehhez 
viszonyítva a közepe felé nő az áramlási sebesség és csökken a nyomás, viszont a jobban 
felgyorsuló gázok magasabbra törnek az épületen kívüli légtérben, mélyebben beáramlanak e 
látszólagos semmit alkotó, de valójában homogénebb, vegyesebb, megfelelőbben keveredő 
gázmolekulákból és atomokból álló légtéri környezetbe. 
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  Egy tűztér, vagy kémény áramlási rétegződése: 

 
A belső hőmérsékleti és ezzel áramlási sebesség, a középső függőleges eredőjű, örvénylő 
szimmetriatengely felé növekvő, de a nyomásában csökkenő. A kémény fő átlagos 
határrétegéhez, a szimmetria rétegéhez képest a belső és a külső tulajdonságok közös eredője 
lineáris folyamatnál nagy eséllyel megegyező. A beáramlási különbség a változás táplálás 
módosulása, időben késve de a kialakuló hatásszimmetria körül változik. A belső tulajdonságok 
hatáshalmozódásának az eredője, a minőség változás = a külső következmények eredőjével, az 
átalakuló minőséggé fejlődésével. 
 
Ha nagyobb különbségszinten is megnézzük az áramlás rendjét, akkor az atommáglyánál 
kialakuló gombafelhő áramlási rendszere sokkal erősebben felnagyítva bemutatja a lineáris 
folyamat nemlineáris különbségre növekvő belső feszültség és hő, azaz a helyi eredő 
megváltozásának a következményét. Az atomrobbanás, mint egy nagy energiaszintű 
impulzusból kialakuló helyi káosz totális és rövid idő alatt hatalmas különbséggé halmozódása, 
először a legkisebb ellenállású réteg irányába kiterjedve létrehoz a táguló közeghatár, a 
szimmetria (felület) mentén ki és szétterjedő irányú lamináris szelet, amely végigsöpörve a 
felszínen a környezetet kisebb térfogatra összenyomva kiszorítja az átalakulás teréből. Ez miatt 
a környezet életnyomása, és az addig kialakult relatív szimmetria sérelme is megnő. Ez, egy idő 
után szimmetriába kerül a ki és szétterjedő lendületes nyomáshullámmal, más szimmetriában a 
hőhullámmal, és megint más szimmetriában a nagyobb áthatoló képességűvé vált, más, azonos 
irányba ki és szétmenekülő részecskék által jobban támogatott, nagyobb lendületre szert tett, 
sugárzóvá váló, (befelé elnyelő, belsőleg gerjesztett nyomással feltöltődő) részecskékkel, amely 
kialakuló szimmetriák lefékezik, és valahol megállítják a kaotikussá és melegfúzióssá váló 
térrész kiterjedését, tágulását. Eközben a felfelé nagyobb lendületre szert tevő, a felfelé áramlás 
középpontja (tengelye) felé szimmetrikusabb, a központja felé az azonos irányba feláramló 
szélsőségesebb részecskék által jobban védett és segített gyorsabb áramlás egyre magasabbra 
tör. A környezettel a kifelé tágulásban szimmetriába kerülő körkörös áramlás, külső rétegekkel 
védett örvényteret és kéményhatást hoz létre. Az azonos irányban csak kisebb sebesség 
különbséggel segített áramlás, az örvény közepe felé segíti a szimmetriatengely vonalban a 
legnagyobb felfelé törő lendület kialakulását. Kialakul a következmény, a jellegzetes 
gombafelhő. Amikor azonban ez az áramlás anyagi részecskéi, por és füst keveréke eléri a 
felfelé is kiszorított, összenyomott környezet legnagyobb ellenállását, (mint Napóleon, vagy 
Hitler részecskéi által összeszorított Orosz védők Sztálingrád, Moszkva körüli beszorulását), a 
lendülethatás utánpótlás hiánya miatt csökkenő lendület, és a környezet növekvő ellenállása 

Ha nemcsak a füstgázokra, hanem a hőáramlási 
rendszerre, tehát magasabb frekvenciára is 
figyelünk, akkor megérthető, hogy a hőt 
továbbító részecskéknek nem akadály a kémény 
tégla vagy egyéb nagyobb sűrűségű anyag, annak 
a pórusain át oldalirányban ki tudnak terjedni, 
amely a hőáramlási infravörös tartományban (a 
kémény környezeti külső hőmérsékletét 
bemutatva) remekül megfigyelhető. A sarkok 
irányában azonban nagyobb a kiáramlási 
lendülethalmozódás, ezért valójában a kémény 
sarkai felé kezdetben nagyobb kiterjedés a külső 
rétegekben körkörös forma felé torzul. Kívül a 
nagyobb különbséggel rendelkező kémény 
melletti rész életnyomása nagyobb, kifelé 
csökken az áramlás. 

9. ábra 
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egyaránt a kialakult szimmetriahiány ellen hatva egyszer eléri az új szimmetriát, és 
szükségszerűen meggátolja a további kiterjedés növekvését. A szét és a felfelé torlódásban 
relatív átmeneti rövid egyensúly alakul ki, amelykor a változás eléri a potenciálgátat, a 
kiterjedési szimmetria állapotát, majd a környezet eközben egyre nagyobbá váló ellenállása, 
életnyomása megindítja, majd helyreálltja a területében megsértett isteni tér szuverenitását. A 
gombafelhő szétterülése, a terjeszkedést gátló ellenállás növekedését, a szimmetria helyreállását 
jelzi. A gombafej alatti betüremkedés pedig a talajra merőleges fő ki és szétáramlási irány 
szívóhatását mutatja. Az ellenkező töltésűvé váló, a társaitól elválasztott részecskéknek az 
alacsonyabb életnyomású térrészbe beáramlása, örvényárama, egymás felé tartó szeretete, 
benyomulása a központi áramlás miatt kisebb nyomásúvá váló, a befelé áramlást engedő 
térrészbe, idővel mindenképpen helyreállítja a különbség miatt megbomlott téregyensúlyt. 

 
Mindezt azért is célszerű megismerni, mert ezzel közelebb kerülünk az emberi szervezet 
labirintusának, fő áramlási rendszerének a megértéséhez, amely később, a hasonló, analóg 
áramlási lehetőséggel bíró szervezetek, pl. a vállalkozások, élettermék áramlási rendszerének a 
megértését is lehetővé teszi. Ez az áramlási alakzat alakul ki nyáron délidőben, amikor valahová 
nagyon merőlegesen süt le a Nap. A nagyobb áthatolóképességű részecskék mélyen behatolnak a talajba, 
ami miatt a Napsugarakkal erősen megvilágított térrész közepén a talajrétegben és közvetlenül a felett is 
nagyon magas impulzussűrűségű térrész alakul ki, amelyben felmelegedő levegő feláramló termitet, 
közel függőleges irányú meleg levegő oszlopot hoz létre. A feláramlás a következő szimmetria 
felületnek, rétegnek ütközve szétterül, és gomba alakú begöngyölt szélű leáramlás keletkezik, amely a 
környezeti levegőt mintegy beszívva a feláramló termitbe körforgásra kényszeríti. A törzs irányába 
azonban közvetlenül a talaj felett is megindul a lamináris áramlás, de ha a feláramlás akadályozott, akkor 
a túl sok beszívott levegő a törzsnél nemcsak felfelé áramlik, hanem lehűtve a gombaszár törzsét egy 
lefelé irányuló és a talajnál kifelé szétterülő talaj menti lamináris szétáramlás is kialakulhat. Ez hidegebb 
szárító jellegű, de ahol a meleg és a hidegebb, (hidegfúziós és melegfúziós rendezettségű rétegek 
összeérnek, ott lokális szimmetria felület alakulhat ki, amelyen átlagos víz részecskék keletkeznek. Ez 
felhőképződést és zöldrétegnek tekinthető átlagos réteget hoz létre. A bármi által, legyen az tábortűz, 
erdőtűz vagy nukleáris tűz által létrehozott áramlási felhőben, gombafelhőben addig marad fenn az 
életáramlás és az örvényáramlás, a dinamikus keveredés, amíg a kiáramló, iránnyal (céllal) 
rendelkező lendületnek, vagy és hatásösszegződésnek van utánpótlása, a szimmetria rendjét 
megbontó következménye, táplálása. Tehát az életlángot folyamatosan táplálni kell a 
különbséggel, és ha ez megoldott, akkor folyamatosabban, tovább fennmaradó, ide-oda 
váltakozó életáramlási rendszerhez juthatunk. 

10. ábra 
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Ismerjük meg az ember szervezetet kialakító, benne az életáramlást, a különbség eltérő 
fokozatait egy életideig fenntartó áramlási örvénymező rendjét és szerkezetét.  
 
Ehhez előbb menjünk le a tudat kisebb energiaszintű részébe, és pillantsunk be a leggyorsabban 
változó, a legokosabb, már sokat tapasztalt neutron részecskéink otthonába, falvaiba, település 
szerkezetébe.  
Nézzünk meg egy elég nagy azonosságú, egymással és az őket körülvevő szervezet fiatalabb, - 
az életváltozást az adott szervezettségben később kezdő - részecskéivel sikeres együttműködést 
folytató neuron (idegsejt) település, dinasztia élet és lakóterületét, ennek felépülését, és 
hasonlítsuk össze az áramlási rendet egy ismert falú képével és áramlási rendszerével. 
 
 
   

 
 
Az ágak között befelé hatoló, kisebb energiaszintű áramlások, a környezetből kinetikai 
lendülettel érkező információs energiaszintű hatásokat ad át, amelyet a nagy érzékenységű 
szegény, idős, a kevés anyagi tartalék miatt kényes egyensúlyú neutronok az alvégen észlelnek. 
A jelek fogásán kívül a külső környezet fékezi a kifelé és a befelé hatoló ingereket és hatásokat. 
A szerepük az előjelek észlelése és a túlzott ingerek érvényesülésének a meggátlása. A körrel 
rajzolt csomópontok élőréteg központoknak, csakra központoknak, település központoknak, a 
melegfúziós és hidegfúziós eredőjű, gyorsabban és lassabban fejlődő, emlékező szimmetria 
alközpontnak tekinthetők. A hidegebb terület a már elporlódottabb, kevesebb energiával 
rendelkező alvég, az izotrópabb, sokfélébb külső környezet, míg a sárgább és a rózsaszínnel 
rajzolt háttérben, a sokkal gyorsabban változó, jobb-módú neuron részecskék település részén, a 
felvégen már a magasabb energiaszinttel rendelkező melegfúziós vörös vérsejttel, energiával 
jobban ellátott gazdagabb, még fiatalabb neuron sejtek vannak dominanciában, többletben. 
 
A következő ábrán az idegsejteknél, és az emberi, családi szervezeteknél nagyobb energiaszintű 
de analóg szerveződés, egy emberi település hasonló életáramlási rendszere, település szerkezete 
és ennek a fejlődési lehetősége kerül a korábbi Aspektuskönyvekből is átvéve ismételt 
bemutatásra. 
 

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, az ófalu 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 neuron 
sejthez, a későbbi leszármazókhoz és a közös tudathoz is.  
A feltételezés szerint a gyökerek, a legérzékenyebb dendritek 
gyűjtik a szervezeti térrész külső felületén, és a környezetében az 
aura impulzusaiban keletkező reakciós jeleket, érzékelik a kívülről 
beérkező hatásokat, idegenebb részecskéket. Moetrius szerint a 
dendritek, a neutrális sejtek külső határfelületén a külső rétegek felé 
áthatoló részecskék, település szerkezetű kirakódásai. A 
szegényebbek, a kisebb energiaszintűek, a változásra a 
legérzékenyebb a múlt emlékeit őrzők vannak kívül. A többi sejt 
felé adó (környezeti jeleket vevő) és a változásról jeleket a többi 
neuronok szállító nyúlványok az axonokon, az ingertovábbító 
csatornákon viszik a szervezeti központ, a szomszédos sejtek és a 
közös tudat felé az ingerületekként érkező információkat.

Test és szervezeti központ iránya 

11. ábra 
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A szervezett élet, mint életpiramisba épülő, analóg életszerveződési szabályt megtartó 
fraktálrendszer, kisebb energiaszintű egyedek közösségeiből épül fel, amelyek még ennél is 
kisebb energiaszintű, kisebb tömegű 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 az időben is változó 
állapotot. Ha a szinkronitás, az időben és kellő folyamat szimmetriában váltakozó 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, a szervezettségbe 
bekerülő energia, a változtatóképesség szintje lecsökken, és a család energiában, a változtató 
képességben, a fejlődési lehetőségében elszegényedik. Ha azonban a nagyobb azonosságba 
növekedése miatt, érzelmileg kiegyensúlyozott, elég nagy azonosságú, az érzelemben, az 
együttérzésben és együttműködésben, majd a megértésben is megerősödik. 
 

Ha megnézünk egy egyszerű, fejlődő falu terjeszkedési lehetőségét, az idegsejttel analóg 
jellemző település szerkezet, fejlődési lehetőség hasonló változatait kapjuk.  
 

 
 
A dendrit, az érzékelő, a kisebb energiaszintű rész mindig a környezet felé található, a szervezett 
térből kifelé kinyúló szőrszálak, idegszálak, amelyek érzékelik a térrész minden jelentősebb, 
kölcsönhatott változását. Ezekből a lokálisan érintő, elintézhető dolgokat helyben megoldják, de 
a nagyobb energiaszintű eseményeket, a más településeket, környékbeli szervezeteket is érintő 
információkat, hatáshíreket továbbítják a fejlettebb szervezet, az idegközpont, a város, az axon, 
a központi irányítás felé. Az érzés hidegfúziós neuron részecskéi mindig a szabadabb térrész felé 
nyúlnak, és ők 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 a  nagyobb közösséget, térrészt érintő észleléseiket. 

12. ábra 

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

várostól 

A tömegszámában 
fejlődő, épülő, már 
többutcás falú 

Város, (axon) 

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

környezet környezet 

környezet 

Nagyobb községek 
Régió 
központ 
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Adott egy főutca, amely lassan 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, a változás forgalma nő. Ha a fiatalok megtapadnak és 
a gyökereikkel megfelelő kapcsolatokat ápolnak, akkor a visszatelepülők új házakat építenek, és 
a falu fiatalodni, fejlődni fog, vagy legalább megtartja a jelenben életre alkalmas átlagos 
állapotát. Ha azonban elér egy fejlettségi, tömegsűrűségi szintet, és sok hasznos szolgáltatás, 
jobb életlehetőség alakul ki, akkor a családok lakóépületei, a jobb környezetbe betelepülők miatt 
egyre szaporodnak, az utak továbbépülnek és meghosszabbodnak. Miként a szőlőfürt és a gyökér 
fraktálja fejlődik, hasonlóan fejlődik az idegsejt, és a falu is analóg módon, nagyobb 
energiaszinten, egyre több információt tartalmazó, egyre több korábbi dologra emlékező 
településrendszerré válik. A főutcák mentén is eltérő fejlődés alakul ki. Míg a szegény falunál 
csak alvég és felvég, az átlagosnál már fejlettebb vegyes szerkezetú, nem öregedő településen 
főutca, a várossá fejlődő dinamikus településnél már melegfúziós szervezeti centrum, a település 
életét és együttműködését szervező faluháza, városháza,szervezési központ, igazgatási Hivatal 
fejlődik ki. 
 
A sejtszerű település, szervezet osztódása akkor következik be, amikor az élettér nagyon 
túlnépesül, túl szennyezetté, kihasználttá válik a környezet, a térrész eltartó képessége 
lecsökken, és már nem értenek egyet az egymás házai, utcáiba a szemetüket áthordó, az életet 
másképpen elképzelő jobb módúak, és az egyre több kényszert elviselni képes, sokat tűrt 
szegényebbek. Akkor bomlik le, szívódik fel a térben a település, mint közös szervezet, amikor 
elöregszik, az együttváltozó életre és a megfiatalodásra, az állandó friss információt és 
élményeket kereső fiatal élet betelepedésére alkalmatlanná válik. Amikor a létszám a 
fenntartáshoz és a közös rezsi kitermeléséhez szükséges kritikus érték alá csökken, a 
szervezettség gazdasági hatásfoka, eredője elromlik, és a közös szervezettség, az együttműködés 
előnyei elvesznek. Ilyenkor csak a hátrányok és a személyenkénti hibák halmozódnak, és az 
együtt élők, az egymás hibáinak a kijavítása helyett, csak azok felhánytorgatásáig jutnak el. 
 
 
Az élet fejlődési mérföldkövekhez kapcsolódik, a tudás és a megértés nem ugrik a nulláról a 
teljes ismeret lehetőségére, ehhez sok életeseményen, változáson kell átesni, az egyént érő 
eseményekből, hatásokból, a lehetséges de nem végtelen következtetéseket, a tapasztalatokat 
már le lehet vonni. A közös tudás következő mérföldköveit az egyéni tudások összehasonlítási 
lehetősége adta, amelyről kiderült, hogy bár egymástól részben eltérő, de a különbségek eltérése 
nem végtelen. Az élet kellő azonosságú szereplői, jellemzően nagy azonosságú eseményekben, 
nagy azonosságú, analóg életúton nem teljesen mássá fejlődtek.  
Ahhoz, hogy az élet megérthesse a változás sokféle alternatív lehetőségeit, meg kellett beszélni 
a gondolatokat, az élményeket, az információ cserével lehetővé vált a változással kialakult 
történések elbeszélésre, továbbadása. Még az sem kötött, hogy az információ csak rezgéssel, 
hanggal lehetett továbbadni, erre alkalmassá váltak a hangok mellett a szagok, a vegyi hatások, a 
mozgások, a gesztikuláció, és később a már kellően nagy azonosságú életváltozatok megtanulták 
csak a lényeges történéseket, a helyi változatok életét megváltoztató eltérő eseményeket 
továbbadni. A nagyon nagy azonosságú életszereplőknek, pl., az ikreknek és a genetikailag 
szinte csak a helykoordinátákban eltérő részecskemezőknek már nem kellett minden részletes 
beszámolót az alapról kezdeni, elég volt a többiek által ismert résztől kezdve csak a mások által 
nagy valószínűsséggel nem ismert, nem megtapasztalt történéseket ismertetni. Ilyen táncot 
járnak a méhek, akik mindig az aznapi eseményekkel kezdik a társaikkal a történések, az eleség 
és veszélyforrások ismertetését. Azért e téridős ponttól, mert a tér e közös pontját és az addig az 
előző napig történéseket már nagy valószínűséggel valamennyien azonosként ismerik. Ilyenkor 
elég, csak a különbség, az új információ továbbadása, a szervezet által keltett, átélt, megőrzött és 
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a testébe, a szervezetébe, valamely információs tároló részébe is elraktározott részesemények 
felidézése, a többieknek előadása. Az információt megkapó részecskék, azonnal nyugtázással 
visszajelzik, hogy vették és a saját aspektusaik szerint elmondva, továbbadták a hírt. Ez néha a 
hírek és események sokszoros körbeadásához, pletykához, rezonanciához vezethet. 
 
Az élet állandóan egy helyen élése, egy idő után unalmas, nehéz, a saját életterét elszemetelő, 
elszennyező következmény miatt végtelen ideig a helyben maradás nem lehetséges, ezért a 
hatásokat fogyasztó, és más hatásokat kibocsátó szervezeteknek állandóan helyet, életteret kell 
változtatni, azaz időnként továbbállni, vándorolni szükséges. 
 
 
Tehát változás, amelyet a lokális tér valamely korábbi állapot megváltozásának ismerünk, a 
történések tudatosodása előtt is volt, csak legfeljebb az adott életszereplő, az adott életkeverék 
nem rendelkezett az általa még meg nem tapasztalt dolgok ismereteivel. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy nem rendelkezett más térrészekben megismert eltérő dolgok és előzmények 
ismeretével, hanem csak azt, hogy a korábbitól eltérő, neki idegen térrészbe átkerülő valamilyen 
méretű, pl. nano részecskéknek, az általuk még nem ismert dolgokat meg kell tapasztalniuk, 
meg kell érteniük. Az újonnan megismert eseményeket, hatásokat a korábbi ismeretekhez kell 
kapcsolniuk, majd az eseményrendben valamely besorolással a saját tudatukban, a saját 
szervezettségükben el kel rendezniük, el kell tárolniuk, hogy később ehhez képest viszonyítani 
tudják a korábbi élményhez valamiben, vagy részben hasonló, analóg történéseket.  
Nagyon sok azonos és eltérő életeseménynek kell ahhoz megtörténnie, hogy valamely 
élettérben, a ,,fiatal,, még az adott tér eseményeit, hatásait nem ismerő élet elég változási 
tapasztalatban megismerhesse a térrész sajátos azonosságait és különbségeit. A megismerés 
azonban lehetőséget ad a már ismert dologhoz hasonlításra, az eltérő és az új részletek hozzá 
kapcsolásra, a változás eltérő eseményeinek az ismeret rendszerbe építésére. A megismerés 
tapasztalatokat ad, amelyekből egyre nagyobb bizonyosság, tartós halmozódás esetén 
meggyőződés majd a többség által elhitt tudás fejlődik ki, de az azonosként megismert dolgok 
sok apró részletei ettől eltérően észleltek, másképpen megtapasztaltak maradhatnak. Az azonos 
térrészben, egymás környezetében változó életszereplők egy idő után megismerik a környezet 
gyakori eseményeit, a környezet más szereplőit, és az őket érő közvetlen változásokat, és a 
közösségben mások által átadott, közvetve továbbított változásait. A megismerés tehát azokra a 
még nem, vagy nem elégszer megismert dolgokra vonatkozik, amelyek egy idő után valamilyen 
hatás, pl., alak, vagy arányváltozást hoznak létre a részecskeszervezet belső viszonyában, ezért 
maradandó lenyomatot hagynak a minőségében, vagy a belső elrendeződésében ezzel 
megváltozó szervezetre, a közös tudat megértését eredményezve. A kisebb felbontásban és 
távolabbról, vagy felületesen megnézett látszat azonosságok azonban nagyobb figyelemmel, 
erősebb megfigyelési, tudati felbontásban megismerhetővé válnak a szervezetek másságai, az 
egyedi tulajdonságai, sőt a belső, kívülről rendszerint nem látható képességei is. Az egyéni 
eltérő tapasztalások alapján a külön változó szervezetekben felépülő résztudások, főleg a kisebb 
részletek szintjén egymástól eltérő változási és eseményrendet eredményezhet, más 
életszereplőkben eltérő tapasztalatok halmozódhatnak, ezért a résztudások, és ezzel a nagyobb 
szervezetek is eltérővé válnak. A részletekben eltérés azonban néha túl sok nem érdemelt 
figyelmet kap, a kelleténél nagyobb súllyal esik a lantba, és a kellő azonosságokra figyelés 
helyett, - ami összeköti az élővilágot egymással, - sokszor az egymástól elválasztó másságra 
figyelünk. Pedig valamennyien az isteni tér szülöttjei vagyunk, csak eltérő állapotban, eltérő 
minőségben és más életfrekvencián változunk. Az együtt élő, időben és térben együttváltozó 
szervezett részecskék azonosan ismert, megtapasztalt tudása azonban közös eredőben 
megerősödhet, és ha az együttváltozó többség azonos tudásra, azonos hitre jut, ez elfogadott 
eredő közös tudássá válhat. 
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Tehát az egyéni tudásokból, az egyéni megértésekből, az összeadott, azonosan megtapasztalt, és 
a többség által ezért elfogadott résztudásokból közös tudás fejlődik ki, amely a tudati 
fraktálrendszerben a többség által azonosan ismert dolgokat hivatalosan is megértettként, közös 
ismeretként elfogadja. A közös tudás azonban csak a kezdeti felületes tudásból fakadó 
meggyőződött tudássá fejlődhet, de csak az azonosan megismert, megértett dolgokra 
vonatkozik, amelyet ezért a még nem tudatos, az előző életállapotból, más élőrétegből 
magunkkal hozott ösztönös tudásként fogadhatunk. A részletek ismerete a nagyobb 
felbontásban, nagyobb fraktálmélységben, ettől még eltérő lehet, de ezt az eltérést 
egyéniségként, eltérő eredőként ítéljük meg, amely az adott más részinformációs eredővel 
rendelkező szervezet, részecskehalmaz saját individualitása, azaz egyéni életjelensége. A közös 
tudás tehát egy-egy kellő azonosságú, a közös élettérben és időben együttáramló, együttváltozó 
részecskehalmaznak a többség által elfogadott olyan tudásismerete, amelyet az azonosan értés 
elfogadása tart össze.  Az azonos besorolás és elfogadás, mint nem jelentős különbséggel 
rendelkező ismertetett képes együtt élni, az azonosan értett dolgok miatt egymással 
együttműködni. Ha azonban a másság felerősödik, és a közös élettérben közel azonos 
életritmusban változó életszereplők, egyre inkább nem érti egymást, akkor kialakul a szervezett 
együttműködésre képtelenség, a Bábel szindróma. 
Azt kell megértenünk, hogy az élet minden kicsi szereplője, új élőrétegbe, a más környezetbe 
kerülve is rendelkezik korábbi tapasztalásokkal és ismeretekkel, rendelkezik megértéssel a 
korábbi történések tudásával, de nem rendelkezik speciális helyi ismeretekkel, ezért az új 
helyen, az új környezetben, egy másik vonatkoztatási rendszerben (ahová kerülünk az egyik 
életszakasz elmúlás, az előző szervezetből kibomlás után) kezdőnek, tapasztalatlannak, 
fiatalnak, azaz még sok részlettet nem ismerőnek, és kisebbségnek bizonyul. Az érzés, a tudás 
és a megértés nem az ember kizárólagossága, csak a kellő azonosságú emberek a saját 
korlátozott tudások mellett nem ismerték fel idejében a nem emberi változás, a részecske érzés 
és átélés, az anyagi részhez kapcsolódó tudás meglétét és lényegét.  
 
Minden változó szervezet, és azok részei is megőrzik az egymás után, vagy és az egyszerre őket 
érő olyan hatások eseményeit, amelyek változást, módosulást alakítottak ki a szervezetében, a 
belső szerkezetében, amelyek megváltoztatják a kialakult állapotát, minőségét. Ha tehát van 
bármilyen alak, szerkezet, szervezet, annak a részei egyéni tapasztalatot és egyéni közvetlen 
tudást szereznek az őket érő eseményekről, és közvetett, átadott tudást a környezetükben 
változó, élő, másokat ért eseményekről. Ha ez a közvetett tudás valamilyen formában nem 
adódik át egy életszereplőnek, azaz nem hat rá, akkor ő tudomást sem szerez a közösséget 
valamely részén ért állapotváltozásról, ezért ő ebben a közösségben és ebben az eseményben 
tudatlan és tapasztalatlan, tájékozatlan marad. 
 
A közös megértés azonban sokkal lassabban fejlődik. Míg a közös tudás a felületre és a közösen 
azonosan látott, azonosan érzett dolgokra vonatkozik, addig a közös megértés, az azonosan 
megértett egyéni tudások kellő, (elfogadott) azonosságára is vonatkozik. Azt kell megértenünk, 
hogy sokkal több részlet egyezősége szükséges a közös megértésből a közös tudás 
kialakulásához, a közös tapasztalatként elfogadott, hivatalossá váló közös tudás elfogadásához. 
 
Az elődeink, mérföldkőről mérföldkőre haladva segítették az egyéni tudás közös megértés, az 
összefüggések és az analógiák megértés felé fejlődését, de a sikeres megfogalmazások, a nagy 
mérföldkövek letéteményesein - Platón, Arisztotálész, Michelangelo, Newton, Einstein, 
Monteskijou - kívül, hogy csak néhány nagyot soroljak, még nagyon sokan járultak hozzá, hogy 
az egyéni tudások közös részei a közös tudás mellett a közös megértés fejlődése felé is 
haladhasson. A nagy mérföldkövek mellett, voltak, akik csak néhány száz métert, mások csak 
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néhány métert lendítettek e megértésen a továbbhaladása, a közmegértés felé, míg egyre többen 
kisebb egységekkel járultak hozzá az értelem általunk elért fejlődéséhez.  
Míg azonban a tudás és a közös megértést segítő mérföldkövek letéteményezőire szinte 
valamennyien azonosan, nagy gondolkodóként emlékezünk, addig a nem olyan nagy lépést 
eredményező kisebb értelem fejlesztőkre egyre kevesebben és egyre másképpen emlékezünk. 
Pedig a közös megértés építménye a közös tudás mellett az egyéni megértésekből fejlődött ki, e 
kicsi alkotói lépések nélkül nem juthatott volna el a jelen állapotába, az értelem mai, a 
téridőnkben megismert fokára. Azonban az értelemnek, mint a tudás magasabb fokának, még 
mindig nincs meg a becsülete. A komplexitás még ma sem elismert érték, pedig a résztudásokra 
épült közös tudás bármennyire komplex, az összefüggés ismeret nélkül tévutakra vezeti a 
gondolkodást, az evolúciós fejlődést. 
 
 
Ismerkedjünk meg az nanoszint alatti térkiterjedésű okos részecskék életpiramisba, 
szervezett rendszerbe épüléséről, amely életfolyamatot mindig a forrással kell kezdeni. 
A forrás az életfelszín valamely részében, terében kibukkanó, megjelenő, más téridőből el és 
kiszabadult, felszabadult, életáramlásra, változásra szert tett részecske közösség, más, kellő 
azonosságú, sikeres problémamegoldó genetikai keverék, kellő, de mégsem teljes azonosságú 
elődök DNS állományának a fúziójában jöhet létre. Ehhez legalább az egyik szervezetnek 
áramlania és lendületre szert tennie, majd a másikkal torlódva, relatív szimmetriába kell 
kerülnie. Ahhoz azonban hogy ilyen fúzióra képes részecskék közösségeiből bárhol is nagyobb 
energiaszintű, vagy és más szervezetek alakuljanak ki, az új összetételbe egyesülés előtt 
elődéltnek, és elődtörténéseknek kellett lennie. Az elődéletben események történtek az 
elődökkel, amelyek ezzel egyre nagyobb tapasztalatra, majd ebből eredő közös tudásra, és 
megértésre, az összefüggések megismerésére tettek szert. A tapasztalat és az életélmény, az 
élettudás az új szervezetben egyedi módon és eredővel összegződik, van, amely tulajdonságok 
és ismertek egymásnak ellentmondóak, ezek meggyengíthetik, semlegesíthetik egymást, más 
ismertek pedig megerősödhetnek, a többség által azonosan ismertek pedig közelfogadottakká 
válhatnak. Az egymást semlegesítő, annulláló tudás azonban csak a közgondolkodásban válik 
semlegessé, az egyedek meggyőződése egyéni tapasztalata ettől még megmarad, csak nem válik 
közismertté, a közösség többi tagja által elfogadottá. 
 
 
 
Az ember fejlettségi eredőjű szervezetekről: 
 
A pozitív nyomástöbblettel, de kevés lendülettel rendelkező nőies, és a nagyobb lendülettel, de 
alacsonyabb életnyomású, rendezettebb tudatú férfias életbuborékot ismertetjük. 
A karcsú nő és a deli legény alakja és méretei az élettölcsérek negatív szűkületeinek, a 
hidegfúziós átáramló szervezeteknek tekinthetők, amelyekben nagyobb az áramlási sebesség, 
míg a köztes teret az éppen melegfúziós, már kövér, ellenkező arányokkal rendelkező, 90 
fokban eltérő lamináris irányban áramló szervezetek töltik ki. A két analóg áramlási forma, a 
hidegfúziós, nagyobb belső áramlási sűrűségű, akár fekete lyuknak tekinthető szervezett állapot, 
és a kövér, felfúvódott, nagyobb életnyomású, kitáguló életállapot éppen úgy egészíti ki 
egymást, mint a térben kifejlődött bolygók, és a köztük lévő karcsú más irányban áramló, éppen 
nem annyira domináns köztes térrész. Gondoljuk át, hogy a férfi és a női szervezet, mint 
egymással ellenkező eredő irányú áramlási rendszer miként alkot egymással párt. 
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A melegfúziós eredőjű női szervezetekben elsősorban a talajon át érkező, már kifelé a kisebb 
sűrűségű térrész felé áramló, fejlődő részecskék a dominánsak, ők vannak többségben, olyan 
már túlfejlett szervezetekből, elődöktől, állapotokból fejlődnek ki, amelyeknek a közös áramlási 
tölcsérrészen már szét és kifelé eredő többlettel, de jobb elosztással rendelkeznek. Ennek 
megfelelően az áramlási rendjük a talajtól, a fejlettebb és időben gyorsabban változó, nagyobb 
életnyomású rétegtől kifelé mutató. A nőies eredőjű szervezetek legnagyobb változássűrűségű 
életterülete, a fő szimmetria felülete a mellrész alatt, a gyomor és az alsó hasüreg, a méh és a 
petefészkek környezetében található. A nők elsősorban olyan a nagyobb változássűrűségű 
rétegeket már megjárt, az anyagi dolgokat belülről már gyorsabb fejlődésben és kisebb 
állapotban megismert melegfúziósabb részecskékből táplálkoznak, amelyek a nagyobb 
életnyomású gyökerek felől érkeznek. Melltájon a már csökkenő sebesség mellett a melltáji 
szimmetriafelületen, a mellhártyánál torlódás alakul ki, a belső nyomás megnő, de a körülöttük 
és bennük is áramló részecske környezet, amely szimmetriában tartja őket, itt alacsonyabb 
nyomású. Amikor eljön a DNS folyamokból együttváltozó szervezettbe épülő részecskék 
aktívabb hormonokat termelő nagyobb életáramlású intenzitása, kifejlődnek a lamináris irányba 
kidudorodó mellek, amelyekben azonos irányba áramolnak a csúcsok és a bimbók felé áramló, 
közös cél, a jövő felé tartó részecskék. A felsőtestben a karok felé szétáramlás és a 
nyomásnövekedés, az áramlási sebesség csökkenés, a középső testrészben torlódás és nagyobb 
életnyomás, a deréktájon gyorsulás és áramlásnövekedés az eredő. Ezzel szemben a férfias 
szervezetek jellemzően a hidegebb környezetben már lehűlt, megnyugodott, rendeződött, befelé, 
az együttműködés és a centralizáció felé áramló, nyugodtabb, de lendületesebb részecskékben 
dominánsak, ezek határozzák meg a férfias szervezetek hidegfúziósabb eredőjét. A gerincben a 
fő áramlási irány a férfias életörvényeknél, az életbuborékok fő idegcsatornájában lefelé 
domináns, a szervezet hőmérséklet eredője, és ezért a fejlődés eredője is alacsonyabb. Ezzel 
szemben a nagyobb belső változássűrűségű, sokszor kaotikus, kiszámíthatatlanabb nők 
gyorsabban fejlődnek, de látszatra nagyon részecske pazarlóak. A ki és szétszórt Orgon 
részecskéik a környezetben kis energiaszintű társakat, (férfias hideg neutronokat) gyűjtenek be, 
akikkel feltelve, már hidegfúziós eredőjű szállítóeszközként, szervezetként ismét a melegfúziós 
hazai rétegek felé áramlanak, ahol leadják a bennük áramló, sok hidegfúziós lendületenergiával 
és rendezett változtató képességgel is rendelkező részecskéket. A normál időrendben, a tudattal 
és a megértéssel követhető még nem túl nagy változássűrűségű szervezetekben, az ilyen 
környezetben már életére alkalmatlan, lassabb feldolgozó képességgel rendelkező részecskék, 

13. ábra 
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kiválnak a közös szervezetekből, elhagyják a nekik már túl gyorsan változó környezetet. Ők 
melegfúziósabb felhevült állapotban, felfúvódás és részekre bomlás után, a külső környezetben 
lehűlve, külső visszatérítő hidegfúziós, a korábbi élettér, réteg felé áramló társra találva ők is 
visszatérnek a saját megszokott élettéri környezetükbe. 
 

Az idegen, a lendületben dúsabb, az áramlásában rendezettebb környezet, létrehozta a befelé 
áramló területet meghódító, beáramló életterméket, a hidegfúziós, térhódító, agresszor jellegű 
férfit, amellyel gerjesztve nagyobb változássűrűségre késztették az életnyomásban fejlettebb 
belső rétegeket. Azonban a beáramló élettermékek által megfertőzött, gyorsabban változó, 
nagyobb életnyomásra kerülő belső élőrétegek, életterek időben gyorsabban szaporodó szervezetei 
is létrehozták a saját, azonos fejlettségű ellenterméküket, a melegfúziós eredőjű nőt, akik 
kevésbé centralizáltak, szét és kifelé haladó irányultságúak. A női szervezetek részecskéinek a 
domináns többsége, nemcsak kifelé áramlik, hanem az átlagos szimmetriaréteg elérése, a 
torlódás után már eltérő célokat választva szétáramlanak és a környezetben lehűlve, fejlődési 
irányt változtatva, hidegfúziósabb eredőjűvé válva visszatérnek a velük nagyobb azonosságú, 
kevésbé idegen anyai élőrétegbe. A nők erőssége a sokáig tavasz együttműködő, együttáramló 
állapotban változó melltáj és a kéz, amely a legnagyobb szimmetriában fejlődő mozgatható 
szerv. Ezzel szemben a férfiak legnagyobb szimmetriában fejlődő szervei a nőies részecskékkel 
jobban keveredő, nagyobb szimmetriában változó derékrész alatti terület a lábak. Míg a férfias 
szervezetek részecskéi a külső szabadabb, hidegebb térrészekből érkezve, már felüdülve és 
megnyugodva, lendületre jőve egy közös jövő, együttfejlődés és centralizált állapot felé 
fejlődnek, ezért jellemzően kívülről látják a dolgokat és azok összefüggéseit, egymáshoz 
kapcsolódásait, addig a nőies, ki és szétáramló részecskéi, az ötödik dimenzióból, a gyorsabban 
változó szervezetekből épülnek át, ezért ők a részleteket jobban ismerik, fontosabbnak tartják. 
(A tenyérjós cigányasszonyok, mint az életet belülről megismert részecskékkel rendelkező szervezetek, 
belülről látják a jóslás alá vett szervezet állapotát és érzik annak a fejlődés lehetőségeit.) 
Ahány befelé áramló agresszor, hidegfúziós részecske, behatolva a hozzá képest sokkal 
gyorsabban változó melegfúziós környezetbe maga is melegfúzióssá válik, időkéséssel és 
statisztikai eredővel ugyanannyi melegfúziós részecske fog később kiáramlani. Ez biztosítja a 
férfiak és a nők időben változó, de statisztikai eséllyel, nagy pontossággal azonos eredőjét, a 
közel azonos mennyiségét. Ez a mennyiség azonban lokálisan és adott időpontban nem 
szükségszerűen egyenlő. Az átlagosnál melegfúziósabb területeken, térrészekben az itt magukat 
jobban érző, jobban eligazodó nőies szervezetek kerülnek többségbe, a hidegfúziós eredőjű 
férfiasabb szervezete kiszorulnak e nekik többnyire kaotikussá váló, őket elnőiesítő 
térrészekből. A bioszféra, az élőrétegünk belégzésekor, a hidegfúziós frontbetöréskor 
hidegfúziós, férfias állapot eredő többlet alakul ki, a bolygócentrumhoz közelebb szorul az 
átlagos szimmetria felület, réteg, míg kilégzéskor a melegfúziós ellenfront megérkezésekor, az 
élőrétegünk is nőiesebb eredőjűvé válik. A melegfúziósabbá váló környezeti állapot javítja a túl 
alacsony életnyomású hidegfúziós eredőjű szerveknek és alrészeiknek az életnyomását, 
halmozódás és energia, hatástámogatás alakul ki. A hidegfront betörésekkor, a nagyobb belső 
életnyomású, vérnyomású nők, és a már melegfúziós eredőjű férfiak életnyomása az átlagos 
közelébe csökken, és ezzel hatékonyabbá és elfogultabbá válnak, míg ezzel éppen ellenkezőleg 
hat a hidegfúziós szervezetekre, amelyek szervezeti egyensúlyát a melegfront ugyan javítja, de 
ezzel csökkenti a lendület lehetőségét. A nagyobb szimmetriának az ára a cselekvőképesség, a 
lendület, vagy az életnyomás csökkenése, a neutrális részecskék arányának és a gondolatoknak a 
növekvése. Más történik azonban az átlagos és neutrálisabb állapotban változó 
életbuborékokban, a kiegyensúlyozottabb szervezetekben. Ők az átlagos állapotban érzik a 
lehető legjobban magukat, ezért ha nagy a légkör lendület, vagy nyomásváltozása, akkor 
eltolódnak az ideális, egészséges állapotról, és vagy alacsonyabbá, vagy túl magassá válhat az 
életnyomásuk, ezzel pedig kialakulhat a fejfájásuk, vagy és a nekik túl alacsony környezeti 
térnyomás állapotában megszédülhetnek. 
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Egy kis más: 
A biliárdgolyónál megfigyelhető hatáskésedelem módosulása, amelyek annál gyorsabban jelen időben 
adják át a kapott hatást, minél nagyobb a belső sűrűségük, minél nagyobb a belső térrész kitöltöttsége. 
Ha belül üreges golyót lökünk meg hasonló, analóg, nem teljesen kitöltöttel, akkor a rugalmasabb golyók 
visszahatásai nem azonnaliak, az időben eltolódnak, késve reagálnak. Minél nagyobb az 
életrugalmasságuk, annál tovább megtartják a kapott ütéskor kialakuló belső rezgést, az időben változó 
frekvenciát. A nem teljesen kitöltött életterű, de kellő belső életnyomással rendelkező életbuborékok 
mélyebb hangot adva, időben lecsengően változnak, mint az azonnali ellenreakcióra, jelen idejű 
ellenhatásra képes tömörebb, részecskékkel jobban kitöltött, az anyagi részecskékben fejlettebb, nagyobb 
létszámú, jobban együttműködő, de a nagyobb részecskeszám miatt magasabb hangon tovább csengő, 
(csevegő) társaik. 
 

Amikor az életenergia, a részecskék azonos térrészben együttváltozó közössége, és az általuk 
megismert információs szintű hatásrészecskék viszonylag egyenlően oszlik el, és szociális 
jellegű közgondoskodás alakul ki, az élet szereplői közötti különbségek lecsökkennek. A 
hatalom, a közeg a jól megszervezett, jól keveredő szervezetekben amorf, a terheket egyenlően 
viselő szerkezetet hoz létre. A környezetben viszonylag egyenletesen eloszló energia csökkenti a 
különbséget, de ha ez nagyon lecsökken, személyi és cselekvési érdektelenségbe vezet. Már 
tudjuk, hogy a különbség nélküli közösségek nem jó gazdák, a közös javakkal sokszor nem 
megfelelően, gazdálkodnak, a közösségi javakat hajlamosak érdektelenül, gazdátlanul közösként 
kezelni, olyanként, amit szabad elvenni, hazavinni. Ez miatt egyre több életenergia folyik ki az 
ilyen szervezettségben lévő közősségekből, az életszereplők egyre érdektelenebbé válnak az 
együttműködésekre, elfásulnak az érdektelen középítésben. 
 
Álljunk meg egy gondolatkibontás erejéig. Mit is jelent az a gyakran használt szó, hogy az élet 
szerkezete elfásul, érdektelenné, rugalmatlanná válik? 
Azok a szövetek, köztes állományok fásulnak el, amelyekben egyre kevesebb az életerő, a 
különbség, hajtóereje, a fiatalság. Az elfásuló életszerkezetek lényegében elöregednek, 
megmerevednek a kialakult struktúráik, kevés fiatal új állapot, kevés új ötlet születik, és azok 
sem jutnak el a kiterjedésre, mert az ilyen rendszer nem tűri a jelentős gazdagodást eredményező 
kiemelkedést, a lényeges különbségű másságot. Az elfásuló szerkezetek lemerevednek, 
rugalmatlanná és szilárddá, majd a fiatal még kellő életrugalmasságú részecskéik eltávozásával 
porózusabbá válnak. Az elfásult közösségekben az életstruktúra nagyon is kiszámíthatóvá válik, 
ezért az a fiatalos, kicsi energiaszintű életenergia, amely új gondolatként átjárja az étert és e 
közösségeket is, az ilyen elfásult, nem nagyon változó, kellően érdekes életet és új 
tapasztalatokat nem biztosító közösségekben nem tapad meg. Ha egy élettér, környezet elfásul, a 
struktúrájában megmerevedik, akkor a kiszámítható változatlanságba révedő élettérben 
felgyorsulhat az átáramlás, de csökken a helyben maradó változás, az impulzusok száma és 
aránya. A kiszámítható és átlátható, megérthető életterek, szervezetek unalmasak, a fiataloknak 
érdektelenek, és az ilyen térrészekben a véletlen balesetek, az impulzusok és a szaporodások 
száma, aránya lecsökken. Az elöregedő szerkezetekben, szervezetekben, nincs elég új, érdekes 
dolog, találmány, élettermék, nincs elég lehetőség és energia a megvalósításra, ezért elégtelen 
mennyiségű impulzus keletkezik, és a rajta könnyen átáramló életáramlás felgyorsul, a nélkül 
halad át, hogy maradandó energia (hordozók) megtapadnának és letelepednének e térrészekben. 
A fiatal és többre, élményekre, tanulásra vágyó energiahordozók nagy tömege elvándorol az 
ilyen elöregedő, lemerevedő szerkezetű élettérből, és oda viszi az életenergiáját, a változtató 
képességét, ahol azt jobban megbecsülik, ahol jobban pezseg az élet. Ez a probléma okozta 
korábban délkelet Ázsia és India elszegényedését, ezért pusztult le a környezet a szocialista 
rendszer idején Bulgáriában és orosz – Szovjet köztársaságokban, az egyéneket cselekvésre és 
aktívabb változásra érdektelenné tevő közegekben, környezetekben. Ez vette vissza Kína 
fejlődését a nagy menetelés visszafejlődése után, amikor a túl jól sikerül egyenlőségi 
elosztásban leépültek a környezetben korábban szükségesen kiemelkedő mások és a már a 
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többieknél nagyobbak. A közös termelés érdektelenségébe fulladó termelő egységek nemcsak 
szocializálódtak, hanem a fejlődésben is lemerevedtek, lemaradtak, és egyre kevésbé változó 
struktúrájú, nagy azonosságú tömegtermékek, élettermékek készültek e térrészekben. A fiatal és 
lendületes energia, a gondolatszintű energiahordozók száma csökkent, és ami kifejlődött az sem 
kapott elég lehetőséget, elismerést, továbbfejlődési támogatást. Az érdektelen köztes, túlságosan 
lemerevedő, elfásuló térrészekből, a lendületesebben fejlődő életterekbe ment a fiatal, a 
változatosságot, és az élet pezsgését igénylő életenergia, és azok az életszereplők, akik e 
változtató képességet, mint a saját tömegükbe épült eltérő tudást, lendületet hordozzák. 
Amerikában és a sokkal nagyobb rugalmasságú, ez időben gyorsabban fejlődő, átláthatatlanabb 
nyugati világban, ez alatt szükségszerűen megnőtt az időegységre számított változás sűrűség. 
Miközben az egyre kisebb szinten változó impulzustérben egyre kevesebb fiatal gondolat 
született, a kiszámíthatatlanság csökkenése, az egyre átláthatóbban fejlődő térrészek miatt 
megnőtt a ki és az átáramlás, a megtapadás és a letelepedés a nanoszintű okos részecskék 
szintjén csökkent, pedig e részecskék mozgatják és építik az érdekes valóságot. A nyugati 
világ gazdasága ebben a fejlődési stádiumban megpezsdült a friss, és az egymással is 
impulzusba kerülő, ütköző gondolatok egyre több selejtet, de közte sok megtermékenyülő új 
gondolatot fakasztottak. Az átlagosnál nagyobb változás sűrűség, a kiszámíthatatlanabb, 
kaotikusabb élet felpezsdítette a fiatal, még csak gondolatszintű energia áramlását, míg a 
nagyobb nyugalmat kereső idős, már megunt gondolatokat tartalmazó energiahordozók egyre 
nagyobb mennyiségben kitelepültek, elköltöztek a nekik túl nagy változássűrűségű, ezért egyre 
kiszámíthatatlanabbul, egyre követhetetlenül változó térrészekből. A bioszféra eredő struktúrája 
átalakult, a lendületes és a fiatalabb, több korszerűbb új gondolatot tartalmazó energia, és 
energiahordozók a gyorsabban változó világba mentek szerencsét próbálni, és a helyi 
torlódásokban hatalmas impulzus sűrűségben egyre nagyobb lett az életnyomás, megnőtt a 
változás sűrűség, beindult a gyorsabb fejlődés. Ugyanezen idő alatt, az elfásuló, elöregedő, 
túlszocializálódó térrészekben csökkent a különbség, az életnyomása egyre alacsonyabbá vált. A 
jólléti államokként átalakuló környezetben nem kellett annyira törekedni az egyéni globális 
értékek létrehozására, csak a meglévő állapotok szinten tartására, amely hozzájárult a szerkezeti 
struktúra lemerevedéséhez, a korábbi fejlődés leállásához, lelassulásához. Az egyre inkább csak 
a határokon belül maradó, érvényesülő, a nagyobb bioszférai felszín többi részétől elszigetelődő 
gondolatok más irányú fejlődést vettek, és a negyven évig tartó nyugalom meghozta a boldog 
visszafejlődés állapotát, pontosabban a gyorsabban változó világhoz képest az egyre nagyobb 
lemaradást. Felmerül a kérdés, hogy vajon a sors, miért részesíti ma előnyben a tőkésítést, a 
centralizálást a volt elszocializálódott környezetekben, miközben a nagyobb lendülettel fejlődő 
nyugati világban már nemcsak torlódott, hanem tetőzött az odaáramló lendület, és a már túl 
nagy életnyomásban kialakuló torlódásban, egyre csökken a friss impulzusok száma, 
megkezdődött az Amerikában centralizált lendület szétáramlása. Az az igazság, hogy a közösség 
rendszerint nem tud megfelelően gazdálkodni a kapott lehetőségekkel, a belső és a külső 
kontroll nem egyformán működik, ezért a köz javából egyre könnyebben adakozó, elvevő, 
hiszen ez a miénk, az enyém is – gondolkodás egyre jobban megerősödik, és ezzel a közös lónak 
egyre túrósabb lesz a háta. A közjavakkal megbízott egyének nem mindig jól sáfárkodnak, míg 
ugyanezen dolgokat sajátként kezelő, sikeresebben fejlődők sokkal jobb gazdának bizonyulnak. 
Az isteni közösség egy idő után felismerte, hogy a közösségi javakat, az élet kitermelődő 
talentumát, a tehetségét időnként jobb gazdákra kell bíznia, olyanokra, akik azt a sajátjukként 
kezelik, akik azt szétszórás helyett egyre jobban centralizálják, és ebből a javakból egyre 
nagyobb tömeget képesek szervezett életpiramis rendszerű, életspirál áramlásban, 
együttváltozásban tartani.  
 
A gond csak az, hogy a tudati és a tömegi tehetetlenség miatt, minden rendszer túlfejlődik az 
ideális állapoton, ezért amikor még a jó irány felé fejlődik, már el kell kezdeni a fékezést, a 
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túllendülés ellen a felkészülést, hogy az élet közösségének a rossz irányú, rossz eredőjű 
kilengései, a túllendülések minél kisebbé váljanak. Ez az oka, hogy még a jó irányba fejlődő 
közösségekben is szinte azonnal megjelennek, kifejlődnek az ellenkező irányba áramlók, a 
dolgokat a végzetes túllendüléstől fékezők. Miközben a fellendülő gazdaságok egyre jobban 
felpörögnek, a konzervatív gondolkodás, a jobban előrelátó energiahordozók is felerősítik a 
fékezést, a túlfejlődés és a túlgyorsulás megakadályozását, Néha ez túlságosan is jól sikerül, 
olyannyira, hogy a túl jó fékezés, a túl sikeres konzervatizmus leállítja a sikeres fellendülést, és 
mindaddig alacsony szinten tartja, amíg a bioszféra másik felé kellően pezseg az élet. Ha 
egyszerre két nagy fejlődési hullám alakulna ki, - mint a szigeteket megkerülő Cunaminál, - 
akkor az egymással összeérő fejlődési hullámok hatalmas egymásnak lendülő hullámai annyira 
felpörgethetnék az életversenyt, az élet gyorsulását, hogy az egekig ható fellendülésből könnyen 
kivédhetetlen és utánpótlás nélküli túlfejlődés, azaz életrobbanás, majd életapály alakulhatna ki. 
Valószínűen ez az oka, hogy az életfelszíneken, így a bioszférán is fellendülő életnyomások nem 
egyszerre és két helyen, hanem csak egy-egy térrészben, vagy és egymástól megfelelően 
elszigetelve koncentrálódnak, ezért, amikor az életnyomás valahol lokálisan túl naggyá válik, 
onnan körkörös irányba szét tud terülni, és ezért kellően meggyengül addigra, mire a bioszféra 
ellentétes felszínén egy másik lokális helyen új csúcspontba fejlődik. Ha nem gyengülne meg 
idejében mielőtt az életfelszínen ismét összeér a fejlődésként ismert élethullám, akkor a korábbi 
diaszpórával ellentétes oldalon kialakuló összegződésben túl nagyra nőne, túl magasra csapna, 
és az ellenhullámmal összegződne. Egy körbeérő, és az életfelszín másik részén, jelenleg Kelet 
Ázsiában és Kína térségében összeérő hullám pezsdíti a valóságunkat, az Amerikából ki és 
szétáramló lendület most nem Nyugat Európában, és nem Oroszországban, hanem Kínában 
összegződik. 
 
Témaváltás: 
Az időnk és az életterünk egyre erősebben gerjesztett, a változássűrűség nő, a káosz terjed. 
Ez azt jelenti, hogy valahol a világmindenségben korábban valamikor jelentősebben megváltozott a 
kialakult szimmetria, nagy eséllyel egy csillagszervezet felbomlott. A fejlődési csúcs tetőzése 
szétáramláshoz, szupernóva kialakuláshoz, pontosabban túl nagy és már kezelhetetlen részecske 
túlszaporodáshoz vezetett. A felénk is elindult energiahullám a szétáramlás közben általában 
négyzetesen gyengül, kivéve, ha azonos irányba tartó másik hullámmal, hullámokkal egyesül, 
amikor is végzetesen felgyorsulhat, és nagyon nagy intersztelláris szeleket, energia viharokat 
válthat ki. A már centralizált bolygókat és csillagokat két oldalról is megkerülő részecskeszél, 
egyre nagyobb örvényáramokat és halmozódásokat hozhat létre, az ellenkező oldalon 
nyomáscsökkenést és az energia elszívását is eredményezhet. Van azonban a sebesség, a 
tömegáramlás és az áramlási, egyesülési (halmozódási) irányszög között egy fontos 
összefüggés, az egymásnak menő irány között egy olyan fejlődési eredő, amelynél az átvonuló 
energiahullám nem visz el túl sok helyi energiát, csak a nagyobb tehetetlenségű elöregedettet, és 
nem hagy hátra túl sok idegen részecskét, máshol és más szabályokon nevelkedettet, hanem csak 
sikeres keveredést, és követhetően felgyorsuló fejlődést eredményez. A sikeres és megmaradó 
szervezeteknek úgy kell szervezniük a saját áramlásaikat, hogy a rontó jellegű áramlási 
irányfejlődés helyett ez az ideális aranyszabály szerinti áramlás, az aranymetszés szabálya, 
életáramlási fejlődési szöge, gyorsasága alakuljon ki. Ha túl gyors az áramlás és túl kicsi 
szögben egyesülnek a szervezeteket, pl., a bolygókat, vagy a szigeteket megkerülő, a térben 
haladó energiahullámok, akkor a felgyorsuló fejlődésben nagyon sok energiát elvihetnek és túl 
sok idegent keverhetnek be az életterekbe, ezért a fejlődés a követhetetlen szintre felgyorsul, 
miközben az életnyomás túl alacsonnyá válik. Ilyen történhet akkor is, ha a szervezetet 
megkerülő energiahullámok túl nagy sebességgel tetőznek, és a hátoldalon túl nagy elszívó 
hatást fejtenek ki. Lásd most az egyre magasabb változássűrűségű Kína óriási nyersanyag 
elszívó erejét. Ha azonban nagyon szembeáramlanak a helyiek az intersztelláris széllel, azaz 
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nagyon lecsökkentik annak az áthaladása közben a sebességét, ezzel túl nagy életnyomást 
hoznak létre az életfelszín valamely részén, akkor a lokális életnyomás olyan naggyá válhat, 
hogy a fejlődés és a részecske szaporodás a követhetetlen szintre növekszik, amely nemcsak 
energiatorlódást és a helyi fejlődési (korábbi irányok) leállását, túl gyors keveredést okoz, 
hanem a keveredés közben egyre nagyobb szétáramlást is. Most ilyen hellyé vált Közép Európa 
és Magyarország, tehát itt túl nagy az életnyomás, túl sok az idegen, máshol elégett, kiégett, már 
lebarnult részecske bekeveredése, és ez egyre nagyobb szétáramlási kényszert vált ki.  
 
A térben valahol elindult és menet közben ide-oda terelődött részecskefolyó, az Ariadné fonala, 
a lendülettel töltött DNS részecskék ionáramlása egyre erősebben koncentrálódik az 
életfelszínünkön, és Közép Európa fejlődésben éppen túl nagy életnyomásban e térségében 
tetőzik. Ennek is az oka, hogy az életáramlás jellemző, életcél szerinti iránya a nagyobb 
nyomású, gyorsabban változó térrészek felől a kisebb életnyomású térrészek felé indul el, de 
mire a nagyobb áradás odaér, (a rosszul és később értesültek, az idejében információt nem kapó 
részecskék továbbra is a megkezdett irányokba és célokba áramlanak). A tudati (információ 
hiány) miatti késedelem következtében mire a későn kapcsolók a célhoz érnek, addigra az 
alacsony életnyomású térrészek már ismét magas életnyomású térrészekké fejlődnek, ezért a 
lokális különbség, (a Színbádot hajtó erő) nem csökken, hanem a derékhad tudati és tömegi 
tehetetlensége, a késése miatt mindig periodikusan megnövekszik. Nagy azonosságú részecskék 
hatalmas nyomása feszíti az élet türelmét Közép és közép-kelet Európában, amelynek a hulláma 
már elérte nyugat Európát, és valószínűen körbeért az élet felszínén, a Bioszférán is. Az ellentér 
részben tetőző új hullámcsúcs egyre nagyobbra növelte Amerika végsőkig fokozott 
életnyomását, ezért ennek a tetőzése után, idővel szükségszerűen az összeomlására lehet 
számítani. Valószínűen Amerika felszínén tetőzik ismét az összeérés, és miközben e hullám a 
térségünkben nagy, de még elviselhető ki és szétáramlás növekedést hoz létre, az életfelszínen 
mindenhonnan összeérő hullámok Amerika térségében egymással nagy lendületet létrehozva, 
sok energiát kiszívva tetőznek. Nem véletlenül alakulnak ki a felszívó tornádók e térségben. 
A szervezeteket elérő külső gerjesztésű energiahullámok két helyen tetőznek, és két eltérő 
eredőjű hatáscsúcsot hoznak létre. Amikor a külső térből érkező részecske áramlás eléri a 
szerveződés valamelyik réteghatárát, felületét, élőrétegét, akkor elsősorban torlódás, 
lendületvesztés alakul ki az idegen részecskerajjal, amely fokozott gerjesztéssel és nyomással jár 
a beérkező életterületen. A befelé áramlás egy ideig mindenképpen nagyobb lendületnyomása 
miatt, a saját élettérből megnehezül a saját élettermékek, részecskék és hatások kijuttatása, 
elsősorban a lamináris felszín felé válik gátolttá. A beáramlás gerjesztése miatt, az életfelszínem 
megnövő nyomás miatt, az átlagos szimmetriamembrán síkja, felülete a területen behorpad, és 
átmenetileg hidegfúziós eredő alakul ki. A beérkező részecskeraj legnagyobb áthatolóképességű, 
közel merőlegesen érkező fejlett részecskéi azonban rendszerint több élőréteggel beljebb 
hatolnak, és előkészítik az anyagba fejlődés felé hatóknak a terepet. A nem teljesen 
merőlegesen, kisebb szögben érkezők azonban a sűrűségi határok szimmetriafelületein lamináris 
áramlásba terelődnek. Később azonban a felszínen torlódó, majd a szélrózsa irányába szétterülő, 
szétáramló idegenekkel együtt megindulnak a saját áramlások, és új lendületre kap az érintett 
réteg, csökkenni kezd az életnyomás, és az idegen részecskékhez kapcsolódó ellenrészecskék 
sikeres ellenhatására a lamináris szétáramlás felerősödik. Ilyenkor azonban a minden irányban 
kialakuló diaszpórában szétszóródnak a beérkező, és az életfelszín lamináris áramlása közben 
párokra lelő idegen részecskék. Miként a szigetet megkerülő cunami töltötté váló és ellenkező 
irányba induló hullámai a sziget mások ellentétes oldalán találkozva hatalmas óriáshullámot 
hoznak létre, ehhez hasonlóan, a térbeli akadályon szétterülő, szétáramló részecskefelhők is 
elterelődés közben megkerülik azt az életfelszínt, amelyen a statisztikai többségük már nem tud 
áthatolni.  
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Miként a Földet megkerülő, a Napból érkező foton részecskék, a fejlettebb közeghatár, felszín mentén 
körbeáramló kerülők, egyre nagyobb sebességre gyorsulnak, amelynek az, az egyik következménye, 
hogy a beáramlási irányra merőleges részeken, a pólusok környékén és a torló felületet adó szervezett tér 
hátoldalán a nagysebességű áramlás miatt szívóhatás alakul ki. Miként a gyorsan haladó ponyvás 
teherautók oldala nem befelé, hanem kifelé dudorodik, a belső nem vagy kevésbé áramló, ezért a 
külsőnél, a gyorsabban áramlónál nagyobb nyomású réteg kifelé dagasztja a ponyvavitorlát. Ha az eddig 
domináns felmenői hímcsillag (nem a Nap, hanem a Nap aktuális társa) az amerikai földféltekére szórta a 
sugarait, ezzel segítette e térség nagyobb életnyomásra kerülését, a részecskéi szétáramlását az élet 
felszínünkön. Most azonban a korábbi domináns felmenői csillag helyébe egy másik soros csillag kerül 
egyre nagyobb dominanciába, amelynek a részecskéi Kelet Ázsia és Kína térségében landolnak, itt fejtik 
ki a jó hatásuk, az energia átadásuk. Ez esetben az életnyomás az Amerikai északi földrészen 
folyamatosan csökken, egyre nagyobb ki és szétáramlás és melegfúziós állapot kezd kialakulni. Ez azt 
jelenti, hogy a térség már jó ideje több energiát bocsát ki, mint amennyit realizálni tud, és az 
energiagazdálkodás ilyen mérleg mellett nem tartható pozitív eredményben. Amerika túl nagy 
beruházásokba kezdett, túl nagy költségeket vállalt az űrkutatás és a fegyverkezés, a technikai fejlődés, 
és a lokális háborúk terén, ezért a gazdálkodási mérlege valószínűen tartósan negatív. Tartósan kiáramló 
többlettel pedig nem lehet azonos energiaadó állapotban maradni. Az életnyomás csökkenése, a külső 
támogatás visszaesése melegfúziós eredő felé fejlesztette Amerikát. A két nyomott felület közötti 
térségben, mint az alternatív egyenlítő alakulna ki, jó ideje ki és szétáramlás, szívóhatás érvényesül.  Ha 
az egyik energia beáramló támogatói köldökcsatornát a Sargasso tenger és a Bermuda háromszög 
környékére azonosítjuk, akkor megérthetőek azok a mágneses zavarok és anomáliák, amely e térségben 
rendszeresen észlelhető. Ez a teória megmagyarázza azt is, hogy a Kubai válság alatt a térségen áthaladó 
orosz tengeralattjárók, miért találkoztak nagyon meleg felszíni tengeráramlatokkal a Bermuda 
térségében. 
A másik, az új domináns csillag energikus beirányú köldökárama ez esetben valahová Kelet Ázsia, és 
talán a Dél-kínai tenger térségében, a Cunamikat okozó rétegszimmetriák megbontása környékén 
keresendő. A két egymásnak antihatású, egymást semlegesítő felmenői csillag között, új, alacsonyabb 
nyomású kiáramlási többlettel rendelkező szimmetriasíknak, alacsonyabb külső nyomású, 
melegfúziósabb eredőjű egyenlítői térségnek kell kialakulnia. A kiáramló új zöld zónában az átlagosnál 
több csapadéknak, és több melegnek kell érvényesülnie. 
 
Később majd részletesen kifejtjük, hogy miként lehet az, hogy a bolygókban a forgása ellenére egy 
helyszínre, életfelszínre koncentrálódik a fő szimmetria környékén, a köldökterületen beáramló túl nagy 
életnyomás. (Ariadné fonala követi a bolygó forgását, sőt valósszínűen e fonál, a beáramló 
részecskeáramlás fel vagy letekeredése, átadott, vagy elrugaszkodó lendülete hozza létre, de inkább tartja 
fenn a Földméretű szervezetek forgását) 
 
A nyugati világ szocializálója felerősödött, a tőkés rendszer a fejlődése érdekében egyre többet 
ad a részecskéinek, amely hozzájárul a közös szervezete elszegényedési folyamatához. Most ott 
alakultak ki a jóléti államok, a sikeresebb elosztás, a különbség tovább fokozásának a 
képességhiánya azonban nem kedvez a fejlődésnek. Az amerikai és a nyugati világ fejlődési 
megoldása egyre kiszámíthatóbbá és ezzel átláthatóbbá vált. Míg korábban a nem teljesen 
átlátható, zavaros térrészben magas volt a kölcsönhatás, a szaporodás eredője, és a környezetnél 
tartósan gyorsabban fejlődő térrészben, a ki és szétáramló gondolatok egymást segítő lendületre 
kaptak a területi elterelődésben, ma már a torlódás túl nagy kiáramló életnyomása fékezi a friss 
gondolat, az innováció kifejlődését, a fejlődés továbbépülését. 
 
Nem tudni, hogy mekkora a környezetből beáramló, áttelepülő, vagy és a Föld térség és auráján 
áthaladó ionizált részecsketömeg, de a Föld, mint szervezet mozgósította a saját melegfúziós 
részecskéit, megnőtt a keveredés, és az életfelszínünkön a korábbi kisebbség térnyerése folytán, 
a melegfúziós félbarnább, kevertebb szervezetek elszaporodtak az élet felszínén. 
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A béka szervezet találékony életmegoldása: 
 
Amikor a kaotikus, kiszámíthatatlanabb, eleséghiányosabb időszak eljön, és a tavakban és a 
felszínközeli vizekben megcsappan a fiatal, hozzámérhető eleség, a békasereg (tavi béka sikeres 
első időszakot átélő populációja) vándorútra kel, és a megkezdi a kétéltű életszakaszának a 
második felét. Az eleséghiányos tavakat elhagyva a nedves, nyirkos környezetet keresve a 
réteken és az ártereken szétáramlik, és a vándorlása során a párás nyirkosabb, de a tavaktól, 
vízfolyásoktól távolabbi árnyékos erdőkbe is eljut, ahol még sokáig megfelelő mennyiségű és 
összetételű táplálékot talál. 
A bolygónk bármely felületének az őszi állapot elérésekor a környezeti uralkodó (domináns) 
részecskeáramlatok a szoláris széllel rontó irányú rendezettségbe kerülnek, amely azt jelenti, 
hogy éppen ellenkező irányú az áramlási rendjük, mint az adott őszi felületen az anyai Nap által 
meghatározott áramlási, rendezettségi irány. Ez az állapot növeli a nyári nagyobb 
változássűrűség és a látszólagos, valójában kényszerű és szükséges kiterjedés lehetőségét, 
amelyet eljuttat a legnagyobb fogyasztási igényt létrehozó állapotig, amikor is az adott 
szezonban és az életfelszínen kifejlődött szervezetek többsége beépül a meglévő 
életrendszerekbe, és a legnagyobb élőtömeg a legkevesebb számú, ezért egyre nagyobb belső 
sűrűségű, (egyre nagyobb változás sűrűségű) egyedbe épül át. Ilyenkor az egy fogyasztóra jutó 
eleség, az energiát termelők, feladók aránya a fogyasztók tömegéhez képest elégtelenné válik, 
azaz az eleséghiányosabb időszak kezdődik. Az élet kettős koncentrikus, interferáló rendjében ez az 
időszak a ki és a szétáramlás, az életváltozás második félideje, a melegfúziós lebomló időszak, 
amikor az addig centralizáló, fogyasztó, a környezeti energiahordozó szervezeteket is 
beszippantó individuumokban sokszor az akarata ellenére összegyűlő részecsketömeg 
központosítása túlhalad az ideális tér-tömeg eloszlást biztosító szimmetrián, és a kelleténél több 
részecske koncentrálódik közös tömegbe, közös szervezettségbe. Ha a városi szervezetek 
fejlődése aspektusából kellene megítélni ezen életállapot időszakot, akkor a városok és a 
települések olyan túlnépesedésének tekinthetjük, amelytől kezdve az ellátási és a 
hulladékelszállítási gondok a települések túlcentralizálásával felszaporodnak, és 
gazdaságtalanná válik a korábbi település és lakosság eloszlási szerkezetben élés. A fogyasztási 
ciklus tetőzésével az egyedekben felszaporodott tömeg fokozódó igénye miatt megnő a 
beáramlás, kifosztódik és kiüresedik a közeli környezet, megnő a szállítási útvonalak száma, a 
beszállítási, az ellátást biztosító térrész ezzel egyidejűleg egyre nagyobbá válik, egyre messzebb 
kell a részecskéknek elmenni a mindennapi betevőért, (amely az atomi szinten az elektronok 
külső elektronpályákra szorulásával analóg). A fogyasztás növekedésével nemcsak a keletkező 
hulladék tömege szaporodik fel, (amit szintén egyre messzebb kell ki és elszállítani, egyre 
nagyobb költséget jelent ártalmatlanítani), hanem annak a kidobott, kibocsátott energiatartalma 
is megnő, amely időben nemlineárisan fokozódó környezetszennyezéshez vezet. Telítődik a 
környezet az élet hulladékaival, és e hulladékon egyre jobban megélni képes új fogyasztókkal 
egyre jobban benépesülnek a hulladékokon jól megélő erre szakosodó szervezeteknek, a terített 
asztalt kínáló városok, és az addigi az élet peremén, a csatornákban élő kisebbség felvirágzása 
elkezdődik. Amiképpen telítődik a környezet a számukra szükséges élettermék maradékokkal, 
hasonlóan követik, mint a vadon élő csorda a friss füvet termő területeket. Ha a belvárosok és a 
települések belső részei telítődnek fogyasztható életmaradékokkal, akkor az erre szakosodó 
fogyasztók is egyre beljebb merészkednek, megjelennek a belvárosokba települő gyűjtögetők, 
betelepednek a rókák, és egyre több addig a környezetbe szorult fogyasztó talál magának terített 
asztalt a sűrűbben lakott települések belsejében. Ez a folyamat, a korábbi többségi főtömeg 
eleségterének, a munkaterének és a lakóterének a kiszorulását eredményezi, amely egyre 
távolabbra kerül a volt régi centrumoktól, és ez megindítja a ki és a szétvándorlást. Tehát a 
korábbi többségi betelepülési (hidegfúziós) időszak melegfúziós kitelepüléssé fejlődik, és 
ugyanezen idő alatt, a korábban a környezetbe szorult, de gyorsabban szaporodó, azaz a 
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generációs váltásokban sikeresebben fejlődő élőtömeg egyre beljebb koncentrálódik, megfordul 
az életáramlás megszokott iránya, trendje. Miközben a gettósodó belvárosokból a magasabb 
erkölcsi nívón élő, de a környezetét egyre kíméletlenebbül fogyasztó, a környezetet egyre 
jobban a saját genetikai hulladékával túltelítő tömeg, egyre jobban kiszorul a belső települési 
részekből, a volt centrumokból, eközben a mind sikeresebben eltartó környezetet találók 
betelepülnek és elfoglalják e térrészeket. Rotáció alakul ki, a külső környezetben élők egyre 
beljebb költöznek, centralizálódnak, betelepülnek a belvárosokba, felerősödik a gettósodás, 
miközben a korábban befelé igyekvők már kifelé igyekvőkké válnak. 
 
A békára visszatérve, az okos békák, amikor az eleséghiányos kaotikus időszak bekövetkezik, az 
egyetlen jó megoldást alkalmazzák, visszaveszik a fogyasztást. Keresnek egy a külső 
impulzusoktól, a környezeti zavarástól mentesebb üreget, vagy és ásnak egy lyukat a földbe, és a 
valóban nagyon energiaszegény téli időszakra elvermelnek. Az életritmusuk és a fogyasztásuk 
lecsökken, a hidegebb idő beálltával majdnem felveszik a környezet hőmérsékletét, és a 
különbség csökkenésével a belső fogyasztásukat is minimalizálják. Az ősz elmúltával a 
korábban intenzív virágzáson és túlszaporodáson átesett békapopulációból a kevésbé 
egészségesek, az öreg és a beteg békák a természet rendje szerint kiesnek az életversenyből, 
elhalnak, lebomlanak. Az élet rendjét nem megtartó, az életfelszínen a szükségesnél tovább kint 
maradó békákat, a más fogyasztóknál is lecsökkenő eleséghiány miatt, már azok a ragadozók is 
fogyasztani kezdik, akik csak a legínségesebb időkben fanyalodnak e nekik nem éppen a 
legízletesebb táplálékra. Ráadásul északról megjönnek a terünkben és az időnkben áttelelő, és 
átvándorló békafogyasztó madarak, a Darvak és más a nyári időszakban északabbra vonuló 
ragadozó állatok. Az egészségesebb, az élet rendjét megtartó, évelő békák, - miután a feladó 
táplálékenergia jelentősen megcsappan, eltűnnek a legyek, a szöcskék és a kedvenc rovarok, - 
elvermelnek, eltűnnek a bioszféra látható felszínéről, csak a szép napsütéses időszakban jönnek 
elő egy kis melegedésre, egy kis napfürdőzésre. A télen nem találkozunk a békákkal, egyszerűen 
nincs miért a felszínre jönni, hacsak ki nem fordítja valamely földalatti vermelő üregükből őket 
az ásóval kutató ember. A rendezett részecskeáramlású tél, a bioszféra sokféleségének kései 
populációit ritkítja, és csak a legegészségesebbeket, a sikeresen a legnagyobb szimmetriában 
fejlődőket hagyja meg, amelyeknek a nyáron, a fellendüléskor gyűjtött tartalékja, az egészsége, 
a belső sokféleség együttműködése az egész télen át, a szükségben, az ínségben is kitart egymás 
mellett. A tél elmúltával a rejtekhelyen vegetáló, vagy és a téli álomba merült állatok, amikor a 
környezeti gerjesztés, az energiát adó impulzus sűrűség, az átlagos hőmérséklet eléri azt a 
mértéket, amely már elegendő az életfunkciók felerősödésére, felgyorsulására, előjönnek a 
rejtekeikből, és a tavaszi langyos eső előcsalja az addig elvermelt, kellően okos, de évelő, és 
ezzel a genetikai azonosság elterjesztéséhez, a szaporodáshoz lehetőséget szerző békákat. A 
tartalékjaik és a készleteik lefogyása után, a tavaszi nap melege ismét feltölti e lények, 
szerveződések életakkumulátorait, és az energiatartalékolásra alkalmas belső kondenzátorokat, 
amitől az élettevékenység ismét felerősödik. A megfelelő hőmérsékletet (környezeti impulzus 
sűrűséget), elérő felszíni vizekben eközben, egyre magasabb energiaszintű életpiramisokba 
épülnek a lebomlott szervezetekből felszabadult, és magukhoz tért, újra együttműködő 
közösségekbe épülő részecskék, akik a más világokból, más szervezetekből érkezők eltérő, 
sikeresebb megoldásaival megismerkedve, módosult, korszerűbbé vált életprogramjukkal 
lelkesebben készülnek az újabb fellendülésre, a továbbfejlődés lehetőségére. A telet és az 
energiaválságot, az élet első részét követő recessziót túlélő békák, (szervezetek) már megértik az 
élet működését, és felismerik azt is, hogy a kifejlett békáknak megfelelő, hozzámérhető eleség 
annyira megritkult, hogy az nem elég a nagy közös élőtömegbe szerveződött, már 
gazdaságtalanul túlcentralizált, túlfejlett békák eltartására. Amikor a felszíni vizekben a távolról 
és kellő áthatolóképességgel érkező mikroszervezetek lefékeződnek és a lebomló korábbi 
szervezetek túlélőképes, az élet jóságában még kellően hívő részecskéiből ismét felépülnek, 
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felszaporodnak az életpiramisok alsóbb szintjei, a békaszervezetek többség elérkezettnek látja az 
időt az életmód és életgeneráció váltásra, az együttélési szervezeti forma megváltoztatására. A 
túl nagy részecsketömeget magukba centralizáló béka individuumok ilyenkor erőseben 
differenciálódnak, jobban kidomborodnak a nemi különbségeik. A már ki és szétáramló 
részecskékkel rendelkező elöregedett, felfúvódásra hajlamos, a hidegfúziós lendületenergiában 
már hiányos békahölgyek a langyos tócsákba jutva elkezdik a társkereső nászéneket. A 
langyosodó tavaszi környezet ilyenkor szinte rezeg a béka kuty-kurutytól, a békazenétől, amely 
kellemes csalogató muzsika a vizekhez csalja a párosodást, és eltérő életprogramokat ismerő, a 
részeket később sikeresen közös egységekbe centralizálni képes békahímeket. Az élet lendületét 
rontó kisebbségek, a szervezeti másságok, a genetikai anyagokban továbbadott életprogramok, 
kicserélése elkezdődik. A többségi kétharmad részecskék akarata dönt, és a belső 
választásokban vesztes, a többieket a szervezetben nagyon gerjesztő kisebbségnek, a szervezeti 
másságnak vagy illegalitásba, ellenzékbe kell vonulniuk, vagy el kell fogadniuk a többség 
egyértelműbbé váló, egyre diktatórikusabbra módosuló szabályait, míg a nagyon másképpen 
gondolkodó elitet a továbbfejlesztés felé segítik. Ahhoz, hogy az új tavaszban ne alakuljon ki 
újra és idő előtt a káosz, a belsejükben az eltérő nemű, eltérő kisebbséget kinevelő szervezetek 
beoltják egymást az idegen életanyagokkal, az idegen életprogramot hordozókkal, és a 
melegfúziós békaszervezetekbe hidegfúziós genetikai információt, ismeretet hordozó 
részecskék, a hidegfúziós szervezetekbe pedig melegfúziós, az életet másképpen ismerő 
részecskéket adnak át. Ez a folyamat más fajoknál, az ionos szervezeteknél és a gerinceseknél is 
analóg életmegoldásra talált. 
 
Érdemes egy kis gondolati kitérőt tenni a békaszerenád és a béka hattyúdal megértésére, az 
elmúlás előtti utolsó felvirágzás megismerésére. 
Amikor a násztársat kereső békák egy befelé fejlődő, kiúttalasághoz vezető spirálnak is 
tekinthető mély gödörbe, kijárat nélküli medencébe, kútba esnek, a helyzet megértése után 
csodálatos, társat hívogató nászénekbe kezdnek. Ez az ének olyan szívhez szólóan zeng, hogy 
kilométer távolságból odacsalja a zene és a békabeszédre fogékony ellenkező nemű békákat. A 
túlcentralizált béka szervezetek ekkor, mint a lazacok a hegyi folyókban párosodni kezdenek, és 
a békatömeg nemcsak lerakja a kisebb szervezeti egységet képező petéket, és kezdeti energiával 
látják el a kisebb közösségekbe széttelepülő utódaikat, hanem a saját testtömegük 
feláldozásával, a régi és a már túl öreg, vagy a szervezettségnek túl rossz részecske egyedek 
lebomlásával feles azonosságú energiában dúsabb életanyagba szerveződnek a közvetlen 
környezet részecskéivel. A békákba szerveződött részecskék többsége lebomolva az előd 
szervezetekből, más fiatal, kellő együttműködést biztosító összetartó lendülettel fejlődő 
tavaszias szervezetekbe áttelepülve, viszik a korábbi, de módosult tudásukat, a tapasztalataikat 
és az életerejüket, a változtató képességüket. A lebomló és a környezet részecskéivel sikeres de 
kisebb tömegbe átszerveződő, kellő azonosságú, táplálék feladásra alkalmas energiahullám 
eleséget biztosít a sikeres lendületet vett fejlődő fiatal szervezeteknek. 
Gyakorlatilag, nemcsak az történt, hogy a hozzámérhető táplálékot már  nem találó, már túl 
nagy és csak gazdaságtalanul fenntartható békákba szerveződött részecske rokonság, mint 
egyesült, együtt élő, már egymástól nagyon függő szervezet felbomlott, hanem az addig 
centralizáló közös akarat hidegfúziós fejlődés, továbbra is befelé vándorló, 
továbbcentralizálódó, befelé fejlődő, egyre nagyobb anyagsűrűségű részecske közösségre, és 
már kifelé és szétáramló, melegfúziós, felbomló, de más szervezeteknek ezzel energiát és 
változtatóképes részecskéket adó formációba ment, szerveződött át. A kellően okos és tapasztalt, 
a korábbi béka szervezetből kiáramló, megokosodott komplexebbé vált, megértésre jutott 
részecskék felismerték, hogy a térségükbe és életidejükbe érkező energia most csak 
mikroszinten ad fel fogyasztható táplálékot. A túl nagy tömegbe szerveződött békáknak, a 
túlélés érdekében fel kellett bomlaniuk, sokkal kisebb méretű részecskékre kellett 



 36 

átszerveződniük ahhoz, hogy hozzájuk mérhető, a lendületben még kellően energiadús feladó 
táplálékot találjanak. A tavasszal felszaporodó, energiában dús fotonok, más, távolabbról érkező 
idegenebb részecskékkel és a helyiekkel, a lebomló békerészecskékkel párokba kapcsolódva, 
impulzusokba bocsátkozva sikeres energia feladó részecskéket termelnek, felszaporodnak a 
füvekbe és a fákban, a környezetben, de e méretű és energiaszintű táplálék fogyasztása, a nem 
hozzájuk érhető békáknak gazdaságtalan. Nem az viszont, a sokkal kisebb méretű, de azonos 
eredő tömeg mennyiségű fiatal ebihalaknak, akik azonnal az élő vizekben éppen idejében 
felszaporodó táplálékforrás fogyasztásába, átalakításába, és egyre nagyobb együttműködő 
tömeg, szervezet építésébe kezdenek, és ezzel fejlődni, növekedni kezdenek. 
Sok fajnál és alfajnál nem közvetve juttatják át az eltérő tudású elit életanyagokat a túlélésre és 
rendszerváltozásra törekvő szervezetek, hanem a melegfúziós békahölgyek által létrehozott 
békapetéket a hímek közvetlenül a békahölgyek védettebb belsejében, békanyálba, petébe 
ágyazott békatojássá fejlesztik. Ez mellett sok más faj külső megoldást választ, pl. a lazacok 
ívásakor, amikor a más kellő azonosságú, konkurenciát jelentő halszervezetektől szabadabb, 
nem telített, sterilebb, a kezdetkori vizekbe felúszva, az idegen fogyasztó részecskéktől tiszta 
vizű környezetbe teszik le az ikráikat, amelyeket a hidegfúziós genetikai hím ivarsejteket 
(haltejet) ráengedő hím halak azonnal megtermékenyítenek. A megtermékenyülés után a 
petéken kocsonyás, ragadós, hidegfúziós, a megtermékenyült szervezetet védő aura életanyag 
fejlődik.  A megtermékenyült halikra sorsa ugyan az, mint a békalencse néven is ismert 
békanyálas békatojásoké. Az önálló fiatal, még kis tömegű, még nem túlnépesedett, ezért is 
gazdaságosabban ellátható, nagyon jól együttműködő szervezetekben egyesülő életprogram, a 
petékben vitt energiával szinte azonnal megtermékenyül, és ez a kezdeti energia kölcsön, a 
kellően védett petetér megadja a megfelelő lendületet, élethitelt a fejlődésnek induló utód 
szervezeteknek. A tér és az idő egybeesése azonban nemcsak a szaporodás ritmusában fontos, 
hanem a két fő életalkotó, - a melegfúziós energiadús, nőies genetikai anyag, és a hidegfúziós, a 
tudatban és az azonos irányú életáramlásban rendezettebb életprogramú, hím genetikai anyag - 
mellett, a negyedik, az elöregedett, gazdaságtalanná vált állapotú szervezetekből lebomló, 
átszerveződésre képes életalkotónak, a szent léleknek, a szabad és munkára, fejlődésre vágyó, 
lendületre gerjedő, komplex részecske tömegnek is jelen kell lennie környezetben, hogy a 
folyamat a kezdeti szinte, az átszerveződésében, a megfiatalodásban ne akadjon meg. Tehát a 
közvetlen felmenői elődök, az energiát és a jó életprogramot is adó szülők mellett, a harmadik 
évszakos kaotizált, lebomló ősz állapotúaknak a tavaszi állapotú fiatal részecskékbe átfejlődése 
is szükséges ahhoz, hogy az életfolyamat természetes körforgása ne akadjon meg. Az 
életfolyamatokat az elődök, az apák csak elindítják, a melegfúziós anyák, az energiáik adásával 
csak meghitelezik, de az élet továbbvitelét a következő, átszerveződött, ismét gazdaságos 
megoldást talált ifjabb, új vegyületbe épült generációnak kell folytatnia. A kezdeti életben az 
eladósodás után az életenergiában kapott kezdeti kölcsönt, a hitelt kapó szervezeteknek nemcsak 
az elődeinek, hanem az általuk később létrehozott utódainak kell vissza adnia. Míg a 
melegfúziós lények többsége, az idegen életanyagban kevésbé telített, nagy azonosságú 
szervezetükön belül, a testüregben termékenyíti meg egymás szervezeteit, részecskéit, addig a 
környezetet alkotó, általában a hőmérsékletváltozáshoz jobban alkalmazkodó hidegfúziós eredőjű 
szervezetek ezt a nagyobb energiaszintű melegfúziós szervezetektől kevésbé terhelt nagyobb 
azonosságú környezetben, a szervezeteik külső felületén teszik meg. Mindkét szervezeti forma 
abban a környezetbe helyezi az utódtereit, utód szervezeteit, amelyben egyértelműen otthon és 
nagyobb biztonságban, többségben, ezért megtartható dominanciában van. Az ilyen domináns 
környezetben, az éppen nem domináns kisebbség az eleség, ez adja az energiát, és rendszerint 
éppen az a réteg, amely az előző életciklusban jelentősebben megtollasodott.  
A megtermékenyült ikrákkal telt vizekben az ivadékok, a fiatal szervezetek továbbfejlődéséhez 
folyamatos energia feladókra, tápláléknak alkalmas eleségre, a szervezetbe betelepülni kész, és 
az új környezetet is továbbépíteni képes részecskékre van szükség. A melegfúziós szervezetek is 
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a környezetükben lévő, a fejlettségben, és az azonosságban is hozzájuk mérhető táplálékot, a 
saját életteret, a saját szervezettséget továbbépítő változtatóképes részecskéket fogyasztanak. 
Ilyen a még kevésbé fejlett hidegfúziós eredőjű fű, a füvek esőt, fiatal lendületes elektron 
gyermekeket, fotonokat, és átlagos részecskéket fogadnak, szerves anyagok mellett szervetlen 
részecskéket is beépítenek magukba, és vízgőzt termelnek, fejletlenebb gázokat, pl. 
visszafejlődő oxigént, és széndioxidot, és nyomokban más gázokat is ki bocsátanak a 
környezetbe.  
A legelésző állatok füveket fogyasztanak, míg a legelésző állatokat a ragadozók és az ember is 
fogyasztja, végül a folytonosság megszakadását eredményező korábbi életesemény miatt a 
legfelső szintre került, felsőbb fogyasztó nélkül maradó teremtményei, rendszerint a szokásos 
mennyiségnél jobban, energiahullámba, mennyiségbe, majd nagyobb azonosságú közösségekbe 
szaporodnak. A felsőbb fogyasztó nélkül maradó táplálék piramis, mindig létrehozza a saját 
fajtáját fogyasztó ragadozókat. Az emberi (az élőrétegében a legfelsőbb fejlettségű mindent 
fogyasztó) szintből lebomló részecskékből is kifejlődnek a visszafejlődő, jámborabb, békésebb 
birka és ökör szervezetek, kifejlődnek a hűséges ló és a megbízhatóbb kutya típusú szervezetek, 
valamint a szelíd galambok, őzek, és a gyűjtögető hangyák is. A befelé és a nagyobb 
változássűrűség, a túlfejlődés felé fejlődő, továbbra is centralizáló szervezetekből kifejlődnek a 
ragadozók, a ravasz rókáktól az okos vércséig, a farkasemberen át a farkasig, és a nemesebb 
nagyvadak, a tigrisek és az aranyszívű oroszlán-macskák mellett, a hiénák és az emberi sakálok 
is megjelennek az élet felszínén. Az élet egyik iránya a melegfúziós irányt választó 
részecskéknek a ragadozó életmód és vagy a méret csökkenése felé folytatódik, az emberi 
életmód után a kutya és a farkas, valamint a macska szervezetek felé is elágazhat. Mindkét, sőt 
valamennyi fejlődési irányban nyitott az evolúció, az ember korpaként lehulló 
hámsejtjeinek a részecskéi, az atkák eleségévé, e szervezetekbe átfejlődővé válhatnak. Ezt 
követően az egér, majd a cickány és a vérszívók, a tetvek, a bolhák felé (vissza) fejlődés 
lehetővé teszi az atkák és az egyre kisebb tömegméretű, a tömegszimmetriától egyre jobban 
eltávolodó, valamelyik szervezet felszínén élő, élősködő életverzióban a továbbélést. Ez 
azonban egyre nagyobb életfrekvencián történik, az élet, főleg a befelé fejlődő 
melegfúziósoknak felgyorsul. A kezdetben még a bőr felszínén, a külső rétegekben sikeres 
gombás életmódot, hamarosan az együttváltozó szervezet belső rétegeibe, a szimmetria felé 
egyre mélyebben törekvő, a szervezetek rendszerébe illeszkedő sejtek, majd a vírusok, a 
fehérjék, a molekulák, és az atomok, majd az egyre nagyobb lendületet szerzők elektronok és az 
egyre illékonyabb nanoméretű részecskék felé folytatják. Tehát a befelé vezető út is 
elkerülhetetlenül kifelé, a hidegfúziós állapot felé vezet, és aki gyorsabban akar fejlődni, az 
előbb jut el az áhított állapot helyett az elmúlás, a szervezetlenség állapotába. 
 

A közös tudatot képviselő meghatározók, pl., az akadémikus elit, közös megegyezés, vagy és 
kevesebbek, de a tudásban fejlettebbek által meghatározva, fogadja, vagy veti el, a közös vonatkoztatási 
rendszerben élők általános, statisztikai többsége által azonosan ismert tudását, elismert hivatalos 
tudásnak. Mint mindenben, azonban itt is vannak határterületek, amikor a már megértett de még nem 
hivatalos tudást a gyakorlatban már alkalmazzák, és az fejlődik a közös tudásként elismerése, elfogadása 
felé. Ehhez egyre többeknek kell megismerni, megérteni, és a meglévő elfogadott tudásrendszerbe 
integrálni az új, - néha a régi ismeretek egy részét annulláló - tudást. Míg azonban a hivatalos tudás csak 
vagylagos állapotot ismer, a tudásnál fejlettebb megértés, analóg és párhuzamos valóságok létét, és 
egyidejű életet befolyásoló lehetőségét is megérti, elismeri, elfogadja. Moetrius által is feltárt, sokaknak 
új ismeretek, az élőrétegünkben még új tudás, a nálunk nem oktatott, a hivatalos dominánsok befolyása 
miatt a többség által még nem elismert és nem elfogadott, még csak kevesek által megértett 
összefüggésrendszerét tárja fel, bemutatva, hogy miként fejlődik ki a változásokból az élet, és miként 
múlik el túl korán, ha rosszul gazdálkodunk a lehetőségeinkkel, a megértéssel, és az 
együttműködésekkel.  
 

Az élet többségi igénye, a nagyobb, folyamatosabb eredő szimmetria, a még az eredőjében 
kiszámítható, de kellően érdekes, változatos, siker és örömélményekkel dúsított életáramlás. 
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Többnyire nem csak kis örömökkel járó unalmas kispolgári, hanem több élménnyel, izgalommal 
telített érdekesebb életre vágyunk. 

A fejlődés útjai: 
 
 

A következő részek az élet valódi alapjait, az együttműködés szabályait tárják fel, amelyeket egy 
közismert, fizikailag is fogható anyaghalmazhoz, egy tojáshoz kapcsolunk. Ez egy nehéz, összetett, és 
sok figyelmet igénylő fejezet, amelyet kérünk – ha szükséges többször átolvasni, és csak azoknak 
továbbmenni a tudatfejlődés más lehetőségei felé, akik minden lényeges részletet megértettek. 
 Ezért van jogosultsága a Szcientológia azon tanításának, hogy nem szabad az egyedeknek mindaddig 
továbbhaladni az ismeretek tanulásában, amíg olyan részletek akadnak, amelyet nem értettek meg 
eléggé, amelyet nem tudnak valamilyen általuk már megfelelően ismert, megértett részhez kapcsolni! 
 

 
 

A tojás, mint életgyümölcs kialakulása: 
 
Régi kérdés, hogy a tojás, vagy a tyúk volt e előbb. Bármelyik állítás tudati, visszacsatoló 
rezonanciához vezet, újabb kérdést vet fel, hiszen ha egy bármennyi szintből álló 
körfolyamatnak megkérdőjelezzük az előző fázisát, az utódfázis, a következmény sem alakulhat 
ki. Tehát sem a tyúk, sem a tojás nem alakulhatott ki előbb a másiknál, ezek kifejlődése 
csak egyszerre és sok kisebb lépés, (fázisátalakulás) közben fejlődhetett ki. 
 
A tyúk a tojás és a környezet együttváltozásának a következménye, amely korábban is a tyúkhoz 
hasonló, analóg, de nem teljesen olyan elődöket hozott létre, amelyből az ismert tojáshoz 
hasonló, de nem teljesen olyan korábbi elődtojások fejlődtek ki. Régen a zordabb világban a 
tojás vastagabb, bőrszerű héjú, teknős, krokodil vagy más analóg állapotban jött létre, és a tyúk 
sem volt mindig teljesen tyúkszerű. Mind a két élettermék, sokáig változó, fejlődő, eltérő 
eredményt produkáló körfolyamatokban fejlődött ki, amelynél a környezet szükségletei 
határozták meg a zárt életközösségben fejlődő mikrokozmoszok másfelé fejlődő lehetőségeit. A 
természet rendje szerint az a szervezet maradhat az evolúciós folyamatban két eltérő 
állapot között valamerre tovább-fejlődőképes állapotban, amely megtartja a környezet 
folyamataihoz az alkalmazkodó képességét, azaz folyamatosan fenn tudja tartani a környezet 
igényét az általa termelt hatásokra. Lényegében minden szervezetnek el kell tudni adni, el kell 
tudni helyezni az élettermékeit, a hatásait, (a rosszakat a jókkal együtt, azokba csomagolva), 
hogy ezek ne szaporodjanak túlságosan fel a környezetében. Ennek az a feltétele, hogy az általa 
a környezet hatásaihoz hozzáadott jó hatás, ne legyen tartósan kevesebb, (vagy észlelhető) mint 
az általa hozzáadott rossz hatás. Ha ez az arány elromlik, és a tartósan negatív eredő észlelt 
értéke meghaladja a környezet tűrőképességét, toleranciáját, akkor a haszontalanná, tartósan 
károssá váló szervezetet lebontja a természet. A természet teremtményei megtanultak 
alakoskodni, a bennük kifejlődő, a környezetnek rossz hatásokat mások elől elrejteni, olyan 
látszólagosan jó hatásokat kibocsátani a környezetbe, amelyek megtévesztették a többi 
életszereplőt, és lenyelték a keserű pirulákat. Márpedig a környezetnek rossz hatás minden 
szervezetben kifejlődik, de ha ezek lokálisan, vagy az időben nem túl tömények, ha finoman 
adagoltak, ha kellően eltakartak, cukormázba csomagoltak, el lehet adni őket. Ilyen látszólag jó 
hatások az életet megrövidítő, és a javítás mellett másban a belső szimmetriát elrontó 
gyógyszerek, és az elméleti szinten kitalált jó élet, a gyakorlatban sokaknak keserű pirulává, 
szenvedéssé vált. Amely szervezet sikeresen keverték a bennük kifejlődő rossz hatásokat a 
belőlük kibocsátott jóval, azok elfogadottá, a környezete kevésbé, de folyamatosan 
megváltozóvá váltak, és változatos, de nem szélsőséges életet élhettek. Amelyek azonban nem 
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elégedtek meg ezen egyszerűbb életélményekkel, amely szervezetek egyre több belső, csak 
nekik jóra vágytak, azok egyre több rosszat a környezetbe, egyre tisztábban kibocsátókká váltak. 
Az átlagos környezetből a sokak által kivont és centralizált jó, miközben lokálisam jobb 
állapotokat hoz létre helyileg, elrontja a globális környezet kialakult (átlagos) eredőjét, és egyre 
rosszabbá teszi az elvont jó miatt lepusztuló környezetet. Ettől törnek össze a környezetben a 
padok, firkálódnak össze az autóbuszvárók, a falak, és a sok jótól elvont, kitaszított élet, - ha 
már nem lehet neki jó - folyamatosan gondoskodik  arról, hogy e környezet másnak is rossz 
legyen, az ilyen túldifferenciáló, csak keveseknek jót adó életet ne segítse. Az ok és az okozat 
rendjében, az átlagos környezetből, állapotból valahová elvont, elkülönített sok jó, 
szükségszerűen máshol sok rossz felgyülemlését eredményezi. Márpedig a változások mindig 
kettős következményt hoznak létre, és ha nem megfelelően osztódik el a kitermelt jó és a rossz 
következmény, akkor a rossztól elkülönülő jó, nem tud olyan rácsok mögé kerülni, amelyen ne 
folyna vissza az életterébe az általa létrehozott, elkülönített tömény rossz. Az élettér, amelyben 
élünk, nem zárt, hanem minden irányban féligáteresztő Ozmózisos rendszer, amelyben a 
nagyobb anyagi sűrűségbe és energiában jobb állapotba szelektált jó hatások nem tudnak az 
időben és a térben sem teljesen elválni a velük együtt született rossz hatásoktól. Bár egy ideig el 
lehet a környezet szereplőivel hitetni, hogy van csupa jó rossz nélkül, de az élet erre 
rendszeresen rácáfol. A rossz időbeli eltolódása azonban megvalósítható, ezért az élet kezdetben 
csupa jó is lehet, de minél több rossz életállapotot zárunk ki a téridőnkből, később ezek annál 
nagyobb mennyiségben zúdulnak vissza ránk. Ez hozza létre a korábbi öregedést, és általában az 
öregedést. Minél jobb életet él valaki, másokkal, a tér más részidejében, dimenziójában élőkkel 
szemben annál több karmikus adóssága keletkezik. Ahhoz hogy neki az átlagosnál jobb legyen, 
másokra kell hárítania a szervezetéből és a hatásaiból fakadó, eldifferenciált rosszat, és a 
környezet türelme és tűrőképessége is véges. Ha megegyezéses alapon történik a rossz egy időre 
átvállalása, hogy a másiknak egy ideig jobb legyen, akkor ezt a megegyezés szerint rendszerint 
valakinek, a jó hatást adók, a rosszat elviselők utódjainak meg kell fizetni. 
A valamikor kitalált, elképzelt élet, azon alapon kötött szerződést a már élő isteni közösséggel, 
hogy a sokak által tűrt, elviselt rossz érdekében, később visszakapják az egy időre átengedett 
jobb életlehetőségeket is. Az élet egy része azonban rendszerint túlságosan is beleszeret a jó és 
kivételezett életbe, és nem hajlandó a saját rosszát felvállalni, elviselni, ezért azt a környezetben 
élőkre zúdítja, másokra hárítja. Ez az, amitől a környezet lepusztul, elromlik, érdektelenné, majd 
együttműködést megtagadóvá válik. A Gondviselésként működő mikroméretű isteni 
szervezettség szimmetriát helyreállító tevékenységéhez azonban idő kell. Idő kell a rossz 
hatások felismeréséhez, azok elkülönítéséhez és a kialakítójukhoz, a létrehozójukhoz-
visszairányításhoz. Ezért őrölnek lassan az isten malmai. A jó felé ható, azt keveseknek 
elkülönítő szelekció, egyben a rossz felé ható, azt is elkülönítő szelekciót tart fenn. A kettő 
együtt járó tényező, a rossz és a jó hatás végleg nem különíthető el egymástól, csak egy időre 
lehet a mindig visszatérő saját rossztól megszabadulni. A hibáink következményét, a rosszat, a 
bennünk elraktározott, a társát kereső jó információkban, hatásokban mindig magunkban 
hordozzuk, amelyek a kiegyenlítődésre vágynak, és bármennyi jó hatást tartunk meg a saját 
szervezetünknek, annál több kellő azonosságú szorítódik ki, azt nekünk később visszajuttató 
környezetből. Ha azonban a csupa rossz hatást nyel, visel el a szervezetünk, akkor e tömény 
rossztól meg akar szabadulni, azt a környezet felé továbbítja, és idővel visszanyeri az élet elején 
elvesztett, nélkülözött jobb hatásokat. Az élet első részében ez esetben a környezetre csupa 
rosszat hárítunk, de az élet második félidejében már a másik jók oldalán focizunk. Az élet 
szimmetriája az elnyelt és a környezetre terhelt hatások, az én, az ego és a mi a külső környezet 
kiegyenlítődéséről szól. Valaki egykor felismerte, hogy az átlagos élet mérsékelt élményeinél 
érdekesebb, változatosabb élet is élhető, de ehhez egy időre el kell különíteni, és nem egyformán 
elosztani a jó és a rossz lehetőségeket. Ha az életérzéssel rendelkező részecskék egy része, az 
átlagosnál kicsit rosszabb életváltozást önként elviseli, ez esetben egy ideig másoknak az 
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átlagosnál jobb, érdekesebb, változatosabb sorsa lehet. Később az elviselőknek a csak egyidőre 
átvállalt rossz helyett vissza kell adni a jobb élet lehetőségét, és az élet rögtön változatosabb és 
érdekesebben változó lehet. Azonban a hatáshalmozódásokban az egyre változatosabb 
élményekre vágyók, a túlfejlődők, a maguknak egyre több jót kisajátítók egyre gyakrabban 
megfeledkeztek az isteni együttváltozó közösség többi tagjának tett ígéreteikről, a karmikus 
hitel visszaadásától, és ezért kiegyenlítetten változó, mérsékelten, de érdekes élet helyett 
szélsőséges túlzásokba és állapotba kerültek. Az életfélelem felesleges, maga az élet nem múlik 
el, csak a kivételezett jó hatásoktól, a lélekként kapott dominanciától válunk el a halál 
pillanatában. Ilyenkor már nem meghatározó, a csupa jót magunknak kisajátítani képes, hanem a 
többekkel együttváltozó részeivé válunk a korábban privilegizált valóságnak. A dominanciát, az 
irányítást, a kiemelt lehetőséget veszítjük el, amellyel többnyire mások rovására visszaéltünk, 
ezért mondja az isteni ige, hogy mindannyian, akik a jelenben élőnk, bűnösök vagyunk. Ez 
azonban nem igaz. A megállapodásokat be lehet tartani. Az isteni elképzelés, az idea jó volt, és 
ma is jó, csak a gyakorlatban nehéz betartani. Az élet egyik fő problémája, hogy a szakosodás 
miatt a szereplők nem értik az egészet, az élet lényegét és lehetőségeit, és nem megfelelően 
tartják be az élet többség által elfogadott szabályait. 
Ha az élet csak kétfelé differenciálódik, (meleg, vagy hidegfúziósra, centralizálókra vagy és 
szétosztókra) nőies, vagy és férfias szervezetekre, akkor az egymás ellen, egymásnak adott 
hatásaik rezonanciát válthatnak ki. Ha a kétfelé differenciálódás, a szembeáramlás helyett 
nemcsak 180 fokban áramlanak egymáshoz képest, akkor a négyfelé az időben és a fejlődési 
irányban, 90 fokra egymáshoz képest eltolt, eltérő jó és rossz eredőjű élet négyféle változatában 
kevesebb rossz hatás átadása mellett, a másiknak szükséges, hiányzó hatásait is átadhatja. Ezért 
sikeres a négy évszakállapotban, egymáshoz képest 2 x 90 fokban, és az időben is eltolt családi 
szervezettség. A változatosabb életre vágyók azonban a 12 hónapnak megfelelően, és további 
időeltolódással nem azonosan ismétlődő életben, egymáshoz képest ideális 30 fokban, a térben 
és az időben is eltolt, egymást nem zavaró, hanem megfelelő együttműködő képességet biztosító 
életszerkezetekbe is fejlődhetnek. A 12 tagú többgenerációs, többnemzedékes családok siker 
ebben rejlik. A térben és időben megfelelően eltolt szervezetekben, csak azok az egymáshoz 
képest kb. 30 foknyi életszögre eltolt, de még jellemzően azonos irányeredőben áramló 
részecskék együttműködése biztosít, az átlagosnál érdekesebben változó, szinte folyamatosan 
együttműködésre képes jó hatást, akik sokáig nem érintkeznek a nekik ellenirányú, ellenhatású, 
más szervezetekbe eltolt, átadott, a közös tér ellenkező oldalán áramló, ellenkező hatású 
szervezeteivel. Ha mindenki csak egy kicsit, de éppen kellően más, az egymás mellett és az 
együttfejlődés sikeresen megvalósulhat. Mivel azonban ellenirányú életváltozás is folyik, ezért a 
jó térkitöltéshez 24 féle eltérő állapot egyidejű jó lehetősége folyhat. 
Minden életszereplő továbbadhatja a jó és a rossz hatásait a környezetbe, és megfelelően 
irányított esetben, az egyik szervezetben kialakuló rosszabb hatások, éppen olyan szervezetbe 
kerülhetnek, amelyikben e hatásokból túl kevés van. Az életváltozás lényege ez a megoldás 
szerint a Gondviselés által irányított, befolyásolt hatáscsere. Ha nem a csupa rosszat, hanem azt 
azon egyedi hatásokat bocsátják ki a szervezett térbe az élet szereplői, amelyből nekik már 
terhesen túl sok van, amelytől a saját egyensúlyuk érdekében szabadulniuk szükséges, és ezek 
azokhoz kerülnek, akiknek ebben éppen szüksége rejlik, akkor a fennmaradó, kellően érdekes és 
változatos hatáscsere, kiegyenlített időbeli szimmetriában folyhat. 
Ha azonban nagyon nagy az anyagcsere, az életcsere, és nagyon összekeveredik ez az ideálisnak 
már nem mondható rendezettség, ha a túl gyorsan fejlődők nem megtartják a kialakult jó 
arányokat, az együttáramlás együttfejlődési lehetőségét, akkor a jó hatásokat utolérik a tőlük 
időben és vagy térben is elkülönült rosszabb, korszerűtlenebb, öregebb hatások, és az élet a 
Bábel szindrómába jutva megbetegszik, együttműködésre képtelenné válik. 
Tehát a pillanatnyi, a környezetnek jó irányú hatásokat létrehozó, a rendezettséget növelő 
igényekhez, minden életben maradó szervezetnek alkalmazkodnia kell, azaz a tevékenységével 
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növelnie kell az életet folyamában a rendezettségi eredőt, azaz olyan hatásokat, élettermékeket, 
következményeket kell létrehoznia, amelyek segítik az élet folyamatainak a fennmaradását.  
Minden szervezet nemcsak fogyaszt, hanem folyamatosan azonos mennyiségben, de eltérő 
állapotban bocsát a környezetbe jó és rossz hatásokat, átalakított, mássá tett élettermékeket, 
eltérő minőségbe átalakított, megváltoztatott életanyagokat. Amíg az élettermékeknek az 
eredője, segíti az érzéseket és hatásokat megismerő életanyag, a többség által kellően 
kiszámítható körforgásait, addig az adott szervezet, a rendszer fennmaradását segítő hatásban-
életben maradhat. Például nem káros egy a környezet életállományát pusztító ragadozó, mert 
egyrészt a gyengébbet, az életre alkalmatlan, a belső együttműködésre többnyire képtelen 
állományt elválasztja az egészségesebb életverseny, a jobb együttműködő képesség felé 
fejlődőtől, felgyorsítja a sikertelen tárulások szelekcióját, és szó szerint felszabadítja a rossz 
eredőjű szervezetben változó jó, a természet rendjét betartó jó állományt, e rendet nem betartó, 
szimmetriahiányos eltartandó, rossz eredőjű állománytól. A természet rendje szerint, az 
életképes, kellő szimmetriában lévő részecskék szinte azonnal visszatérnek a 
körfolyamatokba, és más egészségesebb, nagyobb folyamatszimmetriában változó 
szervezetekbe mennek dolgozni, együttműködni, termelni, és ezért ők bár egy kicsit a változás 
során visszafejlődnek, de nem halnak el, nem bomlanak le az éppen szükségesnél nagyobb 
mértékben. Ezt a szükségességet az elvárt szimmetriát megtartani képes saját eredőjük határozza 
meg. Az életre alkalmatlan, a belső és (vagy) a környezettel szükséges külső együttműködésre 
képtelen szervezetek addig bomlanak le egyre kisebb bonyolultság, egyre kisebb tömegméret 
felé, amíg olyan, külön – külön már megfelelő szimmetriát tartó részecskékre nem bomlanak, 
amelyek a lebomlás e szintjéről már képesek másokkal és a környezetükkel 
folyamatszimmetriában változni. Tehát a rosszul szervezett együttműködések halála ebben 
az aspektusban elválasztja az életképest az életképtelentől, de kellő időt ad a közösségek 
együttműködésének a megjavítására. Ha viszont ez a türelmi idő alatt nem javul meg, a 
lebontási folyamat elkezdőik, és ez megpecsételi az együttváltozás, de nem az élet lehetőségeit. 
 
A túlfejlett ragadozók nemcsak a közvetlen szelekcióval hajthatnak hasznot a környezetüknek, 
hanem azzal is, hogy a környezetnek látszólag rossz fogyasztásukat ellensúlyozza a 
környezetnek jó kibocsátásuk. A ragadozók, a nagyobb szintű természetes szerveződések fogai, 
gondolatban, nemcsak érzékelnek, kiválasztanak és szelektálnak már a cselekedeteik előtt, 
hanem a rosszul együttműködő szervezetek ki és szétválasztását, elsődleges begyűjtéseit, a rossz 
állapot felé fejlődők bontásait, a durva darabolást elvégzik. A bennük együttműködő kisebb 
alszervezetek ezt tovább folytatják, egyre kisebb tömegszámú, egyre nagyobb szabadságfokúvá 
váló egységnyi tömeg méretig. A szelekció azonban nemcsak a ragadozók szervezetébe épült 
részecskéket látja el energiával, hanem a környezetbe kibocsátja a szervezetén belül már 
szükségtelen, már együttműködő képesebbé váló, az együttműködésre ettől kezdve jobban 
vágyó részecskéket, amelyek ilyen állapotban már hajlandóbbak a sikeresebb 
együttműködésekbe, más nagyobb bonyolultságú szervezetekbe visszaépülni, egymással sokkal 
intenzívebb, kiegyenlített hatáscserét folytatni. Amely szervezetek a lebomlás e szintjein sem 
értik meg a természet elvárásait, amelyek még mindig nem válnak fontos és nélkülönözhetetlen 
hatásokat kibocsátó, jó eredőjűvé, azok a környezet szereplői által tovább bontatnak, és az 
elsődleges, a durva darálást elvégző fogyasztóból kibocsátás után a természet takarítói, a 
mikroorganizmusok tovább bontják őket. Ez a bontás éppen úgy történik, mint a szervezetek 
belsejében, ahol a fogakkal durván feldarabolt táplálékot, az emésztőcsatornába és a gyomorban, 
majd a béltraktusok szállítószalagjaiban egyre tovább bontják, amíg az szükséges. Az isten 
malmai nemcsak a szervezetek belsejében őrölnek, szelektálnak egyre kisebb, már 
együttműködő képes részecskékre lebontás felé, hanem a természetben nagyobb életfelületeken, 
analóg módon ugyanez történik. Az élet azonban eltérően ítéli meg a kinn a környezetében és a 
benn a szervezetek belsejében, nagyobb érintettségben zajló folyamatokat. 
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Térjünk vissza e gondolatsor eredeti céljához, az anyai szervezetbe fejlődni képes tojás 
kérdéséhez. Bár a tojás éppen nem rendelkezik sarkakkal, de sarkalatos kérdést vet fel, és az élet 
kifejlődésének a bonyolultságra nagyon jó természeti mintát szolgáltat. 
 
Vegyünk alapul a tojás, -mint élettermék,- tyúkokban, madarakban, hüllőkben és más állatokban 
kifejlődését. Mi miatt és miképpen fejlődik ki a környezetnek hasznos élettermék, a tojás? 
 
Az élő szervezetek folyamatosan fogyasztják a környezet anyagait. Ha nagyon sok életanyag 
van a környezetben, és a táplálékhullám eléri a bummot, a bőség állapotát, az Isten jószágai 
többet fogyasztanak, és ilyenkor a kibocsátásuk, a következmények aránya is megnő. Bár a 
hirtelen hullámok energiájának egy része a saját részecsketömeget növelve, tartalékokba, 
zsírpárnákba, saját készletekbe növekedhet, de a fogyasztás eredője, - az idő pufferolásában - 
rendszerint egyenes arányban áll a kibocsátott és a saját szervezetbe átépülő, kellő azonossága 
miatt befogadott anyagok tömegével. Ha a fogyasztás erős, és a környezetbe kibocsátás 
lehetősége nagy, akkor az átalakító életfolyamatok is felgyorsulnak, a szervezetek lendületbe 
jönnek, és arányosan egyre több életanyagot, hatást engednek át a szervezetükön, változtatva 
azok korábbi minőségén, állapotán. A környezet felvevőképessége, étvágya és fogyasztása 
azonban változó, ha valamilyen hatással, életanyaggal túltelítődik, azaz tartós túlkínálat, többlet 
vagy és telítődés alakul ki a felvevőképességhez képest, akkor jellemző, hogy a piac torlódó 
reagálását a termelők, a tömegi és a tudati tehetetlenségük miatt késve követik, ezért lassabban 
csökken le bizonyos élettermékek kínálata, mint amilyen gyorsan a kereslet leesik. Ez 
rendszerint akkor jelenik meg, amikor az egyre több helyen termelt analóg (egymást 
helyettesíteni képes, közel azonos hatású, tudású) élettermékek kínálatai összeérnek a piacot 
képező életfelületeken, tehát nemcsak lokális torlódások, hanem globális, az egész életfelszínre 
kiterjedő túlkínálat alakul ki. Ez Öngerjesztő, az evolúciót felgyorsító folyamat, mert amikor a 
tényleges és tartós, már visszavonhatatlan túlkínálat ténye kiderül, már ennek a tudata is képes a 
keresleti étvágyat elfordítani az ilyen termékektől, és a piac azonnal elfordul, a leminősítést 
kapó, érdektelenné, alulkeresetté váló már megunt, túltelítődő élettermékektől, hatásoktól. 
Ráadásul, amikor az életfelületeken a túlkínálatok egyre több helyen összeérnek, (túltermelési 
válság kezd kifejlődni), és kiderülnek a felvevőképesség hiánya, akkor az ide-oda átirányított 
termékek utaztatása, a befogadó-hely keresése még jobban elterjeszti a telítettséget, a többlet 
tényét. Ilyenkor már nemcsak a lokális túlkínálatok kerülnek ki a piacokra, hanem az addig 
tartalékolt, utaztatott, vagy raktározott, egyre értéktelenebbé váló élettermékek is kikerülnek a 
tárolókból, menekül mindenki az egyre jobban elértéktelenedő élettermékektől, hatásoktól. Ez 
viszont még jobban növeli a túlkínálatot és a felesleget, és fordítva is lejátszódik az 
ősrobbanással analóg piackiterjedés, azaz nemlineáris időfolyamatban összeszűkül a 
termékek élettere, piaca. Az időbeli késedelem, a tömeggel járó lendületi, és az információ 
hiány miatti tudati tehetetlenség miatt a termelők és az életet szervezők rendszerint lassabban 
állítják le a termeléseiket, a már egyértelműen sikertelen, piactalan, nem keresett termékek 
gyártását, a hozzájuk szükséges alapanyagok fogyasztását, mint amilyen arányban csökken a 
kereslet, ezért a raktáraik és a lerakataik, a kínálati oldalak felhalmozódnak, és az ilyen 
élettermékek előtt a piacok bezáródnak. Egyrészt a környezeti immunválaszok miatt a kezdetben 
csak egy-két hely felől ki és szétáramló termékek még nem kellő immunvédettségű piacokon 
rendszerint szétterjednek, de minden piac betelik egyszer. Ráadásul a kezdeti termelők által nem 
látható, nem ellenőrizhető módon máshol is elindulnak a sikeres immunreakciók, a saját 
ellentermékek, amelyek ellentétes irányokba is áramlanak. Mivel a részekre széttördelt, 
egymástól független termelő-elosztórendszerekben, a kezdeti termelők csak a saját 
folyamataikat látják át, ezért a nem teljes átlátás, a nem kellő ellenőrzöttség miatt, a piacok 
telítődése, a megérezhető, látható előjelek ellenére viszonylag gyorsan, és a sokfelől egyfelé terjedése 
miatt mindig nemlineárisan, az elsődleges akciót kezdeményezők előtt láthatatlanul fejlődik ki. 
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Ez az, amiért a központilag szervezett, elosztott, átlátott isteni életpiramis rendszer 
együttfejlődése sikeresebben működik. 
 
Mi történik egy lendületbe jövő szervezetben, amikor a környezeti félkész és nyersanyagok, a 
szabadon válogatható életanyagok hirtelen hatalmas és olcsó kínálatában találják magukat? –
Lásd Kínát.  
 
A túlrendezett téli időszakok elmúltával, a határfelületek és az elszigetelődés határainak a 
lebomlásakor, a saját életterébe visszahúzódó, a téli időszakban többnyire a korábban 
felhalmozott, de véges tartalékaikat fogyasztó szervezetek felderítő részecskéi ismét előjönnek a 
közös szervezetekből, megszondáztatják a környezeti életteret, hogy miből van kellő kínálat, és 
miből van megfelelő felvevő képesség. A téli időszakban a határokon belüli alkotó és fejlesztő 
műhelyekben, gondolatban és kicsiben mindig lemodelleződnek a kitörési lehetőségek, hogy a 
környezeti piacnak, a szervezetek körüli élettereknek, a felvevőképes környezetnek várhatóan 
mire lesz igénye. Az első felderítők visszaérkezése általában jelzi a megfelelő fejlődési 
irányokat, és ekkor megindul a tervezett élettermékekhez szükséges alap és félkészanyagokra az 
igény és keresletnövekedés, a vonzalom és időben növekvő vásárlási igények alakulnak ki 
bizonyos élettermékekre. Akik ezekre az alap és félkészanyagokra fejlesztettek, ilyeneket 
raktároztak el, azok szinte azonnal lendületbe jönnek, felgyorsul az átalakításul, a termelésük, 
hiszen keresleti piacra szabad fejleszteni, a termelést és a kibocsátásokat növelni. Ez növeli 
az elsődleges alap és félkész anyagok kínálatait, csökkenti ezek árát, növeli a hozzáférési 
lehetőségeket, amely lehetővé és rentábilissá teszi másodlagos élettermékek felszaporodását, 
egyre nagyobb mennyiségben termelését, terjesztését. A hatások a nagyobb bonyolultság felé 
halmozódnak, rá és hozzáépülnek az előző hatásokra, az alapanyagokra, és egyre bonyolultabb 
élettermékek fejlődnek ki, és az energiahullám, a bonyolultság növekedése halad a lendület 
kezdetétől az egyre nagyobb életfelületre egyre sokfélébb kínálat kiterjedése, és ezzel a telítődés 
felé is. Minden élettermék kezdete, a keresletnövekedés, már magában tartalmazza a véget, azon 
lehetőséget, amely a kezdetben segíti, de később már gátolja a folyamat kiterjedését. 
Az egymást segítő gerjesztések következtében a környezetből beérkező energia és hatáshullám 
tehát szétterül, mozgatni kezdi az életet, áramlást és lendületet ad a dolgoknak. Az előző 
termelési ciklusban, a szervezetekben, így a tyúk szervezetekben is a kicsiben, elméleti szinten 
kialakuló, szakosodott élettermékek tökéletesednek, igazodnak a piaci követelményekhez, 
ciklusról, ciklusra megpróbálnak egyre jobbá, megfelelőbbé fejlődni, a piaci elvárásoknak 
maximálisan megfelelni. Ez a nem kifelé terjesztett, látszólagos nyugalmi állapotban az addigi 
tervek, termékek tökéletesítését, aktualizálását, fejlődését váltja ki, amely az elméleti tervek, a 
gondolatban kifejlődés után kicsiben lemodelleződnek, megszületnek, kifejlődnek az új 
változatok, és az információs szinten kifejlődésben, a prototípusokban megtestesülnek, anyagi 
energiaszinten is megvalósulnak a kezdetben kicsi energiaszintű ötletek, az elméleti 
elképzelések. A tyúk élettermékében a prototípus a tojások előzményének tekintett peték, 
amelyből nem fejleszthető mind egyszerre, és nem pont azonos eredménnyel. Hol az egyik kap 
több energiát és kifejlődési lehetőséget, és válhat a piac által igényelt, kezdetben nagyobb 
tudástartalmú, még minden ezt fogyasztó szervezetbe beépülni képes tojássá, amelynek a 
részecskéi még minden más szervezetbe szakosodhatnak, majd sorjában az eltérő minőségek is 
kifejlődnek, a környezeti igényeknek megfelelően szakosodnak. Ha a piac okos részecskékkel 
teli tojásokat igényel, akkor kezdetben ilyenek készülnek, majd egyre magasabb energiatartalmú 
igény felé forduláskor, a minőség helyett a mennyiség felé fordul a kereslet, és az ennek 
megfelelni igyekvő kínálat. A Tyúkok, mint a piac számára megfelelő félig felkészült 
nyersanyagokat, az életkezdésre félkész tanulókat kibocsátós nevelő intézetek, iskolák, egyre 
több és egyre összetettebb táplálékot, alapanyagokat és félkész termékeket, és hatásokat, 
élményeket, információs részecskéket fogyasztanak a kizöldülő környezetekben. A belső 
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minőség kiteljesedik, egyre sokoldalúbbá válnak az élettermékeik, és a növekvő keresletre, a 
felvevői piaci igényére később kifejlődik a minőség romlása közben kialakuló tömegtermelés. 
Kezdetben még minden jó alapanyag jó, a még jó gondolatok bekerülnek a tojásokba, de később 
a piaci konkurencia előtörése miatt az alap és félkészanyagoknál a túlkínálat csökken, már nem 
olyan friss a fű, a tavalyi magvak és gabonák már nem olyan jó minőségűek, kifejlődnek és 
elszaporodnak bennük a penészgombák, és a lebomlásukat segítő mikroorganizmusok. Ez 
szükségszerűen romló minőséghez vezet, de miközben a piaci környezet még a nagyobb felvevő 
képessége felé fejlődik, lendületbe jönnek a tojástermelők. Egyre több tojás fejlődik ki, a 
kísérleti stádiumban, kicsiben már lemodellezett pete állapotából valóságos, fizikailag is 
megfogható, nagyobb részecske sűrűségű anyagi élettermékké, másoknak hasznos 
elfogyasztható energiadús táplálékká. 
 
 
 
A tojás differenciáltsága: 
 
A nyers állapotban a tojás – mint szervezett köztársaság - eltérő rétegekből épül fel, amelynek 
látszólag nagy azonosságú, energiában és a változásban dúsabb belső sárgája van, amely 
folyadéknál energiában és változtatóképes, de a sárgájába zárt részecskékben sűrűbb, gélszerű, 
plazmikus, ionos (gerjesztettebb) állapotú, de a nyomást jól viselő, azonban a széthúzásnak nem 
ellenálló. A tojás ionos szerkezetű, nagyobb azonosságú sárgája azonban a belsejében is réteges 
szerkezetű, amelynek a külső részét a sárgájától eltérő összetételű a széthúzást jobban elviselő, 
egy a széthúzás ellen nagyobb kötőerővel rendelkező átlagosabb, vegyes vékony elválasztó 
átlagos réteg, szimmetria felület zárja. E réteg az egymással érintkező fehérje és sárgája között a 
sikeresebben keveredett, de csak önmagával nagyobb azonosságú, már vegyes, feleződött 
genetikájú utódokból fejlődik ki, amelyekben még megfelelően érvényesül a tojásfehérje 
széthúzásnak ellenálló, nagyobb rugalmassága, míg a tojássárgájának a nagyobb életnyomást 
elviselő képessége is azonos, kellő mértékben van jelen. Ez az átlagosabb vegyes réteg, az 
életnyomást kevésbé jól viseli, mint a belső sárgája réteg, de jobban, mint a külső fehérje 
állomány, viszont a széthúzást jobban viseli, mint az energiában gazdagabb, a változásban már 
elégettebb és tapasztaltabb állapotban lévő sárga réteg állomány, de kevésbé jól, mint a külső 
fehérje állomány. A részecskéiben nagy azonosságú, de a sárgájánál hidegfúziósabb eredőjű, 
férfiasabb szerkezetű fehérje réteget, átjárhatóbb porózus réteg, határfelület, sűrűségi közeghatár 
választja el egymástól, amely a tojás centrumában változó közösség által kifelé továbbított, 
ridegebb, elmerevedettebb élethulladékából, részecskékből épül fel. Az önmagával nagyobb 
azonosságú fehérje állomány külső határánál is kialakult egy átmeneti, a külső meszes héjnál 
rugalmasabb, nagyobb húzóerőt felvenni képes réteg, de a héjtól eltérő eredőjű, annál 
plazmikusabb és egymással összetartóbb állapotban változó átmeneti állapotú, genetikailag 
feleződött fehérjében dúsabb rétegtől. Az elmeszesedett tojáshéj és a nagy azonosságú 
hidegfúziós fehérje réteg között, a tojás szervezet korábbi, kezdeti fejlődésének, változásának a 
nyomait is viselő átlagos, kevert állományú vegyes, de önmagával nagy azonosságú vékony 
átlagos réteg található, amely azonban eltérő eredőjű, mint a sárgáját a fehérjétől elválasztó 
átlagos, analóg, vegyes réteg, attól éppen ellenkező irányban áramló részecskéket tartalmaz. Míg 
a tojás belső sárgája többségében már a szervezet belsejéből, e túl nagy életnyomású térrészből 
elmenekülni, kifelé és szétáramlani vágyó részecskéket tartalmaz, addig e réteget határoló 
vegyes átmenetibb réteg, lamináris áramlási irányú, tehát kétdimenziós felületű, kisebb 
mélységű, ezért nagyobb szimmetriában lévő élőrétegben, és nem térben, hanem a kerületi, 
rétegirányban áramló. A belső vegyes (átlagos, tömegfelezői) rétegen kívül változó fehérje 
állomány azonban a többségében még befelé áramló, a belső valóság ismereteiben még 
tapasztalatlan, külső és eltérő eredőjű térrészekből származó centralizáló részecskéket tartalmaz. 
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Az ő befelé áramlásuk azért nem zavarja a belülről kifelé, jellemzően azonos 
irányrendezettségben, parallel irányban áramlókat, mert egyrészt a megtartott áramlási rend 
esetén nagyon kevés az egymás irányát pont merőlegesen szemből keresztező részecskék 
aránya, (lásd a kúszónövények lineáris kacsait). Másrészt a két, ellenkező áramlási 
rendezettségű réteg között, egy eltérő rendezettségi irányú lamináris, köztes réteg, (mint az 
autópályán a zöldsáv) elszigeteli a két, egymással az áramlási irányrendezettség, (eredő) 
szempontjából ellentétes áramlási irányú, ellentétes életcélú részecskéket. A belső sárga 
állomány e térrészben és körülmények között változó részecskéi már megismerték a tojás 
élettérben a lehetséges és kialakulható állapotokat, tehát a külső szabad tértől elszigetelten ott 
unatkoznak, másra és változatosabb, szabadabb áramlási lehetőségű életre vágynak, ezért 
elvándorolni és kifelé nagyobb szabadságfokú áramlásra törekszenek. A másik lényeges dolog, 
hogy a részecskéiben már nagy azonosságú sárgájában élők, már mindenféle genetikai 
keveredési lehetőséget, változatosságot kihasználtak egymás között, tehát a belső, genetikai, 
információs azonosság, az elszigetelődött térben élő részecskék különbségének a megszűnéséből 
fakad. (lásd a földrészektől elszigetelődött szigetek lakosságának a nagy azonosságra 
keveredését.) E térrészben szinte – szegről, végről -minden részecske rokona a másiknak, 
azonos a gondolkodásuk, azonosak a tapasztalásuk, ezért új gondolatok, e térrészben élők által 
nem ismert, változatosabb új események nem nagyon tudnak kifejlődni. A már ionizált rétegben 
a másság lehetősége csak a külső, a nekik a környezettel érintkező részben lehetséges. Az 
azonosságra növekvés egyetértést és békés, boldog életszakaszt hozhat létre, egészen addig, 
amíg a közben mássá fejlődött idegen állapotú, valamiben sokkal fejlettebb életváltozattal nem 
kerül érintettségbe. Az ilyen már túl nagy belső azonosságú, ezért megújulni, nem képes, 
megöregedett, belülről egy kis térben elszigetelődött részecskéknek, az idegen - hidegfúziósabb, 
befelé, vagy a lamináris irányban a kerületi áramlásra törekvő, igyekvő genetikai állománnyal az 
érintkezés és a kölcsönhatás is csak a külső felületen át lehetséges.  A kellően nagy 
áthatolóképességű részecskék ki tudnak jutni az őket környezettől elszigetelő határrétegeken át a 
nagyobb szabadságfokú, nem izolált térrészekbe, de a többség e térrész együttfejlődési és 
alkalmazkodási kényszerébe záródott. Az elszigetelődés, a határfelületekkel és a más kellő 
azonosságú és még elfogadható másságú szervezetekkel keveredés hiányában eltelő időszak 
növeli az azonosságot és ezzel lokális lemaradást hoz létre, a máshol közben egyre gyorsabbá 
váló életversenyhez képest. 
 
A fejlődés, a mássággal keveredés lehetősége, egy harmadik állapottá, a korábbi jelen múlttá 
átalakulása, a meglévő állapot jövővé fejlődése tehát gyorsabban megy végbe az egymással 
érintkező, de a paralleltől kellően eltérő áramlási rendezettsége miatt egymásra ezért 
megfelelően, se túl nagyon, se túl kicsit kölcsönható határfelületeken. A gyorsabb fejlődés = az 
érdekesebb, változatosabb élettel, ezért akik éppen ilyen életre vágynak, a más életkörzetekben 
elöregedők, de az új környezetben éppen fiatalabb, még tudatlan és a helyi eseményekben, hatásokban még 
tapasztalatlan, de a kellő azonosságuk miatt együtt maradó, egymáshoz kötődő részecskékből álló szervezetek, 
gyakran kiáramlanak a nagyobb szabadságfokú környezeti rétegekbe dorbézolni. Miközben a túl 
kevés kötődéssel, túl kevés kapcsolattal rendelkező, a környezethez képest nagyobb másságú 
részecske szervezetek, szinte úgy haladhatnak át a téridő különböző, számukra 
eseménytelenebb, észlelhetetlenebb részein, mint a kés a vajban, addig a környezettel nagyobb 
azonosságú részecskeszervezetek, elakadnak, elterelődnek, torlódnak vagy és fejlődési, haladási 
irányváltozást szenvednek a velük kellő, de nem teljesen azonos, nem párhuzamos, és nem 
merőleges irányba áramló, ezért kölcsönhatásra képesebb környezetben. Amely részecskék tehát 
a páratlanság, a kötetlenség és a túl nagy szabadságvágy eredője miatt, az ideális keveredést 
lehetővé tevő, legszimmetrikusabb, legnagyobb felületű élőrétegnél, határfelületnél tovább 
áramolnak, azok olyan velük egyre kisebb azonosságú, eltérő áramlási irányú mikrokozmoszba, 
környezetbe jutnak, amelyekben a hozzájuk képesti másság aránya egyre nő. Az ideálisabban 
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fejlődő, jobban és sikeresebben, de még kiszámíthatóan keveredő térrészen túllendülő, másra 
vágyó részecskék tehát egyre magasabb impulzus sűrűségű, őket egyre jobban a másság állapota 
felé taszító (vonzó érzelemként átélt), eltérő érzelmi, tudati eredőt létrehozó változást élnek át. 
Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a két térrészt, a merőleges gyorsabb életáramlással elszigetelő 
felületen befelé haladók is rendszerint olyan, a saját életterükből a szimmetriánál túllendülők, akik a 
nekik fejlődés felé áramolva nem tudtak a legváltozatosabb, a legszimmetrikusabb élőrétegben 
megmaradni, ezért a kívülről jövők által megismert jó életáramlási irányt követve, a legnagyobb 
szimmetriában lévő átlagos, vegyes réteg felé áramolva, nem tudnak a legjobb állapotú élőrétegben 
megállni, mindig túllendülnek a célon. Ez miatt kell az életnek a rendszeresen túlfejlődő állapotából 
periodikusan visszafejlődni az ideálisabb állapota felé. Ehhez két dolog kell. Az egyik a tömeggel és a 
tudati hiányossággal járó tehetetlenség (és a telhetetlenség), azaz hogy a kelleténél nagyobb 
lendülettel haladjanak, vagy és valamely tulajdonsági részükben és eredőjükben jelentős, az 
idejében történő lefékezést nem biztosító képesség hiányokkal rendelkezzenek. Az is szükséges, 
hogy ne találjanak kellő azonosságú, a lefékeződését, a torlódását biztosító párra az átlagos 
rétegben, tehát olyan egyéni résztudással, egyedi individuum részecske szervezettel kellett 
rendelkezniük, amelyeknek a kifelé áramlók, és az átlagos rétegben élők között nem volt, vagy 
éppen nem volt szabad a lendületszimmetriát semlegesítő párja. A maguk nemében és a belső 
tulajdonságok egy részében páratlan részecskéknek, a kellő azonosságú, de éppen ellenkező 
irányban haladó, áramló részecskékkel, analóg részecskefelhővel történő (mikroszintű) nagy 
azonosságú társra lelés lehetővé teszi a fékeződést, a torlódást, és ezzel a tartósabban egymás 
mellett élés, az együttáramlás, a párba kapcsolódás lehetőségét, és a belsőbb tulajdonságokat, 
(állapotokat) is megváltoztató, mássá fejlődést eredményező vegyi keveredést. A teljes lendület 
ilyenkor sohasem fogy el teljesen, mert a szervezetekben mindig van még társakra nem találó, 
részben (mikroszinten) páratlan részecskék, akik lényeges megtapadás, lefékeződés, párra 
találás nélkül, a megkezdett, vagy akár többször módosult irányba tovább áramolnak. A 
torlódásokban kialakuló átmeneti szimmetria tehát nem ugyanazt jelenti a párra találó, a 
lendülettulajdonságban és a korábbi céljában, áramlási irányában (eredőben) egy időre 
semlegesítődő, vagy ehhez képest radiális, vagy lamináris irányba elterelődő részecskéknek, és 
mást a lendületben őt megfékezni, kellően elterelni társra nem találó részecske mezőknek. Míg 
az előbbiek, a kellő azonosságúak, az átlagosabbak és a türelmetlenebbek rendszerint sikeresen 
elterelődnek az átlag, a velük valamennyire megegyező ismeretekkel rendelkező többség 
azonosságán, addig az ehhez képest páratlan tulajdonsági eredővel rendelkezők csak 
megperdülnek, csak módosulnak a céljaik és az áramlási irányaik, de a lendületük nem veszik el, 
csak, nagyobb saját spinbe, perdületbe terelődve más cél felé fordul. Az életáramlás lehetőségét 
éppen az teszi lehetővé, hogy bármiképpen is kezdődött a változás, ha volt egyáltalán kezdete, 
ez legfeljebb a korábbi állapotához képest, egy más állapot felé fejlődéskezdetét jelenthette.  
Az átlagos, a tömeg szimmetriájához képest a legjobb eredőjű, tehát a többségnek fő keveredési 
felületet, szimmetriasíkot jelentő rétegnél megállni nem képes részecskék továbblendülését, a 
rokoni és az információs azonossághoz, a nagy azonosságú környezethez kötődés gátolja, ez 
akadályozza meg, hogy a környezettől nagyon más részecskék, ne áramoljanak el a világ másik 
részébe, ahol esetleg velük megegyező, kellő azonosságú, de a környezetnek nagyon idegen 
áramlási rendezettségű társakra találhatnak. A befelé, egy közös cél felé áramlás azonban 
szükségszerű torlódást eredményez azon átlagos azonosságú férfiasabb részecske 
szervezeteknek, amelyek egy mások által is kedvelt, túlnépesedett térrész felé áramolnak. A 
kellő azonosság egymás, és közös cél felé haladása szükségszerűen kimutatja a különbségeket 
is. Az ilyen részecskéknek nem kell aggódniuk, hogy nem találnak kellő azonosságú, de jelentős 
részletekben eltérő tulajdonságú ellentársakra. A nagy azonosságú, kezdeti térrészből kifelé 
áramló nőies szervezeteknek azonban sokkal több aggódnivalójuk van, mert ha idejében nem 
gátolja meg a külső környezet a feléjük igyekvő, kellő azonosságú részecske szervezet az 
otthoni térrészből a ki és a szétáramlást, azaz nem találnak a még elégséges azonosságú közeli 
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környezetben, idejében társra, nagyon eltávolodhatnak a kezdet otthoni térrészétől, ezért nagyon 
távoli idegen környezetbe kerülve, elviselt, megtűrt mennyként kisebbségi rossz sorsra 
juthatnak. Az éppen kellő életnyomás, a megfelelő kikerekedtség állapotában kelendőbbek a 
nők, de ha ekkor, a megfelelő fejlettség, kiteltség állapotában nem találnak társakra, a 
szétáramló részecskéik miatt hamarosan csökken a belső életnyomásuk, aszottabbá, vagy éppen 
túlságosan is naggyá, túl sok idegen részecskét magukba engedőkké, és ezzel a belsejükben 
kiszámíthatatlanul, kaotikusan változókká válhatnak. Az ismerős, kellő azonosságú 
környezethez sokezer szálon kötődés azonban idejében megfékezi a kiáramlókat, és ezzel 
megakadályozza a végtelenbe gyors szétáramlást, a túl korai elhervadást, elmúlást, a kellő 
azonosságú aurák, a tágas élettérbe befelé igyekvő lendületes férfias alrészecskék lefékezik az 
életnek a melegfúziós szervezetekből, csillagokból, nagyobb perdülettel kirepülő részecskéit. 
Minél több, a szervezethez, vagy és a benne változó részecskékhez hozzámérhető életesemény, 
impulzus, változás keletkezik egy valamely tér neki már túl nagy impulzus sűrűségű részéből eláramló, 
kimenekülő részecskehalmaznak, annál több kötődése, kapcsolata, módosulása, és egy kicsit tőle 
eltérő információval, és már módosult életcél áramlási iránnyal rendelkező utódja, rokona 
keletkezik. A kellő azonosságú részecske halmazok, többnyire egy rokonságba, egy leszármazói 
dinasztiába és ezen egyedekhez kapcsolódó kisebb azonosságú társakból, és vegyes, átlagosabbá 
váló utódaikból állnak. 
 
Az életidőt a változás lépteti, az impulzus esemény a fejlődés kulcsa. Amíg egy részecske 
változatlanul évmilliárdokig a téridőben, vele hozzámérhető szinten kölcsönható esemény nélkül 
áramlik, addig nem működik a belsőváltozatosságot is jelentősen módosító külső rendszeridő, 
ezért az ilyen részecskének csak a belső szerkezete, a rendezettség állapota változik, azaz a két 
egymást követő külső forrásból táplálkozó jelentős esemény között, csak a belső rendszeridő, az 
információ rendeződése mulatja a végtelen saját időt. Ez a belső keveredés, az azonosság 
növekedése felé hat, amelyben a külső eseményhiányos, ezért lineáris időszakban együtt 
áramló sokrészecskés szervezetek részecskéinek az érzési és a tudatosuló eredője egyre 
nagyobb azonosságúvá válik, egyre csökken a belső különbség, de ezzel egyre jobban 
növekszik a sokkal heterogénebb környezethez képesti eltérés, a másság, az egyediség. A 
részecskemezők, az amorf, a sorsot együttviselő irányba fejlesztő külső eseménytelen 
időszakban, az azonosság és a megértés, de a belső konkurencia növekedése, a közvetlen 
környezet a különbség csökkenése felé fejlődnek. Amikor a külső események szaporábbá, 
gyorsabban változóvá válnak, addig a belső események a háttérbe szorulnak, és a figyelem a 
külső, kevésbé ismert, a szervezetek aspektusából az újabb és érdekesebb, változatosabb dolgok 
felé fordul. A szervezetekkel kölcsönható, a saját aspektusukból a nekik külső forrású 
események felszaporodásakor a szervezetben élők figyelme az érdekesebb, újabb események 
felé fordul, a szervezet ilyenkor nyitottabbá válik az új, és számára még nem is mert, 
érdekesként vagy veszélyesként megértett, a belső állapot tulajdonság lehetőséget jellemzően 
nem csökkentő, növelő dolgok befogadására. Ilyenkor felgyorsulnak a részecskemezőkben az 
események, a kölcsönhatásokat létrehozó információs energiaszintű változások, amelyekben az 
új információk nemcsak gyorsabban áramlanak, szaporodnak, mint a régiekkel keverednek, 
módosulnak és befolyásolódnak egymástól, ezzel mindkét korábbi állapotútól eltérőbbé válnak. 
A belső eredő, a kialakult téridős részecske eloszlású fejlettségi állapot így módosul a 
változtatást okozónál is mássá, eltérő harmadik vegyes állapottá. 
Joggal feltételezhető, hogy a tojás, mint még nem kellően gerjesztett szervezett élettér, kifelé a 
kisebb azonosság izotrópabb tere felé folytatódik, csak itt a változás és az impulzus sűrűség 
kisebb, a tér az áramlásban rendezettebb tulajdonságokkal bír. Rosszul értelmeztük a valóságot. 
Nem a részecske sűrűség kisebb kifelé, hanem az azonosság válik eltérőbbé. Az ilyen térben a 
részecskesűrűség nem csökken, csak a genetikai és az információ azonosság lesz egyre kisebb, 
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azaz a tulajdonságokat és információs hatásokat hordozó részecskék egyre heterogénebb, egyre 
változatosabb, de ezzel mind kisebb azonosságú, keveredettebb közösségeket alkotnak. 
A tojás, mint szervezett tér külső, fehérje rétegében analóg életrend, közel azonos eseményrend 
fejlődik. A sárgáját a fehérjétől elválasztó átlagos szimmetriarétegtől és a legjobban keveredő 
állapotoktól még kijjebb lévők, azt még az időben és a fejlettségben, de leginkább állapotban el 
nem érők, a számukra jobbnak vélt, a megtapasztalás aspektusából nekik még ismeretlen, 
térrészek felé, egyre beljebb, (vagy egyre kijjebb), más felé igyekeznek, amelyet az onnan 
áramlóktól kapott információk alapján már elbeszélésekből és mások tudatán által megértett 
elbeszéléseikből érdekesebbnek, jobbként, izgalmasként ismernek meg. Minél távolabb kerül 
valamely irányba bármelyik részecske szervezet a neki legnagyobb szimmetriában fejlődő, a 
legnagyobb változatosságot, a sikeres fejlődést lehetővé tevő hazai, kezdeti életsíktól, a közös 
szimmetria felülettől, a közös ivófelülettől, annál inkább igyekeznek a tudataikban, de leginkább 
az érzésszintű részecskéik többségi tudatában, érzéseiben jónak ismert, ekként vágyott legjobb 
élőrétegbe kerülni. A szimmetriafelületen azonban gyors a keveredés, a ki és a szétáramlás, 
nagy a tülekedés a mindig telített, sokak által vágyott jó rétegben változásra, a kellően jó 
szimmetriát biztosító pozíciók elérésére, megtartására. A folyamatosan e mindig telített 
életfelületekre sikeresen bejutó újak miatt, a régebben már ott lévő, a gyorsuló változáshoz 
egyre kevésbé alkalmazkodni képes idősebb részecske szervezetek egyre kijjebb szorulnak. A 
fejlődésben a kezdeti origótól, a fogantatás ideális pontjától eltávolodás, eltávolít a kezdeti, 
ideális szimmetriától, a sikeres keveredéstől, az életörvény legbelső részéből, ezért idővel 
csökken a kezdeti pontszimmetria. Ezt később egydimenziós, iránnyal rendelkező 
tengelyszimmetria, majd kétdimenziós, felülettel rendelkező vékonyréteg szimmetria, később 
már a harmadik dimenziós irányba való kilengést, kiterjedést, a réteg megvastagodását is 
lehetővé tevő rétegszimmetria váltja fel. A folyamatban a nyugalom, vagy és a belső felszültség 
változása határozza meg a kilengéseket, a szimmetriasíktól való eltérés, az amplitúdó 
magasságait, az átlagos állapottól eltérő szélsőség lehetőségeit.  
A részecskék a mindenféle aspektusból a legnagyobb szimmetriában lévő kezdeti ponttól, az 
ehhez képest kisebb, de még jó szimmetriában lévő egydimenziós kiterjedésű szimmetria 
tengelytől, a mind kisebb szimmetriát lehetővé tevő, de még megfelelő életfelületet biztosító 
kétdimenziós szimmetria síkra fejlődve, a lehető legjobb kezdeti állapotból egyre kijjebb 
szorulnak, majd eljutnak a téridős fejlődésnek az eredethez képest már nem teljesen ideális, 
háromdimenziós kiterjedés felé, majd ezt követően az elöregedett, az egyszerre túl sok 
dimenzióban változó, kaotikus, - a tudatban és a fizikai alkalmazkodásban is követhetetlen, 
megérthetetlen – állapotig. Ilyenkor már semmilyen szimmetria, időben tartós állapot már nem 
tartható, az egyre gyorsabban változó életváltozás a szervezetlenné, megérthetetlenné, az időben 
egymást követő esemény sűrűségben megszaladóvá fejlődő térrészben, már gazdaságosan, a 
korábbi állapotokat megtartva már nem irányítható.  Ráadásul a legnagyobb azonosságú életidő 
(téridő)-s ponttól egyre kijjebb, az időben, az egymás után az életet mássá fejlesztő 
eseményekben egyre távolabb sodródó sokrészecskés szervezeteknél egyre csökken a környezet 
vele való azonossága. Ha az élet részecskéi, a minden lehetséges, az egyidejű sokdimenziós 
változástól nem védett izotróp környezet felé sodródással, eltávolodnak a sok előd által 
gondosan felépített, közösen védett szimmetria síkoktól, az otthon legnagyobb azonosságú 
kezdeti, paradicsomi terétől, akkor az őket egyre kiszámíthatatlanabb hatásokkal bombázó, 
elöregítő, szétbomlasztó idegen terület felé sodródnak. Amikor már olyan, nekik teljesen 
szimmetriahiányos, egyoldalú hatásokkal őket állandó változásra késztető idegen, izotróp 
térrészekbe érnek, amely gerjesztésektől az együttsodródó, nagyobb kezdeti azonosságú 
szervezetük fel és szétbomlik, akkor, egymás után több feleződésre, osztódásra kényszerülnek, 
életáramlási irányváltásra és alkalmazkodási kényszerhelyzetekben az eredő állapothoz képest 
egyre másabbá, idegenebbé, egymást meg nem értő, ezért együttműködés képtelenné fejlődnek.  
Ez a Bábel szindróma esete, az élet túl gyors keveredésének, túlfejlődésének a következménye. 
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A szabad és izotróp, mások által állandóan befolyásolt, nem védett térrészbe kiérő szervezetek 
részecske közösségek hamar felbomlanak, és valamennyien a saját lehetőségként, az egyedei 
által legkönnyebben járható, tehát túl nagy életnyomást, életakadályt nem támasztó válaszúthoz 
érnek. Mint a tölcséres virágok, lásd a karácsonyi kaktusz többszintű, összetett, több rétegben, 
dimenzióban egyszerre kinyíló virágait, a túl nagy belső nyomás, a fellendülés idején, a kellő 
energiatöbblettel rendelkező részecskék ki és szétáramolnak a saját közösségükből, elvegyülnek 
az egzotikusabb, távolobb, vagy hazaibb környezetben. Ilyen tölcsér alakú a megismert 
világegyetem a belátható, velünk még valamilyen szinten elégséges azonosságú térrésze, de 
ez nem a tér tölcsér alakú, eredőjű szerkezetére, hanem csak a benne ki és szétáramló 
azonosság négyzetesen csökkenő állapotára utal.  
A nagy azonosságú részecskék, csak a velük kellő azonosságú tér részeit látják a mindenségből, 
ezért látjuk tölcsér alakúnak a virágokat, a Világegyetemet, mert csak a velünk és a 
részecskéinkkel kellő azonosságú állapotú térrészek kifelé az azonosságban egyre ritkuló 
felületét észleljük.  Az élettölcsérek, a virágok látható kétdimenziós felületei a még a mássággal 
nem nagyon keveredett, nagyobb azonosságú részecskék térbeli kiterjedését mutatja. A tér 
sűrűsége és a változás sűrűsége kifelé is folytatódik, de a másság állapota, a változás 
gyorsasága, az életszereplők túl kevés azonossága, - számunkra veszélytelensége miatt e 
környezetet és szereplőit nem észleljük. 
A Moetrius által átszerkesztett Mengyelejev táblázat, lényegében az azonosság tölcsére, 
életgömbje. Amerre a korábbi genetikai forrást adó elődök, statisztikai eredővel ki és 
szétáramlanak, ez képezi a tölcsér szimmetria tengelyének a főirányát, és addig látható ezen 
egymással kellő azonosságú életfelület, amíg annak a térbeli eloszlása, minősége, a sűrűsége 
miatt az érzékelésünk különbséget tud tenni az általuk még megismert részecskék és a már nem 
ismert környezetük között. Amikor a természetes megfigyelői, tudati érzékelési felbontással a 
felismerhető különbség, a környezettel azonosság, a velünk másság felé fejlődés miatt lecsökken, a 
kép egyre elmosódottabbá válik, és egyre nagyobb felbontó képesség szükséges az eltérés még 
kellő azonosságú részleteinek a meglátásához. Távolról már ismét minden néger fekete, mint elégtelen 
felbontásban minden atom egyforma. 
A látható csillag központok, az élettengerben felbukkanó kellő azonosság szigetei, a még 
megfelelő, megkülönböztethető azonossággal rendelkező szervezetek egymásba átérő, de nem 
kölcsönhatás nélkül átterjedő forrásai. A távoli és már ritka azonosság nemcsak azért vész a 
másság általunk már fel nem ismerhető alaktalanságába, már nem látható homályába, mert a saját 
azonos minőség, a távolsággal statisztikai eredő szerint négyzetesen csökken. A változás kisebb 
tömegszinten folyamatos, a térben összeérő, csak a helyi azonosság a közös tudatok által még 
nem felismerhető kicsi lépésekben, lokális eseményekben, feltöltődő fazék módszerével 
halmozódik. Akkor éri el a megkülönböztethetőség, az észlelhetőség küszöbét, amikor a 
felbontási lehetőségeinkkel az azonos rendezettség kölcsönható képes hatásait észlelni, és 
érzékelni képessé válunk. 
 
A lendület nem veszik el, a lendület megmaradás törvénye abban módosul, hogy a térben 
áramló, kinetikai tömeggel rendelkező hatásegység (hatás modul) irány és célváltozást 
szenvedhet, és eközben nőhet, vagy csökkenhet a rendezettségi azonossága, de valamennyi 
korábban egy térrészre beérkező kinetikai lendület, valamilyen más formában, az energiájában 
azonos mennyiségében, de eltérő minőségben, esetleg idővel később tovább áramlik. Eközben 
változhat a sűrűsége, a nyomása, a sebessége, az állapota, azaz a minősége, a külső, a 
könnyebben észlelhető, és a belső, a nem mindig átlátható tulajdonságai, a részecske összetétele. 
Megosztódhat, a tér szervezettségének egy része nagyobb sűrűségű állapotba épülhet, miközben 
más része ki és szétáramlik, megritkul, de a helyi változás ellenére, a tömeg és a lendület, 
valamint az összes lehetséges különböző, - de nem végtelen, - véges tulajdonságlehetőségek 
változhatnak, de a teljes térre vonatkoztatva ezek eredői a globalitásukban nem, csak a 
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lokalitásukban változóak. Minél nagyobb egy megfigyelt tér, annál jobban csak a felismerhető 
azonosságot észleljük, - csak ezt látjuk, míg az egyre nagyobb, az ismereteinkkel már 
kapcsolatba lépni nem képes, kölcsönhatásait már nem értelmezhető másság változását nem 
észleljük, vagy és nem értjük meg. A csillagok, amiket a távoli, kellő azonosság felé fejlődő 
analóg szervezetekből észlelünk, hozzánk hasonló, kellő azonossággal rendelkező olyan nagy 
mennyiségű részecskét, hatásegységet, individuumot közös változási rendszerben, 
szervezettségben tartó, sokszintű, összetett szerveződések, amelyekben nagy eséllyel, a saját 
fejlettségünkkel analóg, megfelelő részecskék is változnak, ilyeneket folyamatosan 
kibocsátanak, ezeket az észlelő és érzékelőképes szerveinkkel, a szervezetünk életpiramisában 
lévő részecskéinkkel kialakuló kölcsönhatása miatt észleljük. Ez adja az állandó eredőjű 
Univerzum, az egy közös isteni eredet lehetőségét. Az ilyen mindenségnek, amely változással 
és életjelenséggel telítődik csak a lokális állapoteredője változik, de az észlelt tér eredője 
szempontjából, ez csak az energiaállapot, az információ, és az információt hordozó részecskék 
állandó keveredése, a téridőben sokféle, akár eltérő másságba átrendeződése. Egy globális, a 
kiterjedésében sem szükségszerűen zárt, és az időben nyitott tér eredője a benne folyó 
átalakulásoktól nem változik, csak a lokális állapotok válnak folyton eltérővé, eltérő esemény 
sűrűségűvé, eltérő információs módosulássá. Minél nagyobb a megfigyelt vonatkoztatási 
rendszer, annál stabilabb a változás egymást kiegészítő, csak lokálisan eltérő minőségre fejlődő 
eredője, annál állandóbb a sokkal gyorsabban változó megfigyelőképességéhez képest, a tér 
ehhez képest állandónak tekinthető eredője. 
 
 
 
A nem kellő alappal rendelkezők közül sokaknak nehezen követhető, de megérthető előző rész után, egy-
két lazító kitérő, segíthet a dolgok helyrekerülésében, majd ismét nehezebben követhető részekkel 
folytatjuk a megértés iskoláját. 
 
Az elődök impulzusából kialakuló kezdet, a nagy azonosságú nulladimenziós, Az Origót 
meghatározó (idődimenziós) térrészéből kiáramlás, szétáramlás során, a sokrészecskés 
szervezetek, mint a nem teljesen azonos részecskék felhője más analóg részecskefelhőkkel 
torlódnak, ütköznek, feleződnek, keverednek, az áramlási irányuk kisebb változásokban is 
módosul. Az egymást követő módosulásokban a kezdeti radiális kiáramlási irány, egyre több 
irányváltozást szenved, és körfolyamatba terelődve, sokkal idegenebb, módosult állapotban egy 
idő után visszafelé, befelé, a kezdet állapotában lévő tér felé terelődik. Mivel e sorsban más, 
analóg, eltérő irány és más környezet felé áramló, ezért eltérő eredőre, állapotra fejlődő, már 
nem teljesen azonos, de még kellő azonosságú, az állapotban, a fejlettségi eredőben eltérő 
részecskék is visszakanyarodnak a kezdet egykori paradicsomként átélt tere felé, ezért a volt 
origó környékén, valamelyik centrális rétegben, szükségszerűen összetalálkoznak a velük 
hasonlóan a kezdeti térbe, az élet jelenlegi célja felé tartó más kölcsönható képességű 
részecskével. Ha megfelelő az azonosság, a torlódás, a közös irányba elterelődés, tartósan 
azonos irányba ható együttáramlás, és eközben genetikai összekeveredés, együttélési, 
együttváltozási, együttáramlási folyamat alakulhat ki. Az eseményekben a közel azonos, az 
analóg állapotra fejlődés, az azonos (tükrözött, inverz) téridős részecske eredőre jutás, lehetővé 
teszi a kibocsátással már ellentétes irányban, befelé (a kezdet közösségbeli tere felé) áramló 
részecske szervezetek visszatérését, hazatérését, egymáson torlódását, megfékeződését, párokba 
épülését. Egyes közös életsíkon azonos téridős fejlettségre jutó állapot, eltérő részismerteteken, 
eltérő életúton és tapasztalatokon át fejlődik, látszólag közel azonos felületi, tér-eloszlású, de 
már ellenkező áramlási irányú, a többdimenziós szervezetekben ellenkező vegyi és hatáseredőjű 
állapotba. A látható jelent, a kellő azonosságú állapotot tükröző életfelület mögött, azon belül 
azonban eltérő téridős állapotú élet és időrendben, másképpen felépülő tapasztalásokból fejlődik 
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ki a látszólagos, (felületi), és másképpen a belső azonosság, amely csak addig egyezőség, amíg a 
két egymáshoz érő sokrészecskés szervezet mélyebben egymásba nem keveredik. Ez a mélyebb 
és több fraktálszinten egymásba keveredés, a nagyobb tudati felbontással is megismerés, a 
megértés teszi lehetővé az új és az eltérő eredőjű, eltérő gondolatok, (mikrorészecskék) 
kifejlődését, megerősödését, amelyek az azonos eredőre jutás eltérő tapasztalatait részről – részre 
mélyebben is összevetik. Hamar kiderül, hogy a látszólagos azonos fejlettségi eredőjű tudás, az 
egymásra találó, kívülről érkező hidegfúziós részecsketöbbséget tartalmazó férfias eredőjű 
szervezetek, és a belülről érkező, nőies eredőjű melegfúziós szervezeteknél, más tőről, 
lényegében fejlődés idő és térbeli eltolódásból fakad. Ez a belső másság, csak időleges felületi 
azonosságot enged, amelyből hamar kiderül az áramlási irányeltérés egyben belső a 
célmásságot, és állapot eltérést is eredményez, hogy az egyik a túl nagy sűrűségű, a túl gyorsan 
változó tér, már nem kiszámítható változássűrűségű állapotából már szét és kiáramolni, az 
együttváltozás őt fogva tartó túl nagy kényszerből, állapotból bontódni, szabadabbá válni, míg a 
másik befelé áramolni centralizálni, építeni, másokkal még egyesülni, együttműködni akar.  A 
saját origótól, a védett, elfogult, de kellően nagy életnyomású kezdeti térből egyre 
lendületesebben kifelé áramló részecskék, nem veszik észre, hogy a mind nagyobb 
szabadságban már más szervezeteknek az együttélést szintén korlátozó, egyre nagyobb 
sűrűségű, nekik idegenebb élettereibe áramlanak. A köztes térben gyakran torlódnak velük a 
téridős fejlődésben kellő azonosságú analóg részecske mezőkkel, akik visszatükrözik az azonos 
tulajdonságaikat, de eközben gyakran nem veszik észre a nagyobb mélységben, a szervezetben 
belül fejlődő, vagy már kialakult, de még nem észlehető, nem megnyilvánuló eltérő hatásaikat. 
Ennek az lehet az oka, hogy kezdetben mindkettő csak annyit lát a másikból, amiben a közös 
felületen megegyezik vele, míg később a mélyebb genetikai keveredés után, már az domborodik 
ki, mi az, amelyben különböznek, amely később elválasztja őket. Ezek az életcélok, amelyek 
szükségszerűen a közös eredet szerinti szimmetriasíkból eltérő irányba domborodnak ki. Ilyen 
hozza létre a gyümölcs és életmagokat, a városok hőtérképeit, mint a galaxisokat stb. de az 
egymásra találó részecske szervezetek kezdetben elvakultak, csak a közös szimmetriafelületen 
kialakuló, mind a két közösségnek jó hatásokra, a lendület növekedésére, az energianyerés és a 
gyorsabb haladás, a gyorsabb fejlődés lehetőségére koncentrálnak. Ez a szubjektív, az időben 
eltol célmódosulás, a jobbra törekvés hozza létre a később megjelenő rosszabb erdő helyreállító 
szimmetriáját, az idő szimmetriáját. 
 
 
 
A kifelé és a befelé gondolkodás mássága: 
Akik már egy túlnépesedett rendezvény centrumban, városban benn vannak, azok, minél 
nagyobb a beáramlás, annál jobban kifelé akarnak menni a szabadba, vagy a befelé áramlókat 
igyekeznek eltéríteni, a további túltelítődést megakadályozni. A bennlévők tehát kifelé 
áramoltatásban gondolkodnak, a szabadba és a könnyed áramlásra vágynak, miközben azok, 
akik még nem jutottak be, mindent megtesznek azért, hogy a vágyott helyre, a mennyei 
paradicsomba, a jobbként ismert térrészbe bejuthassanak. Ilyenkor kialakul a befelé és a kifelé 
gondolkodás, az eltérő cél, a másféle akarat. A cél pedig az érdek és a fejlődés, a megértés 
szerint változik, és akik ma az egyik kapura fociznak, mert ez az érdekük, azok, ha bekerülnek a 
másik csapatba, akkor éppen ellenkező irányba fognak hajtani. A cél, az ideológia, a megismert 
és elfogadott hiten alapuló eszme irányt ad a valami felé fejlődésnek, de ha változik a cél, az 
eszme, a hit, akkor ez a fejlődési irány is megfordul, és az addig befelé lévő célra tartók, most 
kifelé lévő célokra kezdenek el hajtani. Ilyenkor valahol, valamikor kialakul a nyergelj – fordulj 
vezényszó, és az ideális fejlődési irányt meghatározó addigi ideológia, az életcél megváltozik.  
Amíg a térben, a részecskékben sűrűsödő, nagyobb szimmetriában fejlődő centrumokban, egyre 
nagyobb változtatóképes egyedek sűrűsége, egyre nagyobb energia és impulzus sűrűség alakul 
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ki, addig a környezetben ugyanezen részecskék eltávozása, az egymásra ható másság, az eltérő 
életcél miatt folyamatosan ritkul. A változtatóképes energiában látszólag szegényedik a tér, de 
valójában nem a változtatóképesség csökken, hanem az azonos cél felé haladás irányszöge 
párhuzamosra, vagy és szétnyílóra, egyre többféle lehetőségre fordul. A célazonosság, az azonos 
irányú, rendezett paralel áramlásban már olyan nagy, hogy a kölcsönható képesség, a nem 
tervezett impulzusok száma csökken. Az energiában és az érdekesebb centrális térrészekbe 
elvándorló, ott könnyebben kölcsönhatásba kerülve megtapadó, idővesztésre kényszerülő, 
kellően fiatal változtatóképes részecskékben szegényedő környezetnek fontos, hogy minél 
tovább tartsanak a használati dolgaik, minél jobbak legyenek ezek, hogy ne kelljen túl sűrűn 
cserélni. Ezzel ellentétben az egyre nagyobb változássűrűségre fejlődő, egyre nagyobb 
energiaszintű centrumokban éppen az ellenkező a fontos, hogy minél hamarabb elmúljon a 
túltelítettség, hogy a minél több beáramló, minél előbb áthaladjon a rétegen, és - bár mint turista, 
vagy bejáró vendégmunkás - hagyja ott az energiáját, de a tartós és állandó jelenléte nem 
kívánatos. Azokban a centrumokban, amelyekben az azonos célra tartó valamilyen 
életanyagban, hatóanyagban, részecskében a kelleténél több van, az a hatás, vagy és hatás 
hordozó elértéktelenedik. Ha a változtatóképes részecskék jönnek össze az őket foglalkoztatni 
nem tudó munkaerő piacokon, akkor a minőségük túlkínálata miatt ők válnak a környezet 
számára feleslegessé, ők értékelődnek le. Mindazon dolog, hatás, élettermék, amelyből valahol 
sok alakul ki, több mint a rá jutó helyi kereslet, a keresletnek nem megfelelő túlkínálat miatt 
elveszti a megbecsülését, az értékét. Ilyenkor az elértéktelenedő, egyre kevésbé közmegbecsült 
dolgokat kínálók miközben emelik a kínálatot a kereslethez képest, egyre lejjebb nyomják az 
árakat, hogy szabaduljanak a már terhes, egyre kevesebbet érő dologtól, hatástól, amely viszont 
egyre lejjebb szorítja az árakat, hogy végül kevesebbért adják el, mint amennyibe a létrehozása 
került. A többség szemében felesleges, értéktelen, később nehezen eladható hatások nehezebben 
kapnak bizalmat, keresletséget. Ez jellemzi a gazdasági válságok túl nagy versenyét, és amikor a 
recesszió, az általános leértékelődés elkezdődik, a nagy versenyben egyre többen alálicitálnak 
egymásnak, mígnem végül már a termelői, létrehozói ár alatt is meg akarnak szabadulni a 
készleteiktől, sok esetben az egyetlen még értékesíthető dolguktól. Ma az autók piacán, a 
polikarbonát, a plexi és a műanyagipar piacán a termelési ár alatt próbálnak meg a termelők és a 
mindenáron eladni igyekvő kereskedők eladni, amely folyamatok szükségszerűen, a kezdeti értéknél, 
költségnél kevesebb bevétel miatt eladósodáshoz, jelentős értékvesztéshez, a rossz mérlegű 
szerveződések gazdasági visszafejlődéséhez és lebomlásához vezet. A mennyiségi termelés 
hibájába eső, és a forgalomtól függőségbe kerülő szervezetek a forgási sebesség egyre nagyobb 
növelésének a kényszerébe kerülnek, amely kétes fejlődési irány. Miközben az eladók az egyre 
kisebb árrések miatt a mennyiség növelésére és túlságosan a konkurenciára, a nagyobb tömeg 
forgalmazásával elérhető bevételtömeg fenntartására figyelnek, többnyire észre sem veszik, 
hogy telítették, majd túltelítik a piacaikat, és az eladhatatlanság, az értékesítés felé fejlődnek. 
Amikor bizonyos hatásokból, dolgokból, könnyen másikkal helyettesíthető változtatóképes 
részecskékből jelentős túlkínálat alakul ki, akkor a kereslet mindig abba az irányba fordul, 
amely a másik, az ellenhatás, a túltermelés miatt megritkul. A túltermelési válságban a felpörgő, 
túlpörgő gazdaság általában nagyon felveri a nyersanyag árakat, és mivel egymással versenyezve 
vásárol, a kereslet növelésével egymásnak egyre feljebb tornássza a nyersanyag és a félkész áruk 
árszintjét. A kereslet növekedése azonban mindig a hiány átmeneti növekedésével is jár, ezért a 
teljesíthetőségnél nagyobb keresletek kialakulása, felveri a kritikus keresztmetszetben elérhető 
élettermékek, hatások árát. A piaci és termelési igény, a rés, a különbség ilyenkor egymással 
ellenkező irányba halad, a nyersanyag árak egyre feljebb mennek, egyre drágább az alapanyag, 
amely mellett a készterméket egyre nehezebb, és később már csak a termelői árak alatt lehet 
eladni. Amikor a folyamat negatív eredője nyilvánosságra kerül, a befektetők bizalma többnyire 
megrendül a - nekik egyre többet ígérő, de teljesíteni ezen ígéreteket már nyilvánvalóan nem képes - 
hitelfelvevőkben, és az értékcserét sokszor nem jól közvetítő tőzsdében, a hamis angyalokban. 
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Amikor már felismert a krahh, a tőzsdék és a pénzpiacok gyakran összeomolnak, és az ígéret hamissága 
kiderül. Ilyenkor a kiderülést elodázó, a tehetetlenségüket eltitkoló kormányok, terroristákat felbujtva 
lebombáztatják a saját kereskedelmi központjaikat, és a hitelezőiket megtévesztve King-kong módon 
veregetik a mellüket, hogy milyen nagyok és erősek. 
 
Kérdés, hogy mivel állítható helyre a pénzpiac, és a világpiac bizalma, mi az, amelyre ilyenkor 
biztosan nő a kereslet, azaz milyen új hatásokkal lehet megállítani az általános kiszélesedés felé 
haladó piaci válságot, elkerülni a teljes gazdasági összeomlást?  
Minden kezdetben kicsi rés, amely a folytonosság élethálóján keletkezik, ha nem javítják 
idejében ki, ha nem hozzák szimmetriába, hamarosan széles szakadékká fejlődhet. Nagy az esélye, 
hogy a gazdaság fejlődési iránya már jó ideje rossz volt, és kicsi látszatintézkedésekkel nem 
lehet a valójában nem megváltoztatott rossz folyamatot megfordítani. Ha a versenygazdaság 
életnyomása túlhalad egy ideális állapoton, a szimmetrián, és nem fékezik meg időben, akkor 
annyira belendülhet, hogy gazdaságtalan termelés- és a túlfogyasztás kikerülhetetlen csapdájába 
kerülhet. Miközben csökken a gazdaságok értékhozama, teljesítő képessége, az ezzel ellentétes 
irányba haladó fogyasztás egyre nagyobbá válik, és a legnagyobb, legerősebb termelőknek is 
kiürülnek a pénztárcáik. Hatalmas vállalatok, konszernek, államok omlanak össze, látszólag az 
egyik pillanatról a másikra, azonban minden dolognak van előzménye, az okozatokat megelőzik 
az okok kifejlődése. Ezek a megszokott, eddig jónak bizonyult irányokba fejlődő gazdasági 
szervezetek nem figyeltek eléggé az intő jelekre, a növekvő válság egyre erősebb 
visszajelzéseire, azt hitték, hogy a központilag nem szervezett piaci versenyt a végtelenségig 
lehet fokozni. Ha ezek a szervezetek, a folyamatok egészség romlásában túljutnak egy még 
javítható, regenerálható állapotfejlődése, akkor később a gazdasági összeomlást már akkor sem 
kerülhetik el, ha utólag, de már későn jó irányú beavatkozásokat gyakorolnak. 
 
A piaci rések kiszélesedésének van egy határa, amikor még át lehet lépni, amikor még, helyes 
rendelkezésekkel be lehet tömni a kialakult réseket, és meg lehet fordítani a folyamatokat. Ha 
ezt a határt átlépik a jelekre nem figyelő szervezetek, akkor a szervezettség, az életpiramisba 
épült kölcsönös függőség miatt, részekre szakadást, láncreakciót és általános összeomlást válthat 
ki.  
A nyugati tőkés versenygazdaság túlfeszítette a húrt, túlságosan megnövelte a globálisan nem 
kellően szabályozott versenyt, és önön magát fullasztotta a gazdasági válságba. A termelés 
gyorsulása, a túltermelésre nem odafigyelés, a piacok egyre nagyobb túltelítése, egyszerre rossz 
irányba fejlődő folyamata, az elbocsátások és a technikai eszközök előretörése miatti 
gépesítésnek, a túl nagy automatizálásnak is a következménye. A gépesítéssel, mint annakidején 
a technikai forradalom angliai kiteljesedése esetén, egyre több termelő esett el a munkától, a 
családjuk a megélhetéstől, ami miatt a termék túlkínálat növekedésével párhuzamosan, a 
feleslegessé vált munkaerő túlkínálat is kialakult. A két eltérő irányba haladó hullám egymás 
ellen ható folyamatban, mindig egy áthidalhatatlan végpont, egy szakadék állapot felé fejlődik. 
Az egyre jobban mellőzhető dolgozók fogyasztási lehetősége és vásárlóereje folyamatosan 
csökkent, amely a növekvő túltermelés mellett egyre csökkenő fogyasztáshoz vezet. Ez a két 
egymással szemben haladó hatásnak, - mint a Cunami szigetet megkerülő hullámainak -
szükségszerűen össze kellett érnie az élőrétegünk életfelszínén valahol. A túltermelés 
eredménycsökkenése, és a vásárlóerő szűkülése egyre szélesedő, mára már áthidalhatatlan 
szakadékká fejlődött. Ez az a nagy gazdasági világválság, amelynek az eljövetelére már régóta 
figyelmeztették a részleteket idejében megértők, a tőkés világ résztvevőit, amely miatt az 
élőrétegünk rendje, a fejlődés iránya hamarosan megváltozik. Végre kezdik felismerni, hogy a 
termelés és a vásárlás, a jó és a rossz elkülönítése összefügg, hogy a megfelelő vásárlóerő 
fenntartása érdekében a foglalkoztatottság növelése a járható út.  
Nemsokára ismét felbecsülődik a jó dolgozó, a foglalkoztatott, amely egyben fogyasztó is, és 
elindulunk ismét az általános foglalkoztatás, az eltérő értékrend felé. Eddig az élettermékek 
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mind nagyobb tömegű kifelé áramoltatása volt a nyugati melegfúziós gazdaságának a fejlődési 
iránya, a mind nagyobb profit elérése, amely hibásan a foglalkoztatás és az együttműködés 
érdeke elé került. Kínáé és a fejlődő harmadik gazdaságé pedig az import, a vásárlás, a már túl 
nagy tömeg ellátása, foglalkoztatása, a fogyasztás növelése. Kína már a centralizáció felé halad 
a fejlődésben, és hatalmas olcsó analóg árutömeggel, tömegtermeléssel árasztotta el a nyugati 
világgazdaságot, amitől a nyugati termékek kellő különbségei nagyon lecsökkentek. A nyugati 
világ egy része azonnal a sokkal jobb minőség felé kezdett el fejleszteni, de ez a 
gazdaságpolitika nem válik be ott, ahol az általános kereslet, a fő vásárlóerő, az átlag ereje 
nagyon lecsökken. Ilyenkor a még energiában és vásárlóerőben tehetős réteg szinte tejben – 
vajban fürdik, szinte mindent olcsón megkap, amit csak akar, de az olcsó elérhetőség miatt 
egyre jobban elveszik a dolgok értéke, és az infláció kiteljesedik. Minél jobban leértékelik, a 
nem termelők támogatásával, a bankok mesterséges fenntartásával a valódi termelés, az igazi 
érték előállítását, annál távolabb kerülünk a lehetséges megoldástól. A baj csak annyi, hogy 
egyes túlfejlett államok, képesek mindent bevetni, a bioszférát háborúba kergetni csak azért, 
hogy a fejlődést és a fogyasztást fenntarthassák, hogy ne derüljön ki, hogy a hamis volt az 
eddigi gazdasági, ideológiai politika. 
 
 
 
 
 
Gondoljuk át a kiút lehetőségeit. 
 
Ehhez előbb meg kell érteni a kiváltó okot, kezdeti gazdasági rés időben kiszélesedő okait, ami 
később már áthidalhatatlan szakadékká szélesedett. A tudatunkban az ok mindig megelőzi az 
okozatot. Azonban a tojás példájánál maradva, egy idő után megérthető, hogy a sokdimenziós 
világunkban nemcsak eseménysorrendi, ok-okozati fejlődés alakulhat ki, hanem egymással 
sok szálon, párhuzamosan rossz irányba fejlődő dolgokban is kifejlődhet a rossz végzet.  
Az együttfejlődés nemcsak jó irányban, hanem rossz irányban is haladhat, és ha nem ismerjük 
fel idejében, hogy a célnak meg kell változnia, hogy az emberiségnek nem a verseny adta 
különbségre, hanem a kellő azonosságra kell koncentrálnia, amely bennünket itt összetart, akkor 
ilyen szervezetlen, összeomló gazdasági, társadalmi helyzetbe kerülhetünk. Ez már nemcsak a 
világgazdaság összeomlása, hanem egy ideológia, gazdasági irány, egy egyértelműen rossz 
életellenes társadalmi fejlődési irány tarthatatlansága, az egymásba vetett bizalom válsága. 
 
Az ok valahol az útválasztás elején keresendő, amikor egy szükséges balra-forgás helyett, jobbra 
tolódott el a gazdaságfejlődés iránya. Amerika gyönyörűen halad a fejlődésben, egyre nagyobb 
hatóképességre tett szert, de a fejlődésben túlgyorsult, mert nem értette meg az együttfejlődés, 
és a szimmetria lényegét. A világ vezető gazdasága, kb. a Kubai válság idején rossz irányba 
kezdett el haladni, elbizakodottá vált és tévútra tévedt. Amikor az előző gazdasági válás után, a 
gengsztervilág beférkőzött a társadalom vezetésébe és átvette a gazdasági hatalmat, az erkölcsi 
és ideológiai tartását vesztő vezetés öncélúvá vált, eltévesztette, hogy jó példát kell mutatnia, 
önfegyelmet kell gyakorolnia. A dolgok rossz irányú fejlődésében azonban mindannyian benne 
vagyunk, mi is, akik hagytuk, vagy a tévedésünk miatt támogattuk, hogy egy rossz irányba 
fejlődő gazdasági modellt átvegyünk. A Magyar rendszerváltozáskor már láthatóak voltak a 
nagy válság előrevetülő árnyai, de a saját hazájukból a piszkos tőkét menekítők egyre erősebb 
befolyása megvásárolta az elit politikus réteget. Akit pedig nem lehetett, azt valamilyen módon 
eltávolították, tönkretették. Lásd, Meggyesít. 
A válság általában gyorsuló változással, többnyire átértékeléssel, érték változással jár. 



 55

Ha egy kisebb szervezet, egy nő gazdasági válságba kerül, ösztönösen változtat az életvitelén, 
nem azt mutatja, hogy elszegényedett, hanem éppen ellenkezően, kiöltözik, felhívja magára 
figyelmet, jelzi, hogy új energiaadó, támogató társra, nagyobb szimmetriára van szüksége. 
Ilyenkor előtérbe kerül a kelletés, a szex és a szaporodás lehetősége, és a melegfúzióssá, 
elnőiesedővé váló szerveződések szétküldik a hatóanyagban dús ferromonjaikat a környezetbe, 
elkezdik tudatni a környezet szereplőivel a szaporodásra alkalmasságot, a szimmetriára vágyást. 
 
A melegfúziós gazdasági időszak akkor kezdődik, amikor a tőkecentralizáció lehetősége 
kimerül, és a szervezet tartósan több jó hatást fogyaszt, mint amennyit a környezetbe termel, 
elad, értékesíteni képes. A gazdaságában tartósan a termelésénél többet fogyasztó 
szükségszerűen lemerül, kénytelen a tartalékait mozgósítani, ami nélkülözni tud azt értékesíteni, 
csökkenteni a felesleges készleteit. Ez a megjelenő túlkínálat azonban többnyire (főleg 
nagyfogyasztóknál) csökkenti a környezetben a keresletet, és lenyomja az árakat. Az alumínium, az acél 
és sok más általános nyersanyag árai, a kínai keresletnövekedés ellenére, a nyugati világ beinduló 
alapanyag takarékossága miatt egyre mélyebbre zuhan, növekszik e dolgoknak a keresletcsökkenésnél 
lassabban lecsökkenő kínálata miatti piaci felesleg. Érdekes módon a piaci magas fémárak tartották fenn 
a fejletlen kisebbségi réteg megélhetési lehetőségét, amely ezzel most veszélybe került, és mint 
Amerikában, a megélhetési bűnözés fejlődése, valószínűen hazánkban is átlépi a gyűjtögetés és a 
lopások, az ellopott dolgok orgazdai értékesítése, és az erőszak közötti határt, és felerősödnek a rablások. 
 
A fordulóponton, a szimmetrián átkerült USA-nak új társra van szüksége a gazdasága 
stabilizálásához, ezért elfordult Európától, és közvetlenül értékesíteni kezdett Kína, India felé. 
Az eddig csak a nyugati világnak átadott szabadalmait, nem túlságosan elavult eljárásait, a 
korábbi, nagyon elöregedett, elnőiesedett Európai szövetségest megkerülve új, szimmetria társat 
keresett magának. Ez hozzájárult az Európai gazdaság recessziójához, tönkre menéséhez, de a 
nem teljes függőség, az önálló útra térés még megakadályozhatja, hogy az USA-i 
gazdaságpolitikai változás a korábbi szövetségeseit magával rántsa. 
 
A gazdaság ferromonjai, a hazájukból elmenekült, de most a tőkeadó álruhában megjelenő, 
visszatérő mecénások, a mind értéktelenebbé váló tőkét széthordták a fogyasztásra serkentett 
világrészekbe, és elindították a piacok összeomlásához, megszerzéséhez vezető folyamatot. 
Felvásárolták és szétzüllesztették a volt szociál rendszerű országokban a hazai termelést, és 
szinte totális függőséget alakítottak ki az egyirányú termék bevitellel, a folyamatosan 
kiszivattyúzott, egyirányúvá tett tőkekivitellel. A kisebb ország szervezetek korrumpálható 
vezetői hamar bedőltek a könnyen jövő adományoknak, hiteleknek, leállították és 
szétzüllesztették a saját termeléseket, az ennél olcsóbban beérkező import miatt. A függőség 
szinte teljessé vált, szinte azonnal kialakult a gyarmatosítás ezen új formája mára befejeződött.  
 
A függőségbe került országok, közöttük Magyarországgal, határozatlanná, váltak, 
megosztódtak, cselekvő és védekező képtelenné váltak. Eddig tartott Magyarország 
látszólagos, felszabadulás utáni függetlensége. A helyzet kialakult, és a gödörből magától 
kimászni, ma már egyik nemzet sem képes. Ehhez vagy belső szövetséges kell, tehát osztódnia 
szükséges a saját állományát besűrítő és megosztó elrugaszkodáshoz, vagy, és külső, másban 
gazdagabb, hidegfúziós, jobb életprogrammal rendelkező társat kell keresni. Célországgá válhat 
Kína valamelyik dinamikus tartománya, vagy és a hatalmas készletekkel a gyorsabb fejlődésre 
váró, ma még fejletlen, hidegfúziós Mongólia, és kacsingat ránk a fejlődés felgyorsulása felé 
haladó, Európai piacszerzésre törekvő India. 
 
 
Lépjünk egyet, a kialakulás és a válság jelenléte már tény, tehát azzal kell foglalkozni, hogy 
miképpen tudunk kikerülni a slamasztikából? 
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Magyarországon eladósodott az állam, a vállalkozások, a közintézmények, a kisebb és a 
nagyobb gazdasági szerveződések, egyre szegényebbek a nagyvárosok, és csődbe mennek a 
kisebb települések, és csak a még monopolhelyzetben maradt nagyvállalatoknak van többletük. 
Totálisan eladósodott a lakosság nagyobb része, és az államnak a hűbéres bakszervezetei is a 
csőd felé araszolnak. A kódis országnak kódis a párja mondja a Magyar paraszt, aki a 
bölcsességéről, és a tisztánlátásáról ismert Tiborc utódja. Tehát e hit szerint kicsi az esély, hogy 
egy gazdag ország, pl., Arábia bennünket válasszon társul, ehhez valamit nagyon kell tudni, 
valami rendkívüli olyan képességre, hatásra van szüksége Magyarországnak, amivel a 
gazdagabb, társként szóba jöhető állami szervezetek igénye felkelthető. Azonban nem véletlen, 
hogy a Magyar nyelv ritka, nagy az egyediségünk, mert az isteni szervezet, egy átlagos ország, 
átlagos szervezettségének megadta a tisztánlátás, és a megértés lehetőségét, ha jól gazdálkodunk 
e lehetőséggel, ez megalapozhatja kelendőségünk és a felemelkedésünk. 
 
 

Miből van növekvő kereslet a piaci szimmetria eltolódásakor?  
Rendszerint a túlkínálatra kerülő dolgok, hatások együtt járóinak tekinthető ellenhatásaikból. A 
belső rétegekben, a túlnépesedett országokban kevés a tér, tehát a tér egyre jobban 
felértékelődik, bár ebből viszonylag nekünk is kevés van, ez azonban nagyon relatív. A 
Hollandok, és az északalföld évtizedek alatt víz alá kerülhet, és elvesztheti az azonosság 
szigeteit, terét.  Csökken a jó és tiszta víz elérhető mennyisége, egyre nagyobb értékké, eladható 
termékké válik a víz, és ha a melegfúzió felé fejlődünk, a jég. A világ durvul, egyre kevesebb 
van, könnyed érzékeny, a feszültséget átvenni, megértésre képes részecskéből, akikben sok 
elporladt de nagy tudású neuron részecske található. Kevés a hűség, a megbízhatóság, a 
becsület, a jó adós, tehát aki ilyen, az rövidesen felértékelődik. 
 

Milye van Magyarországnak, amellyel fel tudna zárkózni, amelyért, mint kelendő egyediségért, 
könnyebben tudna megfelelő, őt az elveszett szimmetriára kiegészítő, visszatérítő társat találni? 
 
Magyarország nem fejlett a gépesítésben, nem az az automatizálásban, az ipara és a 
mezőgazdasága szétesett, a jó munkaerő külföldre csábítódott. Nem rendelkezünk már 
lendülettel, tőkével, beruházási lehetőséggel, a jól képzett szakerő is hiánycikké vált, a mai 
átlagos szakképzés erdője egy nagy nulla. A kitörésnek tervezett, nagyon sok energiát elvonó 
MOL utcája, a kicsiből nagynak lenni, ugyanolyan téves irány, mint a gyapottermesztés kísérlete a 
60 –as években. 
 

Miközben a világban sok minden elértéktelenedik, a fejlődés megtorpanása, a részekre esés 
miatt az összefüggés ismeret, az új dolgok kitalálása, a komplexebb új dolgok tudása, a munka 
és terméklehetőségek kifejlesztése, létrehozása, az innováció felértékelődik. Sok lett a 
termelőeszköz, de lecsökkent az eladható élettermékek, és a termelésben részt vevők száma, 
ezért olyan valamire van szükségünk, amely az egyediségünk, amellyel jellemzően csak mi 
rendelkezünk, amelyet továbbfejlesztve a magyar nemzet mások által keresett egyediségévé 
válhat. Minél több dolgot kap készen az élet, annál jobban elfelejti ezeket saját maga előállítani, 
annál jobban importra, külső ellátásra szorul, és ezzel annál jobban függőségbe kerül. A 
komplexitás feladása a nagyobb szintű szervezettségért nemcsak előnyt ad, hanem 
kiszolgáltatottabbá is tesz, a siker ez esetben nemcsak az adott szintet, az együttműködést 
betöltő szervezet megoldásaitól, hanem a szervezetek együttes eredőjétől is függ. A közös 
rendszerbe épülő más szervezetek hatékonysága és sikeressége nagymértékű kölcsönös 
függőséget alakít ki a közös terméket előállító rendszerekben.  
 
Moetrius könyvei a komplexitásról és a megértésről, az értelem kifejlődéséről, az 
együttműködés és az együttfejlődés szükségességéről szólnak, amelyek feldolgozására, 
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lektorálására, lefordítására, piacképessé tételére, továbbfejlesztésére egy egész ország erre 
alkalmas tudományos elitje szakosodhat.  
 
A tudás, a bölcsesség, a megértés és az értelem érték, amelyet piacképessé lehet tenni, és az új 
igét, – a lehet másképp is élni - el lehet az életfelszínen terjeszteni. Moetriuson kívül egyre 
többen választották a tudatfejlődés tömegben elszegényítő, de a komplexitásban mégis felemelő 
útját, az országunk komplex részecskéiben megértés, exportképes tudás, a meglévőnél, a 
jelenlegi állapotban jobb életprogram fejlődött ki. Az új csillag térnyerő hatása, ha jól 
gazdálkodunk a kapott információval, Magyarországon domborodhat ki. 
 
 
 
A fejlődési irányról 
 
Mikor fordul meg a fejlődési irány?  
Jellemzően akkor, amikor a feszültség a másik, az eddigi irányban haladáskor nagyobbá válik. 
Egyértelműnek tűnik, hogy a dolgok rendje szerint a békességet kereső szervezetek, ilyen 
általában a többség, a nagyobb életnyomású helyek felől a kisebb feszültségű helyek felé 
áramlanak, azonban ettől eltérő, a sok élményre vágyó fiatalok és a túlfejlettek igénye, akik az 
érdekes és élményeket adó élethelyzetek megszerzése érdekében gyakran éppen ellentétes 
irányba törekednek, akik a nagyobb feszültséget, az Adrenalint, a férfias hormont adó 
élethelyzetekre vágynak. 
 
A víz a kisebb, kellően nagy azonosságú részecskék együttváltozó, elfolyósodott, nagyon elporladt és 
gördülékeny, az élet megpróbáltatásait, terheit együtt viselő, együttváltozó állománya, és a szél, a még 
érzékenyebb, még kisebb energiaszintű részecskék légnemű közeget alkotó közösségei, mindig a magasabb 
potenciálú hely felől áramlanak az alacsonyabb életnyomású, szintű térrészek felé.  Ez esetben az 
izotróp, idegenebb, másabb környezet felé áramlásnak olyan többlet energiát igénylő ellenállást 
kell legyőzni, mint a nagy azonosságú, magasabb szimmetriával rendelkező térrészekbe befelé 
áramló, a gravitációt is létrehozó részecskék lendülete. A befelé áramlás azért lehetséges, mert a 
nagyobb szabadságfokú izotróp környezetben, mindenfelé viszonylag nagy azonosságú, közel 
négy tizedes jegyig azonos életnyomás van. Azonban a belül sokkal gyorsabban az életet 
megváltoztató, elporlasztó, kisebb és fiatalabb részecskékre visszafejlesztő, a magasabb 
szimmetriában fejlődő trérészéből kiáramoltató melegfúziós szervezetek eltakarják, elterelik az 
életnyomás egy részét, és ezzel a takart irányból, intersztelláris széltől védett helyet biztosítanak 
a környezet kis energiaszintű, az ilyen egyik irányból az azonossággal nem, vagy és kevésbé 
gerjesztett, a gyorsabban változó térrészre beáramló részecskéinek. Mivel a nagyobb 
életnyomású izotróp környezetből befelé haladáskor nem kell legyőzni lényeges gravitációs 
ellenállást, a nagy azonosságú, ugyanolyan, de szemben és kifelé áramló, de az eltérővé válás 
miatt, a befelé haladóktól eltérő frekvencián kiáramló részecskék lendületét. Csak a természetes 
közegellenállást, azaz a Földbolygót körülvevő, kisebb energiaszintű részecskék ellenállását kell 
legyőzni azon nagyobb kinetikai energiával, a már általuk telített térrészből beáramlani képes 
részecskéknek, akik e védettebb, elfogult, de időben gyorsabban fejlődő, az egyediségeikkel 
még nem rendelkező térészbe be akarnak áramlani. A nagyobb lendülettel, és nagyobb kinetikai 
tömeggel, vagy koncentráltabb nyalábban, füzérsugárban, lineáris rajban, ék alakban beérkező 
részecskék könnyedén behatolnak a Föld gravitációs terébe, de a réteghatárokon hamarosan 
jelentős ellenállásra találnak a beáramlást akadályozó, és a kifelé áramló részecskék 
megakadályozzák a túl nagy azonossággal beáramlók túl nagy lendületét. Tehát azon teóriák 
megbuknak, amelyek a belső kisebb nyomás miatti könnyű beáramlás lehetőségére esküsznek. 
A beáramlás e részecskékkel kitöltött térrészbe, a Föld belső rétegeibe éppen olyan gátolt, mint 
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kifelé, de a gát szelektált, befelé és kifelé nem egyforma tömegű, nem egyforma 
koncentráltságú, nem egyforma hatású, kiterjedésű, vagy eltérően koncentrált részecskékre 
másképpen vonatkozik. A beáramlók hidegebbek, sorosabb füzérkötegekben (sokszor 
libasorban) érkeznek, nagy lendülettel, az elején fejlett elöljárókkal ék alakú nyalábban, 
célratörően érkeznek, ezért ők megfelelően koncentrált, célorientált csoportokban képesek 
áttörni a beáramlást védők, a megfelelő egyediségük esetén támogatók rétegeit. A kifelé 
áramlók gyengéd buborékokban, vagy hasonlóan kifelé gyorsuló, a méretben csökkenő, lehűlő, 
egyre kisebb közegellenállást keltő áramlásban, más állapotban hagyhatják el a bioszféra 
rétegét, és a Föld felszínét, pontosabban kifelé egyre kisebb tömegű, ezért egyre kisebb 
hatóképességű változtatóképes részecskékkel kell megbirkózniuk, viszont ezek idegensűrűsége 
kifelé valószínűen nő. 
 
Az elektromos áramot létrehozó részecskék, az elektronok, és gyermekeik a fotonok hasonlóan 
mindig a nagyobb feszültségű, túl gyorsan változó térrész magasabb potenciál állapotából 
áramlanak az adott minőséggel kevésbé telített, vagy és mássá átalakított térrészek felé, a 
telítettebb térben felületen valamennyi hatás ellenállásba ütközik és torlódik. Azonban a torlódás 
közben, és a lendületbe jövés időszakában mindig van egy olyan állapot, amikor a nyomás, vagy 
a feszültség olyan nagy lendületté, az adott helyzetből menekülni vágyásba fejlődik, hogy a 
meglódult életszereplő észre sem veszi, hogy az optimális állapoton, a szimmetrián, a legkisebb 
életnyomású életszakaszon, téren átlendülve, túllendülve, már a nagyobb nyomás, és a nagyobb 
ellenállás irányába halad. A tudatlanság, az információ és a felismerés hiánya, a túl nagy 
lendület mindig átvisz az optimális állapoton, ezért az élet nem tud megnyugodni, mert mindig 
van valaki, valakik, akik a túllendüléssel kellően gerjesztik a többieket, a szabályosabbakat, a 
másokra és a szimmetriára jobban figyelőket. Ámbár az is lehet, hogy a tömeghez, és az 
információ hiányhoz tartozó tehetetlenség az, ami miatt a lendületbe jött részecskék sohasem 
tudnak megállni a megfelelő egyensúlynál, a szimmetriánál, az optimális állapotnál, de 
könnyebb elfogadni azon érvelést, hogy a legtöbb, időben változó részecske szerveződésnek 
egyszerűen nincs felismerési, viszonyítási lehetősége, információja arról, hogy ő most a 
lehető legjobb állapotban van. Mivel az átlagosnál, a meglévő állapotánál mindig jobbra 
vágyik, ezért esélye sincs megállni a fel nem ismert optimális állapot környékén. 
 
 
 
Amikor a szervezettség elromlik, az élet szereplői egyre erősebben differenciálódnak, és 
a korábbinál rosszabb élethelyzetbe kerülők megkísérelnek változtatni a helyzetükön. Mivel a 
külső szereplőkön a differenciálódás kockázatosabb, ezért rendszerint ez helyett a belső 
megosztódást vállalják, amikor rend szerint, fordulat következik be a fejlődési irányban. Ha 
addig az adott szervezet a nagyobb szabadságfokú melegfúziós irányba fejlődött, de ez az adott 
körülmények között és időben ez az együttváltozó többségnek sikertelenné vált, akkor a 
fordulatban más felé fejlődést választ, és rendszerint a nagyobb fegyelmet követelő, könnyen 
diktatúrákba átcsapható hidegfúziós fejlődési irányt, a rendezettség növelését választják. 
 
Ha fordulat következik be, ez milyen következményekkel járhat?  
A fordulat az élet fejlődési irányváltását, a korábbi módosulását jelenti. Ez azt is jelenti, hogy 
amennyiben a megszokott, korábban kialakult irányról kiderül a járhatatlansága, hogy abba az 
irányba túl nagy az ellenállás, nem lehet tovább arrafelé törekedni, a korábbi célokat megtartani, 
akkor a fordulat, egyes addig segítettek felé elzárkózást, mások felé nyitást eredményezhet. Ez 
azt is jelentheti, eredményezheti, hogy az addig lamináris irányba áramló szervezettség ettől 
eltérő, elterelődő új irányt, akár merőlegesebb, radikálisabb irányt is választhat, ha arra sejti a 
megoldást, hogy a tér túl nagy életnyomása ebben az irányban enged. A fordulat a korábbi célok 
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módosulását is jelenti, amely akár egészen kicsi módosításokkal, korrekciókkal kezdődhet, de 
több ilyen kisebb irányváltás akár teljesen ellentétes irányú életáramlás kialakulásához is 
vezethet. Amikor a belső differenciálódást választja egy szervezet, akkor a részecskék egymáson 
differenciálódásának az a következménye, hogy egy részük nagyobb anyagi sűrűségbe, más 
részük nagyobb változássűrűségű életre kényszerül. A kifelé elrugaszkodó részecskék nemcsak 
szétrajzanak a nagyobb szabadságfokú környezetben, hanem keresik, és információs 
részecskékkel visszajelzik az otthoni közösségnek a megtalált jó irányokat. Ezek az információk 
azt jelzik az otthon maradtaknak, a kisebb térbe, nagyobb egyedsűrűségbe kényszerülteknek, 
hogy merre van a kisebb életnyomás, a jobb érvényesülési lehetőség, azaz hol könnyebb az élet. 
 
A politikai és gazdasági fejlődési irányt meghatározó 2/3 –os többség, miképpen határozza meg 
a fejlődési irányt? 
 
Ha a közös együttáramló tömegből, már csak egyharmad megy a megszokott, a rutinszerű jónak 
ismert irányba, akkor a fejlődés trendje, a korábbi áramlási irány megfordul, mert a nagyobb 
tömeg kisebbre ráhatása, torlódása, az egymásra ható akarat differenciálódása után többnyire 
megfordítja az életáramlás trendjét. Ha azonban a kisebb tömeg sokkal fejlettebb, megfelelően 
koncentrált, és kellően összetart, akkor mélyen beékelődhet egy hozzá képes kevésbé fejlett 
sokrészecskés felhőszerű szervezetbe, és amerre jár, arra megosztja, és töltöttebbé teszi a hozzá 
képest kevésbé fejlett környezet szereplőit. Lásd az SZDSZ, a méretéhez képest mindig jól 
helyezkedő túlfejlett egyedeket tömörítő mikropárt eddigi túl erős befolyását. A beékelődők 
által egymástól elválasztott, eltérő irányú forgást, saját perdületet kapó, más felé forduló és ezzel 
töltöttebbé váló szereplők, (a harmadik megosztó tényező) az eltérő töltéseik miatt előbb 
különválnak egymástól, majd az azonos irányba saját perdületet, meggyőződést szerző társakkal 
csoportosulva megerősítik egymás téves, vagy korlátolt meggyőződését. Idővel ők is felismerik 
a másik nem igényét, hiányát, de a különváltozás, a mássá fejlődés időszaka alatt addig nő a 
vágy az eltávozottakra, az elvesztett társakra, hogy ez új keveredésre, új összetételű vegyülésre, 
új pár keresésére serkenti őket. Ez az összetétel változás, nemcsak eredő változást okoz, hanem 
ez mozgatja az evolúciós életkerék rotációját is. 
Amikor a megszokott jó irány megváltozik, azaz a kétharmados többség már más irányba akar 
menni, (ez a környezeti domináns áramlási rendezettség ellenkező irányultságúra módosulása 
esetén valószínű), akkor a leggyorsabban fejlődő legfejlettebb réteg a túl gyors és felismerten 
zsákutcába forduló fejlődése miatt utoléri a tőle az időben és az áramlási rendben lemaradtakat, 
a leszakadó kisebbséget. Ilyenkor megijedve a túl nagy ellenállású izotróp környezet felé 
áramlása felől, gyakran visszafordul és a korábban megszokott irány helyett, új irányba kezd 
áramlani. Megjegyzésre érdemes, hogy akkor is ez történik, a mikor a legfejlettebb réteg, 
másoknál előbb felismeri a régi irány, a régi félmegoldások tarthatatlanságát, (lásd a Gyurcsány 
féle Öszödi beszédet) és a maga előtt tolt, fejletlen, leszakadt réteg mögé bújva a (környezeti 
áramlási trendváltozást kihasználva a még hagyományos irányba tartó főtömeg ellenében új 
irányba, gyakran visszafelé áramlik. Nem mindig az a helytelen áramlási, haladási irány, 
amelyet a fejlett kisebbség idejében észlel, viszont ha a fejlettségi elsőbbség igénye miatt, nem 
hagyta megfelelően fejlődni az őt időben követő átlagos réteget, akkor nem tudja meggyőzni 
őket arról, hogy miért megy éppen ellenkező irányba, amikor más célokat hirdetett meg 
korábban. A nagyobb és átlagosabb tömegnek sokkal nagyobb a tudati és az áramlási 
tehetetlensége, lassabb a megértés és a felismerés felé fejlődése, ezért ha nem készítik fel ideje 
korán, ha nem térítik el kisebb lépésekben az új jó irány felé, akkor ellenáll, és a megszokott 
irányba akar továbbra is áramlani. Ez az Antall kormány hibás politikájának, a 
tudatfejlesztés hiányának a következménye. 
A megértés megoldás a család szintjén találtatott meg. 
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Amikor a családot eltartó felnőtt, átlagos korosztály elfárad, és energiahiányossá válik, nem tud 
lényeges különbséget termelni, akkor a családi energiaáramlás trendje is megfordul. Idővel a 
legfejlettebbé váló családfő felismeri, hogy a fizikai erőhatásokból már nem tud megélni, és 
vagy magába roskad, vagy rájön az élet helyes megoldásaira, és könnyebb, a tudatfejlődésének 
megfelelőbb tevékenységet választ. Ilyenkor már rájön, hogy nem neki kell elől haladni, hanem 
előre kell a nagyobb lendülettel rendelkező fiatalokat küldeni, neki elég a megértés, a 
gondolkodás, az irányítás, vagy és a helyes út megmutatása. Ha a még túl fiatalok nem tudják 
átvenni az energia beszerzés megoldását, akkor az átmeneti időben, amikor a család fogyasztása 
nagyobbá válik a termelthez viszonyítva, akkor a szervezeti egységbe addig beáramló energia 
rendezettségi iránya átmenetileg kiáramlássá fejlődik. A család ilyenkor egy ideig abból él, 
amiben még felhalmozása, feleslege, értékesíthető különbsége van. Értékesíteni kezdi a 
korábban felhalmozott tartalékait, és miközben az energiában elszegényedik, a tudásban gyorsan 
fejlődik, és a beáramlás trendje kiáramlás trendjévé fejlődik. Ez minden szervezetnél a vezetés 
és a dominanciaváltás, a szervezeti poszt, pozíció, a hatás körforgás idejét jelenti. 
 
Hasonlóan, az állami energia körforgásban a normál energiaáramlási irány, az, hogy a 
vállalkozások, a megvett anyagokat átalakítva, hatásokkal ellátva ki és megtermelik a 
kiáramoltatható, eladható a javakat, amelyeket megvesznek a lakossági fogyasztók, vagy más 
fizetőképes kielégített szervezetek, a vállalkozások pedig pénzelik az államon keresztül annak a 
nagyobb étvágyú gyerekeit, a közösség eltartandó fogyasztóit, gazdaságot és az államhatalmi 
szerveket, pl., a Bíróságokat is. Amikor azonban a megszokott energiaáramlás, bármely ok miatt 
az már nem elégségesen működik, és az állami család, mint szervezett rendszer 
energiahiányossá válik, akkor a vállalkozásoktól elégtelenül befolyó pénz helyett, az állam, az 
egyre nagyobb energiaigénye csillapítására, a lakosságra fanyalodik. Ilyenkor a Bíróságot 
(energia, illeték igényét) már nem a már a megtermelt értékeinek az elégíti ki, hanem elorzója a 
tartozása megfizetését joggal követelő teljesen lecsupaszolódik. Az állam energia elvonó, 
mindenkor nagyfogyasztó gyermekének, a Bíróságnak, már mindegy, hogy ki fizeti ki, és 
mindenkitől elszedi a javait, aki csak az utcájába téved. Ilyenkor a jogrendszer már rendszerint 
használhatatlan, az nem a többek által igazságként ismert fogalom, a megsérült gazdasági, jogi 
szimmetria helyreállítását, hanem a törvénytelenség, a nazarobin állapot további romlását 
okozza. Az állam, a közvetlen fogyasztó gyermekeivel, a hűbéreseivel a túlfejlettek megoldására 
tér át, egy kicsit mind a két felet megsarcolva egyszerűen elveszi a részét. Márpedig ilyenkor 
már a végét járó államhatalom határozza meg a saját, sok esetben eltúlzott igénye mekkora, és 
gyakran a túlzott elvonásával a gazdaság működését, az energia megfelelő körforgását teljesen 
ellehetetleníti. 
 
Mi tesz egy fejlett növényi szervezet, ha megszakad a folytonossága.? 
Ha érintkezésben marad az Anyafölddel, akkor erőt és tudást merítve megkísérel szimmetriában 
maradni, és minél több kapcsolatot újra felépíteni az energiában, és a rendezettségben és más 
hatásokban fejlettebb környezettel. Ha sikeresen megújítja a kapcsolatait, és a folyamatossá 
válható információ cserében, kölcsönhatásban, megfelelő vegyes (kétoldalú, szimmetriában fejlődő) 
kapcsolatai épülhetnek ki az energiában fejlettebb melegfúziósabb rétegek felé, és ezzel 
egyidejűleg a rendezettségben fejlettebb, szabályosabb életáramlású szabadabb térrész felé. Ez 
három életszereplő közös együttműködését igényli, amelyben a két eltérően fejlődött között 
lévő, egyszerre kettő szomszédos szervezetnek biztosít a saját oldaláról és a hatásaival 
védettséget. Ezt teszi az Oxigén molekula is a két belső pályán keringő hidrogén atommal, és ezt 
teszi az eladó és a vevő közé ékelődő, azok javait sikeresen és haszonnal cserélő túlfejlett 
kereskedő. Ekkor az életben maradó, a kritikus tömeget elérő szervezettség nem hal el, csak 
megáll a fejlődésben, vagy és némileg visszafejlődik, de eközben egyre erősebb gyökerekkel 
kapcsolódhat az energiába dúsabb rétegek, (Pl. az orosz olaj monopólium) szállítóijához, és a 
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lendületben és hajtásnyúlványokat építhet a rendezettségben éppen dúsabb, a jobban elosztó 
rétegek felé. Tehát a folytonosság megszakadása nem jár szükségszerűen a szerveződés 
halálával. Ha elég jó a kommunikációs képessége, és van olyan egyedisége, amelyre a környezet 
szereplőinek igénye van, akkor hamarosan újabb kapcsolatokat építhet, és megerősítheti az 
újraépített, új hatásokat és erősebb gyökereket kihajtó szervezetét. 
 
A haszonvasnál és a színesfémeknél, valamint a recirkulálható életanyagoknál is tapasztalható, 
amikor az alapanyag ára, a túl nagy kereslet miatt nagyon felmegy, akkor a másodlagos, a 
recirkulált, addig a gazdaságban keringő másod nyersanyag is felértékelődik. A megnövekedett 
kereslet miatt érdemesebbé válik az elöregedett, a környezetben szétszóródott, hidegfúzióssá 
vált ócskavasat, haszonanyagot begyűjteni, és a friss fiatalhoz keverve, azzal párosítva, ötvözve 
együtt, új eszközként, anyagként forgalomba hozni. Az addig a gazdaságban keringő, az újakkal 
ellenérdekelt részecskéknek az érintkezési felületekre továbbításával, ellensúlyozható a túl 
magas piaci kereslet, és megfékezhetők a túl magas árakat kérő elsődleges termelők. A 
nyersanyag árak ezzel lebegtethetők, ha túl magasra fut az értékük, akkor ezzel az árszint 
mérsékelhető. Ha viszont a túl sok, a kettős (belülről is, kívülről is érkező) kínálat miatt a 
kereslet csökken, akkor a nagyon nagy nyersanyag életnyomás miatt leesnek az árak, a 
begyűjtésben addig érdekeltek érdektelenebbé válnak. Ez a piac és a hiány egyik bevált 
szabályzásának a megoldása. Amikor az olcsóbbá váló alapanyagok, hatások miatt nő a kereslet, 
vagy ehhez képest csökken a túl nagy kínálat, helyreáll a keresleti és a kínálati egyensúly. 
Tehát amikor valamiből túl naggyá válik a kereslet, a piaci térfoglalás lehetősége növekszik, 
akkor nem a nagyobb, hanem mindig az ellenterméknek, ellenhatásnak alkalmas ellenterméket, 
ellenszervezetet kell egyensúlyi kínálatba segíteni, a kereslet, vagy és a kínálat mesterséges 
manipulálásával, a szimmetriát elrontókat a másik ellenhatást adni képesek jobb pozícióiba 
segítésével lehet megfékezni. Ez azonban kétoldalú lehetőség, amellyel vissza lehet élni, és a 
kellően nagyok gyakran folyamodnak ahhoz a megoldáshoz, hogy a mesterséges hiányt, vagy 
éppen túlkínálatot keltve, a maguk hasznára manipulálják a piacot. 
 
 
 
A szimmetria természete 
 
A szimmetria, az egyensúly, a szervezetek egészsége, egy időben és a térben, az állapot 
eredőjében is változó eredőnek tekinthető, amely bár lokálisan rendszeresen megváltozhat, 
eltolódhat, de az egymást kiegészítő szimmetriaértékek ellenkező irányultságú eltolódása miatt 
globálisan mindig állandó eredőjű marad. Ha azonban ez a helyi szimmetria eltolódás nagyon ki 
és szétterjed, megsérti egy nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú szervezet érdekeit, 
egyensúlyi állapotát, akkor a felsőbb, nagyobb tömegakarat, az egyensúly igényére, tűrési idő 
után rendszerint beavatkozik. Ez azt jelenti, hogy bár a tér nem teljesen zárt, zárt térként 
működik, mert a potenciálváltozás mindig áthelyeződik a térben, de a többletek és a hiányok 
mennyisége, egymáshoz viszonyított aránya globálisan nem változhat.  
Az isteni térből csak egy van, és bármekkora a kiterjedése, a térben végtelennek és mégis zárt 
rendszernek is tekinthető, Nincs a térnek olyan kitüntetett, állandóan magas, vagy mindig 
alacsony nyomású központja, centruma, helye, amely végtelen ideig meg tudja tartani a magas 
nyomású, vagy negatív különbséggel rendelkező állapotát, és természetesen nincs olyan 
alacsony nyomású része sem, amelybe ne áramlanának, ne töltődhetnek vissza a nyugalomra és 
megpihenésre, alacsony életnyomású környezetre vágyó részecskék. Az átalakulás azonban 
mindig időt, és események sorozatából, és egyszerre is történő idő folyamatot vesz igénybe. A 
sokdimenziós egyszerre történő változásban az összes többi szimmetria pillanatnyi, vagy és 
helyi hiányát kiegyensúlyozza az idő szimmetriája. A térben, vagy és az időben valamelyik 
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szélsőség felé eltolódott állapotok szükségszerűen idővel kiegyenlítődnek, tehát a lokális térben 
való eltolódásnak, időbeli eltolódás a szimmetria párja. 
 
A térben időszimmetria működik, és az idő bármely pillanatába ez az eredő globálisan 
állandó, de a térben változó, lokálisan helyről helyre az időben is váltakozó. A nagyobb 
tömegű szervezetek által kevésbé árnyékolt, izotrópabb térrészekben a szimmetria magasabb 
fokon van jelen. Az izotróp térben a kivételezés és az elfogultság más természetű, a 
hatalmasságok által kevésbé támogatott, szubjektív érzésekkel nem annyira befolyásolt 
életverseny egyenlőbb esélyeket biztosít. 
 
Az idő szimmetriapárja a lokális különbség.  
Nagy különbség gyors időt eredményez, de kicsi különbséghez lassú idő tartozik. Ezért kell az 
életpiramisba épülő szervezettségnek sokrétegűnek lennie, hogy az élőrétegben keletkező 
különbség, elérje a szükséges hajtóerőt, de ne haladja meg az élet tűrőképességét. Ez az a 
kényes egyensúly, amelyen belül kell az életnek lavírozni. 
 
A térben lokális részt elfoglaló, és az időben és a sűrűségben, a kiszámíthatatlanságban is 
változó, a kevésbé fejletteknek átláthatatlan, kiismerhetetlen szervezetek azonban ebben a 
telítetté vált térben egymáshoz képest áramlanak, és ez az áramlás lokálisan állandóan 
megváltoztatja a kialakult állapotokat, a relatív szimmetriát, az isteni tér sokféle életszereplő 
által befolyásolt pillanatnyi, a többség által elfogadott, beletörődött állapotait.  
 
Amikor az egymásra kellő befolyással kölcsönhatást gyakorolni képes, kellő azonosságú, de 
egymástól távoli csillagszervezetek között átáramlanak át más, e szereplők által kevésbé 
átlátható, nem áthatolható, fejlettebb, nagyobb változássűrűségű, fiatalabb szervezetek, akkor a 
szereplőkre viszonylag időben egyenlően ható, egyenlően eloszló izotróp befolyás mindig 
megváltozik. Miként, amikor a Nap által a fotonokkal megvilágított, gerjesztett dolgok, egy 
áthaladó sűrű felhő, a Nap és egy harmadik, árnyékoló-képes tényező, részecskemező egymáshoz 
viszonyított helyzetének a megváltozása miatt hirtelen árnyékolás alá kerülnek az addig 
kiszámítható, megszokott egyenletes gerjesztés megváltozik, és az addig nem árnyékolt területen 
csökken az impulzus sűrűség, csökken a gerjesztettség és a kaotikus állapotokat segítő külső 
besugárzás, nő a helyi lehűlés és a rend. Az érzékenyebb, és a már nem szimmetrikus hatás alá 
kerülő szervezetek, a már elporlódott idősebb részecskék nagyon kicsi tömeggel bíró, szinte 
tömeg nélküli szervezetei azonnal megindulnak a nagyobb életnyomású térrészek felől a kisebb 
életnyomás alá került, lehűlő, összehúzódásba és nagyobb rendezettségbe, befelé áramló eredő felé fejlődő, 
éppen árnyékolás alá kerülő lokális térrészek felé. Mivel a térben áramló különféle sűrűségű, 
különféle tömegfejlettségű, egymástól is eltérő térszerkezetű testek, részecske szervezetek, még 
egymástól nagyon távol is akár többszörösen takarhatják az erősebben sugárzó, magasabb impulzus 
sűrűségben változó szervezeteket, ezért az a híres, négy helyértékkel megközelítőleg pontosnak 
ismert izotróp térerő, a tér állandó életnyomása mégsem teljesen állandó, hanem egy középső 
eredő statisztikai érték, egy elvi állandó, a szimmetria körül ingadozik. A térben ez az izotróp 
életnyomás, valójában a négy helyértéknek megfelelő pontossága azt is jelenti, hogy a négy 
helyérték felett, az ilyen látszólag kicsi, általunk indokolatlanul alábecsült különbség értékek, 
valójában a tízezred értékeknél sokkal kisebb részecskeszervezetekre erősen ható, nagyon nagy 
különbségekké alakulnak át. A 10 -10. hatvány alatti méretű, és energiaszintű, a nanoszintű 
szervezetek számára ilyen környezetváltozás mellett óriási különbségek alakulnak ki, amikor 
egy-egy addig energiát sugárzó, őket nagy azonosságú energiával, hatásokkal, változtatóképes 
részecskékkel támogató szervezet előtt elhalad egy másik nagyobb sűrűségű részecske 
szervezet. Pl. egy gyorsabban változó, fejlettebb, fiatalabb csillag, amely részben eltéríti, 
részben hosszabb és kerülőútra téríti a tér minden irányába áramló részecskéket, másrészt sok 
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esetben a terébe csalogatva azokat átalakítja, megváltoztatja, a saját hűbéres részecskéivé 
fejleszti. A háromszereplős rétegekben, viszonyokban az egymáshoz képest kellően nagy 
azonosságú szervezetek között áramló, az élet sokszínű hatásait, és a résztulajdonságokat, 
információkat szállító részecskék nagyon érzékenyek e térerő-szint, azaz életnyomás 
változásaira, és már a saját szintjükhöz képest jelentős változásokra elterelődnek. A támogatási 
hiánytól a nagyon érzékeny részecskék azonnal megfordulnak, és a kisebb életnyomású 
térrészek felé veszik az útjukat. Ha egy terület, egy lokális térrész sokáig beárnyékolódik, az 
impulzus csökkenés esetén azonnal lehűlés és befelé áramlás, összehúzódás kezdődik, azaz a 
térrész első reakciója az egymás felé áramlás, a nagyobb összetartás, és a centrális központ felé 
ható irányrendezettség növelése. Ha ezt az állapotot, egy nagyobb változássűrűségű szervezetből 
kiáramló intersztelláris szél, részecske áramlás, egy kisebb életnyomású térrész felé haladó 
életáramlást nem tereli el, nem változtatja meg, akkor egyre nagyobb lendületű, azonos irányú 
áramlásban fokozódik a lehűlés, az összehúzódás és a centralizáció, a tél állapot. Ha ráadásul az 
azonos irány (közös alacsony életnyomású pont, térrész) felé áramló részecskék a közös cél felé 
áramlásban segítik egymást, a hatásaik összeadódnak, halmozódnak, ezért hatalmas gyorsulások 
alakulhatnak ki, amely és a közel paralel áramlás miatti impulzus csökkenés, növeli a lehűlést és 
a részecskék kialakult korábbi méretét csökkenti, ezért egyre több kicsire összehúzódó részecske 
tud relatív, nem túl nagy térrészben elférni. Ez növeli a tömegsűrűséget, a hidegfúziós eredőt, 
amely során centrális irányban anyagsűrűségként ismert állapot alakulhat ki. Az aszteroidák és a 
kisbolygók többsége ilyen hidegfúziós folyamatban fejlődik egyre nagyobb együttváltozó, közös 
szerveződésnek tekinthető részecske tömegre. A tél állapot a közös irányrendezettségű 
életáramlás azonban csak addig tarthat a közös célpont, egy origó, a lehűlő térrész relatív, 
változó középpontja felé, amíg ott a tér életnyomása és hőmérséklete tovább tud csökkenni.  
 
Amikor ez eléri a lokális telítettséget, és az összehúzódás, a centralizálás már nem lehűlésbe, 
hanem a központban elterelődés, szent keresztáramlásba fejlődés helyett időbeni telítettség 
alakul ki, a fejlettséghez tartozó sűrűség elérésekor tovább már nem fokozható állapottá fejlődik. 
Ilyenkor hirtelen emelkedni kezd a nem szándékos impulzus sűrűség, és a hidegfúziós 
részecskék a közös ,,célba,, a szervezeti térrészbe, a szent keresztbe beérve egymás mellett 
békés elhaladás helyett torlódni és egymással összeütközni kezdenek, kialakul a diaszpóra 
fordítottja. A túl nagy szervezetté, nehézkes és már egymással nem jól együttműködő, nagyon 
elmeszesedett, becementálódott szervezeteknek nagyon megnő az áramlási sebességhez képesti 
tömege, a kinetikai lendülete, és az egymás mellett békés elhaladás helyett egyre többször 
egyenes, merev gerinccel a megszokott korábbi irányba tovább áramlana, amely miatt 
bekerülnek a szemközt jövő analóg, túl nagy tehetetlenségű szervezetek által is táplált 
tisztítótűzbe. Amint nő az együttműködésben nehézkessé vált, elöregedetett, együttáramló 
részecsketömegek száma, egyre magasabb impulzus sűrűség alakul ki, akkor hozza meg a 
hidegfúziós összehúzódó tél után az együttáramló szervezetben a tavasz átlagos állapotát.  
 
Amikor az addig közös irányú, centrális áramlás, egymás célját, áramlási irányát keresztező, de 
még jó irányba az eredőjében egymást elkerülő, közös új cél felé terelődő kölcsönhatóképes 
áramlássá alakul, amelyben a korábban induló szervezeteket a későbben induló fiatalabbak 
utolérve a közös célok felé segítik, a generációkat azonos célok felé összekötő közös áramlás, 
együttfejlődésként ismert folyamaterősítést hoz létre. Az eredeti főiránytól, a centralizálástól 
kellően és idejében elkanyarodó részecske szervezetek ekkor mindaddig új fejlődési irányra 
találhatnak, amíg kellő együttműködésük és életáramlási rugalmasságuk, lehetővé teszi a 
szükséges időben az együttes irányváltást. Ilyenkor a kicsit más azonos célok felé áramlókkal 
kölcsönösen segíthetik egymást, és ezzel elkerülhetik a totális torlódást, a káosz mezsgyéjét. A 
változatlanul azonos irányban áramló, az életcéltól eltérni nem tudó, elmeszesedett, nehézkes 
döntésmechanizmusúvá vált részecskemezők azonban elvesztethetik az életrugalmasságukat, a 
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kompromisszum képességüket, és megszokva a kialakult jó irányt, változatlanul a korábban és 
már csak nekik jó, de már a többségnek nem jó irányban áramlanak tovább, és ezzel 
elkerülhetetlenül egymás és egy végzetesebb torlódás, egy nemlineárisan gerjesztett, kaotikus, 
magas impulzus sűrűségű térrész felé, az általuk is felerősített káosz tere, a tisztítótűz felé 
tartanak. Ha a térrész tartós árnyékolása miatt nem alakul ki helyi szimmetria, ezért e részecskék 
továbbra is a kisebb életnyomású terület középpontja felé tartanak, amikorra a többség odaér, addigra már a 
szemből és az oldalról érkezők is beérnek az egyszerre több életszereplő által egyidejűleg 
megváltoztatott, ezért a tudati sorrendbe állítással, ok – okozati megértéssel nem követhető 
térrészekbe. Ráadásul ez rendszerint együtt jár a későn ébredőkkel, a későn indulókkal és a 
tudatlanokkal, amelyek mellett, mire ezek is beérnek a mások elbeszéléséből megismert 
alacsony életnyomású térrészekbe, addigra már a tér árnyékolását létrehozó csillagok, nagyobb 
változássűrűségű szervezetek térhelyzete egymáshoz képest megváltozik, és a befelé áramlást 
kiváltó alacsonyabb életnyomásban a környezet izotróp életnyomás is helyre áll. Nem ez 
történik azonban a továbbra is egyre több, a megszokott irányba, a tömeg főirányába áramló, 
tudatlanabb, a megváltozott élethelyzetről nem informált részecskékkel, akik továbbra is a 
megismert korábbi jó irányba áramlanak. Ez nemlineáris feszültség és impulzus, ezzel 
hőnövekedést hoz létre az addig a környezetnél alacsonyabb életnyomású térrészekben, amely 
miatt azok a rendezett lehűlő térből hamarosan magas impulzus sűrűségű, nagy életnyomású, 
melegfúziós eredőjű, nyári térrészé fejlődhetnek. A térárnyékolás megváltozása, a tömegi és a 
tudati tehetetlenség, a korszerű információ hiánya miatt, a korábban e közös cél felé áramló 
részecskék nehézkes döntésmechanizmusú többsége, az elmeszesedett, rugalmatlanná vált, 
elöregedett és a tudatlan részecske szervezetek többsége, őket visszatartó ellenerő és megállító, 
elterelő impulzus oldalnyomás hiányában nem tud megállni, a megszerzett korábbi lendülettel 
áramolnak a korábbi jónak hitt célpontok, térrészek felé. Hiába változik meg közben a térrész 
nyomása, hiába szökik fel a lokális impulzus sűrűség, a tehetetlen lendülettel a még jónak hitt, 
és a már rossznak tudatosult térrészek felé áramlás addig tart a tehetetlenül áramló többségnek, 
amíg az ellenkező irányból, vagy és oldalról áramló intersztelláris részecskeszél el nem tereli, 
vagy meg nem állítja az áramlást. Ilyenkor átmeneti ideig új szimmetria és torlódás alakul ki, de 
amint valahol a közelben ismét árnyékolttá válik (márpedig a fény és az árnyék hatáspár 
folyamatosan vándorol) egy térrész, a szimmetriahiányra kellő érzékenységgel bíró, azaz már 
kellően elszegényedett, kicsi eredő tömegű részecske szervezetek azonnal megindulnak a kisebb 
életnyomású térrészek felé. Miközben a lendülettömegben, a kinetikai erőben és az 
impulzusokban telítődő térrészben magas impulzus sűrűség és szerveződési nyár alakul ki, 
eközben tetőzik a gazdagság, az energiaszint centrálisan magasra szökik, elkezdődik a folyamat 
inverz szimmetriája, és a már a környezethez képest túl magas életnyomású, (nyári állapotú) 
térrészekből megindul a nanoszintű energia hordozók elvándorlása. Elkezdődik a lehűlés, és a 
fellendülés, a bumm tetőzése után elkezdődik a ki és a szétáramlás, a bomlás és a leépülés, a 
lokálisan a tetőzésnél energiahiányosabb állapot kialakulása. Az életterek őszében a melegfúziós 
ki és szétáramlás az uralkodó, amikor a nyáron, a bummban a lokálisan túltelítődő térrészek 
energiaadókká, nőies szervezetekké válnak, akik attól kezdve energiával dotálják a környék 
okosabb, több jó ismerettel és a rendezettség tudatával rendelkező alszervezeteit, a 
centralizációból idejében kivonult, vagy be sem áramló, neutrálisan maradt szervezeteit. 
 
 
A szimmetria kiterjedése: 
Az élettudat, egy aktívabb változási időszakkal kezdődik, amikor a lokálisan már nagyon 
lecsökkent különbségű térrészben két egymás ellen ható, még kellő azonosságú részecskefelhő 
egymással részleges, de magas fokú azonossága miatt az elleneredőjű hatásokban ütközik 
egymással, pontosabban egymásba vegyül. Ez többnyire egy impulzussal kezdődik, amely akár 
a szerelem tűzének is tekinthető, és a kialakuló meleg következmény nagyjából arányos, a 
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megütközésként is érthető részecskefelhő részecskéinek az impulzus számával. Kicsi és kevés 
részecskés felhő impulzus eredője következménye kicsi hőfejlődéssel járó változást, nagyon sok 
részecske egymással szerelembe vegyülése lokálisan magas hőmérsékletű robbanásszerű 
folyamatot válthat ki. Kezdjük mindig az egyszerűbbel, és onnan lehet haladni a bonyolultabb 
megértése felé. 
A legegyszerűbb impulzusban két csoportba épült részecskeközösség egymással szemben 
áramlik, amelyben a résztvevők sebessége és tömege meghatározza azt a kinetikai erőt, amellyel 
az impulzusra jellemző. Ahhoz azonban, hogy a kialakuló következményt meg tudjuk becsülni, 
ismerni kell a két felhő irányát, az egymás felé tartó iránykülönbséget, a tömegbeli arányát, és a 
térbeli eloszlás, a fejlettség azonosságát, vagy különbségét. Már nagyon kevés részecskeszámú 
közösség ütközése is meglehetősen sokféle eltérő eredő következményt hozhat létre, de nagyon 
eltérő részecskearányú és fejlettségű közösség, szinte előre kiszámíthatatlan, csak 
megbecsülhető következményt vált ki. A kiszámítási próbálkozásoknál szerencsésebb a 
megtörtént következményekre koncentrálni, mert ezek a kezdeti állapotok után kialakuló 
végállapotokból lehet következtetni a résztvevők tömegeire, és fejlettségi különbségére, az 
átalakulás erőszintjére és következményeire. A leírtak egyszerű tudatlan ionos részecskefelhők 
ütközését mutatták be. Azonban a mindörökké tartó változásban a részecskéknek, még a 
legkisebbeknek is érzései keletkeztek, és egy idő után már megértették a velük történéseket. 
Nagyon fejlett bonyolult tudati állapotú részecskék impulzusában már csak vegyülésről és 
szerelmi lázban kialakuló genetikai keveredésről beszélhetünk. 
Folytassuk a gondolatmenetet onnan, hogy a tér valamely pontján kialakuló impulzusban egy 
sűrűbbé váló következmény, és egy ritkábbá váló, a környezeti térben valamilyen eredő irányba 
ki és szétáramló részecskefelhőre differenciálódik, amelyben a két kellő azonosságú 
részecskefelhő keveredéséből, nem azonnal, hanem időben tartó folyamatban a térben is 
elhúzódik a keveredés. Amíg azonban az anyagfelhőbe, központi testtömegbe szerveződő, 
sűrűsödő részecskék nagyobb valószínűséggel egymással keverednek, idealizált esetben közel 
50- 50 %-ban, ezen belül a bennük lévő elődcsoportok közel 4 x 25% ban stb. felmenői, a 
múltban már élt, és élettapasztalatokat, életérzéseket és élettudatot szerző előd 
életpiramist képeznek. Ez az életpiramis általában hatásszimmetriába kerül a környezeti térbe 
ki és szétszóródó róluk azonos kinetikai következménnyel elrugaszkodó, de kisebb térsűrűségű 
részecskefelhővel, amelynek a tömegszáma nagyjából egyenlő, de egy lényeges különbség a 
térbeli állapotsűrűségre nézve jelentősen eltérő hatáskövetkezménnyel jár. Míg a központban a 
vezetőségbe besűrűsödő részecskék egyre nagyobb azonosságúak és jellemzően belterjessé 
válóan sokáig egymás között szaporodnak, ezért bennük az elődállomány minden lehetősége 
kikeveredik, addig a kifelé elrugaszkodók a környezet eltérő azonosságú, eltérő DNS vegyületű 
részecskékkel kerülnek a következő téridőbeli torlódásban vegyi kapcsolatba, ezért a lokális 
impulzusközpontban, a testi szervezetbe épülőkhöz viszonyítva statisztikai valószínűséggel 
feleződik az azonosságuk. Bár ezekben az impulzusokban a térrész belseje, az eredeti origó felé 
befelé lendülők már csak negyed azonosságúak. Mivel azonban a belsőknek KB ugyanennyivel 
növekszik az azonossága egymáshoz képest, ezért az azonosságbeli eltérés már közel fél 
minőséggel eltérővé válva éppen elég lesz ahhoz, hogy egymással kellően összehasonlítható, a 
fejlődésbeli másságot még megfelelően egymáson tükröző párba épülhessenek. 
A centrális fejlődésben a testi tömegbe fejlődő origói térrész azonossága tehát folyton nő, amely 
miatt a kelleténél egy idő után egyre nagyobb azonosságúvá válik. Az élet ezt úgy védi ki, hogy 
a belső térrész keveredését segítendő, fejlettebb neutron áthatolókkal toroid alakzatba fejlődik, 
és a már túl nagy azonosságú részecskéket folyamatosan kiirányítja az áramló toroid külső 
felületére, amelyek ezzel a közösség impulzusaiban is termelt hő felesleges részét kiszállítják 
abba a külső környezetbe, ahol ebből éppen kevesebb van a kelleténél. Ez jó hatást tesz a külső 
környezetbe érkező már csak fél azonosságú hidegfúziós szervezetekre, amely miatt azok 
viszonzásul a külső térrészből származó rendezett és céltudatos életáramlást, hidegebbet, 
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hőelvonó-képes hidegfúziós részecskéket és kellő lendületet szállítanak a belsejében már 
lendülethiányos térrésznek a sikeresebb keveredés, a toroid belső áramlási rendszerének a 
fenntartása érdekében. Amikor még csak pont alakú és egydimenziós az impulzusba került és 
megfogamzott genetikai anyag, azaz még csak egy közös tömegbe vegyülve Gömb alakzatba 
fejlődik, azaz még jellemzően tengelyszimmetrikus alakzatot képez, a környezet a 
részecskefelhőktől elporosodik, sok elektron jellegű részecske kerül ki a toroid állandóan 
frissülő külső felületére. Ez a felület a legjobban keveredő térgörbült síkot alkot, azaz a toroid 
kétdimenziós lamináris felületén egy szimmetriaréteg alakul ki, amelyen a lehető legjobba 
keveredési arány az origónál először impulzusba kerültek, a téralapítók és utódaik, valamint a 
térbe be és visszaáramló, már nem teljes azonosságú, de már nem is idegenek között. Nevezzük 
e réteget szimmetria felületnek, héjnak, amelyen ha csak kifelé áramlanának a radikális irányba 
a részecskék, akkor a határozatlanság felületének is nevezhetnénk. Azonban a már tudatos, és a 
dolgokat kellően érző részecskék megtanulták, hogy a toroid áramlás ne radikális kiáramlás, 
hanem az egész toroid együttáramlás, forgása miatt spirál jellegű, jobb kölcsönhatásra esélyt 
adóan eltekeredjen, és kb. 35-45 fokban elcsavarodjon a forgást fékező, vagy éppen gerjesztő, 
segítők lamináris áramlásra terelődők lendületátadása miatt. 
A belső térrész azonosságának a növekedése sokáig fékezhető, de a végtelenségig nem, ezért a 
toroid forgása és áramlása ellenére a belső részben lineáris időben egyre nagyobbá válik az 
azonosság, a genetikai és a tulajdonsági eredők azonossága is. Ha egy élettér nem jó hatáscserét, 
nem jó keveredést folytat a környezetével, akkor a belsejében az azonosság egyre nagyobbá 
válik, amelyet elöregedési folyamatnak tekinthetünk. Ezzel párhuzamosan, elégtelen keveredés 
esetén a környezet azonossága pedig egyre csökken, ezért a belső térrész a környezettől egyre 
jobban elkülönül, az azonosságban besűrűsödik. Amikor a belső sűrűség már olyan nagy, hogy a 
kintről befelé áramló, kellő hőelvonó képességű részecskék nem tudnak eljutni a szervezeti 
központig, akkor az az átlagos és még megfelelően jól keveredő felület, amelyen az életpiramis 
megfelelő azonosságú árnyai még megtartható, egyre kijjebb kerül. Ez lényegében a zöldsáv, az 
általunk életsávként ismert szimmetria felület, az átlagos réteg, amely sokáig sikeres evolúciót 
élő szervezeteknél, főleg a kifelé áramló és lamináris életáramlásba terelődő 
részecskeszervezeteknél egyre nagyobb, párhuzamos közlekedést lehetővé tevő életspirálba, 
időspirálba tekeredik. Ha síknak képzeljük el ezt az életörvényt, akkor a spirál központjától 
egyre kijjebb kerül a zöldréteg, de mivel valójában ekvipotenciális jellegű toroid alakzatban 
szerveződik, ezért ez a réteg is gömbszerű, az életspirálban folytatódva, a sikeres genetikai 
keveredést lehetővé téve egyre nagyobb kétdimenziós életfelületre kiterjedő. Az élet felületi 
szimmetriája tehát jellemzően kétdimenziós, azaz egy csomósík, szimmetriasík két oldalán a 
keveredést lehetővé tevő páros szervezetbe képes fejlődni. De amikor a genetikai anyagcsere 
elmarad, lelassul, a kívánatoshoz, az ideálishoz (idealizálthoz) képest, a szervezeti központban 
már eltávolodva a szimmetriától a térben egyre jobban eltolódik a pont és a 
tengelyszimmetriától, akkor megpróbál sugárutakat létrehozni, hogy a szervezeti tér belsejét 
sikeresebben lehessen elhagyni és megközelíteni. Ezért a sikeres és nagy galaxisokban, nemcsak 
életspirál, hanem küllős nagy sugárutak, füzérköteg pályák is biztosítják a genetikai életanyag, a 
DNS csomagokban, járművekben utazó részecskeanyagnak az egyre melegfúziósabbá, egyre 
nagyobb érzelmi kötődésbe fejlődő, már túl nagy azonosságú térrészben fejlődők keveredését. 
A gömb alakú szervezeti részben, a legnagyobb azonosságú testközpontokban a sugárutak, mint 
neutrálisabb, átlagosabb, jobban keveredő héjrétegek több, különböző résszimmetriára bontják a 
belső térrészt, amelyek mellett szintén sikeresebb a keveredés. Ezek az úthálózatok, a keveredést 
lehetővé tevő genetikai térhálót, idegpályarendszert, közlekedési csatornákat építenek fel a testi 
szervezetekben, amelyeken jellemzően a külsőbb térrészből beérkező, a nagyobb másságú, de 
rendezettebb és komplexebb tudatú, kevésbé szubjektív, nem annyira elfogult, érzelmileg nem a 
rokonoktól, a túl nagy azonosságúaktól nem függőségben lévő neutrálisabb részecske 
szervezetek közlekednek a testi térrész minden porcikája felé. Hasonló kifelé közlekedő sávok 
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és csatornák is vannak, és a fiatalok, a frissen keveredők, a kellő szimmetriában lévő fiatal, 
felüdült vörös és artériás vérerekként kellő szimmetriában lévő részecske közösségeket 
szállítanak a tér minden részében, amelyekben az elöregedőket külön artériás pályákon szállítják 
a szervezetben lévő közeli zöldövezetekbe, a tüdőkbe. Ha egy gömb (kör) alakzaton kellene 
bemutatni a belső térrészek melegfúz0ióssá válását, elöregedését, elkorhadását, lebomlását, 
akkor az alábbi ábra szerinti szemléltetéssel kísérelnénk meg a térbeli állapotok fejlődését 
bemutatni. 

 
A harmadik rétegben már nem olyan jó a keveredés lehetősége, sokkal nagyobb a belső 
azonosság, magasabb a változási hőfok a kisebb rendezettség, és a több időre jutó impulzus 
miatt, ezért befelé egyre csökken a tömegbe épülés és a bonyolultság lehetősége. Míg a külső 
környezetben azért nem alakulhatnak ki nagy bonyolultságú szervezetek, mert a túl sokféle, 
egymással nem együttműködő tömeg nem szervezhető, addig a belsőbb 4. rétegben már túl nagy 
a tömeg azonossága, a szubjektív elfogultsága, ezért nem bírható együttműködésre, munkára, 
szervezettségre. Bár az együttérzés a nagyobb azonosság felé javul, de az egymástól való egyre 
nagyobb függőség miatt kölcsönösen fékezik egymást, nagyobb életáramlást az ilyen életanyag 
már nem tud folytatni, csak rezeg, és a mikrorészecskékben, az információs részecskékben 
változik. Az ilyen szervezettség inkább csak megfigyelője és nézője a környezet élénkebb 
életváltozásának. A környezettel már nem keveredő, már nem vegyülő, nem párosodó, más 
csak gondolatban párosodó, elöregedett, belterjessé vált állomány azonban a toroid belső, 
megposhadt térrészéből annak a forgása és kibocsátása közben kikerül a nagyobb másságú 
környezetbe és ismét vegyülési, felfrissülési é a kifelé áramlásában nagy eséllyel impulzusba 
keveredve (már elnőiesedett, melegfúziós, Orgon szervezetként új részleges szimmetria, azaz új 
élet lehetőséget kap. A toroidokból az ekliptikai szimmetriasíkon kijutók a kisebb különbségű 
szimmetriasíkra, a tengelyirányban a melegfúziósabb, anyai, vagy a hidegfúziósabb nagyobb 
másságú térbe jutók nagyobb lendületre gyorsulnak, nagyobb különbségek közé és 
jelentősebben eltérő szerveződési körülmények közé kerülnek. 
Az 5. rétegben élők már kiégettek, minden lehetséges életvariációt kipróbáltak, de a külső 
környezetből érkező friss hidegfúziós részecskék hiányában ezek a rétegek már biszexuálisak, 
egyre jobban közelednek a homoszex állapot felé. Ez a szénben dúsabb réteg, a vegyülési 
hiánnyal bír, ha oxigénben dús részecskék kerülnek a közelébe, könnyen lángra kap a szerelem. 
A lilával jelzett központi részen már ismét éled a remény, van kiút az ezeréves tisztítótűzből 
kijutásra, már látszik a fény, a párosodás lehetősége a toroid központi alagútja végén. 

A környezetben nagyon kicsi az 
azonosság, mindenféle szervezetből 
származó részecskevegyület 
kikeveredhet, de mivel ezek túl nagy 
máságúak, nagyon eltérő az életáramlási 
és a tudati rendezettségük, ezért 
képtelenek egymással együttműködni, 
egyetérteni, ezért nem alakulhatnak ki 
hosszabb életű és nagyobb, bonyolultabb 
szervezetek. A kék gyűrűben már jobb a 
keveredés, kellő a genetikai azonosság, 
kisebb szervezetek kialakulhatnak, de 
beljebb a legjobban keveredő zöld 
rétegben már igazi szimmetria, jobb 
együttműködés, és még kellő másság, 
érdekes változás van. 

14.ábra  Az életváltozás differenciáltsága és az azonosság kiterjedése 
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A spin és a fejlődés összefüggése: 
 
A spin, a saját perdület, a közös vonatkoztatási rendszerben együttváltozó tömeg közös 
szimmetria tengelye, vagy és a közös pontja körül keringő részecsketömeg forgását, keringését 
jelenti. 
Ha egy bármilyen sebességgel áramló részecsketömeg, amelynek nem nulla a kiterjedése, 
impulzusban, vagy kisebb szintű kölcsönható érintkezésben találkozik egy másik kellő 
azonosságú hasonló tömeggel, a kölcsönhatás bármilyen csekély – de nem kölcsönösen 
megsemmisítő, nem teljesen szemben találkozó - mértéke esetén, az addigi saját forgás, a spin, a 
látható felület látszólagos ismétlődése, a szervezet napi ritmusa megváltozik. 
Az erőkaron találkozás a kölcsönhatásban résztvevő tömegek sebességtől, irányától, tömegétől, 
a már meglévő forgásától, és számos más, eddig nem kellően, vagy alábecsült fontosságú dolog, 
pl. az azonosság mértékétől is függ.  
 
Gondolatban növeljük a tudat felbontását két viszonylag nagy azonosságú részecskefelhő 
találkozását, kölcsönhatásba kerülését gondoljuk át nagyobb tudati felbontásban, 
Ha az egymás felé áramlás közel azonos tengelyvonalon ellentétes támadásirányú, akkor nagy 
eséllyel előbb torlódó, egymáson fékeződés közben egyesülő, és gyorsan differenciálódó, majd 
nagyobb tömegsűrűségű központ kialakulása mellett részben áthaladás közben szétszóródó 
egyesülésről, kölcsönhatásról beszélhetünk. Ha az azonosság kellő, akkor apoláros, azaz 
viszonylag homogén módon keveredő, demokratikus jellegű egyesülő közösség alakul ki. Ha az 
egyik tömeg fejlettebb, sűrűbb, nagyobb részecske tömegű, akkor poláros, azaz erősebben 
eltérő, már differenciált, az erőviszonyok megosztódók és centralizált, akkor a nagyobb 
sűrűségű, fejlettebb részecsketömeg körül centralizálódó, de differenciált, két eltérő cél, (pólus) 
központ felé törekvő, párba kapcsolt részecsketömegről beszélhetünk. Az utóbbi esetben a két 
közösség kevésbé fejlett elektron jellegű, szegényebb, hidegfúziósabb állománya, a fejlettebb, 
nagyobb sűrűségű, melegfúziós centrum, központ) körül keringve folytatja a változását, tehát a 
hidegfúziós aurájú centralizált élet és település szerkezetre alakul, (fejlődik) ki. 
Ha nem azonos a támadáspont iránytengelye, vagy és a részecsketömeg egymást azonos 
téridőben keresztező útja a merőlegestől eltérő irányú, akkor 60 fokos, vagy ennél lényegesen 
kisebb irányszög eltérés, és azonos áramlási sebesség, (azonos fejlettség ezt viszonylag 
feltételezi) miatt, hidegfúziós egyesülés, barátság, és a közös cél felé enyhén eltérő, kisebb 
alkalmazkodást kívánó összetartás, és viszonylag lazább kohéziós, kovalens kötődés alakulhat 
ki. A kezdeti fizikai keveredésnek hamarosan az együttáramlók érintkező felületein kifejlődő 
vegyi (genetikai) kötése adhat erősebb kapcsolatba épülést, amikor egy vagy többszintű 
genetikai kereszteződés is létrejöhet az életben ettől kezdve egy ideig együtt életutazó részecske 
családoknál. Azonban nem csak egyenes, paralel és egymással összetartó irányok mellett lehet 
egymáshoz lassan közeledve hidegfúzióban egyesülni, barátságot, jó kapcsolatot, közös 
genetikai vonalat, fejlődési irányt, egyre nagyobb dinasztiát létrehozni, hanem íves és egymás 
felé hasonlóan lassan közeledő (megismerésre időt, és ezzel bizalomra okot adó) pályán 
áramlással is. A spirális pályán, életspirálon sokkal hosszabb az az útidő, amelyet 
életáramlásként ismerünk. Ilyen életpályán áramló sokrészecskés szervezetek sokkal több 
életeseményt képesek meg és átélni anélkül, hogy végzetes, a szervezési irányt is megfordító, 
határfelülethez érnének, szimmetriába kerülnének. Az élettudat, és az élet áramlása a torlódást és 
szimmetriát jelentő, eredményező életsíkok környékén és határfelületek között és lehetséges, 
amelyek rétegesen, és vagy merőlegesen helyezkednek el egymás mellett. Míg az egymáshoz 
közel, vagy egymás mellett lévő rétegek azonossága még elég nagy és a részecskéik egymásba 
átérő lehetősége létrehozza a kölcsönhatóképes élet és hatáscsere lehetőségét, addig az 
egymástól egyre távolabb lévő, egymástól akár többszörösen, több idegen réteggel elszigetelt 
szférák, élőrétegek között a kapcsolattartás, a lényegesen eltérő részecske sűrűség, az eltérő 
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életfrekvencián változás, a köztes rétegek eltérő áramlási rendezettsége miatt egyre nehezebb. 
Bár az egymástól távolabb lévő, nagy azonosságú szervezetek, miközben átlátnak az általuk már 
megismert azonosságú köztes élettereken, élőrétegeken, a távol lévő nagy energiaszintű mezőket 
fénylő, gyorsabban változó, nem átlátható csillagként észlelik, azonban ezeket olyan sikeresen 
szigetelte el, juttatta egyre messzebb egymástól az isteni szervezet, hogy ezzel a téridőben 
azonos fejlettségű, egymásnak konkurens szervezetek egymás kiirtása, elfogyasztása, az élet 
öncélúvá válása ritkán sikeres. Az életnek az egyik célja a szervezettség növelése, az 
élményekkel dús, kellően változatos, örömteli életváltozás isteni egyesült közös szervezetbe 
építése. Ehhez, mint a fán a leveleket meg kell osztani a teljes közösséget és a közös tőről 
fakadtakat egy központból szervezni, irányítani. Az Univerzum szerkezete is hasonló. Minden 
szervezet csak egy energiaáramlási eredő, biztos irányt ismer, az eredet tere felé, vagy attól 
elfelé, és mivel tartós kapcsolatot tart a közvetlen elődeivel, azok pedig a saját elődjeikkel, ezért 
a folytonosság, Ariadné DNS szálán visszafelé haladva eljuthatunk az eredet még el nem apadt 
forrásaihoz. Energiát és hatásokat adunk a felmenői elődi szervezeteknek, amelyek szintén 
energiát, adót és megszűrt jó hatásokat adnak a saját szervezetükben, vagy és azon kívül is élő, 
változó elődjeiknek, és így valamennyien hozzá járulunk a nagy közös isteni igazgatási 
szervezet fenntartásához. Ez a szervezet, a forrás, azonban időről időre folyton változik, és 
nemcsak hogy nem beazonosítható helyen és időben van, hanem benne van mindenben, ami él 
és változik, és egyidejűleg körülvesz mindent, ami benne, a részecske felhőjében áramlik. 
 
Az életidő relatív rövidsége nem teszi lehetővé a szervezetek nagyobb bonyolultsági fokig 
eljutását, nagyobb együtt élő tömeggé fejlődését, amely már azért is érdekes, mert a tömeg 
együttélését sikertelenül megszervező szervezetek nemcsak rövid idő alatt gazdaságtalanná, a 
környezetük által eltartandóvá válnak, hanem idővel, a túl nagy változás sűrűség miatt a szervezetet 
és a befolyásolt teret kitágító, a szorításából szétáramlóvá, melegfúziós eredőjűvé, és az adott 
változatból felbomlóvá fejlődnek. 
 
Az élet megismerte az élet jóját és megismerte az életváltozással járó rosszat is, amely 
megértése, a közös tudat egy fejlődi fokra eljutása után, elkezdte tudatosan kiválogatni magának 
az egyre jobb és egyre hosszabban tartó változási lehetőséget. Ez azzal a tudatfejlődéssel is járt, 
hogy nem jó a legrövidebb úton célba érni, és nem a céltól célig megérkezés, hanem maga az 
életutazás, és a sok jó élményszerzés a fontos. Ezt követően tudatosan törekedni kezdett arra, 
hogy az életidőt, a bonyolultság növelésére alkalmas időt, egyre jobban meghosszabbíthatsa, és 
az élőrétege határfelületei között megnyíló változási lehetőségben, ne jusson el azon 
szélsőségekig, amelyek az összeépült folyamatokat ellenkező irányultságúra fordítva a 
szimmetria inverz, szétáramló folyamatait is beindítják. Az élet egyik legfontosabb céljává, az 
élményszerzésre, tanulásra, tapasztalások gyűjtésére alkalmasabb életidő egyre sikeresebb 
meghosszabbítása vált. A fejlődés ez esetben juthat el azon nagy bonyolultsági fokig, 
amelyekben körutak gyűrűit átvágó sugárutak rendezett rendjében hatalmas galaxis városokban 
bonyolódik az elidegenedő, de egyre szabályosabban, sok kényszer között egyre 
szabályosabban, egyre isteni rendben élő élet, amely megtalálja az egyensúlyt az idő és a tér 
folyton változó tengerében. Ilyen analóg városmodellt tervezett e sorok írója, aki évezredekre, vagy és 
évmilliókra is képes előre látni és gondolkodni. (Lásd Moetrius idealizált, kicsit szokatlan, futurisztikus 
városrendezési tervét). Egy másik sorozatban bemutatjuk. 
Ez az egyensúly, az élőrétegben kialakuló keveredő felület, a szimmetriasík közvetlen 
közelében, arra közel merőlegesen az egyre kijjebb, vagy és egyre beljebb áramlásban 
megőrizhető, amelyen, mivel az idő spirálja nagyon sok rétegből, keringési menetből, fordulatból épül fel, 
nagyon lassan jut el a lehetséges legfejlettebb állapotra, az Isteni együttváltozás felügyeleti 
lehetőségére. Ha egy életforma, nem fejlődik túl gyorsan, sem túl lassan, ha megtartja az élet 
szimmetriáját, az együttfejlődés törvényeit, akkor e spirál pályán maradva nagyon sokáig 
egyenletesen fejlődve növekedhet, fokról fokra, időbeli eltolódásban együtt fejlődhet a belső és 
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a külsőbb rétegekben változókkal. Az életfolyamatban, a közös térben kialakuló 
időfolyamatban, a legfejlettebb hatásokat kicsiben kitermelő, centralizáló, kifejlesztő központok, 
e hatások korszerűtlenebb, de a még ismeretlen környezetben újnak számító változatait 
sikeresen továbbadják a hozzájuk képest kevésbé fejlett külsőbb rétegeknek. A toroidokba 
fejlődő almaszerű életáramlási szerkezetekben, a legkülső, pl. másban, az együttműködésben és 
a szeretetben, az azonosságban sikeres rétegek, ezeket a belső térrészekben már hiányban lévő 
hatásokat adják egyre beljebb a belső, fejlettebb, elidegenedett rétegeknek, fékezve azok 
túlfejlődését, megakadályozva az életspirál szerencsétlen, befelé tekeredő kereszteződését. 
 
Térjünk hát vissza a hidegfúziós életáramlás íves pályán, életspirálban is kialakítható rendjének 
a megismerésére. Elvileg a nem teljesen azonos támadás irányba egyesülő, de egymásra nem 
végzetesen kölcsönható részecske szervezetek impulzusba kerülése esetén, a szervezetek saját 
fordulata spíne megváltozik, és a kölcsönhatás során nagy eséllyel azonos kerületi sebességre 
fejlődhetnek. Ez a kicsi kerületű tömegből szerveződött részecskemező esetében nagy 
fordulatszámot, magas spint, saját perdületet eredményez, de a nagy tömegű, nagyméretű 
szervezeteknél a kisebb fordulatszám a nagyobb átmérőn, közel azonos, magas kerületi 
sebességet alakíthat ki. 
 
Gondoljuk át két, viszonylag a legrövidebb úton egymás felé áramló sokrészecskés szervezet 
impulzusba kerülési, és találkozási lehetőségeit, a lehetséges kölcsönhatások életre kifejtett 
különböző lehetőségeit.  
 
Az első ábrákon, az aurával körülvett, sokrészecskés szegény és központi tömegi tartalék nélküli 
szervezetek egymás felé radiális közeledését mutatjuk be. 

 
 

 
A 16. ábra a hidegfúziós, sokkal lassabb, a megismerésre, a bizalom kiépülésére időt és 
lehetőséget biztosító, (Kis herceg féle) egyenletesebb fejlődést, de ezzel együtt sokkal 
továbbtartó, kiszámítható, egyenletesebben változó életet, az élet nagyobb bonyolultsági fokra 
átlátható eljutását mutatja be. 
 
 

A közeledéskor torlódás alakul ki, amelyben a két 
szervezet közötti aura, a keveredés közben elfordul, 
ellenkező irányba áramlik, enyhe saját spin, nem túl 

nagy töltés különbség, enyhe vonzalom fejlődik ki. A 
két szervezet részecskéi izgalomba jönnek a pusztában 

találkozáskor, örülnek a másiknak, jó eseményt, 
élményeket hoznak egymás életébe, de a két közösség 

nem vegyül össze, bár egy-két egymással szorosabb 
kapcsolatba lépő pár azért kialakulhat. 

A fejlettségi eltérés különbsége nem 
nagy, magas kölcsönható képesség, de jó 
kommunikáció, és nagy életrugalmasság 
 
 miatt  a szervezetek részecskéi 
nagyobbrészt igazodva egymáshoz 
kikerülik egymást, végzetes impulzus, 
szaporodás nem, csak keveredés jön létre.
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Ha a szaporodásba kerültek száma, aránya eléri a kritikus tömeget, akkor a két szervezet a 
tartósabb torlódásban egyre jobban összekeveredik. Egyre több érzelmi kötés és kötődés alakul 
ki, amely nagyobb eséllyel közös térkeresést és vagy együttáramlást, vagy és közös letelepedést 
hoz létre. A felesleges és nagy tehetetlenségű, eltartandó központi tömeggel nem rendelkező, 
szegény, sovány szervezeteknek karcsúak a részecskéik, ezért egyrészt könnyebben elférnek 
egymás mellett, és mivel sokat dolgoznak, állandóan áramolnak, meg tudják őrizni a megfelelő 
életrugalmasságukat. A kovalens típusú, laza együttműködésből kifejlődő nagyobb létszámú 
közösség, állandóan sok, azonosan rugalmas kapcsolattal rendelkezik, ezért amikor egy 
veszélyes idegen, ellenirányú rendezettségű részecskefelhő közeledik, a közösség rugalmas, az 
egymástól elválni képes, függőség nélküli részecskéi, könnyedén szétválnak, változtatnak a 
kialakult életáramlási renden, az áramlási pályán. A szétváláshoz azonban el kell rugaszkodniuk 
egymásról, és ez belső, de mivel volt elég idejük megközelíteni, megismerni a másikat, ezért ez 
még nem nagy differenciálással jár. Amikor a számukra rossz kereszteződéshez, idegen 
szerveződéshez érnek, egyszerűen szétválnak a nagyobb szervezetet működtető egyedek, és 
engedik el és áthaladni a gyorsvonat sebességével közöttük elszáguldó centralizált, nagyobb 
fejlettségű, számukra rontó közösséget. Mint a meglapuló vadászok, szétszóródnak a 
környezetben és átengedik maguk között a túl nagy vadnak számító, esetleg őket eltaposó 
Mamutot. 
A másik lehetőség is járható, amennyiben az idegen szervezet belső biodiverzitása már nem 
megfelelő, és a belső folytonossága valamely szinten hiányos, akkor a szervezet folytonossági 
hibáin, mint tágas köztes téren áthaladnak a rugalmas szervezet, már elporladt, kisebb 
egyedekkel rendelkező, független részecskéi. Az egymástól eltérő, és kellően rugalmas 
szervezeteknél a szinte kölcsönhatás nélküli egymáson áthaladási lehetőség a természet része. 
Más azonban a helyzet, ha az egymás, vagy és közös cél felé tartó, idővel egyértelműen torlódás 
után egymásnak haladó részecske szervezet valamely élőrétegében, vagy és több rétegében 
nagyobb azonosságú, és egymással függőségi viszonyba kényszerült részecske közösségek 
élnek. Ilyenkor a belső rétegekben, a vezetésekben gyorsan felismert ellenérdek alakulhat ki. A 
kölcsönösen kialakult függőség miatt a szervezet nem tud szétválni, az életrugalmassága 
gyenge, ezért ha mind a két szervezet, a tudati, vagy a tömegi tehetetlenség, a kialakult függőség 
miatt a megszokott irányban tovább áramlik, az egymásnak menésből melegfúziós, nagyobb 
mélységben és sok rétegben, genetikailag is egymásba keveredő új minőséget létrehozó vegyes 
állapot, vegyület fejlődik ki. Ez esetben a már nem egészen hidegfúziós, nagyobb tehetetlenségű 
életáramlás melegfúziós következményt, párkapcsolatba épülést hoz létre. 

Amikor a két szervezet egészen közel ér, 
és a külső auráknál beljebb lévő, de még 
kellő azonosságú, folytonossággal 
rendelkező rétegek is összekeverednek, a 
két szervezet között enyhe impulzus 
alakul ki, amely az ellentétes irányú 
forgást, a spint felerősíti. Az egyik 
szervezet balra, a másik jobbra forgóvá 
válik, amely miatt az érintkező 
határrétegben és felületen lévő 
részecskéknek is lehetősége lesz 
megismerni a másik szervezet hasonló 
fejlettségű részecskéit. A két szervezet 
keringeni kezd egymás körül, és 
időfolyamatban közös nagyobb 
tömegszámú szervezetté fejlődik. 
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A következő 17. ábra a radikális (radiális) melegfúziós, gyorsan differenciálódó, gyorsan fejlődő 
melegfúziós megoldás szaporodást eredményező impulzusba kerülés néhány lehetőségét 
szemlélteti. 

 
 

gyermek, utód fogan, ezek kiszóródnak a környezetbe, ahol vagy közös, már vegyes közös 
utódba épülnek, vagy a nagyon eltérő genetikai másság miatt nem férnek össze egymással, ezért 
szétszóródnak a környezetben és elkallódnak, más szervezetek részecskéivé, részévé válnak. 
A két szervezet erősen egymáshoz kötődik, magas kerületi sebesség eltérés, a spin nagy 
rétegsebesség különbséget hoz létre, és miként a ma már terhes Vénuszban, két ellentétes 
irányba forgó, egymás mellett parallel, de ellentétes irányba áramló részecskéjű ionoszféra 
fejlődik. Mivel a nagy áramlási sebesség különbség van a közös szimmetria felületen, ezért 
nagyon magas az elporlódási, szaporodási arány, és állandóan semleges nemesgáz részecskék 
termelődnek, amely átláthatatlan, kevergő, gyorsan változó felhőbe burkolja a már egymástól 
elválaszthatatlanná válóan összekeveredő, egymásba gabalyodó két félszervezetet. A pár, a se 
veled, se nélküled mély szerelembe épül, és sokáig szétválaszthatatlan, genetikailag több 
mélységben összekeveredő kapcsolatba vegyül, és időfolyamatban közös, nagyobb tömegszámú 
gyorsabban fejlődő melegfúziós, ionizált, életpiramisba épülő nőies szervezetté fejlődik. A két 
szervezet aurája eltorzul, majd lassan közös életspirálba olvad össze, amelyben az esemény után 
sokáig lineáris folyamatban belsőleg összekeveredik, összeolvad. 
 
 
 
 
Mi a szentlélek? 
 
A szentlélek azon nemesgáz jellegű neutrinókból álló részecskefelhő, élettermék, amely az atya 
és az utód, a jelenben élő két dinamikusabb, nagyobb sűrűségű szervezetnek (élőrétegnek) az 
életlehetősége céljából, a két jelenben élő kiszolgálójává, tanítójává, nevelőjévé és 
energiaadójává válik. Ez lehet a leányból felnövő, anyává váló szervezet, az elöregedő, kitáguló, 
egyre kisebb sűrűségűvé váló melegfúziós, ki és szétáramló élőréteg, amelyből az energia és az 
energiahordozók a múlt felé fejlődő anyai rétegből, (szervezetből) a még fiatal, a hatásokat 
jobban és arányosabban elosztani képes utód szervezetekbe áramlanak át. A szervezetekből 
kiáramló, elöregedett idős részecskék, a környezet felé áramlásban torlódnak, szimmetriába 

Amikor a két szervezet egészen közel ér, és a 
külső auráknál beljebb lévő, de már nagyon 
eltérő áramlási rendezettségű, nagyon eltérő célú 
rétegek is összekeverednek, a két szervezet 
között erős impulzus alakul ki, amely nagyobb 
ellentétes irányú spint, erősebb töltöttséget hoz 
létre. Ez felerősíti az ellentétet, az impulzus 
sűrűséget, a nagyobb spin gyengíti a kötődést, 
növeli a kiszóródást, és a folyamatos központi 
súrlódásban állandó konfliktus, magasabb 
központi impulzus sűrűség fejlődik ki. Az egyik 
szervezet erősen balra, a másik jobbra forgóvá 
válik, amely miatt az érintkező határrétegben és 
felületen lévő részecskéknek, a gyors változás 
miatt nincs elég ideje megismerni egymást, csak 
futó kapcsolatok alakulnak ki, és bár sok  
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kerülve visszaterelődnek, de már az új párjukkal jönnek vissza, de a közben születet utódaik, a 
kicsi neutrinók, rendszerint előrébb érkeznek a kezdeti terében lévő szülői házakba. 
Ilyen szent lélek, a környezetnek energiaadó az elöregedő, felbomló vállalkozás, az elöregedő 
élőréteg, az elöregedő ember, és minden olyan szervezet, városcentrum, ország, amely 
elöregedés közben melegfúzióssá, az energiáit szétszóróvá és eltartandóvá vált. Az ilyen szent 
lélekként ismert szervezetek, az energiájukat és az életterüket átadják a fiatalabb, e térrel jobban 
gazdálkodni képes, vagy az isteni szervezettől több hitelt kapó, a talentummal még el nem 
adósodott utód szervezeteknek. Ilyen ősz állapotba kerülnek, a férfias, túlcentralizált, túlfejlett 
szerveződési állapoton már áteső, a jelen állapotán már túl és átfejlődő szervezetek, és minden 
más elöregedő élettermék, amely nemcsak átadja a helyét a térben a fiatalabb, a jelenben élő 
élőrétegnek, hanem miközben helyet ad a térben a benne új életre kelő vegyes szervezeteknek, 
energiát és anyagot is szolgáltat a belsejében és a környezetben fejlődő utódoknak a jövőbeni 
megerősödéséhez. Az ilyen elöregedett élettermékek, szervezetek, lebomló vállalkozások adják 
az energia kölcsönt, az anyagot és a lehetőséget a fiatalabb, életképes utód vállalkozások 
változásához, ha kell a megtisztuláshoz és a lendületbe jövéséhez. 
Miként a rozsdás, elégett, oxidálódott öreg acél és fémszerkezeteknek, az elöregedett 
szervezeteknek is az a megszokott, kialakult állapotuk, minőségük feladásával, át kell 
alakulniuk, meg kell tisztulniuk, ki kell égni belőlük a kisebbségnek, megfertőzötteknek, a 
minőséget gyengítő, a folytonosságot megbontó másnak számító oxidált részeknek ahhoz, hogy 
ismét nagyobb azonosságú, kellő folytonossággal bíró ionos szervezetként, megfiatalodott 
élettermékek részeivé válhassanak.  Hasonlóan a már túl sok kisebbséget tartalmazó, ezért 
határozatlanná és értéktelenné, cselekvő, és együttműködésre képtelenné váló szervezeteknek is 
differenciálódni szükséges, ha kell, meg kell osztódniuk, ki kell vetniük magukból a beléjük 
került másságot, meg kell tisztulniuk, hogy kellő azonosságú, nagyobb életrugalmasságú, 
egymást jobban megértő, de kisebb szervezetként, életképes állapotban maradhassanak. 
 
 
Az élet szervezeteibe befogadott részecskék egyharmada mindig kisebbségben van. Ők az 
öregek, az idegenek, a szegények, a szent lelkek, a lebomlók, mert ők adják a többség, a másik 
kétharmad fejlődési lehetőségének az árát. Amíg egy szervezetben a belső többség megfelelően 
tud differenciálni, az átlagos szervezetekből a fejlettebb egyharmadot, és visszafejlődő harmadot 
megfelelően tudja cserélni, az életváltozás lineáris rendben folyhat. Ha bármelyik szervezet 
elöregedés, vagy és egyéb ok miatt, már nem tudja a fiatal, legfrissebb élettermékeit a 
környezetbe, fejlett és kívánatos élettermékként, sikeres szervezetként, áruként eladni, 
eltávolítani, akkor a téridő rendjében a kialakult korábbi jó életcsere, hatáscsere arányváltozást 
szenved. A jó időszakok elmúltát jelzi, hogy a szervezetben az élet minősége elromlik, a 
szervezet előbb túlnépesedik, és amikor valamelyik fontos belső – külső arány a környezettel 
folytatott viszonyában felborul, az ilyen szervezet rugalmatlanná, szimmetria hiányossá válik. 
Ez azt is jelzi, hogy eljött az ideje a megújulásnak, a nemlineáris, gyorsabb fejlődésnek.  
Amikor a három egymás mellett fejlődő, de időben egymáshoz képest eltolt életritmusú 
alaptényező, élőréteg, az ereje teljében lévő, az életet korábban kezdő, a jelen legerősebb állapotából az 
elmúlás felé fejlődő atya, és a fiatal, a még csak leendő, a még nem elég erős, de még önmagát el nem tartó, a 
jelenbe fejlődő ígéret az utód rétege, valamint a már a tudatban legfejlettebb, már melegfúziós, lendülethiányos 
belső réteg, azaz a jelenben élők felénél többsége elöregszik, a közösség eredője energiát adóvá, a 
termelőképességben az igényekhez képest elégtelenné válik. Ilyenkor a harmadik, a náluk, 
korban és élettapasztalatokban, életimpulzus és esemény átélésében fejlettebb, pontosabban, az 
élet javát már leélő, elöregedő, a felbomlás felé fejlődő melegfúziós szervezetek válnak a 
közösségi energiaadóvá, szent lélekké. Ha az eltartandó többség fogyasztása nagyobbá válik, 
mint a térrészben termelők és a beáramlók hozott, megszerzett energiája, akkor eljön az ideje az 
életváltásnak, az energiaadás, a rotációs irány megfordulásának. Mivel a túl fiatal utódréteg 
többnyire még eltartásra szorul, de a leendő jövő, a fiatalság életerejének a leépítésébe megértetten egy 
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szervezet sem kezd, ezért az élet fogyasztásának az árát a már energiával, lendülettel nem nagyon 
rendelkezők, a lendületben és a fizikai erőhatásokban elöregedők lebomlása, lebontása adja. A 
természet rendjében az elöregedett, értéktelenné vált szervezetek lebontásra kerülnek, és az 
energiájuk, a szervezettség közben összegyűjtött anyaguk adja a későbbi fiatal új generáció, a 
bonyolultabb élettermékek továbbfejlődésének a lehetőségét és anyagát. A programot azonban, 
amely szerint e régi, de még használható életanyag más, új és korszerűbb, vagy és nagyobb 
bonyolultságú, nagyobb keresettségre tervezett élettermékbe, szervezetettségbe épül, a 
mindenkori legfejlettebb, domináns isteni többség szolgáltatja, amely meg tudja szerezni és meg 
tudja tartani a térségi, környezeti fejlődési előnyt és a gyártási programszállító dominanciát. 
Az a különbség a saját genetikai utódnak tekintett nagyobb azonosságú szervezet, a jövőt jelentő 
utódok, és az idegen kisebbségnek tekintett (mostoha) utódok között, hogy mindig a kisebb 
azonosságú kisebbség adja az árát a saját, nagyobb azonosságú, elfogultan, szubjektíven jobban 
szeretett utód érvényesülési, fejlődési lehetőségének. Miként Hamupipőke mostoha utódként, az 
adott családtól eltérő azonosságú idegenként arra kényszerül, hogy szétválogassa az élet eltérő 
termékeit, azaz dolgozzon, termeljen, az energiáját adjon, miközben a közös család által 
favorizált nagyobb azonosságú testvérei bálba mehetnek, társadalmi életet élhetnek, azaz 
élvezhetik az élet jó, napsütéses részét. Ez az élet kialakult törvénye, pontosabban csak az élet 
egyik oldala. Az élet azonban időbeli szimmetriát tart, és amikor az élet árát adó szent lélek, a 
sok szeretetet, és energiát adó állapot, a ki és a szétáramlás, a melegfúziós, nőiesebb, energiát 
adó életállapot, fejlődési időszak elmúlik, véget ér, az életkerék, a sors fordulásával elkezdődik a 
hidegfúziós, férfias, centralizáló állapot felé az átmenet kialakulása. Amikor egy élettér, a 
könnyed, melegfúziós részecskében kiürül, amikor már minden fontos energiáját, tulajdonságát 
leadta és a környezete számára, és az eltartása, a léte, a környezetnek terhessé, nehézzé válik, 
akkor e szent réteg a szervezete feláldozása árán táplálja az élőrétegében magára hagyott, az 
elrugaszkodása miatt besűrűsödő, megmaradó, ott maradó nagy azonosságú többséget, az 
utódait. Az eltávozás is energia leadással jár, azaz a lendületüket és az életenergiájukat már 
többségében leadó részecskék, mielőtt egy időre (néha végleg) elhagynák az addigi változásuk, 
az addigi legnagyobb azonosságuk színterét, még egy, többnyire hattyúdalként ismert kivirágzás 
lehet a sorsuk, amely során belül már végzetes impulzusba kerülnek. Ez csillagszinten a 
szupernóvává válás, növényi szinten a virág megjelenésével kezdődő differenciálódás, amikor a 
virág szirmain kifelé el és a közös térből kiáramló részecskék elrugaszkodása, az impulzus 
központban a környezetnél nagyobb, már anyagibb sűrűségű életmagot termel. Ilyenkor a 
környezetbe elrugaszkodók, a nekik az elrugaszkodást nehezítő már anyagi sűrűségű 
energiáikat, a hagyatékaikat itt hagyják az utódaikra, a környezetükre, a róluk befelé, az anyagi 
létezés felé elrugaszkodó, tehát tovább sűrűsödő részecskéknek átadják a maradék energiáikat, a 
hagyatékaikat, a maradék lendületüket. A differenciálódó esemény ki és szétröpíti az eddig 
kisebb, de az anyagi terhek elhagyása után a környezetben lévő azonos, anyagiakban 
szegényebb, így már kellő azonosságúvá váló rétegek felé a ki és szétáramló részecskéit. Ezek a 
más térben betolakodóvá és némileg idegenné váló szervezetek azonban nemcsak lendületet és 
energiahitelt adnak az elhagyott utódaik nagyobb életnyomásra kerüléséhez, hanem kifelé és 
szétáramolva, - mint a virágpor, mint az élet gyümölcsei- a kiáramlásuk után nagyobb genetikai 
azonosságúra, elfogadóbbra hozzák a környezetet. Az energiát kapó utódok a hagyaték és az 
energiakölcsön átvételével többnyire megerősödnek, miközben a nagyobb azonosságúvá és 
erősebbé, több hitet is kapóvá válnak. Az idegen környezetbe, a külső rétegekbe ki és szétáramló 
szent lelkek, (a korábbi élőrétegüket kifelé elhagyó részecskék) - akik az árát és a lehetőségét 
adják az utódaik anyagi energiasűrűségben továbbfejlődési lehetőségének, - a kiáramlás után 
egymástól is elidegenednek, eltávolodnak, szétáramolnak, elszakadnak a korábbi folytonosságba 
épült közösen szervezett állapotuktól. A külső és energiahiányosabb, pontosabban kisebb 
azonosságú térrészekbe, a gyorsabban változó anyagi valóság épülésében tapasztalatlanabb szervezetekhez 
információt, és melegfúziós hatásokat is szállító ki és szétáramló részecskék azonban nem 
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áramlanak a végtelenségig, csak a következő, az áramlási irányukra merőleges irányú 
potenciálgátak határfelületéig, ahol torlódnak a velük szemben (a korábbi áramlási irányukhoz 
képest befelé áramló), kellő téridős azonosságú (fejlettségű) részecskékkel. A szétáramlásban 
előbb hidegfúziós vonzalom épülhet a velük azonos irányban áramló, a paralel áramlás által a 
megismerésre lehetőség adódó, ezért már kellő azonosságú, analóg szervezetekkel, majd közös 
torlódásban az utak ismét elválnak, és a kialakult együttáramláshoz, a közös áramlási irányhoz 
képest ismét elterelődések jönnek létre. Az új életsíkhoz, határfelülethez, potenciálgáthoz érkező 
már kellően rugalmas részecskék engednek a tisztítótűzből érkező Kupidó részecskék gyenge, 
de folyamatos rábírásának és miközben elterelődnek, az új életáramlási irányban hamarosan 
azonos irányba tartó új párokra, új társakra találnak. Eközben a még nagyobb és már tehetetlenül 
összefonódott, nehézkes döntésmechanizmusúvá fejlődött, elöregedett, megmerevedett 
szervezetek, azonos irányba tovább áramolva hamarosan az élet egyik tisztító tűzébe, a 
kényszerváltozás alól felszabadító térrészbe érkeznek, ahol még kisebb egységekre tovább 
bomlódva másoknak utat mutató kisebb, szabadabb, a kevésbé telített, a járható életösvényeket 
az őket követőknek megmutató elöljárókká, útmutatókká válnak. 
Az életkerék forgásával, a kisebb alszervezeteknek az életterükön belül környezetet adó nagyobb szervezetek 
más környezetbe kerülésével, a külső környezet megváltozásával, melegfúzióssá válásával azonban a 
már túlszaporodott, és az ilyen nagyobb változássűrűséget nem jól viselő, elporlódottabb, 
érzékenyebb, túlcentralizált, eddig az élet védett állapotát élvező szervezetek is kaotizálódnak, 
és megkezdődik bennük is az átalakulás, a szent lélekké, energiaadó szervezetté válás. Amikor 
egy a (nagyanyai, rokoni) környezetbe ékelődött, de ott a melegfúziósabb nagyobb energiaszintű 
szervezett élettérben idegennek számító szervezet túlcentralizálódik, az átlagosnál nagyobb 
sűrűségűvé, ezzel meghatározó többséggé válik a saját életterében, akkor a gravitációs eredő, a 
továbbfejlődési vágy egyre közelebb hajtja egy eddig eltérő életsíkon keringő, még nagyobb 
változássűrűségű, az új állapotában nagyobb azonosságú szervezethez. A megváltozó állapotban 
a másfelé fejlődőkkel csökken az azonossága, de azzal, hogy a nagyobb sűrűségre fejlődött, az 
ilyen szervezetekhez képest csökken a mássága, azaz felerősödik a vonzalom a fejlettségének 
megfelelő idegenebb, addig ismeretlenebb szervezetekhez. A növekvő azonosság miatt csökkeni 
kezd az ellentét és a taszítás aránya, növekedni kezd a gravitációs vonzalomként ismert erőhatás. 
Ha a környezetben változó térszereplőbe, életbuborékba folyamatosan és a többségben idegen 
részecskék épülnek be, akkor a másság differenciáltabb vonzása és taszítása is felerősödik. Ha 
azonban folyamatosan a külső rokoni környezetből származó, nagyobb azonosságú részecskék 
épülnek be többségben, akkor nő a térrész, a szervezettségének, a térszerkezeti és genetikai 
azonossága, és ennek az aránynak az átlagostól, a korábbi állapottól elromlása taszítólag hat a 
szervezetekre az életverseny növekedése miatt. Az a nő, amely egy társaság üdvöskéje, 
egyedisége, az azonnal elhagyja ezt a társaságot, ha hozzá hasonló, analóg nőt, neki nagy 
konkurenciát vesz be a csapatába. A nagyobb azonosságú szervezetekben azonos alszervezetek, 
azonos gondolatok keletkeznek, az élettermékeik, az ötleteik nem elég változatosak, nem elég 
fejlődő képesek. A nagy azonosságú nők, azonosan hordják a hajukat, hasonlóan festik ki a 
szájukat, a szemüket és könnyen megeshet, hogy egy közös rendezvényre azonos színű, fazonú 
ruhába öltöznek. Ezt még abban az esetben sem bocsátják meg egymásnak, ha még véletlenül 
sem volt tudomásuk a másik választásáról, készüléséről. Ha viszont túl sok a másság az 
idegenség, akkor az együttműködő képesség látja a kárát, a nagyon idegen szervezetek sokszor 
annyira mást akarnak, hogy a részecskéik nem értik egymást, és ez esetben a nagyobb 
energiaszintű, kellő másságú szervezetek sem tudnak egymással egyet érteni. (Ezért kell a 
kiterjedt rokonság Ál Capone sikeréhez). Tehát a szervezeti másság és azonosság relatív 
egyenlő aránya nagyon fontos az élet által folyton igényelt szimmetria megtartásához, de 
ha túl naggyá alakul, akkor súlyos határozatlanság és cselekvőképtelenség fejlődik ki. Ez 
az arányos kellő másság, a termeléssel arányos elosztást, és az életidővel, a belső tömeggel is 
arányos fogyasztást tételez fel, igényel. Valójában az egyre fejlettebb rokoni (környezeti) 
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szervezetekbe beáramló, hidegfúziós, (a szervezeteket sűrítő, nagyobb tömegsűrűségbe építő), 
többségükben idegen (vők, menyek, betársulók, betelepülők,) alszervezetek hozzák létre a 
megfelelő idegen sűrűséget. Ez a közelben lévő legfejlettebb, nagyobb változássűrűségű, a 
környezetét és a rokonságát energiával támogató szervezet felülíró vonzalma miatt nem izotróp, 
azaz bármennyire is 4-5 számjegy (helyérték) pontosságú, valójában 10 - 5. hatványa felett már 
nagyon nagy különbségű. A fejlődés, a nép és a közelben változó nagyobb azonosságú részecskesűrűség 
növekedése tehát nemcsak differenciálja a lokális korábbi sűrűség különbséget, hanem egyre 
csökkenti azon különbséget is, amely a fejlődő szervezet, és a hozzá a térben a legközelebb lévő, 
de nála fejlettebb és kellő azonosságú rokoni (felmenői) szervezet között van. A hidegfúziós 
férfias, nagy részecske sűrűségűvé váló életbuborék genetikai és fejlődési azonossága is nő, ami 
miatt megnő a teret leárnyékoló szervezetre ható vonzalom, és elkezdődik, felerősödik a rokon 
szervezet felé a közeledés. A férfias, megerősödött, magát elbízó vadász ekkor nemes nagyvadra, egy nagyon 
magas változássűrűségű, az energiáit ki és szétszóró állapotban változó fényes dámára vágyik, aki már hasonló 
állapotban van a sok szeretetenergiát sugárzó anyjához. Más aspektusból azonban a nemi és állapotbeli 
különbség nagyon is megnövekszik, mert a nagy energiasűrűségű, az élettermékeinek 
elhelyezési lehetőséget, környezetet, fogyasztó, befogadó teret kereső férfias szervezet nagyobb 
szabad betelepítésre is alkalmas térre, (életbuborékra) vágyik, miközben a fuzionálható 
energiakészletének a végét járó melegfúziós nőies szervezet éppen energiát és fejlett 
életprogramot hozó nagy energiasűrűségű, a dolgait még megfelelően szervező rendezettebb 
szervezetre vágyik. A másság és az azonosság tehát csak változik, egymáshoz képest a 
minőségében és az arányaiban cserélődik, más aspektusból nő, és a különbség adta vonzerő 
növekedése, (az azonosság taszításának a csökkenése) miatt megkezdődik, felerősödik az 
egymás felé közeledés. Ez a megszokott irányok megváltozásával jár, és az addig rendszeresen 
egymás mellett elmenő életbuborékok, szervezetek kiszámítható életpályája megváltozik, és ha 
kölcsönösen egymás vonzásába kerülnek, akkor egyszer csak megváltozik a kiszámított áramlási 
irány. Ez várható néhány évtizeden belül, amikor soros látogatója lesz a Földnek. Ha a nagyobb 
tömegű hegy nem megy Mohamedhez, mert sokkal több kötelék kapcsolja az adott élethelyzetéhez, akkor 
a Mohamed megy a hegyhez. A kisebb tömegű, férfiasabb szervezet (genetikailag is) egyre 
távolodva az Origót jelentő kezdőpontjától, az anyjától, a megszokott életáramlási pályáktól, 
egyre nagyobb közeledésbe kezd a rá már az anyai szervezetnél is egyre nagyobb vonzalmat 
gyakorló (ható) melegfúziós állapotban lévő életbuborékhoz, a Föld esetén pl. egy csillaghoz. 
Valójában annak nagyobb az esélye, hogy a Földet 2029-ben megközelítő aszteroida áramlási 
iránya a kiszámítotthoz képest a Földközelben megváltozik, és egy pont után, amikor a szerelem 
tüze lobban, letér a kiszámított pályáról, és a Földhöz közelebbi pályára térve hamarosan 
megtermékenyíti a neki csodálatos nőt. A bolygónk esetében ez egy olyan az ekliptikával bezárt 
keringési szöghöz képest, megfelelő kölcsönhatóságot biztosító, egy kicsit más életsíkon 
keringő, a csillagfejlődésben előrébb járó, szervezethez (keringési síkjához) közeledésben 
nyilvánul meg, amely egyre nagyobb körökben keringve az életfejlődés és az életáramlás 
szabályai szerint egy téridőbeli határfelülethez (esemény időponthoz) közeledő szervezetté 
fejlődik. Két lehetőség van a megtermékenyüléskor, vagy a Földet termékenyíti meg egy ehhez 
képest férfiasabb aszteroida, vagy a Föld lesz a megtermékenyítője egy nála már 
melegfúziósabb, elnőiesedett nagyobb bolygónak, vagy és csillagnak. Mind a két esetben súlyos 
vendégre és gyors látogatókra számíthatunk. 
Annak is van esélye, hogy e keringési síkon egy addig általunk nem felfedezett, vagy és az 
ekliptika túloldalán keringő, esetleg a téridőnkön átvonuló Nyilas galaxis térbolydulást okozó 
valamelyik csillagjának a bolygó, vagy aszteroida állapotú utódjához, alszervezetéhez tartozó, 
kellően nagy azonosságú, de még elégséges azonosságú, hozzánk képest ellentétes nemi 
állapotban, nagyon nőies, vagy éppen hozzánk képest erősen férfias minőségben lévő szervezet 
lesz a hódító és a megtermékenyítő. Ez a jelen állapotfejlődése esetén a kisebbet változtató 
lehetőség, mint ha a bolygónk termékenyít meg egy hozzá képest sokkal melegfúziósabb 
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állapotban lévő, nagyobb tömegű csillagszervezetet. Ez utóbbi, sokkal nagyobb változást 
(fejlődést) hozhat a kiszámíthatatlan, nekünk kaotikus változássűrűséget is létrehozó 
megtermékenyítő aktus során. Azonban az sem lehetetlen, hogy egy bennünket megszédítő 
megtermékenyítő kisebb és férfiasabb Adonisz típusú aszteroida hatása adja meg azt a plusz 
löketet, amely a hatalmas potenciálgát átlépéséhez, a továbbfejlődéshez szükséges, amelytől a 
pályát és életsíkot is váltó Föld átkerül egy másik életsíkba, és egy másik, nagyobb vonatkozási 
rendszerben energiaadó, befogadott kisebbségi állapotba kerül. (Egy gondolatig ide tartozik az 
a végtelen felé vezető következményrendszer megemlítése, hogy (a láncreakciót elindító) az 
aszteroidás megtermékenyülés hatására kaotikussá váló, gyorsan fejlődő bolygó ez esetben 
bezárul más kisebb megtermékenyítésre képes szervezetek előtt, de ez nem zárja ki nagyobb 
energiaszintű, más fajhoz, alfajhoz tartozó fogyasztóval párkapcsolatba épülés, vagy és az 
elfogyasztás bekövetkeztét. Tehát a megtermékenyített fűfogyasztót, ha teheti, az éhes ragadozó 
még elejti, bekebelezi. A fajtársával történt megtermékenyítés, a párkapcsolatra lépés ténye csak 
a saját fajtársaival további párosodást akadályozza meg, de nem az idegen ragadozók 
prédájává válást.) Tehát egy nagyobb tömegű, nagyobb változássűrűségű, a végzete felé már 
lendületesen fejlődő bolygónyi szervezetet eltéríthet, vagy-és a végzete felé is segíthet a 
megszédítés, vagy és a megtermékenyítés ténye. A férfias nagyobb belső feszültségű állapot 
csökkenése, elvesztése, a nagyon nőiessé válás azonban csökkenti a rá a fogát fenő melegfúziós 
csillagszervezet szerelmi étvágyát, azaz ha a királyi nagyvad, dáma tudomást szerez a kiszemelt 
társ fiatal szeretőjéről, lehet, hogy elmegy a nemi gerjedelme, de lehet, hogy megjön a táplálékra 
felgerjedő étvágya. 
 

A normál és lineáris fejlődés része, hogy a kezdetben nagy azonosságú, a saját életterükben 
monopol, többségi helyzetben lévő szervezetek, folyamatosan idegen, ezért tartósabban 
kisebbségben lévő, maradó alszervezeteket, betelepülőket, dolgozókat, idegen családtagokat 
fogadnak be, építenek magukba. Ezeket a betelepülőket, az el és befogadottakat a közös 
szervezet, az életáramlási rendezettség szabályaira megtanítják, miközben a szervezet átlagos 
változtató képességét növelő új tagok, (részek) energiáját is hasznosítva az apa és az utód 
állapotú réteg, a közös családi szervezet, a betelepülők lendület energiával ellátva békésen 
továbbfejlődik. A fejlődés része azonban az is, hogy az egyre több befogadott idegen (al) 
szervezettel, a belső (genetikai) azonosság csökken, és az idegenbe kiküldött, kiáramló saját 
azonosság egy részének az elveszése, a megbízhatóbb, nagyobb azonosságú változtatóképesség 
csökkenése is ezt a folyamatot erősíti. Ez az egymással szemben haladó kettős folyamat, 
hosszabb távon a nagyobb azonosságú életterek, környezetek azonosságát, és az élettérben 
növekvő mennyiségű, arányú idegen betelepülők, az együttáramló közösség által elfogadott, 
eltűrt, vagy csak elviselt élet szabályait módosítva megváltoztatja. Az ellentétes arányú 
változásban a szervezetten együttváltozó közösség a többségét és a sokáig sikeresen megtartott 
dominanciát, a saját életterében egy idő után elveszti az érvényesíthető akaratát. Ezzel az 
életteret korábban uraló, addig domináns többség, kisebbségbe kerül a saját miljőjében, a 
szervezetében, és az időközben többségbe kerülő idegenek kisebbségévé fejlődik. Ez 
megváltoztatja az együtt élő közösség fejlődési akaratát, az életfejlődésként ismert célját, a 
megszokott életáramlási célokat. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy az uralkodó 
többségnek sokszor már csak jóindulattal nevezhető réteg, részben a belső ellenzék gátja miatt is 
egyre nehezebben tudja a környezetbe juttatni, versenyképes élethelyzetbe fejleszteni a saját 
menedzselésű élettermékeit, azaz a közös gazdaság eltartó ágazatát. Ha pedig egy szervezet 
túlnépesedik, és nem tudja az átnevelt, a saját rendezettségére szoktatott szervezeteit és 
élettermékeit a környezetben, - azok versenyképtelensége miatt – megfelelő arányban eljuttatni, 
akkor a kiáramlás (az export) az élettermék kivitel kisebbségbe jut az importtal szemben. Ez 
miatt a környezettel folytatott viszonyában, a szervezet energiában egyre kisebb, beáramló 
haszontalan fogyasztást növelő árukban egyre nagyobb sűrűségűvé fejlődik, majd 
menthetetlenül az azonosságában, a túlkínálatban túltelítődik. A rossz eredőjű arányváltozásnak 
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az a másik következménye, hogy az ilyen szervezetben az eltartottak száma, aránya az eltartók 
aránya fölé kerül. Ez lerontja a szervezet eltartó és energia termelő képességét, gazdasági 
egyensúlyát, és az ilyen szervezet ezért egy idő (változási egység mennyisége) után függőségbe 
kerülve többletfogyasztóvá, és fokozottan importra kényszerülővé válik. A gazdaságát 
visszafejlesztő, az exportjában versenyképtelenné váló, egyre kevesebb jó és korszerű minőségű 
életterméket létrehozó szervezetekbe, - kellően nyitott határok esetén – a folyamatos fejlődési 
igényre beáramlik az import, a környezetben jobban, olcsóbban és korszerűbbet, vagy és csak 
mást, haszontalan bóvlit termelő vállalkozások feleslege, árudömpingje és élettermékei.  Ha a 
kialakuló élethelyzet miatt a belső fogyasztás, az eladott termékekhez, az értékesítéshez, a 
kivitelhez képest megnő, a méretétől és az energiaszintjétől függetlenül minden szervezet 
túlfogyasztóvá válik és a gazdasága az energiában törvényszerűen lemerül. Ha a 
belkereskedelem és a külkereskedelem aránya, a termelők és a fogyasztók, - a szervezetek legyenek 
azok egyének, családok, vállalkozások, ország, vagy és szövetségi rendszerek, élőréteg szervezetek, vagy bolygók, 
azaz bármilyen méretű és tömegszámú életbuborékok, - egymáshoz képesti aránya elromlik, az ilyen 
szervezet gazdaságtalanná, és az egyensúlyában egyre nehezebben fenntarthatóvá válik. Az 
ilyen szervezetek szükségszerűen eladósodnak a nekik baráti segítséget, árut, élelmiszert, nyersanyagot 
vagy gépeket, esetleg változtatóképes részecskéket, vagy és tőkét, energiát adó környezetnek, és a korábban 
jó energia beáramlási egyenlegük, a szervezetségnek rossz, energia kiáramló eredőjű egyenleggé 
fejlődik. Ez azt eredményezi, hogy a leadott eredményükhöz képest alulfizetettek, azaz a jó és 
valódi többlettermelők idővel elhagyják az ilyen elöregedő, szimmetriát vesztő, rosszul elosztó, 
őket az érdemeik szerint nem megfelelően megbecsülő szervezetet. A leadott talentumnál 
jobban megfizetettek, a saját bekerülési költségeiket sem kitermelők, a tehetségtelenebbek, a 
kevésbé szorgalmasak, és a még fejletlenebbek, a nyereséget nem termelni képesek, a 
fogyasztók, a támogatásra szorulók, a még túl fiatal, a még neutrálisok, és a már túl öreg, már 
neutrálisok pedig maradnak. Ez a rossz eredőjű fejlődés minden szervezet elöregedését, 
megújulás képtelenség esetén, a halálát okozza. Ez az ellenkező irányú fejlődés olyan olló közé 
szorítja az ilyen állapotba, fejlődési eredőre jutó elfogult szervezetek gazdálkodását, hogy az 
ellenkező igényeknek meg tudjanak felelni, egyre jobban ütik, hajtják a gazdaságot még húzni 
képes ágazatokat, alszervezeteket, miközben rendszerint továbbra is kiemelten támogatják a 
saját, nem mostoha, ezért és a nagyobb genetikai azonosság miatt szubjektív érzésekkel is 
megkülönböztetett gyermekeiket. Az ilyen rossz, befelé haladó spirálba kerülő gazdaság az 
összeomlás felé fejlődik, és az ilyen szervezet, amelynek ennyire rossz irányba halad, (fejlődik) 
a gazdasága, idővel törvényszerűen a környezete prédájává válik. 
 
A nagyobb változássűrűségű, kaotikus környezetbe kerülő élettér szereplői olyan 
változássűrűségi átalakulásnak válnak részesévé, amelyben az elkényelmesedett, a környezet 
dolgait már rosszul szervező elöljárók nem tudnak tovább energiát begyűjteni, centralizálni, 
(kellő különbséget kialakítani) és a változatlan étvágyukban az idegen energia begyűjtése helyett 
a saját energiát adó kisebbségüket, az aranytojó tyúkot kezdik fogyasztani. Ilyen kifelé fejlődni 
nem képes szervezetek, miután elfogyasztják a saját energiaadó rétegüket, vagy alkalmas 
párkapcsolatra lépnek, vagy szükségszerűen kaotizálódnak és bomlásnak indulnak. Mivel az 
elkényelmesedés miatt az ilyen szokatlan, túl gyorsan változó környezetben, az ehhez, és az 
izotróp térállapothoz nem szokott (kivételezett energia dotálással fenntartott) szervezetek nem 
tudnak megélni, nem tudják a már nem versenyképes élettermékeiket, a nem tiszta versenyhelyzet 
miatt visszafejlődött, elkorcsosult utódaikat a versenyképes élettermékeket igénylő környezetben 
fenntartani, ezért a nagyobb energiaszintű támogató (a Földnél az egyik apai csillag) 
eltávolodásával, a helyi és a kivételezettséget fenntartani képes források, hatások leapadásával 
az élet helycserét és állapotcserét hajtanak végre. 
 

A valódi versenyhelyzetnek, a minden  lehetséges hatásnak, az izotróp állapotoknak addig kitett, 
nem kivételezett, nem elkényeztetett szervezetek ezen idő alatt megtanulnak a számukra 
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mostoha körülmények között is életben maradni, fejlődni. Ez azon élethelyzetet hozza létre, 
hogy miközben az izotróp, - minden lehetséges rossz hatásnak kitett - térben felnőtt, megerősödött 
élettermékek, utódok, megtanulnak küzdeni, helytállni, valódi éles versenyben is saját erőből 
érvényesülni, addig az addig támogatottak, a saját erejükre és tudásukra teljesen nem 
kényszerültek hozzájuk képest eredménytelenné, és legyőzhetővé válnak. Így lesz az 
utcagyerekből felnőtt, az élet szabályait az utcai környezetben megtanuló szegény gyermekből később 
mindenre elszánt üzletember, sikeres milliomos, miközben a genetikailag elkorcsosult belterjessé váló 
gazdag (volt nemesi) rétegbeli családok utódai visszafejlődnek, eltékozolják az elődeik által gyűjtött 
vagyont.  
Amikor egy szervezet, már nem képes a befelé áramlásnál, (az importnál, a betelepülésnél) 
nagyobb ütemben kiáramoltatni a környezetbe a saját élettermékeit, az utódait, mert azok vagy 
nem elég fejlettek, vagy nem elég a tudásuk, a környezetben éppen szükséges képességük, akkor 
a szervezett életterük szükségszerűen egyre nagyobb (áru) tömeg számúvá fejlődik. Miközben a 
környezetből beáramló részecskék továbbra is folyamatosan érkeznek a számukra idegen, de 
érdekes és jó lehetőségeket ígérő élettérbe, eközben a hazai szaporulat, élettermék termelés 
versenyképtelenné válva egyre eladhatatlanná válik, a mind korszerűtlenebb élettermékeket 
egyre nehezebb elhelyezni a nagyobb tudású környezetbe. Pl. az elbutuló, az átlagos tudásában 
visszafejlődő átlagos amerikai állampolgár azért tudott az Európainál sikeresebbé válni, mert a 
szervezett környezet igényelte a sokféle tudással nem terhelt, ezért az egyedi képességben, a speciális 
fejlődésben sikeresebb, bár kisebb sokféleséggel rendelkező szervezeteket. Amíg a környezet 
szervezettsége megfelelő volt ezen irányú szakosodáshoz, az összetett tudásban felszabaduló elmék a 
speciális résztudás felé fejlődhettek, és a sikeres szervezettség, ezt sokáig megfelelő életpiramisba, 
nagyobb szervezetbe építette.  
A nagyobb szervezeti függőséget eredményező specializálódás azonban csak akkor lehet 
sikeres, ha mindenki megfelelően teszi a dolgát, ezért nem kell mindenkinek minden kicsi 
részlettel foglalkoznia. Amerika szinte észre sem vette, hogy majdnem megvalósította a teljes 
foglalkoztatást, az egymásban vetet bizalmat a megvénült Európánál sikeresebben építette fel. 
Miközben ma Magyarországra éppen az jellemző, hogy az orvos és a tanár nem tudja sikeresen, 
elmélyülten űzni a tevékenységét, hanem három, négy mellékállást kell vállalnia, hogy életben 
maradjon, és ezért már nem jut ideje gyógyítani, orvosolni az élet bajait. A tanár, biztosítást 
árul, parkoló őrnek megy, és közben nem ér rá tanítani, a jövő nemzedékét megfelelő tudati 
állapotba hozni. A tevékenységében a legjobb vállalkozó, sikeresen feltalált, kifejlesztett új 
termékre specializálódás helyett, sokféle egyedi és ezért gazdaságtalanul előállítható 
részterméket gyárt és elaprózva magát egyéni igényeknek szolgáltat, hogy életben maradjon. 
Mindenki mást végez, mert elveszett a közbizalom, a munka és a létrehozott eredmény, a másik 
megbecsülése, ezért elveszett a másik szervezetekbe vetett bizalom, és az eredményesség is. Az 
életidő nem teszi lehetővé egyszerre sok ellentétes igénynek megfelelést, a kialakult állapotban, 
minőségben életidő, és tér csak egy van. A legjobb orvosok nálunk nem gyógyítanak, a legjobb 
szakmunkások, nem szerelnek, a legjobb tanítók nem tanítanak, hanem mindenki mást, 
kényszercselekvést végez, és nem az vállalkozik, aki becsülettel ért és a szívét és a lelkét is adja 
hozzá. Lehetsz akár a világ legjobb elméje, a világ legjobb vállalkozója, írója, tudósa, de hiába 
vagy tisztában a szükséges ismeretekkel, a szükséges tevékenységhez hiába értesz, mások 
végzik a Te dolgodat és Te azon másokét, amelyekhez éppen nem értesz. A szervezettség 
kudarca, a rosszul szervezett káosz, Bábel zavara példásan működik ma Magyarországon. 
 
Amikor a középiskolák százezer számra ontják ki az élettérbe, az izotróp környezetbe az addig a 
széltől is védett, segített, csak tanulással foglalkozó utódokat, addig a szegényebb családoknak a 
tudatban kevésbé fejlett gyermekei már az izotróp környezetben az élet valódi szabályait, 
állapotait tanulják, gyakorolják. Az élettérbe évente kiáramló, sok változtató képességgel, de 
még csak általános tudással rendelkező energiahordozók, hatalmas energiahullámokként 
érkeznek a környezetbe, amelyben egyszer-csak utolérik a náluk korábban indulókat, az előbb 
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az élet izotróp valóságába kiáramlókat, és bár sokan a főiskolák és az egyetemek kivételezett 
szeretetét, anizotrop védett környezetét élvezhetik, előbb utóbb ők is kikerülnek a valóság 
nagyobb részét tartalmazó környezetbe. A speciális tudást-szerzőket, azonban ma rossz és 
képzetlen, a valóságtudatban elmaradt tanárok tanítják, akik eleve nem azt a tananyagot, tudást, 
és meggyőződést adják át a tanulóknak, amelyre azoknak az izotróppá váló, határtalan 
környezetben éppen szükségük lesz. A segített állásokba, és a védett helyekre bekerülők 
továbbra sem tapasztalhatják meg a teljes valóságot, ezért egyre elfogultabb, látszólagos 
valóságot ismernek meg, amely miatt a szakterületükön esetleg kiemelkedővé, de az élettudás 
eredőjében, sok esetben tapasztalatlanná, korlátozott tudásúvá, de a környezetben tanulókhoz 
képest eredménytelenné, és sikertelenné, végső soron versenyképtelenné válnak. Hiába a sok 
tanulás, ha az régi, túlkonzerválódott dogmákból fakad, ha a friss valódi tudás nem tud az élet 
felszínére kerülni. 
Ha egy nagyobb részecsketömeget sokáig sikeres együttváltozásban tartó szervezet sikertelenné 
válik, ha már elfogyasztotta a szervezet az aranytojást tojó, sok és jó ötletet, fiatal friss és 
szellemes életterméket kitermelő alszervezeteit, akkor, miként az eltört vázát sem lehet már az 
eredeti állapotba visszaépíteni, hasonlóan a lepusztított, kifosztott, semmivé tett gazdaságot sem 
lehet az egyik napról a másikra visszaépíteni. Ha már nincsenek jó tanítók, ha már nincsenek a 
szakmájukhoz értő szerelők, mérnökök, irányítók és szervezők, illetve akik még vannak, azok 
nem ott és nem azt végzik, amiben a köz érdekében is sikeresebbekké válhatnának, eljön az idő 
és a szervezettség válsága. Ilyenkor hatalmas infláció, elértéktelenedés, és pénzromlás, az 
értékcsere romlás jelzi, hogy nincs mit a szükséges dolgokra cserélni, és az eladható 
élettermékeket már nem termelő nemzet egyre aluldotáltabbá válik. A pénz és a közerkölcs, a 
megbecsülés és a tényleges életértékek romlása, az elosztás és a haszon hiánya, a még meglévő 
korábban megtermelt javak rossz elosztása romlásba viszi a nagyobb szervezeteket, és 
szuperinfláció fejlődik. Ami azonban az egyik irányban az elődök és a szent lélek 
feláldozásával, az addig kiemelten támogatott idősebb rétegnek adott juttatások drasztikus 
megvonásával jár, az megnöveli más természetes értékek lehetőségeit. A munkanélkülivé váló 
rétegeknek egyre több idő jut a gondolkodásra, a hogyan tovább élet kitalálására. Az éhség, a 
kényszer nagy úr, amely serkenti az elmét, és gyorsabb gondolkodásra készteti a melegfúziós 
szervezetekben elkényelmesedett, de belül jó életprogramokat-ismerőket. A sokszor évtizedek 
óta dédelgetett jó ötletek, a találékony gondolatok előkerülnek, és hamarosan készen áll a 
megnyugodott, megpihent, rendezetté váló tudat, az energiával rendelkezőkkel kooperációra, a 
kiegyezésre, a közös szervezetbe épülésre. Ha a jó életprogram, és a jó ötletet, a gazdasági 
lehetőséget sikeresen megfinanszírozó tőke egymásra lel, az energia (hordozók, és az ötletet 
hordozók) nászából új élettermékek, és jobb jövő serkenhet. Ehhez azonban a vajúdást és az 
élettermékek megszületését is segítő bábákra, katalizátorra van szükség, amely olyan 
mikrokörnyezetet biztosít, amelyben a tudatban és az összefüggésben sikeres terv, az energiában 
sikeres tőkeadókkal, a részletek, a mindennapos teendők ismeretével és szorgalmával 
rendelkező részecskék keze nyomán sikeres közös élettermékké fejlődhet. E három életszereplő, 
a múlt a már megtermelt javaival, a leendő képességeivel, és az újszerű elképzelésével a jövőt is 
megalapozó jelenbeli szervezetek, valamint az átlagos, hétköznapi, nagyobb szervezeti 
szimmetriában, de kisebb összetett tudással rendelkező középső réteg, a dologhoz az anyagi 
szervezetét, a függetlenségét adó negyedik réteg (évszak) a lebomló szentlélek adja az összekötő 
tudást és a hitet tápláló erőt. A három jelenben egymás mellett élő, egymást időrendben, idő, 
azaz életfázis eltolódással követő réteget segítik, a korábbi elődök, már nem domináns, de az 
utódokban, a változásban részt vevő, továbbélő, a dolgokat előkészítő, elegyengető, elsimító 
katalizátor részecskéi. Amikor a negyedik és a sokadik, sikeresen szimmetriában maradó 
elődgenerációs részecskék, a családi leszármazói életet már nem tudják kívülről, fizikai 
tevékenységgel, erőhatásokkal, anyagi valósággal segíteni, akkor az előd szervezetük lebomlása 
és feloszlása után, a velük legnagyobb azonosságú (szeretett) utódokba, élőrétegekbe, 
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(szervezetekbe) átköltöznek, és segítő információkkal, hasznos, megérzéseket keltő hatásokkal 
támogatják a fizikai létezés megismert formáinak a fennmaradását, a valamikor általuk alapított, 
vagy és továbbépített genetikai vonal, leszármazói közösség időben későbbi sikerességét. Amíg 
a felbomlott előd szervezetek hidegfúziós, kifelé áramló, a külső környezetben a környezetet 
nagyobb azonosságra hozó, részecskéi kívülről segítik a jelenben élő utódaik szerveződését, 
addig a befelé fejlődő melegfúziós részecskék az erőt és a szükséges maradék energiát adják 
hozzá. Mivel azonban mind az elődi részecskék már eltávolodtak a kezdeti és a közös 
szimmetriától, a valamikor Origótól, az életkezdet közös kezdőpontjától, ezért nagyobb térben 
és lassabban változva, vagy kisebb térben és mikro méretekben, gyorsan pergő időrendben élik 
tovább, a már csak az utódaikban kölcsönhatóképes, de egymásra az eltolódott életritmus miatt 
már kevésbé fogékony, nem kölcsönhatóképes változásukat, a másik életszférában, vagy és életsíkon 
továbbfolytatódó életüket. 
 
 
 
 
Az életidő és az élet tehetség értéke: 
 
Amikor egy szervezet már nem tud a saját életterében és a környezetében differenciálni, az élet 
adott energiaszintjéhez szükséges különbséget fenntartani, többlet nyereséget elérni akkor 
elveszti az addigi kiváltságait, csökkenek az energiabeli és a fizikai lehetőségei. A dominancia, 
és a nyereségesség elvesztése életmódváltást kényszerít ki, amely takarékosabb életet igényel. 
Néha az elöregedés egybeesik a környezetben kialakuló más negatív hatásokkal, a környezet 
elszegényedésével és visszafejlődésével, és ilyenkor halmozottan kedvezőtlen inflációs időszakok 
fejlődhetnek ki. Az inflációs időszakban sok dolognak, a kereslethez képest túlkínálatban lévő 
életterméknek, és megunt, vagy nélkülözhető hatásoknak leesik, majd elveszik az értéke, a 
megbecsülése, míg más egyre jobban keresett élettermékek, pl. az energia értéke megnövekszik. 
Miközben a lendületenergiából és a találékonyságból egyre kevesebb van a kaotizálódó, a túl 
sok impulzus miatt túlmelegedő, elöregedő élőrétegekben, szervezetekben, az olcsó hőenergia és 
az átlagos, túlkínálatban lévő, nem nagyon egyedi, másokkal könnyen helyettesíthető emberi 
energia nagyon olcsóvá és alulértékeltté válik. 
 
Amikor a szervezetek elöregednek, lejár az anyagi valósághoz, az átlagnál több lehetőséghez rendelt, 
kapcsolt életidő, amelyben ki-ki a saját tehetsége, a talentuma, a környezete és a szerencséje által 
meghatározottak szerint élte le az életét. Amikor a fizikai erőhatások elfogynak, és az utódszervezeteket 
már nem tudják az elődök közvetlenül kívülről, erővel, lendületes hatásokkal támogatni, akkor a korábban 
domináns elődök közelebb húzódnak az általuk is létrehozott, irányított utódszervezet központi 
vezetéséhez, irányításához, a legtöbb egyedi (fontos) ismerettel rendelkezők bekerülhetnek a szervezetek 
tudatközpontjaiba, a megbecsültebb neuron állomány közé. 
 
Az inflálódó környezetben elértéktelenednek a megszokott hagyományos értékek, felületes, 
rövid életidejű értékek veszik át a helyüket. Az emberi alapvető jellemértékek a jóság, a türelem, 
a szeretet, a megbecsülés, az összetartás értékei elvesznek, a hagyományos értékek inflálódnak, 
értékrend változás fejlődik ki. 
 
A végtelen felé haladó változási idő ellenére a szervezett közösségekben véges az 
együttváltozási életidő, amely csak egy páros élőrétegen belül és két potenciálgát, életsík, felület 
között az átlagos tömegfelező szimmetria körül ingázó szerveződési időre érvényes. A 
melegfúziós életpiramisba épülő ionos élet, a környezetben együttműködők, a mások 
munkájától, hatékonyságától és megbízhatóságától is függőségbe kerül, míg a nagyobb 
azonosságú, de komplexebb részecskékből szerveződő hidegfúziós, férfiasabb szervezetekben a 
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belső komplexitás szenved csorbát az elöregedéssel, a sokat tudó, de kellően meg nem becsült 
komplex kisebb energiaszintű, a tudás egyes részleteit is elvivő részecskék eltávozásával. 
Tehát mind a két esetben, szélsőségesebb szervezeti állapotban az életpiramis valamelyik 
szintjének, köveinek, bástyáinak a meggyengülése, az egész életpiramisra támaszkodó 
szervezettség, az akár piramis játéknak tekinthető kialakult életállapot összeomlásához vezethet.  
 
A szélsőségesebb, a közös szimmetriától jobban eltávolodó szervezeti (élet) állapot, 
együttműködés rövidebb ideig tart, mint a megfelelő szimmetriában történő sikeres 
együttfejlődés, amely nemcsak megérthető lineáris életidőhöz vezet, hanem kiegyenlítettebb, 
kiszámíthatóbb, egészségesebb, teljesebb élethez. 
 
Az életidő végessége azt is jelenti, hogy nem szabad az Isten és az elődök által adott talentumot, 
az élethitelt és a lehetőséget elpocsékolni. Az élményeket és a kudarcokat, az előnyöket és a 
hátrányokat, a jót és a rosszat is, a környezet és a saját személyiség, a belső mikrokozmosz javára, 
egyenlően, fifti – fifti arányban kell elosztani. A személyi szimmetria nem a téridő valamely 
más rétegéhez, hanem a nagyobb szimmetriában lévő kezdeti állapothoz viszonyítandó. Az élet 
mindig gazdasági szimmetria hiánnyal, és ezzel arányos életidő többlettel, kezdődik, amelyre 
egy életidőnyi lehetőség van a törlesztésre, másoknak kamatostól, reálértéken visszaadásra. Mire 
az életidő letelik, a kezdeti adósságot részben a hitelezőknek, az elődöknek, részben az 
utódoknak kell törleszteni, illetve a többlet lehetőséget lehet az utódokra hagyva, vagy és más 
szerveződéseknek kell hitelre felkínálni. Ettől az eredő, kezdeti szimmetriától a környezeti 
szervezetek felé eltávolodáskor, az energia és feltétlen szeretetadásban az egyensúly még magas 
fokúan megtartható, de a növekedéssel, a környezet elvárásinak a teljesítésével, vagy kifelé, 
vagy befelé, az ötödik dimenzió javára eltávolodunk a helyes arányoktól. Ha az egyén a benne 
élő mikrokozmosznak, az utódjukban társuló elődöknek kedvez a környezettel szemben, akkor 
önzővé, egoistává, másokon áttörtetővé fejlődik, ezért szimmetria hiánya, tartozása alakul ki a 
környezettel szemben. Ha azonban a környezetével nagyon együttműködő, mindig energiát és 
hatásokat adó, akkor a sajt szervezetében változó mikrokozmoszt kell túlságosan elnyomnia, 
megerőszakolva mindig a háttérbe, mindig energia, hatásadó állapotba szorítania. Ez esetben a 
szervezete túl gyorsan elöregszik, miközben a benne változó mikrokozmosznak, az elődeinek, 
akik az energiájukat és a tehetségüket, a személyi szimmetriájukat áldozták az utódban egyesült részecske közösség 
sikeréért, követelésük keletkezik a környezetben változó azon szerveződésekkel szemben, akik a 
közösség által adott jó többlethatást elviselték, befogadták. 
 
Az élet alapvető bűne abból származik, hogy élő, tehet eleve többje, van, többet fogyasztott, 
mint amit adott a környezetnek, mert csak ez esetben lehet többletet, anyagi szervezete. 
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Az örökkévalóságtól változó élet következménye: 
 
Az élet kezdetét viszonyítási lehetőség hiányában nem tudjuk megállapítani, csak annyi a 
bizonyos, hogy az jóval a megérzés és a tudatosodás előtt kezdődött. Szerencsétlen 
egyszerűsítés bármilyen ősrobbanáshoz hasonlítani, viszonyítani, mert a kezdeti fejlődés 
időtartama, lefutása, kialakulása nem becsülhető meg. Valószínűen el kell fogadni azon, a 
Vallásokból ismert állítást, hogy az élet az örökké valóságtól, a tudat kialakulásától 
számíthatóan fejlődik, és valószínűen többször újra és újra lenullázódott, mire eljutott a mai 
megértésre alkalmas állapotáig. Az életnek nemcsak kicsi, hanem nagy szinteken is át kellett 
élnie hatalmas kudarcokat, mert az élet alapvetően mindaddig hitetlen, amíg maga átéléssel meg 
nem tapasztalja a valóságot. A megunás és a megnyugvás ebből fakad. A minden lehetséges 
életállapot megélése nemcsak univerzálissá, megértővé és mindenhatóvá tesz, hanem az 
életváltozást és annak a törvényszerűségeit is kiismerővé és egy idő után megunóvá, céltalanná 
is fejleszthet. Akinek már nem mond az élet elég újat, az unatkozni kezd és attól kezdve 
gyakrabban keresi magának és másoknak is a bajt, az eltérést, a másságot és a változatosságot, 
és ritkán a környezetének és az utódainak hasznosabb foglalatosságot. Amikor a hozzá képest 
lassú fejlődés miatt, az élet poklait már megjárt obsitos nem leli a helyét a világban, valami 
másra vágyik, mint amit addig megismert. Ha megismerte az erőszakot, a vad és a védetlen, 
izotróp életet, akkor békére és nyugalomra, mások segítésére, és a létezésének a mások által 
visszajelzett hasznosságára, az életközösség megbecsülésére vágyik. Ez teszi szelíd angyallá az 
élet poklait már megjárt ördögöket. Amikor a jó életidőszak megismerése után elkezdik átélni a 
rosszat, kialakul a megfelelő viszonyítási alap, a tudati különbség a jó és a már átélve megértett 
rossz között. Amikor a jó élethelyzetből a rossz élethelyzetbe, erőszakot tevő és elviselendő 
állapotba kerül az élet, ekkor jön rá a megértés, a szelídség, a békésség és az életszabályok 
megtartásának az értékeire, fontosságára. A jó életet kiismerő élet ezt az állapotot is megunja, és 
ha még nem élte át a rossz életidő szakaszt, akkor nem tud mihez viszonyítani, nem tudja az 
általa megélt jót kellően megbecsülni. Ez miatt keresi folyton a kialakult lehetséges legjobb 
állapotnál is a más lehetőséget, a még jobb életet annál a lehetséges legnagyobb szimmetriában 
fejlődőnél, amelyen az akarata ellenére mindig túllendül. 
 
Ha az élet valahol megfelelően keveredik, ha a ki és a szétáramlás, a melegfúziós állapot 
megfelelő szimmetriában marad a beáramlással, a hidegfúziós állapottal, akkor időben változó 
folyamatszimmetria alakulhat ki, amit eredő szimmetriaként, jó következményként ismerünk. Ez 
nem okoz állandóságot, hanem a változatosság megmaradása mellett egy átlagos eredő körüli 
nem túlzott váltakozást okoz, amely eredő szimmetriától, a helyes cserélődési, eloszlási aránytól, 
jó esetben az életváltozás nem távolodik el. Ha azonban nagyon átlendül és túllendül ezen a 
sikeresen megtalált egyensúlyi állapoton, a lehetőségei rétegén, ha valahol túl sikeresen, más 
helyekhez képest túl gyorsan fejlődik, akkor a túl gyors fejlődésben rendszerint elkülönül a jó és 
a rossz élet, és ilyenkor az elosztás és a keveredés zavart szenved. A túl gyorsan és túl sikeresen 
fejlődő élet mindig kitermeli magának a bajt.  
 
Ha valahol az átlagoshoz és a szükségeshez képest nagyon sikeressé válik a keveredés, akkor a 
jól keveredő, ezért másoknál gyorsabban változó, több életélményt, élethelyzetet átélő lokális 
réteg gyorsabban fejlődik, azonos életidő alatt, több változási impulzus esemény átélése közben 
több tapasztalatra tesz szert, ezért a több impulzustól kitágulva másoknál nagyobbra fejlődik. 
Ilyenkor megváltoztatja a régi általános életváltozási törvényeket, azokat egyre jobban a saját 
igényére alakítja, majd később már ezeket is áthágva, nem tartja be az általa is létrehozott, 
folyamatosan módosított élet szabályait. A túl gyorsan fejlődő élet tehát a saját és az isteni 
közösség szabályaihoz képest is rosszá, e szabályokat hamarabb be nem tartó szabálytalan 
életűvé, majd szabályszegővé válik.  
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Mi a következménye a túl gyors fejlődésnek?  
Az egyik az együttműködési igénnyel kezdődő csomósodás, azaz az élet és az azonosságnak a 
mássággal egyenletes eloszlása zavart szenved, mert a jó életlehetőséget, megfelelő szimmetriát 
biztosító térrészekbe egyre több, magának a csupa jó környezetet kereső részecske áramlik, ami 
miatt az ilyen térrészek szükségszerűen a szétáramláshoz képest egyre nagyobb sűrűségűvé, és ezzel 
egyre nagyobb változássűrűségűvé válnak. Az ilyen térésznek felgyorsul az evolúciója, és ez 
egyben azt is jelenti, hogy egyre gyorsabban történik a tömeg szaporodása, mint másutt, azaz 
lokálisan megszalad az élet egyensúlyt igénylő fúziója. Mivel az ilyen helyeken élő élet azonos 
időegység alatt több életélményt él át, több tapasztalatot szerez a jó életből, ahhoz, hogy 
megfelelő szimmetriába kerüljön az egészsége, át kell élnie az élet rosszabb, objektív 
viszonyításra lehetőséget adó oldalát is. A környezeténél gyorsabban szaporodó, a tömegében 
ezért sikeresebben növekvő élet mindig ki és szétterjed, nagyobb életnyomásúvá és 
melegfúzióssá, nagyobb térre kiterjedővé válik, amelynek a felületén még jól érvényesül az 
elosztás és a keveredés, de az élet mélységébe, vagy a külső rétegeibe már nem jut elég egyenlő 
hatás. Az egyre nagyobb életnyomás miatt, a sokaknak már túl gyorsan és megérthetetlenül 
változó szervezetekből megindul az élet ki és a szétvándorlása, amelykor nemcsak energiaadóvá 
válik, hanem a környezete felé kirajzó másságával azt megváltoztatva agressziót hajt végre. A 
melegfúziós szervezetekből ki és szétrajzó élet, statisztikai eredő szerint koncentrikus körökben, 
de a földrajzi és a geológiai, (környezeti) lehetőségektől befolyásoltan ki és szétterjed. 
Ez miatt terjedt szét a közép Afrikai hegyhasadékokban sikeresen landoló, majd ott túlszaporodó elődfaj 
Afrika szavannái és Egyiptom élhetőbb Nílusi síkságai mentén, költözött át a fejlettebb Sába népe és 
hozta magával a tudását, kultúráját Egyiptom, majd Mezopotámia területére. Így került át az új, a 
környezethez képest nagyon fejlett rétegek által az eredeti élőhelyéről kiszorított, de a bevándorlás miatt 
sikeresen keveredő zsidóság a Holt tenger és a Sínai hegy környékére. A más csillagokból beérkező 
fejlett kultúrát, tudást ismerő, sok tapasztalattal érkező héber előd részecskék, a helyiekkel keveredve 
kifejlesztették a környezetéhez képest is másképpen élő, már tapasztaltabb, de diaszpórára és 
szétvándorlásra kényszerült zsidó genetikai minőséget. A túl gyorsan fejlődő térrészek hamarabb ki és 
elégtek, a saját és az isteni közösség törvényeinek az áthágása, a környezet felélése, kihasználása, a saját 
szervezetbe építése miatt túlszaporodó fajoknak ki és szét kellett terjedniük az általuk lelakott, 
gazdaságosan már nem fenntartható, túl nagy sűrűségű élőrétegekből.  
 

Ez történt a Neandervölgyi békésebben fejlődőkkel, amikor a hozzájuk képest gyorsabban 
szaporodó, több élettapasztalatot szerző Homo Sapiens hozzájuk képest sikeresebben 
alkalmazkodó melegfúziós hordái ellepték az életterüket, és bekebelezték, beolvasztották, uralni 
kezdték a hozzájuk képest békésebb, de alulfejlett közösségeket. 
 

Így terjedt szét egykor a túlszaporodott Kína népessége Kelet Ázsiában, majd az általuk is 
megszorított mongolokkal sikeres keveredésekor, túlszaporodásakor. A Besenyők és Dzsingisz kán 
hordái egészen Közép Európáig szorították az éppen kisebbségben lévő, náluk-lassabban és 
kiegyenlítettebben szaporodó, az életszabályokat jobban megtartó, vagy éppen egymással már 
nem kellően együttműködő, már túl nagy másságú törzseket. Ugyanez történt Róma sikeres, 
gyorsabb fejlődésekor, amikor a sok nemzetet magába integráló, sikeresen keveredő római 
Köztársaság szerencsére kikeveredő azonossága a fél világot uralóra tágult, és ez történt az Orosz 
birodalom XVI századbeli felvirágzásakor. A területét felélő, elszennyező, túlnépesedő fajoknak 
ki és szét kell vándorolnia, új életteret kell keresnie, új forrásokat kell szereznie, amellyel a 
felszaporodott, a lokális életterében túltelítődött népességet elláthatja. Eközben azonban 
nemcsak kitágul és keveredik, hanem az általa gyorsabb életváltozásra, szolgálatra késztetett 
környezet is egyre gyorsabban életfejlődésre kényszerül.  
 
Ez történt Európa 1500 években elöregedésekor, amikor az Indiai földrészt keresőknek, az 
ellenálló képtelen, békésen együttfejlődő őslakosokkal benépesült Amerikai kontinensre is 
átterjedtek a gyorsabban szaporodók, a több élettapasztalattal rendelkezők hittérítő hordái, akik 
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néhány évtized alatt szabad, betelepülésre alkalmas, kellően üres, tágas földdé, nekik 
paradicsommá, de az őslakosoknak pokollá tették Amerikát.  
 
Ez a folyamat történt minden környezetben az agresszióval kezdődő leigázásakor, a Napóleoni, 
és a Hitleri azonosság túlcsordulásakor, kiterjedéskor. A saját környezetével egyre gyorsabb 
szaporodásra lépő, ezért nagyobb azonosságúvá vált nemzetek, a sikeresebb együttfejlődés és a 
nagyobb egyetértés miatt könnyen az engedő irányba kiterjedő agresszorokká fejlődnek, és 
ilyenkor melegfúzióssá válva ki és szétterjednek, a túl nagy azonosságú kinőtt élettér helyett 
nagyobbat, és általuk leigázható szolgákat keresnek. 
 
A szolgaságra késztetett, a többet dolgozó, állandó kényszerű változásra kényszerített, kevesebb 
életörömöt lelő élet mindig a szexben és a családban kárpótolja magát, ezért a leigázónál mindig 
gyorsabban szaporodik, de miközben a bekebelezett rétegek beolvadnak, a genetikai (ionos) 
tisztaság csökken, és a megfelelő keveredés esetén az elosztás ismét jobbá válik. A többségből, - 
a környezetbe kiterjedés, másokat befogadás során a lokális, honos térrészekben – egyszer csak 
kisebbség lesz, és a dominánsabb rétegeknél gyorsabban szaporodó, a rosszabb körülmények 
között is életképes átlagos rétegek idővel szükségszerűen újra többségbe kerülnek. 
 
Mi jelzi a túl gyors fejlődést, a túlszaporodást, az életkerék fordulásának a szükségességét.? 
A túlfejlett rétegek egyre több, addig szabálytalannak, vagy erkölcstelennek számító tiltott 
életélményt igyekeznek átélni, megjelennek a fő bűnök, a rossz elosztás után a szabadosság, a 
mértéktelenség, a mások és az együttélési szabályok elleni vétség egyre durvább fokozatai, 
amely végül a mindenhatóság tagadásához, és az életet már túlélvező réteg önistenítéséhez 
vezet. Az erkölcs és a társadalmi együttélést biztosító szabályrendszer elromlik, az élet a 
kiváltságos elitje által egyre befolyásoltabbá, egyre szimmetriahiányosabbá válik. A 
különneműek megszokott, megunt vegyülése után megkezdődik az azonos neműek keveredése, 
a homoszexualitás felerősödik, és az élet jó részét élvezők egyre több olyan élethelyzetet 
próbálnak megélni, kiélni, amely addig tiltott gyümölcs volt. A folyamat szükségszerűen az 
energia elherdálásához, kiégéshez és kisebbségbe kerüléshez vezet. A jó élet és a rossz élet 
megfelelő keveredésének a megszűnésekor, a helyi változás és eseménysűrűség, a differenciálódás 
felszaporodásakor, az élet tiltott, a DNS-ben nem átörökíthető megoldásai is szabadabb utat 
kapnak, a fekete szekvenciák mégis átörökítődnek.  
 
A hazáját, az életkörzetét kinövő, hidegfúziósan sikeresebben együttműködő nemzetek nagyobb 
azonosságú genetikai közösségeknek ki és szét kell terjedniük a térben annak érdekében, hogy 
később sikeresen keveredhessenek másokkal. Új élettérre, friss genetikai anyagra, és egyre több 
új életélményre, szolgákra és őket kiszolgálókra van szükségük, de ez mindig visszafejlődéssel, 
míg a gyorsabb változásra késztetett szolgaélet gyorsabb szaporodással, és több élettapasztalat 
megszerzésével jár. Ezért tudnak a lemaradók, a szerelembe, szexben vigasztalódók rendszeresen 
felzárkózni, gyorsabban szaporodni. A gyorsabban és többet dolgozó, az állandó változásra 
késztetett szervezetekben magasabb az impulzus sűrűség, ezért a kiáramlás és a környezetbe 
kibocsátás sebessége is magasabb, mint a szervezetbe beépülés (ebben szerepe van az alultáplálásnak 
és gyorsabb elégetésnek is). A nagyon kihasznált szervezetben nem jó az élet, több energiát kell az 
ilyen mindig csak másoknak adó, másokat kiszolgáló közösségekben élőknek leadni, mint 
amennyit kapnak, azaz a tömeg nem szaporodik fel túlságosan, hanem inkább fogy. Ha 
egyensúlyba kerül a szervezet, akkor megfelelő átáramlás közben kiegyenlített, 
folyamatszimmetria alakulhat ki, és megszűnik a belső túlnyomás, az állandó többre vágyás és 
törekvés, de ez csak az eredőjében igaz, ettől lokális különbségek változatlanul fennmaradhatnak. Ez 
megnöveli a szervezetekben az életerő átáramlását, az új tapasztalatokat szerző fiatalabb 
részecskéknek az eltespedt öreg és kövér részecskékhez képesti arányát. A fiatal és kisméretű, 
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még nagyobb áthatolóképességű, könnyebben ki és eláramló részecskék könnyebben eltávoznak 
a megszokott hazai környezetekből, ezért az ilyen szervezetek hidegfúziósabbak, 
lendületesebbek, még lineáris rendezettségűek, kisebb belső életnyomásúak, higgadtabbak 
maradnak, jobban elviselik az élet megpróbáltatásait és gyűrődéseit.  
A gyorsabb átáramlás hűvösebb, és gyorsabb anyagcseréjű szervezetet tesz lehetővé, amelyben nem 
alakul ki torlódás, és a beáramlással szimmetriában maradó, vagy azt meghaladó kiáramlás nem 
hoz létre magas vérnyomást, agygörcsi katasztrófát. Az ilyen szervezetek inkább lassan 
lefogynak, kiszáradnak, hidegfúziós, pl. emésztési, vagy cukorürítési betegségekben 
szenvedőkké válnak, de elkerülik őket a nagyobb életnyomással járó egészségzavart keltő 
problémák. Az életerő, a Csí gyorsabb átáramlása egyben azt is eredményezi, hogy az ilyen 
hidegfúziós, vagy és sikeres folyamat szimmetriájú szervezetekben időegység alatt sokkal több 
átáramló részecske részesülhet az életáramlás tapasztalatainak a megszerzési, átélési 
lehetőségeiben, vagy és a lassabban élés miatt a megérthetőbb élettapasztalásokban, ezért az ilyen 
hidegfúziós eredőjű szervezeteknek nagyobb kiterjedésű és intenzívebb áramlású a részecske 
aurájuk, mint a melegfúziós szervezeteké. A látszólag kisebb, soványabb test nem jelent 
kevesebb részecsketömeget, hanem csak azt jelenti, hogy az azonos kezdeti talentummal, 
(részecsketömeggel) kezdő szervezetek, a fejlődésben az azonos mennyiségű részecskéiből 
kevesebbet tart a központi vezetői tömegben, azaz kisebb és takarékosabb szervezeti központtal, 
de nagyobb aurával működik, és a szervezet részecskéinek a többsége a nem látható aurában, a 
testen kívüli térrészben tartózkodik. Ez azonban a melegfúziós, felfújtabb, kisebb belső sűrűségű 
nőies szervezetekre még jobban igaz, mert a nagyobb áthatolóképességű, nagyobb nyomáson 
elporlasztott kibocsátott részecskéik nagyobb távolságra eljutó aurafelhőt, hormon és feromon 
felhőt alkothatnak. A hidegfúziós, férfias szervezetek inkább centralizált, kisebb térsűrűségbe, 
de nagyobb kinetikai lendülettel távolabbra eljutó, viszont a csak lokálisan nagyobb sűrűségű, a 
térben ritkább, de nagy aurába szerveződhetnek. 
 
Tegyük fel, hogy a Párkák statisztikai valószínűséggel egyforma méretre vágják el a közös 
élettömegben, a később analóg szervezetekben fejlődők életfonalát, szakítják meg a kialakuló 
folytonosságot. (Ez a folyamat a nagyobb rendszerek határfelületeinek, vagy és idegpályáinak a 
kereszteződésével jár). A gyors neutronok, amikor egy szervezet egy nagyobb, idősebb rendszer 
határfelületén áthalad, pl., amikor a bolygónyi szervezetek áthaladnak egy felmenői ekliptikán, 
szimmetriafelületen, mindig megszakítják a kialakult soros füzérsugarak folytonosságát. (Ez 
statisztikai valószínűséggel méri azonos tömegszámra az élet fonalát).  Most ilyen időszakot élünk.  
 
A bolygónk éppen áthalad a Nap felmenői szervezetének, és egy még nagyobb, erre merőleges 
életsíkkal rendelkező felmenői szervezetnek a közös szimmetriasíkján, pontosabban a fejlődési 
lehetőséget leszabályozó, működtető téridős kereszteződésén. Amikor az anyai rendszerből 
kifelé araszolva folyamatosan távolodik egy szervezet a szülői térrésztől, eközben közeledik e 
síkra merőleges felmenői szimmetriasík kikerülhetetlen eseményeihez is. Mivel a saját idősík és 
a felmenői síkok egymásra merőlegesek, de más rokoni síkok ezzel kicsi életszöget zárnak be, ezért a 
kifelé haladás és a fejlődés valamely stádiumában szükségszerűen el fog jönni az az időszak, 
időpont, téridős helyzet, amikor a kezdeti állapotot meghatározó szülői térrésztől, az origó, a kezdeti 
azonosság állapotától távolodó, egyre eltérőbb azonosságú utódszervezet, egy olyan téridőbeli 
kereszteződéshez, potenciálgáthoz érkezik, amelyet a bolyongása közben sem tud elkerülni. Ez a 
végzet határfelülete. Pl., ha egy bolygó eléri ezt a felületet, akkor a nagyobb szervezet 
szimmetriasíkján ügyetlenül áthaladó, túl nagy tömegű, a belső szervezetében nem kellően 
együttműködő, és ezért határozatlanná váló, az esemény elől kitérni nem tudó bolygó szervezet, 
a felmenői szervezet valamely fiatalabb, nagyobb sűrűségű, de hozzámérhető tömegű férfiasabb 
utódjának a személyében megtermékenyítő, megfiatalító vendéget kaphat.  
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Ha a galaxisunk síkján kis szögben, (ezért nagy kölcsönhatási valószínűségben) átevickélő 
bolygók, vagy csillagok életrugalmassága csökken, akkor szemből, vagy közel azonos irányból 
érkező, kellő azonosságú, lendületet hozó vendéget kaphatnak. A szemből érkező 
megtermékenyíti és megfiatalítja, és visszafejleszti a rendszert, míg a nagy azonosságú csak 
segítik, a lendületét növelik, esetleg nagyobb spinre és gyorsabb fejlődésre késztetik. Ilyen 
analóg hatásállapot szabályozza az életet az életváltozás minden, pl. a nanoméretű változás 
életsíkjain is.  
 
Ha már túl nagy és nehézkes döntésmechanizmusú a téridőben együttáramló szervezet, akkor az 
eseményben, kikerülhetetlen életélményben, változásban lesz része, amelyben átalakul, 
összeomlik, lebomlik és sokkal kisebb tömegszámú, de nagyobb életrugalmasságú, a 
továbbiakban különfejlődő részekre bomlik. Ez történt az ötödik napbolygóval, amely a galaxis vagy 
egy más rendszer életsíkján áthaladás közben túl nagy, felbontó találatot kapott, és mint ma Jugoszlávia 
maradvány részei, e volt bolygó részei ma már a kisbolygó övezetet létrehozva külön fejlődnek. 
 
 
 
 
Az életpiramis arany csúcs hiánya, és a szervezettség irányítás hiányának a problémája: 
 

Az egyiptomi piramisok egyikének hiányzott, valószínűen valamikor aranyból, vagy és arannyal 
bevont anyagból volt a teteje, amelyről feltételezhető, hogy később ellopták, beolvasztották. 
Vajon miért kell az életpiramis legfelső csúcsának a legfejlettebb együttműködő képességet 
segítő aranynak lennie? Az arany, az ismert elemek között a legjobban közvetíti, cseréli az 
elektronokat, amely magas folyamatszimmetriában lévő fejlett szervezettségre utal. Nemcsak 
magas tömegszámú, nagy energia sűrűségű, hanem sokáig megőrzi a tisztaságát, nem enged az 
oxidálási szándéknak, a bűnbeesésnek ellenáll. Az arany, a szervezett életpiramis legfelső, 
még nagyon jó szervezettséget biztosítani képes szintje, minden élőrétegben kötelességet és 
értéket jelent, olyan páratlan tulajdonságú, csak kevesek által birtokolt képességet, tudást, 
megértést és komplexitást, amely alkalmassá teszi a kevésbé fejlett szervezetek igazságos 
irányítására, az életáramlás és a szervezettség irányítására, segítésére. Ha hiányzik egy szervezet 
legfelső, a hatásokat egyenlően elosztani képes jó vezetése, ha egy életpiramisba szerveződő 
élőréteg, életrendszer elveszíti a makulátlan, fedhetetlen vezetőit, akkor az életpiramis 
szervezettsége elveszíti a legfőbb szervezővel, az Istennel való kapcsolatot.  
Az arany részecskéket, ionokat, az isteni szervezet részeinek tekintik, és nem véletlen folynak egyre 
nagyobb kísérletek a részecskegyorsítókban az aranyionok ütköztetésével. Az összefüggések 
megértésében korlátolt, a saját tudásának a függőségébe került tudomány arra kíváncsi, hogy mi történik 
akkor, ha az isteni arany részecskéket egymással ütköztetik. Ha véletlenül sikerül, és ez eléri a kritikus 
tömeget, miként egy méhkas, amelynek a királynőjét bántani akarják, egyként zúdul majd vezetőjét védő 
azonosság, a szervezettséget megsértőre, a támadóra. Hasonló felzúdulást, együttáramlást válthat ki, a 
nagy azonosságú részecskékből, az életpiramisban alárendelt szintekből, ha megsértik a szervezettség 
rendjét, ha likvidálják a vezetőjét. Márpedig a megértést nélkülöző ostoba tudomány éppen erre készül. 
 

A fedőkő nélküli piramis azonban azt is jelképezheti, hogy a néhai egyiptomi civilizáció, mielőtt 
elvetette volna a saját istenítésében az ősi Istent, mielőtt elpusztult a legfejlettebb réteg, a 
megértés magas fokára jutott, és megértette, hogy a legfelsőbb vezető nélkül a szervezettség 
csonka, Önmagától sodródó, irányíthatatlan és szervezhetetlen. Ha nincs, aki a legfelsőbb 
szinten, számon kérjen, ha nincs aki a leghatalmasabbak fölött is rendelkezhet, az életpiramis 
csonka, befejezetlen, amelyet tovább kell építeni. Azok a szervezett rendszerek, amelyekben a 
legfelső szintek betöltetlenek, a folytonosságban hiányossá válnak, mert a hatalom igazi 
letéteményese, a NÉP, a szervezetek alapjai, és a hatalmasok között hiányzik a legfontosabb 
összekötő láncszem. A rossz, a Gonosz akkor tud előretörni, amikor a csillagrendszerekben, a 
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szervezetekben, a családokban dominanciaváltás van, amikor a régi isten már nem elég erős, 
már nem elég határozott, és az új még nem elég önálló, ezért kettős és határozatlan irányítás, 
hatalomváltás fejlődik ki. Ha a király, az isteni szervezettség felsőbb szintje meghal, újra és újra 
elhangzik a vezényszó. Meghalt a király, éljen az új király! Minden alkalommal, amikor évi, 
vagy nagyévi, nagyév hónapváltás, korszakváltás alakul ki, mint most a Vízöntő és a Halak 
váltásakor, a régi domináns hímcsillagnak a befolyása lealkonyul, de megerősödik egy másik, 
akihez azonosságban hamarosan közelebb kerülünk. A Nappal együttkeringő Föld, a nagyanyai 
felmenő körüli keringésben sorra látogatja a Nap és ezzel a Föld felmenőit, és amikor 
eltávolodik a korábban meglátogatott apai rokonától, egyben közeledik egy másik, a területe 
fölött dominánssá váló férfias rokonához. Amíg Magyarország csonka, és a legfelsőbb hatalmi 
szervek gyengék, a hatalmi ágak fontos posztjai, mint a legfelsőbb Bíróság hatalmi ágai 
betöltetlenek, addig büntetlenül lehet zavart kelteni, és e zavarosban sokaknak halászni. Ideje 
már, hogy a központosítható rendszerben, a tiszta arany csúcs, a nemes lélek, a jó isten a helyére 
kerüljön, és megfegyelmezze a túlságosan szabadossá vált kiskirályokat. A csúcs cél szerinti 
fedhetetlensége, az elronthatóság gyanúja nélkül olyan tiszta lelket vár, aki képessé válik az 
anyagi gyarlóság fölé emelkedni, aki jó pásztora lesz a nyájának, és nem engedi a farkast e nyáj 
közelébe. 
 
 
 
 
 
Einstein és a Kozmológia, avagy volt e ősrobbanás? 
 
A rész a relativitás elméletével foglalkozik, amelyet 100 évvel ezelőtt Einstein hozott a 
köztudatba. A relativitáselmélet sikeres feltárása, hogy bármi csak egy másik, vagy és több 
dologhoz mérve, a környezet viszonyában ítélhető meg, létrehozta a relativitás tudományát, 
amelyen azonban elakadt a jó útra terelt életszekér. A kozmológia és a Relativitás elmélet 
megértette a gondolkodókkal, hogy a kicsi is fontos, de a nem teljesen felzárkózó tudomány, 
nem tudta az Einstein által is megmutatott jó irányt követni.  
 
A korábbi világmodellek sorra elakadtak az Olbers paradoxonnál, amelyben nem értették, meg, 
hogy miért nem magasabb hőmérsékletű és miért nem fényesebb az életterünk. A fényt takaró, 
az ellenfényt, az ellenhatást megsemmisítő, szimmetriába hozó fény elméletét még nem 
ismerték, ezért elképzelhetetlen volt, hogy a kerülő úton is bárhová eljutó, visszaverődő, 
szóródó fény miért nem produkál fényes, magas hőmérsékletű környezetet. A védett terekről, az 
életterekből kiinduló ellenhatásokról, a részecskék ellenáramáról, és az anizotrop terekről 
keveset tudó korábbi tudomány nem tudta kezelni, megérteni ezt a látszólagos paradoxont. 
Pedig ma már világos és egyértelmű, hogy mindaz, amely elvileg bármilyen irányban terjedhet, 
az valóban minden irányba terjedni fog, kivéve, ha vele nagy azonosságú ellenirányba terjedő 
hatás, ki nem oltja, le nem fékezi, nem semlegesíti a terjedési lehetőségét. A fényt a fény, a 
magasabb vagy alacsonyabb frekvencián áramló energiahordozók ki és szétáramlását, a velük 
kellő azonosságú ellenkező irányban áramló részecskék, energiahordozók akadályozzák. A 
tudatunk nem vesz tudomást azokról az általa és a részecskéink által már közismert, tudott 
tényekről, amellyel nem kell foglalkozni, mert a következményt észlelők, viselők azt helyben 
semlegesítik, megoldják. A velünk és a részecskéinkkel nagy azonosságú, a fényt hozzánk szállító 
részecskéket, a tőlünk eltávozó, és más forrásból származó, ellenirányú részecskék, 
energiahordozók semlegesítik. Ha a felénk lendülettel közeledő intersztelláris anyagot, a 
hatáshordozókat elnyelnék vagy impulzussal semlegesítenék az ellenkező irányban áramló 
részecskék, akkor a magas impulzuseredő miatt nemcsak fényesebbnek, hanem melegebbnek 
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kellene lennie a terünknek. Mivel e tudatos, az életünket segítő részecskék a többségükben csak 
elterelik a terelhető értelmes részecskéket, akik nem vállalnak felesleges impulzusokat, ezért a 
nekik túl meleg és túl gyorsan, sokszor megérthetetlenül, vagy már éppen megértetten rossz 
irányba változó életteret elkerülik. A távolról elindult részecskék többsége elterelődik, kikerüli a 
neki már túl gyorsan változó Föld térségét. Csak azok, a már túl nagy lendülettel, vagy túl nagy 
kinetikai tömeggel érkező, egymással egy más szervezetet, életbuborékot megkerülve egyesülő 
nehéz részecskék haladnak át, és okoznak kölcsönhatást, változtatást a nekik sokszor pokolian 
meleg életterünkön, akik a túl nagy tömegi, vagy tudati nagy tehetetlenség, vagy és a társaiktól 
függés miatt nem tudnak idejében jobb útra kerülni. 
 
J.H. Lambert által javasolt Hiearchikus világmodell sikeresebben írta le a látható, tapasztalható 
valóságot, azonban tévesen a bolygók szintjéről felfelé indult el, és a már meg nem tapasztalható 
felsőbb szinteken nem látott át. A világmodell elképzelésben sikeres a Hiearchikus meglátás, 
és az is, hogy a kisebb szervezetek nagyobb szervezetekhez kapcsolódásában folytonosság 
észlelhető, azonban e gondolat nem találta meg a kapcsolatot, az összefüggést, a legnagyobb 
részecsketömegeket sikeres változásban tartó gigantikus szervezetek és a tér átutazására 
kényszerülő magányos energiahordozók között. Pedig a kapcsolat nyilvánvaló, a legnagyobbak, 
a legnagyobb kényszerrel együttváltozó szervezetek tömegszámra termelik a bennük 
felszabaduló, a terükből emigráló részecskéket, akikkel telített a lendületben túlnyomásos tér. A 
kevésbé védett, izotrópabb térbe kitóduló részecskék ádáz harcot folytatnak a sikeresebb 
életszimmetriába maradást lehetővé tevő téridőbeli helyekért. A folytatólagosság nemcsak 
felfelé, hanem lefelé is folytatódik, a kicsi és magányos, elszegényedett, kiégett, kisemmizett 
részecskék újra és újra közösségekben, együttváltozó szervezetekbe tömörülnek, újra hisznek 
egymásban és a közös életben. A legrosszabb állapotból lebomló szerves részecskék hamarosan 
bionként ismert csomócskákban újra kezdik az anyagi szintű életélmény újra átélni kívánt 
élményszerzéseit, keserveit. Miközben a mikroszintű isteni részecskék igyekeznek visszaállítani 
a mennyek birodalmát és a kezdeti aranykort, az isteni állapotot, a szervezettség valahol, 
valamikor, valamilyen szinten mindig elromlik, de a romlás virágából mindig új élet, és új hit 
fakad. 
 

Az Euklideszi geometriát, a korábban ismert kétdimenziós síkvilág szemléletet megelőzte az 
egydimenziós, pontcentrikus, Földcentrikus térszemlélet, amelyet csak követett a kétdimenziós 
kiterjedést is felismerő világ (tér) szemlélet. A saját világunk szimmetriasíktól távolodása, az 
energiahordozók amplitúdójának a harmadik irányú kiterjedés növekedése megalapozta a 
háromdimenziós világszemlélet lehetőségét. Az észlelt dimenziók számának a növekedése, a 
változásunk téridőben egyre nagyobb kiterjedése tette lehetővé, hogy megismerjük az egymást 
követő, vagy megelőző, esetleg az egyidőben változó események idődimenziós észlelési 
sorrendjét, hogy megértsük, hogy a térben, azonos pillanatban számtalan más helyen is 
folyamatos szervezett változás történik, és megértsük, hogy nem a Föld a háromdimenziós, de 
nemcsak a térben, hanem az időben is felismerten változó valóság közepe. Míg azonban a 
Newtoni vonatkoztatási rendszerrel csak 43,11 ívmásodperc  pontossággal volt meghatározható 
az Apszisvonal vándorlása, az életfejlődésnek az ismétlődéstől eltérése, addig az Einstein által 
számított érték jó megközelítéssel a relativitáselméletben meghatározott, kapott számítással, 
amely 43, 03 jól megközelítő, még elfogadott különbségű értéket adott. A tudomány megértése 
azonban elsiklott e látszólag kicsi, de a mikroszinten hatalmas különbség mellett, amely 
lehetővé teszi a változatosságot, és ennek a kicsi eltérésnek köszönhetjük az élet 
sokszínűségét, a megmaradás lehetőségét. Ez az érték adja azon életspirálok 
menetemelkedését, amelyek miatt az életcsere kellően változatos, az átlag körüli ismétlődése 
nem haladják meg az unalom, de elérik a kellő változatosság fokait. E kis különbség nélkül az 
élet unalmas lenne és megsemmisítené önmagát, ha pedig nagyobb lenne, és túl gyorsan 
fejlődne, nem juthatna el a megfelelő értelem, a bonyolultság élettermékeket megtartó, növelő 
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fokára. A négydimenziós világmodellt sem kell azonban az egyetlen lehetséges valósághű 
végső modellnek elfogadni, mivel a dimenziók, a tér tulajdonságainak a száma, 
állapotainak a minősége, a változatosság szinte a végtelenig fokozható.  
 
A megértésünk fejlődésével eljutottunk a háromdimenziós görbült tér feltételezéséig, amelyet 
éppen Einstein hozott be a köztudatba, amelyben a lehetséges életterek tömegfüggő 
görbültségét, a gravitációs vonzást, az érdekesség vonzalmát kívánta bizonyítani. 
 
Az ötödik dimenzió, helyértékeinél ezek a különbségek hatalmasak, és ha megértjük, hogy az 
élet lendület és tömeg egyensúlyából hiányzó nagyobb rész, e tömegméret alatt változik, akkor 
kezd megérthetővé válni, hogy az Isteni szervezet, és a Gondviselés irányítói, a mikroméret 
alatti nanoszintű részecskék között keresendők. 
 

A három, vagy és több dimenzióban görbült terek azonban a képzelet szüleményei, az életspirál 
folytatólagossága, és a közös egytérben változása, fel, vagy és letekeredése, mint Ariadné 
fonala, csak látszólag azonosan tekeredő. Valójában az egyre nagyobb, vagy egyre kisebb méretekben, 
feltekeredő, ki vagy beáramló valóság mindig más környezeti tényezővel találkozik.  
 
Az élet gomolyagát úgy kell elképzelni, mint egy olyan véges-végtelen teret, amelyben sok 
párhuzamos szálon, párhuzamos valóságokon minden egyszerre történik, és nem mindig 
észlelve, ezen életsíkok, rétegek, az eltérő energiaszinten változó valóságok között folyamatos 
kölcsönhatás, de az értelem felügyelete is jelen van. Ha valamely szálon megszakad a kialakult 
folytonosság, akkor e szálak vékony sokrétegű szerkezete azonnal lehetővé teszi, hogy a szabad 
szálvégek azonnal más szabad szálvégekkel, nagyobb mélységben vegyileg és genetikailag is 
összefonódjanak. Mivel a szabaddá váló szálak végein tudatos érző részecskék találhatók, akik 
megkeresik egymást, a kellő azonosságú társaikat, ezért a folytonosság valamely szinten lokális 
megszakadása ellenére, az életváltozás, kerülő utakon azonnal megtalálja a helyes irányba 
továbbépíthető szálakat. 
A tévútra kerülő megértés nem vette figyelembe, hogy a gamma sugaraknak (az ilyen áramlási 
frekvencián a nagyobb azonosságú térrészekbe áramló, és más frekvenciákon áramló részecskéknek is), a 
nagyobb sűrűségű, nagyobb részecsketömegű szervezetek, részecskemezők felé zuhanásakor, a 
velük együttutazó részecskék kölcsönös segítése, és az ellenirányú részecskék leárnyékolása miatt 
sokkal kisebb közegellenállást kell legyőzniük, amely miatt ezek a Föld felé, (befelé) haladáskor 
energiát nyernek. Ez esetben tejesen természetes, hogy ha kifelé haladnak, - mivel tömegük van, 
és ezzel a befelé haladó, hozzámérhető tömegeloszlású részecskék befelé haladó lendületét le kell győzniük, vagy 
és ki kell kerülniük, tehát munkát kell végezniük, akkor energiát kell leadniuk. Ez az energia leadás, és a 
környezeténél kaotikusabban, magasabb impulzus sűrűséggel változó mezők árnyékoló 
képessége, a beáramlási könnyebbség adja azt a kicsi különbséget, amely miatt élünk, amely 
miatt e sorok szerzője most leírhatja a másoktól eltérő véleményét, helyreigazíthatja Einstein és 
a tévúton őt gondolkodás nélkül követők apróbb tévedéseit. 
 
A kozmológiai állandót nem találók, az élet szerveződés lényegét meg nem értők úgy gondolták, 
hogy az elnagyoltan elfogadott relativitáselméletet a megfigyeltek és az életben tapasztaltak 
kellő pontossággal igazolták. A hangsúly azonban itt is a kellő pontosság kérdésén van, és 
hogy Einstein gondolatához hűek maradjunk, a túl relatív kellő pontosság fogalmán? A mihez 
képest kellő pontos a teória, és mennyire különbözik az elmélettől a gyakorlatban mért és a 
valóban megtapasztalt érték? 
Még Einstein is úgy gondolta, hogy a véges, de az időben határtalan (mint az Oskorbus kígyó önmagába 
záródó) Világegyetem kellően stabil lehet, de Friedmann már 1922-ben kimutatta, hogy az ilyen 
világegyetem sem lehet stabil, azaz nem lehet teljes időbeli szimmetriában, hanem annak 
folyamatosan, vagy tágulnia, vagy összehúzódnia, tehát változnia kell. Kell tehát lennie egy olyan nem 
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mérhető, semmihez sem viszonyítható, a látható élőtömeget kiegészítő harmadik tényezőnek, 
- ez a szent lélek – amely az együttváltozók ismert értékeit egy egészre, a teljességre egészíti ki. 
Ez pedig többnyire a lélekszintű részecskék és az időhöz kötött helyreállító képességük. Azért 
nem sikerül kimutatni, mert az Univerzum nemcsak kétváltozós, hanem több dimenzióban és az 
arányaiban is egyszerre változó olyan rendszer, amelyben a valamely nem átlagos tulajdonsága 
miatt mérhető anyagibb valóság mellett, mind a kétszélsőségesebb irányban nem mérhető 
tömegű, éppen átalakulásban, lebomlás, vagy a felépülés köztes valamelyik állapotirányába 
változó, a jelenlegi felbontóképességünkön nem érzékelhető részecskeelemekkel is rendelkezik.  
 
A legnagyobb és a legkisebb tömegű szerveződések tömegét nem tudjuk mihez 
viszonyítani, nem tudjuk mihez képest mérni, nem tudjuk a tömegüket megbecsülni. Csak 
átlagos hatás értékekhez lehetne az eltérésüket viszonyítani, de a szélsőségek nem kellő ismerete 
miatt még az átlagost sem tudjuk meghatározni, mert az átlag vonatkoztatási rendszerenként is 
eltérő. Az univerzum részei nemcsak két dimenzióban változnak egyszerre, hanem mindig van 
egy harmadik és többedik dimenziós változó, amelyeknek a szimmetria párjuk az idő. 
 
Moetrius új elmélete szerint, a két szélsőséges és egymástól jól megkülönböztethető időben 
tartósabb, kiszámíthatóbb tényező és a köztes instabil állapot az időben egyszerre valósul meg, 
de eközben szinte végtelen számú átmeneti állapot létezik, amely egyidejűleg mindig jelen van a 
közös tér valamely részében, határrétegeiben. A közös terünk, az Egy Istenünk, amelyben élünk, 
amelyben minden benne van, ami létezik, és amelynek részei mindenben benne vannak ami, 
valószínűen a véges, a térfogatában is változó nem megmérhető térben lévő, de az időben 
végtelen, nyitott rendszer, amelyben minden változás eredője állandó.  
 
A helyi, értékek egymástól inverzben, de egymást sokdimenziós együttváltozó hármas, négyes, 
többes párban kiegészítve egy eredő szimmetria, az átlagos alapállapot körül egyszerre tágulnak, 
stagnálnak és összehúzódnak. Tehát e rendszerben nem úgy változik, hogy az A állapotú hely, 
szervezet, térrész átalakulása közben a B szervezet, hely éppen ellenkezően, inverzben változik, 
hanem közben legalább egy harmadik és egy negyedik, (vagy és sokadik) dimenziós tényező, 
egy, de akármennyi harmadik állapotú térész állapota és az idő is változik, azaz maguk az 
egymást kölcsönösen gerjesztő változások mozgatják az idő eseményeit.  
A stabilságot, az egymást kiegészítő értékrendszerek teljessége, az életrugalmasság eredője adja. 
Einstein által sokáig keresett Univerzális állandó az egy, az egész, amelynek sok része, 
felharmonikusa van, de csak egy közös eredője. Egy közös terünk van, amelyben akár 
kétfelé, akárhány felé osztódik el a lehetséges hatások, a részéletek teljessége, az mindig 
egy egészet ad ki, és bár a Világegyetem méretű szervezetből is bármennyi lehet, ez esetben az 
őket kiegészítő köztes terek száma és ellenkező, vagy eltérő eredője is egy teljes értéket, egészet 
ad ki. Ez az egy, egymástól részben de nem teljesen elszigetelt, időben együttváltozó rendszer, 
olyan, mint az óceán. Bármennyi és bármilyen egymástól eltérő hulláma van, akármilyen 
magasak a hullámvölgyei és a hegyei, ezek térfogata, ha csak e vonatkoztatási rendszerre 
koncentrálunk, lényegesen nem változik. Az óceánhoz hasonlóan közben elpárolog belőle, és a 
környezetbe kerül egy rész, de közben bele is folyik, pótlódik az elpárolgott, időben változóbb 
rész. Ami eltér az egyik pillanatban kialakult értéktől, az ott van a környezetben, a nagyobb 
térben, a globális mennyiség nem változik. Számunkra azonban a globális változások csak 
annyiban érdekesek, amennyiben azok, a közeljövőben megváltoztathatják az életterünk, az 
élettudatunk, az életszemléletünk állapotát, márpedig azért kell nagyobb gondolati felületre 
kiteljesedni, mert ilyen változásra alkalmas időben élünk. Az időben még csak egydimenziós 
áramlásban változó hidegfúziós részecske, még csak a vele azonos irányban, vagy a szemben 
áramló analóg részecskéket észleli, és nem tudja hogy ő egyúttal egy sokkal nagyobb teljesebb 
rendszer része is, sőt több különböző rendszer fontos része is lehet. Arról sem tud, legfeljebb 
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csak sejti, hogy volt valami hatás, amely őt elindította az életáramlás, a tudatfejlődés útján, és 
még nem tudja, hogy később két, majd többdimenziós kiterjedésben nagyobb megértést, 
tudatfejlődést kaphat, amely hatások átélése következtében lesz ideje megismerni a nagyobb és 
teljesebb valóságot is. Most még türelmetlen kis része az egységnek, de egykor majd az isteni 
közösség nagyobb és fontosabb döntéseket hozó részévé válhat. 
 
A táguló világegyetem csak a téridő egy rövid pillanatára és lokális értékkel lehet igaz, amely 
közben a tér más részei kellően összehúzódnak, és vagy éppen más dimenzióban változnak, 
vagy nyugalomban maradnak, és együtt egy teljességre kiegészítik egymást.  
 
Nem a tér tágul, hanem az azonosság, a lokálisan kialakult életminőség változik, terjed ki és 
húzódik időnként össze, az eredőjében koncentrikus körökben, az élet által kibocsátott 
hullámokban, de a hullámok között ellenhullámok, és harmadik - katalizátor tényezők - segítik a 
szimmetria, a megfelelő állapot eredőben maradását. A tér valójában a nagyon sok 
tulajdonságdimenzió mellett, valószínűen kettő egymással ellenkező alap, és kettő egymással 
ellentétes irányultság felé változó, átmeneti, azaz összesen egyszerre legalább négy, relatív 
szimmetriában lévő tényezőben változó. Ezekből az egyik a szilárd, kevésbé és nem látványosan 
változó, nagyobb energiasűrűség látszólagosan nyugodtabb, kiszámíthatóbb, nagyobb 
statisztikai valóságú állapotában van, míg az életanyag, a közeg más része ezzel egyidejűleg 
légnemű, gáz vagy gőz tartalmú részecske ritkább, áramlóbb, kevésbé mérhetőbb állapotban 
van. A részecskék mérete, az osztódás lehetősége nincs korlátozva, a differenciáltság szinte 
végtelen, de a tudat és az értelem, a megértés felépülési képessége, a tudati állapotok 
lehetőségei végesek.  
 
A tér átlagos közegállománya mindenhol folyadék, vagy plazma, azaz képlékenyebb, elfolyó-
képes állapotban van. A szilárd állapotból a gáznemű állapotváltozás felé átfejlődő, elfolyósodó 
nem teljesen inverze a gáznemű állapotból a szilárd felé átmenő, amely csak az átlaghoz képest 
nagyobb és a kisebb sűrűség közötti valamelyik irányba átmenethez képest értelmezhető.  
 
A tér negyedik dimenziója az idő, a Kronosz, az események változásának az egyidejű, és 
egymás utáni sorrendisége, amely a szervezet saját ritmusának az impulzus számában méri az 
életidő, az általa észlelt külső és belső kölcsönhatások közbeni események telését.  A már sem 
párának, sem ködnek, sem füstnek, tehát légnemű sűrűségnek sem tekinthető negyedik tényező, 
a szent lélek egy része a szervezetek belsejében az ötödik és a többi belső dimenzióban él, 
változik, míg a másik része, elszegényedett, de az életet a szervezett anyagi terek köztes 
részében segítő angyali hírvivői, üzenet és hatástovábbító tevékenységet folytat. E részecskék az 
értelem és a változás híreinek a hordozói, az egyszerre változó valóságokat is megfelelően 
értelmezni, tudati sorrendbe építeni képesek, de egymástól eltérő eredő felé haladó időrendet, és 
ezzel eltérő tudati, ideológiai állapot felé fejlődő valóságot ismernek. 
Bár sem a tér, sem a környezet és a szervezettség, amelyben élünk nem teljesen homogén, a 
másságát a benne változó azonosság eltérése, a tudati rendezettség, a megértés mássága okozza. 
Azok a koncentrikus állapotok, élőrétegek, amelyeket a Föld bolygó szféráiként, a bőr 
rétegeiként és más térbeli szervezett rendszerekként észlelünk, az azonosság különböző, 
egymástól eltérő fokozatú rétegei, amelyeket kellően fényesnek látunk, ha még általunk 
megtapasztalatlan, időben nálunk fejlettebb, gyorsabban változók, vagy és ha felénk közelednek, 
míg másként észleljük, ha az azonosság határai már ismertek, és ha a társaink tőlünk távolodnak. 
 
A nagy Bummként ismert kezdet csak a még a megértéssel belátható, megismerhető 
differenciálódás múltbeli kiterjedésének a kezdete, azon téridős esemény kezdőpontja, origója, 
amelyben a differenciálódás kialakulásakor a kezdeti azonosság, amelyből mi is kifejlődtünk, 
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elkezdett különbözni a környezeti másságtól. A tér csomósodása a lokális tömeg felszaporodása 
mindaddig nem észlelhető, amíg annak nem elégséges velünk az azonossága. Az ilyen tér 
átlátható, ha ott olyan általunk és a fejlett részecskéink által már megismert, megtapasztalt, ezért 
megértett, átlátott folyamatok történnek, amelyekhez nem kell a tudat, amelyhez elég a foton 
sebességgel kiáramló részecskéink rutinos tapasztalata az eligazodáshoz, a megértéséhez. Ha 
azonban egy térben nagyobb a változássűrűség, a fejlődés gyorsasága, mint azt a kellően érett, a 
foton sebességgel és tudati állapottal a téren áthatolni képes részecskéink a tudatukkal és a 
megértésükkel követni tudnák, akkor a tér átláthatósága, az események megérthetősége csökken, 
időrendben, vagy a sorrendiség, és a fontosság megállapítási lehetőségének a hiányában 
zavarossá válik a történés. Ha a tudati feldolgozó képességünkhöz, a megértési képességünkhöz 
képest, időben nagyobb számban érkeznek a változásokat jelző, lendületenergiát és információs 
hatásokat közlő és eközben a bennünk élő, kellő azonosságú társainkban is változtatásokat 
okozó részecskék, akkor az ilyen teret fényesnek látjuk akkor is, ha a saját fotonjaink fordulnak 
vissza, jelezve a fejlett és időben gyorsan változó, energiát és hatásokat kisugárzó, veszélyesebb, 
konkurens szervezet jelenlétét. Akkor is fényesnek érzékeljük, ha más idegen harmadik, n-dik 
szervezetből, azaz a tér más részéből korábban indult, akár évezredek, vagy évmillió évek múlva 
hozzánk érkező részecskék jelzik, hogy nincs igazán új esemény a nap alatt. Csak akkor látjuk 
feketének, sötétnek az Egyisteni tér valamely közbenső részét, ha az semleges, azaz nem bocsát 
ki, és nem ver vissza felénk kölcsönhatásokat adó részecskéket, hatásokat, vagy és ilyen felén 
áramló részecskéket bármely más okból nem tartalmaz. Ilyen ok lehet, ha a tér valamely része 
éppen elszegényedett, és energiára éhesen centralizál, begyűjt és bespájzol, nagy kanállal 
fogyasztja a környezeti eltérített hatásokat. Akkor is fekete lyuk, a fotonjainkat vissza nem 
eresztő, elterelő lehet a tér valamely részén, ha a térrész lakója rejtőzködik, nem akar a 
megkeresésről tudomást venni, nem bocsátkozik aktív kölcsönhatásba, ezért a fotonok tömegi és 
energiaszintjén nem észlelhető az ilyen környezetből hatás kiáramlás, visszajelzés. Akkor is 
ilyen lehet egy tér, ha a beáramlókat eltéríti, megszédíti, tévútra tereli, ha fogságba ejti, vagy 
olyan jó sorsban tartva elkényezteti az eltérítetteket, (lásd az Odüsszeiát) hogy azok egy időre, 
életváltozásra elfelejtik, azt is, hogy honnan származnak. 
 
Az azonosság körkörösen terjed, amely kifelé az eredőjében egyre (négyzetesen) ritkul, de a 
más, korábban ki és szétáramlott ágain ismét besűrűsödik, és a fejlődésében a másik térrésszel 
analóg téridős fejlődési állapotra juthat. Ha egy térrészből kiáramló azonosság, idegen, nála 
fejlettebb, gyorsabban változó térrészhez, szervezetthez ér, akkor a kellően okos, a behatolást 
elutasító részecskék megkerülik a szervezetet, azaz elhajlik a füzérpályájuk útja. Ezt nemcsak 
fényelhajlásként, hanem az elektromágneses hatásokat közvetítő részecskék pályaelhajlásának 
ismerjük. Nem a tér görbül, hanem a térrész szimmetriája vesz fel hepehupás, bolyongásra 
lehetőséget adó közel azonos hatásértékű gömb alakot. A nem célterületet képező életbuborékot 
megkerülő részecskék, a kerülő út után gyakran ismét azonos irányba, már egymással szembe 
áramolva felismerhetik egymás azonosságát, és közös lendületben és a célratartásban 
összegződhetnek, felgyorsulhatnak, és elérhetik, időnként meghaladhatják a kozmikus rend által 
megengedett legnagyobb sebességet, a fény sebességét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 
lehet ennél gyorsabban haladni. A kisebb tömegű, a térbeli közegben átáramlani képes 
részecskék, vészhelyzet, vagy és szabálytalanság, küldetés esetén ennél nagyobb sebességekre is 
képesek. 
 
Az életbuborékok sorsa, hogy amikor összegződik bennük a lendület, és a közös célra tartó 
azonosság, akkor az azonos irányba tartó lendületben, a részecskék, mint életbuborékok 
besűrűsödnek, libasorszerű, soros, lineáris egydimenziós, kellő folytonosságú füzérsugárba 
szerveződnek, majd amikor elérik a legnagyobb sűrűség már el nem viselhető állapotát, ismét 
kitágulnak, a közös téridőben ide-oda áramolnak. A határfelületek, potenciálgátak közötti 
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élőrétegben ide-oda áramló azonosság, mint a Zsidóknak a bioszférán a Holt tenger Sínai hegyi 
környezetében, kelet-közép Ázsiában landolt, túlfejlett, a hozzájuk képest az alulfejlett környezetet 
gerjesztő részecskéi, ide-oda vetődtek, áramlottak, a tizenkét alrészre, célirányra, fejlődési irányra 
szakad közösségeik felhígultak. A diaszpóraként ismert folyamatban, a téridőnkben, 
pontosabban elsősorban a bioszférán szétszóródott, kitágult, de felhígult az eredeti azonosságuk. 
A szélrózsa minden irányába, de célszerűbben egymáshoz képest 30 fokos irányeltéréssel 
elindult törzsek azonban az élőréteg ellenpontján ismét egymásnak torlódtak, és idővel később, 
Amerikában, és az Ígéret Földjén, Palesztinában, Jeruzsálem környékén ismét összegyűltek, és a 
nagyobb azonosság sikeres újrakeveredésében ismét genetikailag tisztább állapotokat hozott 
létre. Itt torlódtak egymással az életfelszínen összeérő szétszóródottak azonosságai, és ekkor 
ismét meg kell osztódni, a jelenben élt szervezetek egy részének az életfelszínre merőleges 
irányba, az ötödik dimenzióba, befelé, más részének kifelé a szabadabbnak látszó, már ismert 
izotróp, védetlen tér felé kell áramolni. A tengelysávon az eredet origó pontjára visszacsurgó, 
visszaérő kisebb hányad, centralizálva a szétszóródott tömeget megalapította Jeruzsálem 
területén az Új Héber államot, Izraelt, de a többség környezet, vagy élőréteg váltásra kényszerül. 
A fejlett tudatú, az alapítóikkal már ismét nagy azonosságú szervezetek csillaga egy utolsó 
felvirágzás, a hattyúdal közben hamarosan lehanyatlik. Új csillag van feljövőben a látóhatáron, a 
Vízöntő korszakába lépve a Föld apszisa, egyensúlyvonala, az újabb, dominánsabb atyai csillag 
által befolyásolva egy kicsit ismét eltolódik. 
 
 
A Hubble törvény megismerésével megerősítést nyert, hogy a világ, pontosabban az 
azonosságunk kiterjedésének a közepe a Földön keresendő, de ezzel megerősítést nyert az is, 
hogy bármely más pont a térben valamely helyben sikeres azonosság az onnan újra kiterjedő 
minőség kezdeti középpontjának, az ott kialakuló állapotú azonosság origójának, egydimenziós 
kezdőpontjának tekinthető.  
 
A lokális azonosság új és sikeres genetikai vegyületének az életbe kiáramlása, a 
tudatosodás helyén kezdődik a tér és az idő.  Ez alapján megkérdőjelezhető a Kozmológia 
másik legfontosabb alapállítása, nevezetesen a világmindenség, és a változás időben véges, és 
kezdeti állapota. Nem a változás véges az időben, hanem az az azonosság, az állapot, a 
kifejlődött minőség, amelyből származunk.  A kezdetben az ősrobbanáskor, - amely akár két 
nanoméretű részecske sikeres egymásra találásakor - kialakult egyszerű impulzusnak is 
tekinthető sikeres genetikai vonal, egy az addigiaktól eltérőbb, komplexebb részecske pár, majd 
ebből egyre nagyobb tömegméretű klán alakult ki. A nagyobb azonosságú korábbi eltérő élet 
ismét közös genetikai folyóba épülő folytonosságból, az utólag Éva névre keresztelt ősanya 
sikeresen befogadta valamely isteni előd genetikai anyagát. Éva, akár nanoméretű, akár galaxis 
méretű elődként, a sikeres, és az egyediségét sikeresen megújító élettermék szaporításába, 
másokhoz képest a genetikai különbség fokozásába, a vele való megújulni képes nagyobb 
azonosság újratermelésébe kezdett. A helyileg sikeres genetikai vonal, ki és szétterjedése a tér 
nagy részében sikeressé vált, és a felénk energiát és fényt, információt sugárzó csillagok 
bizonyítják a téridőbeli azonosságunk hatalmas kiterjedését és jelenlétét. A genetikai vonalak 
közvetlen útja azonban a téridőben már nem követhető. Olyan sok genetikai keveredés, 
kereszteződés történt, amelyben az azonosság a téridő kezdeti origójától sokszor lecsökkent, 
majd valószínűen egy állandó (statisztikai értéket ért el). Ez azt jelenti, hogy amennyire csökken 
valamely környezetben az onnan eláramló azonosságunk, a rokoni részecske állományunk, 
annyival növekszik másutt, tehát az életben, a Világegyetemünkben, a közös téridőben 
jelenlévő arányunk statisztikai eredővel jellemezhető. Nem kell a térnek tágulnia ahhoz, hogy 
a lufiefektussal azonos analóg tüneteket észlelhessünk. Akkor is így viselkedik az átlátható 
információs tér, ha a tér maga nem, csak a téridőben lokálisan változó, a benne cserélődő, 
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nagy azonosságú részecskeállomány távolodik a kifejlődés, a kezdeti azonosság, az Origó 
pontjától, és eközben egyre távolodik a saját korábbi genetikai valóságától, állapotától, a kezdet 
valamikori egydimenziós másik origójától.  A közös tér eredője állandó, de a benne az időben 
és az állapotában is változó élet, mind az azonosságában, mind a kezdeti állapotához 
képest változó.  
 
A ki és a szétterjedés, miként a megeredő fa körül, az kezdeti azonosság pontjától egyre 
távolodó, de a helyi környezet és a széljárás által is meghatározott. A valahonnan a tér másik 
részéből virágporban, feromonokban, hatásokban érkező részecskecsomag, állomány 
megtermékenyítette a szülőkhöz és a társaihoz még sikeresebben, vagy és erősebben kötődő 
kinyílt virágot, amely már vágyott a virágpora megtermékenyítésre képes, más szervezetek 
információs tartalmára. Az energiában dús környezetben megfogant, megeredt részecske 
keveredésnek, a genetikai vegyülésnek új origója fakadt, és a termékeny gyümölcsöket hozó 
frigyből ki és később szétáramló új ősrobbanás, folyamatos, kellő azonosságú, de fejlődőképes 
genetikai anyag ki és szétáramlás kezdődött. A koncentrikus ki és szétterjedést azonban 
befolyásolták a környezeti viszonyok, a szél iránya, a csomósodás, az interferencia, a ritmus 
azonosság, a fiatal magokat befogadó, tápláló, kellő azonosságú katalizátor környezet megléte 
és azon téridőbeli állapotok, amikor a fejlődésben megrekedteket utolérték a gyorsabban fejlődő, 
korszerűbb utódaik. A lokális minőség kezdete után, az azonosságában sikeresen előkészített 
térrész felé tolódott a kiterjedés, miközben a szélrózsa minden irányába szétszóródó spórák, és 
virágpor origótól távolodó kiterjedése, a saját kellő azonosságú élőrétegében körbeért, majd 
rétegről, rétegre egyre nagyobb azonosan szervezett közös szabályok szerint együttváltozó térbe 
épülve elérte a legnagyobb kiterjedés lehetséges állapotát. Ezt követően minden faj, alfaj 
torlódik a saját, vele legnagyobb azonosságú, de más irányba fejlődött, került társain. Az 
életverseny megnő, és az egymás ellen ható részecskék, késői utód szervezetek vagy egymásról, 
a lamináris áramlásban eltérülve, erre merőleges irányba továbbáramolva élőréteget váltanak, 
vagy más irányú szakosodással mutálódnak, azaz olyan egyedi fejlődés felé rétegeződnek, saját 
tortát, élőréteget hoznak létre, amelyben még nincs ellenkező irányba fejlődő, a továbbfejlődést 
megakadályozó konkurens. 
 
 
Az Univerzum tehát állandó eredőjű, a tér nem, de az azonosság kiterjedése tágulva változik, 
de nemcsak tágul, vagy az életre alkalmatlan térrészekben stagnál, hanem a saját genetikai 
anyagával, az élettermékeivel túlságosan elszennyezett térrészekből időről időre kiszorul.  
Az élet és a genetikai anyag térben áramlása éppen azért szükségszerű, mert az élet a 
fogyasztása közben lényegében csak átalakít, differenciál, az elfogyasztott élettermékeket 
módosítva bocsátja ki a környezetbe, ezzel elszennyezve a saját azonosságával, idővel 
tönkreteszi a környezetét. A szerveződést kiismerő környezetnek megváltozik az azonossága, a 
befogadó és az elfogadó képessége, és amikor túltelítődik, csökken a felvevő képessége, a 
korábbi életmegoldást, változatot támogató képessége, ezáltal az azonos genetikai állományt 
eltartó képessége is. 
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Fénycella, és energia egyenirányító felületek.  
 
A kiüresített fegyverzet minden esetben feltöltődik, a fegyverzet, a felület eredő töltésállapotától 
függően, vagy negatív nőies könnyű részecskékkel, vagy ha a felületet negatív eredőre kapcsoljuk, akkor 
pozitív nehéz és fajsúlyos részecskékkel. Hogy miért pozitív és miért negatív? Valószínűen azért mert az 
egyik, jön és marad, bennünk, vagy a céltárgyba nagyobb energiaszintre és anyagba épül, ezek azok, amit 
a nagyobb energiaszint, a már észlelhető hatáseredő miatt már észlelni tudunk, míg a másik részecske az 
eltávozó, amelyik megy, amelyik sokkal kisebb, amelyik vagy üres belülről, mert már kiégett, vagy mert 
már megszült, azaz kis energiadús részecskét bocsátott ki a térbe. Ezek a nőiessé, felfújttá vált, 
bennünket elhagyó részecskék képezik az Orgon energiát. Mivel ezen az energiaszinten a mi 
rendszeridőnkhöz képest nagyon gyors az evolúció, az anyagi valóságba kerülő, részecskék olyan sok 
energiával, és magas szimmetriával rendelkező fiataloknak tekinthetők, akik még nagyon vágynak a 
nekik ismeretlen, de információs szinten már sok jóként, érdekes, változatos eseményekben dúsként 
ismert életbe. E részecskék még pályaválasztás előtti, még bármerre szakosodni kész, tettekre és 
eseményekre vágyó részecskéknek tekinthetők, akiket feszít az akarat, a tettvágy, az elöregedést 
megszűntető impulzus nagy nyomása, lendülete, a hasznosság és az elismerés vágya. A fiatalkori 
időszakukban még belső, fokozottan védett térben, szinte parkoló pályán keringenek, de amikor végre, 
nagyobb energiaszintre, egyre több hatással, információval megismerkedve kikerülnek az izotróp 
valóságba, cselekvő-kész állapotban az élet felületeire jutnak, akkor kölcsönhatásra, lendületadásra, a 
rossz megfékezésére, a jó segítésére készek. 
 
A folyamatosan, magas frekvencián változó, 450 KHerc körüli periódusszámmal ismétlődve 
kibocsátott részecskék energiahullámai kiterjednek a térben, és addig áramlanak, amíg 
kölcsönhatóképes, megtapadásra, letelepedésre alkalmas felületeket, azonos téridős fejlettségű, 
de hasonló kinetikai lendülettel éppen ellenkező irányeredőjű, hatáseredőjű szimmetria párokat 
nem találnak. Míg az egyes részecskék dinamikusan keresik a párjukat, addig vannak 
statikusabb, nehezebb, nagyobb kötöttségű, inaktívabb, töltöttebb részecskék, akik viszonylag 
kicsi térben, saját maguk körül keringve várják a fehér lovon érkező királyfit, a gyors és 
lendületenergiában gazdag, a dicső tettekre és hódításra vágyó férfias, lendületesebb részecskét. 
E férfias részecskék a kicsi térfogatba besűrűsödött, lehűlt és betömörödött nehéz fiúk, akik a 
szabadabb izotrópabb teret már megjárták, aki a korábbi életáramlásuk során már némi 
tapasztalatokat szereztek az életeseményekben, az élet első periódusát már kellően tapasztaltak 
ahhoz, hogy a könnyű részecskéknek a párkapcsolatba épülés során a folytonosságot átadva 
biztosítani tudják. 
Fontos lehet, hogy a nagyon érzékeny, nagyon alacsony energiaszinten a párosodni, kész 
haploid (egyedi) szervezetek belsejében már elporlódott a genetikai információ. A szaporodásra 
és továbbélésre vágyó, a korábbi szervezetekből az általuk létrehozott utódokba áttelepült ősi, 
felmenői részecskék már jelentősen elporlódott, elfolyósodott állapotban, még az utódoknál is 
alacsonyabb energiaszinten, kisebb arányban vannak, akik már nem képesek a szabad, de 
védetlen, nem árnyékolt, ezért minden hatásnak kitett izotróp téren keresztül áramlani.  Ezek a 
nagyon érzékeny részecskék a szabad térben nagyon gyorsan lebomlanak, elveszik a tudásuk, és 
mivel már magas tudás szimmetriában vannak, ezért az univerzális isteni tudás átadásának az 
egyetlen kellően biztonságos módja, az életterüket képező utódok egymásba kapcsolt 
életcsatornáján, a nemi szervekkel védett környezetben átadódó közvetlen információ és 
komplex részecske csere. Ez akkor is fontos, ha az elődök szimmetriája nem teljes, hanem ettől 
eltérő állapot alakult ki, mert ez a meglévő genetikai program, a jövőre vonatkozó életterv csak 
a védett csatornán át, tud változatlan, vagy csak keveset változva átadódni. A párosodás, a 
párkapcsolat azért szükséges, mert az élet e differenciált tudás állapotát a közvetlen átjutás 
lehetősége nélkül nem tudja sérülésmentesen átadni. A lombikprogram azért lehetett sikeres, 
mert a védett térben átadás lehetőségét, nem mindig kellően sikeresen, de megvalósította. Az eddigre 
már a túl gyors, a centralizált változásban kiégett, belül kiüresedő, korábban melegfúziós térben 
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élt anyai szerveződések, ekkor már belül üresebbé váltak, amely kellő életteret és lehetőséget 
adott eltérő variációjú, alacsony energiaszintű, sok információs változást megértett, 
beazonosítani képes neuron, Neutrinó részecske élet, az általa képviselt életprogram 
áttelepítésére.  Az isteni programban azért alakult ki zavar, mert korábban az evolúció 
fejletlenebb állapotában, csak a nagyobb szimmetriában lévő, mezőkből mezőkbe találó, teljesen 
egyenesen áramló, az adott téridőben csak páratlan egyediségű részecskék tudtak átadódni. A 
sikertelen, nem szimmetrikus részecskék, programok elhajlottak, célt tévesztettek, vagy  
megsemmisítették egymást, vagy menet közben töltötté váltak és keringő pályákra, az élet 
szempontjából parkoló pályákra kényszerültek, az átalakulásban, a lebomlásban és a részekként 
történő élet segítésében hátrább szorultak.  
A direkt, egyenesen áramló, és szinte érintetlenül, tisztán maradó, köztes rossz hatásokba, 
megfertőző impulzusokba nem bocsátkozó páratlan részecskék nem térültek el az egyenes 
útról, nem fertőződtek meg rosszabb életprogrammal, ezért ők változatlan állapotban 
eljuttatták a másik nemű társba, a jó arányokat tartani képes életprogramot. Ezekből jó, a 
szimmetriát sokáig megtartani képes utódok fejlődtek ki, amely miatt az élet is nagyobb 
szimmetriában maradt, az öngerjesztés, az entrópia, a természetes romlás nem haladta meg a ki 
nem javítható szintet. Amikor azonban az isteni korrigáló, szimmetriába hozó közvetlen 
lehetőségét elkerülni képes információs részecskék, a szaporodás, és a direkt áramlás 
feltalálásával, nemcsak a jó, hanem a rossz életprogramokat is képessé váltak átjuttatni az 
utódokba, függetlenül azok már kezdetben sem teljesen szimmetrikus állapotától, akkor az élet 
szimmetriája, tisztasága, fedhetetlensége hanyatlani kezdett, és a teljesen fedett, ez időre lezárult 
nemi csatornák védelmében átadott, kevésbé szimmetrikus megoldások is átörökítésre találtak. 
 
Valószínűen ez az az ok, ami miatt a mindenség, az Isteni Közös Tudat (a továbbiakban csak 
IKT) az egyre nagyobb energiaszintű, egyre több rétegű, egyre differenciáltabb mezők felé 
fejlődik, amely egyre kisebb nyalábba koncentráltabb, egyre nagyobb áthatolóképességű, egyre 
fejlettebb miniatürizált, gyors, őszinte angyali részecskéket hoz létre. Mivel a nagyobb méretű 
szerveződésekbe csak nagyon kicsi térfogatba sűrített, kellően fejlett, nagy áthatoló képességű 
miniatűr részecskék tudtak bejutni, a fejlődés egyik iránya ez lett. Egyre kisebb térfogatba 
kellett miniatürizálni, a hibás programokat, az elromló szervezeteket kijavítani képes, csak jó 
hatásokat szállító részecskéket, amelyek ekkor hidegfúziós, rendezett apai részecskékként, az 
APA állapotú hidegfúziós terekben készültek. Ez az állapot olyan alacsony életnyomású, kis 
impulzus sűrűségű, azonos irányba áramlóra rendezett gyorsító pályákat hozott létre, amelyek 
egyirányú időt határoztak meg, a környezetben lévő részecskéket körfolyamatban magán 
átengedő, megszűrő, a változási folyamatot ellenőrző, mindent iktató IKT. ősi szervezetben. Az 
ilyen szervezetek alacsony nyomású beszívó nyílásai azonban rendszerint egy hatalmas 
térméretű páros szervezet energiát begyűjtő tápanyag csatornájának tekinthető, amely a térben 
tekergő átláthatatlan fekete lyukként mindent átáramoltat a szervezet hosszú, hidegfúziós 
alagutat képező beszállító csatornáján. Ez az Uránusz, a férfias állapot, amelyben a részecskék 
még rendezetten, megosztódás nélkül, jellemzően azonos irányba, egymással parallel 
rendezettségben áramlanak. Ez az egymást erősítő áramlás sebességet növel, gyorsít és lehűt, 
egyre kisebb térfogatba, csőszerű, alagútszerű áramlási felületbe, egyre vékonyodó, nyílszerű 
hegyben végződő füzérsugárba szerveződik, ezért a térben való áthaladáskor a lehető legkisebb 
közegellenállás hozza létre. Az egydimenziós, azonos irányba áramló, tehát különbséggel 
rendelkező hideg állapot jele az irányba mutató nyíl:  
 

Ez az állapot az azonos irányú, rendezett irányt, ellenmondást nem tűrő áramlást növeli, ezért az 
ilyen állapotba kerülő térben csökken a főiránytól eltérő szabálytalan részecskék, események, 
impulzusok száma, a tér lehűl, és összehúzódik, a keresztmetszete szinte pontszerű, csak eredő 
áramlási és időiránnyal jellemezhető lineáris, egydimenziós, szimmetriatengellyel rendelkező 
mezőbe zsugorodik. 
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Amikor azonban a kialakult túl nagy rend, a kevés és nagyon kiszámítható változás miatt, az 
érdekességét elvesztő, egyre unalmasabb élet ellen, az isten egykori részecskéi fellázadtak, 
keresni kezdték a megszokottól eltérő, érdekesebb más fejlődési utak lehetőségeit. Megkezdődött 
az útkeresés időszaka, az elkanyarodás, amelyből fejlődött ki az eltévelyedés. 
 
A széthúzó, más utakat kereső részecskék kialakult időszimmetriája, (irányszimmetriája, az 
ismert út járhatósága) amikor letértek az egyenes útról elveszett, és az egydimenziós, csak 
iránnyal rendelkező füzéráramlás, a lehetőségek békés fejlődésétől elkanyarodva elérte a 
szomszédos terek, és a saját részecskék fejlődési határát. Az egyenes iránytól eltérő, majd egyre 
több életakadályba torlódó részecskék előbb kanyargó, majd íves körpályákra kerültek, amelyen 
áramlók egy idő után szembe kerültek a velük együtt indult, azonos apai mezőből származó, a tér 
más része felé irányt vevő részecskékkel. Az iránybeli és a célbeli megosztódásból kialakult az 
ellentét, a célellentét, az áramlási irány ellentéte, amely létrehozta a kétfelé egymással szemben 
haladó időt, és ebből a feszültségként és  
az impulzusként ismert kölcsönhatásokat. 
 
 
 

A változatosságot, az érdekesebb életet javító hatás ellen azonban a már nem teljesen 
időszimmetrikus, az egyenes iránytól valamerre az akaratukon kívül is elhajló, sodródó 
részecskék is élni akartak, ezért védekezni kezdtek a differenciáltabb, nem teljesen szimmetrikus 
állapotuk megváltoztatása ellen, és feltalálva a melegfúziót, az elvakultság bűnébe eső 
hidegfúziós részecskemezőket egymással szembe áramlásra késztették. Az Apai mezőket 
megosztva és a más utakra tévedt részecskéket időnként egymás ellen fordítva létrehozták a 
nagyobb differenciálódást okozó, a megosztást és ellentétet kiváltó, az impulzussal kezdődő 
megszédítő szerelmi mámort, melegfúziós állapot kialakulási lehetőségét. A lendületes, férfias 
szerveződés egymás ellen fordításával, az életfejlődés megtorpanásánál, a már nem elégséges 
különbséggel rendelkező állapotnál nagyobb különbséget, nőies másságot és párkapcsolatot 
hoztak létre. Kialakult az impulzus, a nem lineáris változás. Amikor egy élőréteg az egyre 
nagyobb, már egymás ellen áramló azonossággal betelik, és a lehetséges békés, lineáris fejlődést 
biztosító, egymást el és kikerülő áramlási irányok elfogynak, akkor az élet választásra és nem 
lineáris változásra kényszerül. A nagy azonosság értéktelenné válik, ezért, annak érdekében, 
hogy a még kellő különbséget ismerő, páratlan, egyedi részecskéket kiszűrhessék, a közös 
tömeg megosztódás közben egymásnak áramlik. Az egymásnak áramló részecskemezőkben a 
differenciálódás nemcsak a nagyobb azonosságú, és egymással már ellentétes célú részecskéket 
választja ki, hanem ezek egymás hatástalanítása, energiájának a felemésztése, a részecskéik 
szabaddá tétele mellett, kimutatja azokat a kialakult különbségeket is, amelyek megmutatják az 
adott időben is jelen lévő másságot, a kiút és a továbbhaladás lehetőségeit. 
Az egymás ellen fordított apai részecskék impulzust eredményező jele:  
 
Amikor a lehetséges élettér sokfelé és már egymástól már külön áramló, egymással az 
életáramlási célba nem egyeztető részecskékkel telt fel, a differenciálódás növekedni kezdett, és 
a melegfúziós, a másság szaporodásához vezető melegfúziós megoldás feltaláltatott. Ez az 
állapot a melegfúziós nőies állapot felé fejlődés kezdete, az Éva ősünk megszületése. Ez a jel az 
egymás ellen ható, megosztott, egymást semlegesítő lendület, a neutrális, határozatlan 
hatásállapot jele, amikor elvész az egymással szembefordított áramlásban mindkét fél lendülete 
és a cselekvésre képes erő megszűnik. Az ilyen állapotba kerülő térben megosztódás és cselekvő 
képtelenség, határozatlanság alakul ki, amelyben a nagyobb nyomású élettér felől, a még 
szabadabb tér felé áramlás lehetősége, a korábbi minőséggel (áruval) telítődés, a túl nagy 
azonosság és a továbbfejlődés hiánya miatt redukálódik, az életáramlás lendülete megreked, 
lelassul, állóhullámba, állófrontba merevedik. Az ilyen állapotban az isteni akarat, a rosszá vált, 
rossz irányt vett élet megoldás nem tud tovább érvényesülni. Az életáramlás a túl nagy 
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azonosságú ellenirányú, hasonló analóg szervezetekkel állófelületekké torlódása létrehozta a 
továbbhaladásra, a továbbfejlődésre képtelenné váló megosztott teret, és az egymással szemben 
fejlődő térállapotok által kiváltott közeghatárokat.  
A közeghatárok kialakulásának, az irányváltásnak a jele a szent kereszt: 
Ez a életcélváltás, az áramlási irányváltás, a nemlineáris  
fejlődés, a más felé fordulás, az átmenet időszaka és állapota. 
 
Kialakult a nagyobb életnyomású, melegfúziós, anyai szerveződés, a szent kereszttel, amely már  
kétdimenziós síkokat, és az egymásnak áramló, a túl nagy célazonosságú hidegfúziós 
szervezeteket egymástól a térben elválasztó, térbeli eltolású külsőbb elektron pályákat, szabad 
áramlási rétegeket, a rétegek között csak az utódok által átjárható szimmetriafelületeket, és erre 
merőleges térbeli életáramlást, utódáramlást hozott létre. A korábban csak az egydimenziós 
életáramlást ismerő tér ezzel kétdimenziós életfelületekre is kiterjedt, majd a közös 
szimmetriasíknak tekinthető átlagos életfelületre merőleges áramlással a térben is három 
dimenzióban változó állapotba fejlődött. Ilyen térgörbült kétdimenziós életfelületeket nevelnek a 
növények, a fák levelei, a bőr felületei, és ilyenek a sejtek, a bolygók és más életbuborékok 
határfelületei is. Ez a folyamat az előző egy és kétdimenziós folyamatokkal együtt folyik, azaz, 
mint a három, majd a több dimenzióban egyszerre változni és ezt megérteni képes élet korábbi 
tudati fejlődésére jellemző állapotkén ma is jelen van a környezetünkben. Ilyen kétdimenziós 
síkok nagyon kicsiben, sokmilliárd mennyiségben jelen vannak bennünk és a környezetünkben, 
amelyek a vérlemezkék, és ez alatti, molekuláris, atomi, elektroni, fotoni és neutroni, neutrinói 
stb. méretben, valamint a határfelületekként és ekliptikaként ismert nagyobb, a galaxis mezők 
szimmetriasíkjaiként és méretében is a környezetünkben találhatók. Tehát e különböző 
fejlettségű térállapotok bennünk is és rajtunk kívül is jelen vannak, változnak, és a kívül változó 
nagyobbak környezetet adnak a bennük változó kicsiknek.  Akár olyan összefogásnak is 
tekinthetjük ezt az állapotot, amikor az apai, hidegfúziós vadászó részecskék, egymás közé 
szorítva, az általuk befogandó vadat, a nem túl szimmetrikus részecskéket összetörték, 
felbontották, apró hatóképtelen részecskékre porlasztották szét, más felé áramlásra 
kényszeríttették. A fejlődés folyománya, hogy az invázornak is tekinthető térhódító részecskék 
által telítődő térrészekben, a túlcentralizált apai állapotból kialakuló ellentét, létrehozta az 
impulzust, a térállapot szereplőinek az életcélváltás, a más cél felé fejlődés szükségességének is 
tekinthető, az életkerék rotációs forgását.  
A lokális tér közepén, egy magas szimmetriában lévő, a létrehozókhoz képest statikus, 
lokalizált, de nagy szimmetriában változó, ott székelő lélekközösség, előbb neutrálissá, 
határozatlanná válik. A feszültség túl magasra növekedése miatt, az egyre nagyobb 
differenciálódásban, a nagyobb azonosság egymás hatástalanító energiájának a jó irányba 
terelése, a megmaradó különbség kifejlesztését és szaporítását segíti. A folyamatban a 
különbség a felszínre hozza a piacon még nem, vagy kevésbé ismert egyedibb életváltozatok 
egyre nagyobb tömegben szaporítása, exportképes élettermékekké válása, ki és a szétáramlás 
kialakulása után, a végzetes egymásnak áramló impulzus elkerülésére alkalmas szent 
keresztáramlásba, új célok felé terelte a már egymás felé áramló, már túl nagy azonosságú 
élettermékeket készítő részecskéket. A differenciálódásban egymásnak áramló, és ebben a 
túlfokozott piaci versenyben elporladó, felbomló, az energiában és az energiahordozókban 
szabadabbá váló, belülről kiüresedő, új élettermékeket kifejlesztő, kinevelő, anyává átfejlődő 
térrész, előddé és utód állapotúvá megosztódó állapotváltozást  
hozott létre. A korábbi centralizált állapotából visszafejlődő, kisebb és  
külön irány, más cél felé fejlődő szervezetek, a részekre bontódó állapotváltozás,  
az egydimenziós, kifelé áramló, kevertebb, (Exportképesebb, egyedibb) 
utód állapot kifejlődéséhez, és az új élettermékek kétdimenziós szimmetriasíkra, az élőrétegekbe 
kijutás felé fejlődnek.   
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A hatás, ellenhatást, a fejlődés ellenfejlődést követett, amelyben mindegyik korábbi, torlódásba 
és életakadályba került térállapot, szervezettség, valamerre, a lehetőségek, és a kialakuló új 
életprogramok irányába, az általa képviselt, létrehozott egyedibb, új állapotban, a nagyobb 
életnyomású helyek felől a még kisebb életnyomású, az adott állapottal még a telítettségig nem 
kitöltött, ezért befogadóképes életterek felé áramlottak. Az életáramlás megrekedésekor, az 
életfelületek, majd az élőrétegek telítődésekor, a kialakult állapotot, a mássá fejlődött 
élettermékek a korábbi egydimenziós életáramlása, (más térrészekbe kiterjedése) majd a 
kétdimenziós életfelületre kiterjedést egy háromdimenziós térbe terelődő telítődés váltja fel.   
 

 
 
az anyagi hatásokba épülés felé, a mikrokozmosz rejtélyei, és az egyre nagyobb 
impulzusveszély, felé fejlődtek. Míg a külső részecskék szétrebbentek, addig a közös tömeg 
közepén haladó, elkanyarodni, kitérni nem tudók a centrális központban egyre jobban 
besűrűsödve egymással irányellentétbe kerültek, közös térrészbe, eltérő arányú, ezzel egyedi 
vegyületet képező életkeverékekbe kényszerültek. A fiatal új változatú élettermékek, áruk, 
hatások kifejlődéséhez, a centralizált és újra elosztott energiára van szükség, amelyet a külső 
piacokra kijuttatott saját egyediségű élettermékek létrehozását, megszületését, termelését és 
exportálását segítik. 
A magas változássűrűségű tércentrumban, a szimmetriasík előtt megtorpanó, vagy egymásnak 
menő, és új közös irányba, együttműködésekbe terelődő, a közös szimmetriasíkon, a 
kétdimenziós felületen a külső környezet felé áramló részecskék azonban nem lokális, hanem 
eredő szimmetriába fejlődtek. Az egymásnak áramlók között az elporladók, a haladási irányra 
merőlegesen ki és szétáramló részecskék elválasztó, vegyes, szigetelő réteget, nagyobb 
életnyomású, időben gyorsabban változó, felbontó, tisztítótűzként ismert központi térrészt 
hoztak létre a már túl nagy ellentét, a túl nagy irányellentét, az eltérő cél felé áramló, egymást ez 
nélkül megsemmisítő részecskék között. Gyakorlatilag e szimmetria felület megosztotta az új 
termékekkel meghódított életterek kereskedőit és termelőit, érdekellentétet alakított ki, 
amelyben a maga oldalára állította a forgalmazásban és a haszonszerzésben érdekeltebbeket, 
amely miatt a helyi termelők átmenetileg visszaszorulnak.  
Létrejött tehát a vegyes utódban együttműködő, a továbbélő, az új vegyületbe keveredő 
továbbfejlődő állapot, az áruval és élettermékkel új térrészt, új piacot, életteret növelő állapot, 
amely két egymást kiegészítő félből áll. A centrális központban egymásba vegyülő, anyagibb, 
nagyobb térsűrűségű, a háromdimenziós, nagyobb energiaszintű állapot, amely a kevertebb 
újminőség felé továbbfejlődő, azt támogató, szaporító, materializálódó termelő részből, és a 
szimmetriasíkon a saját térrészből kifelé szétspriccelő, majd a nagy azonosságú testvérmező 
körül keringő, a minőség helyett sokszor a mennyiségbe továbbfejlődött termék állapot, 
valamint az életterméket kifejlesztő, kitermelő kiszállító és elosztó, majd többfelé szakosodó 
kereskedő minőség. A termék és a termelők, a kereskedők és az elosztók, a piackutatók és a 
piacok ez esetben együtt fejlődtek.  Akinek túl nehéz és nehezen érthető a következő rész, az nyugodtan 
ugorja át, és csak akkor térjen vissza később e részek átolvasásához, ha a megértés alapjai más részletekben már 
felépültek. 
 
Míg a materializálódás és a nagyobb lokális térsűrűség felé fejlődő, közös, vegyes, a genetikai 
anyagban összekeveredő szervezetbe épülő részecskék, közös tudatúvá formálódó szervezete, a 

Míg a centrális központban nagyobb szimmetriába került elődök, 
vegyes de kellő egyediségű, ellenpárt nem találó, a megkezdett 
irányba egyenesen továbbhaladó, ettől kezdve kisebb térben időben gyorsabban 
áramló, lendületes utód részecskéi a páratlan minőségükkel még nem 
telített szabadabb térrészek felé áramolhattak, addig a túl nagy 
azonosságú elődök egymással azonos irányba ható energiája 
változatlanul a befelé áramlás, és az egymáson elporlódás, 
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termelők, azt a tudati alapállást, állapotot, következtetés vonták le az eseményből, hogy az új 
lehetőséget a saját rendkívüli egyediségüknek és a környezet differenciálódásnak köszönhetik, 
addig a termelő térből kiáramló, a megszületésüket, a létezés lehetőségét létrehozó eseményeket 
az egyediséget létrehozó ötlet, a fogamzás, és a termékbe, utódba egyesülő állapotokból, a 
felszabadulásból származtatják. A fiatal élettermékek alkotóinak, a részleteket befelé sűrítő, 
anyagba egybe építő egydimenziós, centralizáló hatásokból azok a pozitív eredőjűek, amelyek 
építő jellegűek, amelyek az addig különálló egyedeket közös centrális tömegbe, időben és a 
térben együttváltozó új összetételű, kellő egyediségű együttváltozó szervezetbe, közös tömegbe, 
élettermékbe sűrítik. Ezzel ellentétben, a térben, ugyanabban a változási, differenciálódó 
folyamatban szétspriccelő, szabaddá váló, a már nekik túl rossz, túl gyorsan változó térből, a 
differenciálódás, az elporladás és a részekre válás közben kimenekülő, megfelelően mássá 
keveredett nemesgázt, angyali aurát létrehozó közösség, a felszabadulásaként, új életbe terelődő 
lehetőségként ünnepli a létrejött eseményt. Az izotróp környezetbe kikerülő testvéri szervezetet, 
a másik felet, az utódot az idegenebb környezet vad hatásaitól megvédő, befogadóbbá tevő, a 
melegfúziós centrumnak hidegfúziós kellő azonosságú, környezetet, életfelületet biztosító ki és 
szétáramló állapotba fejlődik.   
A folyamatban a korábbi vegyületeikből és az együttváltozás kényszeréből felszabaduló, 
nagyobb szabadságfokú életáramlási lehetőséget kapó kisebb szervezetek, azt a tudati 
következtetést vonták le a változási eseményekből, hogy az őket az ideális, megérést lehetővé 
tevő új tudati állapotba hozó hatások, amely a már rossz közös életből a szabadulásukat lehetővé tette, az 
impulzusban, a tisztító tűzben születnek, és a feszült helyzetekből nem a kaotikusságot és 
zűrzavart eredményező differenciálódás, hanem a szét és a kiáramlás, a rendezettebb eláramlás a 
feszültség megosztása, elvezetése a helyes megoldás. Ez a két eltérő tudati, ideológiai 
alapállás idealista és materialista világnézetet, egymáshoz képest ellenkező életszemléletet 
hozott létre, amelyben az eltérő irány felé differenciálódó két félmező egymást is kiegészítő 
nagyobb térrészre és hosszabb időre kiterjedő, külön - külön tudathiányosabb, de egymással 
teljesebb egységet alkot.  
A szimmetria nem veszett el, csak lokálisan eltérő állapotra, más felé fejlődő irányra, arányúra 
bomlott. Az egyik, a hidegfúziós tudati alapállás, a befelé áramlást, a differenciálódást tartja 
jónak és követendőnek, de ez csak ideiglenesen helyes, az időben nem végtelen lehetőségű, tehát 
időnként változást, eltérő megoldást igénylő alapállapot. A másik tudati beállítottság pedig a kifelé 
áramlás, a már rossz életminőség ütköztetését, eltérő változat kifejlődését, a meglévő feszültség 
felbontását és rendezett új irányba terelését tartja ideálisnak, megvalósítandónak. Azonban ezen 
irányú fejlődés is csak akkor helyes, ha a belső térben már túl nagy a feszültség, ha az 
együttműködés már kibékíthetetlen ellentétté fajult.  
Ilyenkor mindkét, eredetileg helyes irányba indult ideológiának változtatni kell a célján, az 
életáramlás irányán, a szervezettség állapotán, és a két szélsőség különfejlődése helyett, egy a 
kiegyezés lehetőségét is tartalmazó köztes, harmadik úton, az eleinte kétdimenziós Utód útján, 
egymásba keveredve kell közös új életterméket létrehozó cél felé együttáramlani. Azonban az 
utód útja sem végtelen hosszúságú, lehetőségű, mert a közösbe szervezett, kifelé áramló, és 
eközben rendezettebben befelé is áramló, megfelelően keveredő új összetételű hatások is egy idő 
után kitöltik a teret, letöltik az egyediségre és az anyagi minőségre kapott időt, kimerítik a 
sokféleség, az újdonság lehetőségeit, és ezt követően a térben való túlszaporodásuk miatt ismét 
egyre nagyobb azonosságba épülnek. Ha a környezet nagy azonosságú, ellenirányba áramló 
részecskéivel való torlódás miatt, az életáramlás továbbfejlődési lehetősége ismét megreked, ha 
bezárulnak az életcserét, hatáscserét addig nem akadályozó határok, az új összetételű 
sokféleségbe épülés lehetősége, a genetikai variációk újszerű keveredési lehetőségei, és ezzel az 
egyedi és új gondolatok kimerülnek. Ilyenkor ismét differenciálódni kell, a kialakult rejtett 
különbséget az életfelszínre kell hozni, majd új szövetségekbe, új együttműködésekbe kell 
társulni. A kilátástalan helyzetben párkapcsolatba kell lépni olyan részben eltérés felé fejlődött, 
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de kellően analóg részecske mezőkkel, amelyekkel közös szervezetbe egyesülve, a határok 
lebontására alkalmas, kellően új, érdekes egyedi élettermék variáció, és ezzel az életet, és az 
életáramlások célját, lehetőségét fenntartani képes különbségek, és új irányok felé fejlődést 
lehetővé tevő friss életcélok alakulhatnak ki. Minden olyan alkalommal, amikor a fejlődés 
utoléri a korábbi élettermékek áramlását torlódásba akadályozó határait, amikor a lokális 
fejlődés, a környezet együttfejlődése és ezzel a folyamatosság, a hatásátadási lánc, a gazdaságos továbbadott 
hatások lehetősége megreked, nyitni kell, tovább kell fejlődni, és új differenciálódással nagyobb 
keveredést és a sikeresebb vegyülést lehetővé kell tenni. A határok bezártsága, a feszültség 
növelése a szimmetriától eltérést és ezzel az életet cselekvésre késztető nagyobb, új 
különbségeket hoz létre, amely a túl nagy szimmetriába került életet, egy harmadik, közös új 
irányba kilendítheti a kialakult határozatlanságból, a továbbfejlődni képtelen állapotából. 
 
A háromdimenziós életáramlás, amely során a részecskék újra és újra átélik a két részecske közös 
együttműködésével, a tudati információk vegyülésével kezdődő, az új gondolatként megfogamzást, a megszületést, 
a feltámadás és az élet kifejlődését a halállal záródó új periódusba, eltérő dimenziókba átlépő, felemelő, magasztos, 
vagy lesújtó, elhaló stációit, egyre bonyolultabb életáramlássá fejlődött. Amikor azonban a 
háromdimenziós állapot eléri a saját fejlődési határait, és a valamiben fejlettség felé túl gyorsan 
haladók, utolérik a lemaradtakat, (vagy és a később indulók utolérik a hasonló életterméket 
korábban kibocsátottakat), azaz túl nagy azonosságú élettermékekkel telítődnek a piacok, ismét 
dimenziós átalakulás, a hangrobbanással analóg állapotváltozás következik be. Ilyenkor egy 
rövid ideig felgyorsul a negyedik dimenzió, az idő, a változás és az események időbeli sűrűsége, 
és az időben eltolt, a tudattal már alig követhető, kaotikus állapotváltozás miatt, a látszólag 
egyszerre, már túl sok dimenzióban változó események egy regenerációs, az életnek új irányt 
adó folyamatban, nagyobb energia szintre, nagyobb térre kiterjedve az időben eltolt szimmetriát 
helyreállítják. Ilyenkor az alacsonyabb dimenziós állapotba átmenetileg visszafejlődő, a szabad 
tér felé kiterjedő, többféle és izotróp valóság lehetőségeit megismerő mikroszintű szerveződések 
egy része visszatér a felderített izotróp, nagy azonosságú részecskéket tartalmazó környezetből 
és információt hoz a környezetben kialakult fejlődések, a pillanatnyi valóságok, az életfelületek 
telítettségi állapotáról. Az információ ezen a szinten részben analóg, részben digitális, azaz 
nemcsak a van jelek értelmezhetők, hanem a visszaérkező jelek, az információk hiánya is fontos 
jelzés értékű, amely azt jelenti, hogy amerről nem érkeznek vissza analóg részecskék, arrafelé 
az adott minőség számára szabadabb, nem teljesen telített és befogadóképes (de nem biztos, 
hogy fizetőképes) a tér. Ez megmutatja, hogy mikroszinten merre lehet fejlődni, és azok a 
részecskék, amelyek a környezetből a nagyobb azonosság miatt visszatérülnek, már megértik e 
jeleket. A társaik által jelzett, vagy a közösség eredő változása miatt megértett jelek alapján, a 
felderített lehetőségek felé megindul a lélek részecskék, majd az őket követő, nagyobb tömegű 
töltöttebb, eltérőbb vegyes és egyedibb élettermékeket szállító részecskék áramlása. Bár a hiány 
visszajelzése csapda is lehet, mert a jel vissza nem érkezése egy nagyobb (nem fizetőképes 
állapotú) fogyasztó, (fekete lyuk) rejtett jelenlévőségét is valószínűvé teszi, de a széles 
spektrumban szétáramló részecskék a fogyasztói mező peremeit elérő felhője, a negatív 
jelzéseke, a részleteket ismertető kiegészítésekkel a tudatban és a megértésben is a helyére teszi. 
Tehát a kifelé áramló, aurát képező részecskék digitális jelzései, együtt adnak megfelelően 
értelmezve megérthető eredőt, közös tudatot, amely a megértett változásokat nagyobb valósági 
valószínűséggel, és új életáramlási lehetőséggel ruházza fel. 
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A termelőképességénél nagyobb túlfogyasztás következménye, 
túllegeltetett, földek és a vetésforgó szükségessége: 
 
Az ősember még viszonylag helyhez kötött életmódot folytatott, de amikor elszennyezte, 
eltartásra képtelenné tette, az által a természetes regenerálódásnál jobban kihasznált, felélt 
környezetét, egyszerűen odébb állt. Amikor azonban sikeres szervezeté vált és túlszaporodott a 
már kellő azonosságú, az életét támogató élőrétegben, egyre nagyobb térrészben használta ki a 
terület termelőképességénél, a regenerálódásánál gyorsabban kifosztott, elszennyezett, leélt, az 
élettermékeivel és a hatásaival túlszennyezetté, telítődővé váló környezetet. Már az ember 
szervezett megjelenése előtt, a szavannákon és a sztyeppéken legelő, elszaporodó csordák is 
felismerték, hogy amikor a nagy csorda lelegeli az esőfelhők vonulása nyomán kifejlődött friss 
füvet, és a szervezete számára nem szükséges ételmaradékkal túldúsítja, túltelíti a környezetét, 
annak a termelő képessége egy időre lecsökken, ezért annak a regenerálódásáig arrább kell 
mennie, új legelőt kell keresnie. A mai napig hatalmas távolságokat tesznek meg a Közép-
afrikai legelésző, és az óceánokban analóg életvándorlásra kényszerülő állatok a friss fű, és a 
szaporulatot eltartani képes táplálék utánpótlásának a megtartása érdekében, ahol 
körfolyamatokban évente körbejárják a melegebb trópusi égtáj több ezer km-es térségét.  
Ha a zebrákból, bölényekből és antilopokból, legelésző fűfogyasztó állatokból szerveződő 
csorda nem áramolna az esőfelhők útját követve, akkor a kiszáradt, túllegelt síkságokon 
hamarosan éhen, vagy és szomjan halna. A ragadozók, a fűfogyasztókon élők követik a 
zsákmányállat útját, és velük együtt körözve akár több ezer km,-t is megtesznek a mindig friss 
táplálék megtartása, elérhetősége érdekében, vagy csak útonállókként várják, míg áthaladnak a 
hordák az életterületükön. A fűfogyasztók és a ragadozók is a körút során együtt áramlanak, 
együtt fejlődnek, egymás közelében élnek, párosodnak, szaporodnak, közös, együttváltozó 
ökológiai rendszert képeznek. Ha ezen egymástól már függőségbe került rendszer bármelyik 
részének a folytonossága megszakadna, akkor nagy eséllyel az egész közös körforgásra alapuló 
rendszer csorbát szenvedne, jó esetben csak alaposan megtízelődne, rosszabb esetben akár egy, 
vagy több faj, alfaj is kipusztulhatna. Ha elmaradnak a fotonok, és a légtéri differenciálódásban 
a meleg és a hidegfúziós részecskék nem épülnek közös, a környezetet megtermékenyíteni képes 
víz eredőbe, ha nem esik az eső, nem nő elég friss fű (a fogyasztók igényéhez képest), és ekkor 
nem lesz elég táplálék a fűfogyasztóknak. Ha ezek megritkulnak, nem lesz elég a táplálék az 
oroszlán és a sakál, a ragadozók kölykeinek. Ha kevés a csorda útvonalán a trágya, nem lesz 
elég ganajtúró bogár, és az életlánc kevésbé látványos mikro részei is zavart szenvednek. Ha a 
táplálékot, és a hatásokat feladó, egymásnak továbbadó lánc bármely részének a folytonossága 
sérül, a lánc többi részétől függőségben lévőknek is felborul a szervezeti egyensúlya.  
A tervezettnél nagyobb bevezetőre annak érdekében volt szükség, hogy bemutassuk, az életpiramisokba épült 
párhuzamos ökoszisztémák könnyű sérülékenységét. 
 
Amikor az ember eljutott a fogyasztástól és az élettérbeli vándorlástól a letelepedésig, és 
megtanulta frissen és életerősen tartani a környezetét, rájött, hogy a termelés, a részecske 
szaporítás és a szinten-tartás nélküli fogyasztás, fejlődési zsákutca. A legeltető pásztornép hamar 
felismerte, hogy a szaporítandó állatoknak mindig friss legelőre van szükség, és eközben a régi, 
és nagyon lefogyasztott legelőket hagyni kell regenerálódni, hagyni kell, hogy a feltöltődő 
képességénél jobban lemerített természet a saját ritmusában újra életre térjen. A vándorló 
legeltetés után a földművelő, életmagot, termést szaporító ember megtanulta a magfúziót, de egy 
idő után megismerte a fúzió megszaladásakor kialakuló túltermelésnek a korlátait is. A 
túllegeltetést követte a termőföld, mint feladó környezeti szervezettség egyre nagyobb 
kizsákmányolása, amely szükségesé tette a vetésforgó, és a pihentető parlag állapotok 
bevezetését, váltakozását. Az emberi szervezetek és ezek nagyobb energiaszintű társadalmi 
közösségei is megtanulták idővel, hogy nem lehet büntetlenül kizsákmányolni a környezetet, 
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minden jó felé fejlődésnek ára van, amelyet valamilyen elkerülhetetlen, előre többnyire nem 
látható, nem ismert formában meg kell fizetni. A túllegeltetés ára az energiát adó föld 
lesoványodása, energia adó termelőképességének, a belső biodiverzitásának az elszegényedése, 
tehát a nap sugárzása a fény és az eső, a két másik fontos elem jelenléte a bő terméshez és a 
folytonosság megtartásához nem elég. Van a fény és a levegő, a víz, a három alapelem mellett 
egy negyedik fontos dolog, az idő és a mikrovilág, az ötödik dimenzió mindenkori állapota és 
eredője, amely katalizátorként segíti a napenergiából, az esőből a fű táplálékká növekedését, 
amely eltartja az életláncot. Ehhez jó életprogram, energia és lendület, kitartás és 
együttműködés, együttfejlődő szervezettség kell. 
 
Ha bármely szervezettség, életszint, élőréteg, időegységre vonatkoztatva tartósan többet fogyaszt, a 
saját élőrétegében, mint amennyit a fogyasztott környezet természetes regenerálódása, eltartó 
képessége lehetővé tesz, vagy több szennyező anyagot, hatást termel ki, hárít át az időben nem 
végtelen feldolgozó képességű környezetre, akkor a feldolgozó képességében véges terhelést 
elviselő környezet eltartóképessége csökken. Mindkét esetben, a fogyasztási, vagy és a 
környezet terhelési lehetőségeit túlbecsülő életforma, szervezet, az adott életterületet, életsíkot, 
élőréteget elhagyni kényszerül. Amíg a fogyasztás növekedése arányban van az életsík, élőréteg 
körforgásának a lehetőségével, az együttfejlődés az időbeli szimmetriájával, addig a lokálisan 
nagyobb tömegsűrűségre szaporodó szervezetek vándorlással vagy a vetésforgó bevezetésével át 
tudták hidalni a téridő folytonosságában kezdődött rések apróbb nyiladékait. Amikor azonban 
egy-egy faj életlehetősége a túlfogyasztása, a túlszaporodása, a táplálék leszűkülése, vagy és a 
saját hatóanyagainak a környezetre annak a befogadóképességénél nagyobb, tartós terhelése miatt 
jelentősen lecsökken, és az átalakító képességében lemaradó környezet már nem tudja eltartani a 
folytonos vándorlásra, körforgásra kényszerülő fogyasztót, akkor a fogyasztói - feladó életlánc, 
hatásokat fogadó és átalakító puffer tartály, szinkronitása megszakad,  az élet túlságosan kihasznált 
rétegeiben az élet és a rendezett változás eltartásra alkalmatlanná válik. Amely fogyasztók 
idejében át tudnak térni másféle, a környezetben éppen bőségben lévő, mások által nem 
túlságosan kihasznált táplálékra, azaz mutálódni, változni és továbbfejlődni képesek, azok 
életben és megmaradhatnak, a többiek között az élettérét, a hagyományos táplálékért és a 
párokért folytatott konkurenciaharc azonban felerősödik. 
 
Ilyen mutációnak tekinthető az élet szervezettségének azon változása, amikor felismeri, hogy az 
élőrétegében és a környezetében valamely hatóanyag, hatás, szervezet annak a tároló eltartó, és 
átalakító képességénél nagyobb mennyiségben szaporodott fel. Valószínűen ilyen mutáció 
okozta a már más táplálékra áttérni nem tudó Dinók kipusztulását, míg a más táplálékra áttérni 
tudó, eltérő termelői, fogyasztói piacra kijutó Dínó szervezetek madarakká, gyíkokká, hüllőkké 
fejlődhettek át. Nagy eséllyel a gyíkok az őshüllők, esetleg a későbbi sárkányfélék késői 
miniatűrebb, tökéletesebb, de sokkal kevesebbet fogyasztó, kevesebb hatástalanítandó 
másodnyersanyagot feladó leszármazói. A Gyíkok, mint a hangyák, egy része valószínűen 
megtanult az elődszervezeteiknél egyre kevesebbet fogyasztva is életben maradni, és ma már 
olyan kevéssel is beérik, hogy ma már nem környezetterhelő, hanem ritkaságszámba menő 
különleges részei az Isteni szervezet állatkertjének. 
Egykor hatalmas mennyiségű hústömeg fejlődhetett, tárolódhatott, változhatott dinoszaurusz 
szervezetekben, amely nemcsak egyre több hozzámérhető tömegű táplálékot igényelt a 
környezettől, hanem egyre több a környezet résztvevői által ártalmatlanítandó, elfogyasztandó 
végtermékkel is elszennyezte, terhelte a környezetét. Elég volt a feladói lánc valamelyik kisebb 
energiaszintű tagjának, pl., egy jellegzetes fűféle élettömegének az átmeneti visszaszorulása, 
részleges kipusztulása ahhoz, hogy e füvet fogyasztó, húst termelő szervezet is visszaszoruljon, 
és a ráépülő nagyobb fogyasztó szinthez a feladás jelentősen megcsappanjon. 
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Hasonló gondot okozhatott az is, hogy az akkori életfelszínen hatalmas mennyiségű 
dinoszaurusz melléktermék, a környezet által ártalmatlanítandó székletanyag halmozódhatott 
fel. Miként a fogyasztott táplálékot feladói szinteken is függőségi láncok alakulnak ki, a lebontói 
szinteken is kellően hosszú életláncok hatástalanítják, teszik a környezet számára ártalmatlan, 
közömbös humusszá a Dinók székleti maradványait. Részben ganajtúró bogarak belsejében, 
részben közvetlenül az isteni mannán élő sokezer baktérium és vírus adja egymásnak a Dinók 
által termelt másodlagos hatóanyagokat egyre másabbá, egyre kevésbé töltötté, mind 
neutrálisabbá alakított formában. A Dinók sokmillió évig éltek hatalmas szimmetriában a 
természet korabeli más szereplőivel, amely fogyasztási és termelői egyensúlyt hozhatott létre, 
amely alatt hatalmas biodiverzitású, összetett vegyi üzemek szakosodhattak a 
melléktermékeiknek az ártalmatlanítására. E szervezettségben is elég volt a lánc valamely fontos 
tagjának a kiesése, fogyasztói, átalakítói megváltozása ahhoz, hogy a lebontói életlánc, a külső, 
vagy a belső környezetben kijavíthatatlan zavart szenvedjen. Ehhez elég volt az életláncba 
szervezettség valamelyik szintjét addig támogató távoli csillag elhalása és felbomlása, a 
dominanciájának a jelentős megváltozása, hogy a magas komplexitású szervezettség valamely 
szintjén kialakult kezdeti folytonossági rés, az idő folyamában hatalmas, áthidalhatatlan 
szakadékká szélesedjék. Ha nincs aki beálljon, továbbfejlődjön a hiányzó láncszem helyére, aki 
még kellően hisz a szerepének a fontosságában, az egyediségének a nélkülözhetetlenségében, 
akkor az életunttá, a szervezettségben hitetlenné váló láncszem kiesése, pótolhatatlan 
veszteségként az egész oköszisztéma összeomlását eredményezhette. Szerencsére az élet, mint 
életpiramis, mint dominójáték nemcsak egy bástyára épít, hanem párhuzamos több szálon 
gomolyítja a valóság fonalát, és ha valamelyik szál tartósan megszakad, a szervezettség más 
ágain azonnal továbbfejlődik a helyet és teret nyerő többi életfonal. 
 
Ebből az a tanulság, hogy nemcsak a külső környezet eltérő állapota teszi eltérővé az Isten kezdetben 
talán nagy azonosságú szervezeteinek a mássá fejlődését, hanem az elfogyasztott táplálék, a belső 
környezet változatossága is eltérővé fejleszt. Valószínűen az a szervezet válik sikeressé, aki, amely olyan 
az adott időben valamilyen hatásban nagyon túltermelődött, nagyon felhalmozódott, mások által 
fogyaszthatóvá még nem átalakítható anyag és hatáskészlet feldolgozására, és semlegesítésére, mások 
által fogyaszthatóvá tételére sikeres módszert fejleszt ki. Ez lehet a megmaradás, a nélkülözhetetlenség 
legfontosabb kulcsa. 
 
Azonban nem kell elfogadnunk az életnek kevésbé jó életkörülményeket, megválaszthatjuk a 
környezetünk állapotát, de ennél is könnyebben megváltoztathatjuk a belső környezetünk 
összetételét, állapot eredőjét, ha a bevitt táplálékokat, és a szellemi táplálékot, az elfogyasztandó 
információs hatásokat sokkal jobban megválogatjuk, szelektáljuk, és elutasítjuk azon 
hatóanyagokat és hatásokat, amelyekkel az adott külső környezethez képest nagyon szimmetria 
hiányossá válnánk. Azonban nincs abszolút szabály, mert amely egy időben és környezetben 
éppen a szimmetria egyre nagyobb hiánya felé módosítja az állapotunk, az más időben és más 
körülmények között lehetséges, hogy az életben maradásunk kulcsát jelentheti. Tehát a mikor 
és mi a helyes is nagyon relatív! 
 
  
Amikor az életfelszíneken körbeérő, összeérő fajok, és alfajok, már nem tudnak nagyobb 
ütemben szaporítani, mert a saját minőségükkel elszennyezték a környezetet, és annál sokkal 
nagyobb ütemű fejlődésben kihasználták, és túlságosan kizsákmányolták a mikrovilág, a szent 
lélek nekik jó hatásokat feladó rendszerét, akkor a faj differenciálódása felerősödik, és a 
hasonlóan pihent élettereket, fogyasztói piacot kereső fajtársai ellen támad. Ilyenkor a 
környezetét megunttá tevő fal, alfaj migrálni, vándorolni kezd, új, még eltartó-képes, és az 
élettermékeit, a hatásait befogadó térrészt keres magának. Ha azonban ez nehézségbe ütközik, 
mert már körbeért az általa nagyon kihasznált élettérben, élőrétegben, és gyorsabb ütemben 
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fogyasztotta a feladó táplálékot annak a regenerálódási képességénél, akkor az elvándorlást 
elindító ciklusok mellett éhséghullámok és a fajok fennmaradását ellehetetlenítő folytonossági 
rések, kipusztulási hullámok, a túlfejlődő életláncban folytonossági zavarok alakulnak ki. 
 
Tehát minden térrészben, élőrétegben, környezetben van egy ideális eltartó képesség, egy 
külső- belső fejlődési arány az időben, amelynek meg kell egyeznie az eltartó, feladó és a 
szervezet által a környezetnek feladott, a fogyasztói környezet befogadó, fejlődési, 
regenerálódás-képességi ritmusával. Amely faj, alfaj ennél gyorsabb fejlődési utat választ, 
azok vezetőinek tudniuk kell, hogy az egymással párhuzamos, a környezettel sikeres 
együttfejlődés helyett, egy befelé haladó spirálba, (élethurokba) vezetik az őket-követőket. Ha a 
fogyasztás a szervezet termeléséhez, és a környezet felvevő, feladó képességéhez képest, mint 
az élettér természetes eltartására jellemző regenerálódása az együtt fejlődő állapottól eltérővé 
válik, akkor előbb, utóbb együttfejlődési, szinkronitási zavarral és a folytonosság, az adott 
életforma megszakadásával kell számolni.  
 
A túl gyorsan fejlődő, és a túl sokat fogyasztó nyugati társadalmak rendszeresen belesnek a 
túltermelés és a túlfogyasztás, a túl gyors fejlődés csapdájába, és rosszul mérik fel az utánpótlás, 
vagy a piacok befogadóképességének a lehetőségét. Sok esetben a lokálisan túlszaporodó, a 
korábbi életterüket kinövő nemzetek a meghódítandó területek eltartó képességére alapozva 
indítják el az invázióikat. Ilyen hibába került Napóleon, és ilyen hibába esett Hitler is, amikor 
túlbecsülte az elszegényedett, általuk is gyorsítottan felélt orosz föld eltartó képességét, és 
ellenálló képességét. A felperzselt föld taktikáját követő ellenállók, az őslakosok 
keresztülhúzták e hódító inváziós szervezetek számításait, és valamennyi világuralmi törekvés 
az utánpótlás elapadásán, a háttérgazdaság kimerítésén, vagy a túl nagy másságú helyieknek az 
élettermékeiket nem befogadó ellenállásán bukott meg.  
 
A gazdasági stratégiában különböző piacokat sikeresen meghódító szervezetek, a fellendülés 
idején kialakuló bummban a legnagyobb aratás koncepciójára készülnek, és rendszerint nem 
számolnak egyidőben más szervezetek azonos célú behatolásával, a tervezett erőforrások előre 
nem mindig látható megosztódásával, vagy és a kezdeti utánpótlások természetszerű 
elapadásával. Minél hosszabbak a szállítási útvonalak, annál nagyobb egységeket lehet csak 
gazdaságosan szállítani, ezek viszont sérülékenyebbek, és könnyebben eltéríthetők, 
megsemmisíthetők, ráadásul a szállítási hosszok túlnövelése esetén, könnyen gazdaságtalanná 
válhatók. Nagyon nagy élettömegek szállítása túl nagy távolságra nem gazdaságos, a 
folyamatosság, az ellátás folytonossága egyre nehezebben megoldható, túl nagy raktárak 
felállítása viszont csökkenti a forgási sebességeket, avulásra készteti a raktárakban éppen 
elfekvő, de a belsejében eközben is öregedő élettermékeket. 
Mivel egy tér eltartó és kiaknázható képessége időegységre vetítve véges, ezért ha egy térrészt 
inváziós seregek, áruk tömege lep el, a learatható haszon, az eredmény mindig feleződik, még 
több szereplő által negyedelődik. Ilyenkor a rosszul tervező invázorok, ha a piac telítettsége, a 
termék hamarabb megunása, vagy és a véges fogyasztás, az ár hirtelen leesése, vagy és a 
támogatás elapadása miatt nem jönnek be a számításaik, könnyen megbuknak. Az élet 
eladósodott, melegfúzióssá, nőiessé váló szervezetei is ilyen taktikához folyamodnak akkor, 
amikor az élettérben túl kevés az energia, és egy (társ) helyett kettő, vagy több hidegfúziós 
férfias személy, szervezet élettermékeit engedik be a saját élettérbe, amelyek végül egymással 
versenyezve túlkínálatot hoznak létre, és a túl nagy életversenyben kölcsönösen lenyomják az 
árakat. Ilyen szervezet a H2O, az átlagos víz, amely a nyomást jól viseli, de nem rendelkezik 
elég kötőerővel. Az Oxigén atomba beépülő két invázornak tekinthető férfias hidrogénatom, 
nem egy apától, nem egy nagyobb energiaszintű támogatótól származik, az eltérő csillagokból 
származó hidegfúziós hidrogének versenyeznek az oxigén által adott élettér, a piac 
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lehetőségeiért, az élettérben élők kegyeiért, a piac megtartásáért, vagy és monopóliumba 
kerüléseiért. Amikor a külső hatásokból túl sok áramlik be, a belső fogyasztói térrészben 
egymáson feltorlódott hatások leértékelődnek, és ellenhatási, helyettesítési lehetőséget hoznak 
létre. Lásd a fémpiac másodlagos begyűjtőinek a jelenlegi visszaszorulását. A nyersanyag árak 
nagyon alacsony árszintre, túlkínálatra kerülése miatt egy időre leálltak a fémtolvajlások, a 
másodlagos begyűjtések, az élettérbe és a fogyasztói felületre visszajuttatások.  
Hasonló folyamatban lehet megfékezni a túl magas áron beérkezőket, ilyenkor mozgósítani kell 
a belső tartalékokat. Baj csak akkor van, ha ezeket már feléltük, elfogyasztottuk. 
 
Amikor a túltelített, jó lehetőséget kínáló élettér az idegen élettermékkel megtelik, túltelítődik, a 
haszon és a részesedés fokozásáért a két vagy több energiaadó versenyre kel egymással, a vevő, 
a területen élő kegyeiért, a vásárlóerő megszerzéséért, később már csak a kialakult pozíció 
megtartásáért. Ha a térrész már learatásra került, az áruban túl telítetté, a fizetőképességben 
alultelítetté váló élettérben kialakul a kiégett, a túlságosan kihasznált térrész energiában 
kiüresedő állapota, és ekkor szükségessé válik a vetésforgó, vagy kialakul a visszafordíthatatlan 
elsivatagosodás, a parlaggá válás, a pihenésre kényszerülés időrést építő állapota. Ilyenkor a tér 
lehetőségeit túlságosan is kihasználóknak más fejlettebb, kapósabb termékre kell áttérni, de ha 
ezzel sem lehet a térrész horgait már ismerő kishalait, vevőit jobban kapásra bírni, akkor a jó 
horgász módszert, tavat, működési területet vált. Miután a békés halak már megismerték a 
horgokat, és nem fogyasztják el a felkínált kukoricát, áttérnek a nagyobb energiatartalmú 
ragadozók fogására, és csalihalat vetnek be az egyre éhesebb helyi állomány kifogására. Amikor 
már minden ehetőt kifogtak, a járatos, könnyen learatható termékekre specializálódók elhagyják 
az általuk kihasznált, elfogyasztott, a halat és nyereséget már nem biztosító térrészt. Ilyenkor jön 
el ismét a vetésforgó, az élet körforgásának a szükségessége. A halat már nem termő mocsarakat 
lecsapolják, mint pihent értékes térrészt magokkal bevetik, és az addig csak fogyasztott, esetleg 
egy-egy időszakaszra pihentetett téren elkezdőik más élettermékek szaporítása.  Az 
életkörforgást meggyorsító, makroevolúcióssá fejlesztő rotációja akkor válik ismét esedékessé, 
időszerűvé, amikor a hidegfúziós, tömegbe termelő térrészek már nem tudnak termelni, a 
fogyasztói térrészek pedig már nem tudnak fogyasztani, de miközben a már túl nagy azonosságú 
térrészek az ötletekben, az egyediségben, a fejlődési lehetőségekben kiégnek, az energiákban, a 
befektetési lehetőségekben feltelítődnek. Hasonlóan az éppen lassabban, hidegfúziósabb 
eredőben fejlődő, fogyasztó típusú térségek és szervezetek, eközben lendület energiákban 
lemerülnek, de a sok elfogyasztott, befogadott idegen élettermék hatására, a tudatban 
megtermékenyülnek, és új keverékek, új gondolatok, új hatások és leendő termékek fejlődnek ki 
bennük, amely lehetőséget ad az energiaáramlás megfordulására, nagyobb szimmetria 
kialakulására. Az idegen és férfis élettermékekkel ellepett, és telítődő életterek gondolati szinten 
megtermékenyülnek, fogékonyabbá válnak új életterméke kifejlesztésére, a kiút megmutatására. 
 
A bioszféra eljutott a túlfogyasztott, learatott, termésképtelenné vált állapotába.  
A magágyakat kimerítettük, a talaj táplálék és nyomelem készleteit kizsákmányoltuk. Csak egy 
adalék, hogy 20 évvel ezelőtt a gabona vas és nyomelem taralma némely gabona esetében akár 
az ötven, vagy és százszorosa volt a jelenlegi utód állapotának.  
 
A talaj és a táplálékállatok, a növények tartalékait feléltük elfogyasztottuk, a bioszférát a 
természetes regenerálódás üteménél sokkal nagyobb gyorsasággal kimerítettük, 
mikroelemekben és analóg jó hatásokban feladó képtelenné, termőképtelenné, magtalanná 
tettük. A valamilyen egyedi, vagy és kevésféle hatóanyaggal túltrágyázott, túltenyésztett, a 
biodiverzitásában szegény táptalajon termelt növényeket feladva az emberiség asztalára, 
sokaknak kellő ellenálló képességet nem adó táplálék adásával, minőség nélküli mennyiségi 
étkezére kényszerítünk. A mikroelemek és hatások beépültek az emberekbe, nemcsak 
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energiában, hanem nyomelemekben és egyéb hatásokban is dús életterméket kínálva egy 
lehetséges, e magas biodiverzitású anyag-halomra szakosodó fogyasztónak. Ez miatt az az előd 
réteg, amelyben még jó arányba épült be a teljesség, amely kellően magas belső biodiverzitású, 
nagyságrenddel nagyobb tudási lehetőséghez jutott, mint a ma élő és sokkal alacsonyabb 
teljességű, mennyiségi étkezést folytató, ezért a korábbi hagyományos értékekben egyre 
tudatlanabb utód generáció. 
 
Ma az átlagos emberi szervezetek a töredékeket fogyasztanak azon sokféleségű hatóanyagokból, 
a mikroelemekből, az ötödik dimenzió életterméseiből, amelyre minden szervezetnek az 
ellenálló képessége, az immunegészsége megtartása érdekében szüksége van. Ne 
csodálkozzunk, ha már egy influenza is milliókat fog ledönteni a lábáról, mert a saját a 
belsejében nagyon biodiverzitás hiányos immunrendszer, és a már nyomelemeket sem 
tartalmazó szervezet nem ismeri az izotróp térben természetes, de általa nem termelt, ezért 
ellenük nem védett hatóanyagok nagy többségét. Márpedig hamarosan (már folyamatosan érkeznek) 
sok és jelentős részben eltérő genetikai állományú vendégünk érkezik, amelyek hatóanyagai, 
hatásai ellen kevesen vannak felvértezve. Az idegen hatóanyagok, az új vegyületek, és az egyedi 
részecskék ellen kellően fel nem vértezett szervezeteknél hamarosan eljön a vetésforgó, az 
élettérváltás, és a kialakult minőség, állapot elhagyásának a szükségessége, a frekvencia és az 
élőréteg-váltás időszerűsége. Az élőrétegünknek, mint egykoron az áldozatot adó őseinknek 
most is áldozatot kell adni, melegfúziós, a belsejében kellően üres, befogadóképes Orgon 
részecskéket kell a gyorsan fejlődő termoszférába, nagy tömegbe eljuttatni, ahol sokáig 
pihentetett, lassabban fejlődő, a nagyobb szabadságfokú térrészből érkező, hidegfúziós, a 
lendületben és a részletekben is dúsabb hidrogén ionokkal kell párba szervezni őket. 
 
Ha egy nagy görbületi sugárral rendelkező, relatív kicsi vonatkoztatási rendszerből kitekint a 
megfigyelő, az erősen görbült határfelület, nagyítóként működik, ezért a rendszerén kívül lévő 
dolgok többségét, a konkáv, a homorú felület felől kitekintve, - a fókuszpont távolságában - 
erősen felnagyítva látja.??? Lehetséges, hogy azon túl azonban nemcsak fordított inverz képet, 
hanem kicsinyített képmását látja a távoli objektumoknak??? 
 
 
 
 
 
A Brúnó Gröning féle effektus, az életerő áramlása és gyógyító 
képessége. 
 
Az életerő, amelyet akár a tudás és az értelem, a szimmetriahelyreállító képességként is 
definiálhatunk, kétségtelenül nemcsak létezik, hanem ha valódi szükség van rá lehívható. A 
hagyományos erők a hőenergia, vagy a lendületenergia tér melegfúziós, vagy és hidegfúziós 
fizikai állapotváltozásának a következményei, azonban a kisebb belső dimenziókba kényszerülő 
harmadik réteg, a tudatban gyorsabban fejlődő átlagos szürke – nekünk isteni - állomány 
nemcsak az izotróp környezetben, hanem a bennünk lévő védett térben, az ötödik dimenzióban 
fejlődik. Az Isten, a bennünk fejlődő kis energiaszintű, de nagy tudású isten részévé vált, 
megvilágosodott részecskéken keresztül érhető el. Az erő, amely a ténylegesen rossz, 
szimmetriahiányos állapotokat, megfelelően megfogalmazott fohászra megjavítja, bennünk van. 
A nagyobb energiaszintű szervezettség felől a kisebb energiaszintű, elporlódottabb, de ezzel 
egyre áthatoló képesebb tudású életállapot felé fejlődünk. Az idő és a gravitáció, a 
tömegfejlődés rendje szerint az izotróp környezetben még kicsi állapot felől fejlődünk a 
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legnagyobb szimmetria felé fejlődő kiteljesedő állapot felé, de az életkiflinek nemcsak egy 
kezdete, hanem ezzel szimmetriába lévő analóg másik vége is van. 
A fejlettebb tudatú, már megértéssel rendelkező lények által gabonába rajzolt ábrán bemutatjuk 
az élet kiterjedésének a lehetőségeit. Az élet nagyon kicsi állapotban és egy meglévő szimmetria 
megsérülésével kezdődik, amikor más, folyamatszimmetria jön létre. A legnagyobb 
változatosság, a legnagyobb hatóképesség állapotában az életbuborék eléri a legnagyobb térbeli 
kiterjedését, amelyet követően fordított rendben visszatér a nyugalmi állapotába, a szervezetbe 
épült információkból és hatásokból megváltozik. A közös szervezetbe épülő életet lehetővé 
teszi, hogy a teljességet kisebb részekre bontva valami felé szakosodjunk, a társaink, élettárs, 
munkatárs, bajtárs, stb. ez esetben más felé szakosodnak, biztosítva a teljesség más részében a 
tudást és a szükséges hatásokat ahhoz, hogy mi egy keskenyebb, speciálisabb életterületen 
nagyobb felbontásban jobbá válhassunk. Ennek az ára az, hogy a többiek más felé fejlődésével 
kölcsönös függőség alakul ki egymástól, a mások hatásaitól. A második ábra szintén egy 
gabonakörbe rajzolt szervezettséget mutat be, amely azt is mutatja, hogy az ideális életkör, a 360 
fok 6 részre osztva 60 fokos ideális tartományba teszi lehetővé a legjobb életet. Ennél nagyobb 
szakosodása esetén, 30 fokban lehatárolódik az élet kellően kölcsönhatóképes lehetősége, túl 
naggyá válik az átfedés, az összekeveredés, ezért elromlik az élet minősége. Míg az 
egyszemélyes életkiflinél jól látható, hogy egy szervezet, egy lélek, addig a nagyobb tömegbe 
épült közös szervezetnél a hat részegységnek van egy közös lelke, szervezeti vezetősége, közös 
tudatközpontja. Ezzel teljesebben kitöltött az életsík, az élőréteg, látható a jobb folytonosság. 

  
A 19. ábrákon a szintén gabonára rajzolt életcsiga, a folytonosság emblémája látható. 
Az élet a bolyongása során folyamatosan lehetőséget kap irányváltásra, az életkörökben egyre 
nagyobb kiterjedésre. Ha a szervezettség és a rendszeres irányváltás is megfelelő, akkor nem 
alakul ki szervezettségi halál néven ismert, az együttműködést megszűntető folyamat, hanem az 
folyamatos átmenetekkel, bolyongással tarkított életspirálba fejlődhet, és a folyamatos 
együttfejlődési szimmetriára figyelés esetén egyre nagyobbá válhat az egymással és a 
környezetével is sokáig szinkronban változó rendszer. 20. ábra Az élettér azonosság 
növekedése és a bolyongás, az életspirál folyamatossága. 

  

Mindkét csigán látható 
 a még bolyongással is 

 tarkított, kellően 
érdekes élet 

 változatossága, és 
az is, hogy az összetett 
 életnek egymástól jól 
elhatárolódó szakaszai 

vannak, és csökkenő 
 spíneredőjű, mind 

egyenesebb, kiszámíthatóbb 
életáramlásba terelődődve képes csak egyre nagyobb együttváltozó tömegbe szerveződni. 
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Az életfolyamat kifejlődését nem a melegfúziós erő, és nem a hidegfúziós lendület, hanem a 
kettő egymással szimmetriában váltakozó együttfejlődése, a tudat és a megértés irányítja. Ez a 
lélek lakik az ötödik dimenzióban, bennünk is megtalálható, és minden másban is benne van, 
amely ráadásul belső és külső környezet ad a bennünk fejlődő isteni erőnek. Ez hívható 
segítségül a Brúnó féle ima alapján. A hit a tudásnál kisebb energiaszintű erő, azon isteni 
részecskék közvetlen megszólítására alkalmas, akiket a nagyobb energiaszintű hatások 
felbomlasztanak, elkergetnek belőlünk. Ezen az elven működik a sokszoros hígítású 
Homeopátia rendszere, amely a gyógyszerek erős hatóanyaga – amely ezen a szinteken 
atombombaként hatva csak tör és zúz – helyett csak a finom, gyengéd ráhatással, kéréssel, 
imával, fohászkodással a nekik jobb, vagy rosszabb külső környezet jelentő szervezetünk 
szimmetriájának a megjavítására bírható. 
 
A gyógyító erő a hiten és a közvetlenül a kis energiaszintű, de az egyensúlyra figyelő lélek 
részecskéknek intézett kérés esetén működik, de csak akkor, ha a kérést intéző közösség kellő 
alázattal megkeresi a benne kialakult életszerveződési hibára a megoldást ismerő, és a javításra 
képes részecskéit. Amikor az élet valahol elromlik, nagyon melegfúzióssá és egyensúlytalanná 
válik, a jó lélek tudati rendezettség növelésének egészségjavító következménye van. A 
szélsőségesnek tekinthető meleg és hidegfúziós állomány között, kell, hogy legyen egy olyan 
még, vagy már nem szaporodó angyali részecskeállomány, a valamelyik irányban köztes 
átmenetet képező fiatal, vagy idős, erő, amely ezért meg nem osztott tudati eredőben tud 
maradni, tehát még, vagy már nem növeli a változás sűrűséget, nem vegyül, bár keveredik. (Ilyen 
lehet a víz részecskék jelentős része) másnemű, nála kisebb részecskékkel, és nem osztható meg, akkor is víz 
állapotú marad. Mivel e részecskék jellemzően határozatlanok és önmagukban cselekvő 
képtelenek, nem ők a cselekvők, csak a javítás receptjeit ismerők. Ha nem merül fel vágy, 
kétség, és elutasítják az eltérő rosszat, ha csak a jóra koncentrálnak, ez lényegében 
kölcsönhatásba nem bocsátkozást jelent a nekik gonosszal, az életállapotot mindig szélsőségesre 
elrontókkal. Ha töretlenül hiszel a többeknek jó igazadban, és kétség sem férhet, más, a 
hitedet, a célodat elrontó dologhoz, azaz nem engeded a célt elrontó hatásokat 
kölcsönhatásba kerülni, a célodtól eltántorítani magadat, akkor a cél világossá és 
egyértelművé válik.  
Ha kellően hiszel a fontos célodban, az Isteni küldetésedben, az élet jobbítási kötelességében, 
akkor e céltól nem fog eltántorítani semmilyen csábító anyagibb hívság, kölcsönhatás. A Brúnó 
féle elutasítás, a mindenhol, ezért benned is jelen lévő, átáramló isteni erő, a legkisebb, és 
jellemzően neutrális, tehát nem nélküli, jelentős spinnel még nem rendelkező, nagyon nagy 
áthatolóképességű, az életállapotokat felderítő, felügyelő részecskék mozgósítása. Mivel ezen erő 
valószínűen nagyon kicsi méretű de még kellően szabad, másoktól függőségbe, elkötelezettségbe nem terhelt 
részecskékben áramlik, nem lehet teljesen semleges, mivel ez esetben nem lenne lendülete, és valószínűen 
kölcsönhatóképes impulzusokat, hatásokat sem tudna gerjeszteni. De tegyük fel, hogy ezek az éppen 
legkisebb részecskék valóban szinte teljesen tömeg nélküliek, éppen-csakhogy felszabadultak 
egy melegfúziós rendszer kényszerváltozásából, még egymásban és az újrakezdésben hívők. E 
részecskék, mindenhol jelen vannak, és csak a kellően finom és érzékeny gondolati hatásokra 
kölcsönható képesek, azaz nem anyagi vágyak, csak az általuk is jónak értelmezett, valóban jó 
irányú, a szimmetriát helyreállító, a szervezettséget javító cselekedetek, hatnak rájuk.  
 
Az abszolút jó valószínűen az egyértelműen a többségnek már kényszert és rossz hatást, 
egészségtelenséget, egyensúlyhiányt okozó hatások, az elromlások olyan megjavítása, amelyek 
nem okoznak a javítás közben másnak ezzel hátrányt, kárt, séredelmet. Ez csak akkor lehet, ha e 
már neutrális, vagy még neutrális részecskék olyan direkt közvetítéseket, kapcsolatokat hoznak 
létre, amelyben közvetlenül összehozzák a valamiben káros többletben és a kóros hiányban lévő 
szervezeti részeket egymással, azaz olyan mindenkinek jó eredőjű kölcsönhatásokat, 
hatáscseréket alakítanak ki, amelyekben mindenki, de legalább az egyértelmű többség jól jár.   
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Ha a természetes entrópia, életet és környezetet elrontó, megöregítő hatásait megfelelően 
ellensúlyozzák a szervezetek életét megkeserítő, már túl nagy életterhet jelentő többletek 
elvonásával, akkor ezt a többletet feloszthatják az ilyen hatásokban éppen szűkölködők között, 
és ezzel sikeresebb időben váltakozó szimmetriát, egészségesebb életet, állapotokat hozhatnak 
létre az élet alapjainál. Az őszinte hit, a fohász olyan az Isteni közösség javító részéhez intézett 
érzések, vágyak nagyobb energiaszint, és anyagi hívságok nélküli közlése, tudatása a javítási lehetőséget 
az isteni szervezettől megkapó részecskék felé, akik önmagukban nem mindig hatnak, mert 
maguk többnyire neutrális eredőben, egyensúlyi állapotban vannak, de képesek közvetítetni, 
katalizátorként közreműködni az élet rosszul megvalósult elosztási folyamataiban. A katalizátori 
minőség a segítés, a közvetítés, a megfelelő hatáscsere, a hiánnyal rendelkezők közvetlen 
kielégítése a káros többletben rendelkezők tartalékaiból. Ez nem relatív, itt nem lehet 
megalkuvás és bizonytalanság. E tömeg nélküli információs részecskéknek a jobb szimmetria 
felé ható érzései azonban átterjednek a velük nagyon nagy szerveződési azonosságú állapotban 
lévő nagyobb tömegű szervezetek analóg részecskéire, akikkel együttérzés, mikroszintű 
rezonancia alakul ki. Az angyali neutrinók többségi érzései átadódnak a hasonló, analóg eredő 
életállapotban lévő nagyobb energiaszintű szervezetekre, ezért azok hasonló elhivatottságot, 
azonos életcélt kezdenek érezni, és az együttérzésből kifejlődő közérzés ekkor legyőzi a 
kisebbségbe kerülő közös tudatot. Az értelmen felülkerekedik az érzés, és a tudat akarata 
ellenére olyan dolgok történnek, amelyek a megszokottól eltérően a többségnek jó irányba 
mozdítja el a szerveződés fejlődését.  
Pl. a tudatnak rendszerint nem jó a szaporodás, a megosztódás, a cselekvőképesség csökkenése és a 
közös tudatú irányítás leállása, mégis abban a pillanatban, amikor a sok részecske által megérzetten, a 
sikeresebb szimmetria érdekében párosodni, keveredni és szaporodni szükséges, azaz el kell távolítani a 
szervezetekből a kettősséget, dualitást, (az én és a TE közötti szakadékot) amely a tudat és az érzés 
határozatlanságát is okozza. Ilyenkor azonnal megkezdődik a szervezetnek jó alany felé a közeledés és a 
párosodás előkészítése, amelyből később kifejlődik a dolgokat és a hatásokat egymás között felosztó  
Pár, a MI, majd ebből a sikeresebb nagyobb életközösség a család. Ez lelkesedéssel kezdődik, 
majd felemelkedéssel jár, a másokkal és a már angyalokkal keveredő test, a tömeg súlya szinte 
elveszik, és a szervezet szinte lebeg, a mennyekben jár.  
A vegyüléskor szétválasztódnak az eltérő, teljesíthető és az elvetendő célok. Decentralizáció 
kezdődik, a kevert sokféle célból, érzésből, a gyorsan és szervezetlenül változó káoszból végük 
két eltérő, az eltérően érző, gondolkodó, a tömeget egymástól eltávolító ellentétes életcél 
fejlődik ki. A szaporodás a szervezetben kialakuló kisebbségben lévő másság eltávolítása során, 
a korábban kevert és határozatlan, megosztódott szervezetből, két saját magában sokkal 
homogénebb, nagyobb ionos azonosságú, nagyobb együttérzésű, azonos irányban továbbfejlődni 
akaró, de a másikhoz képest ellenkező irány felé fejlődő szervezetet alakít ki. A szervezeti 
határozatlanság esetén ez nem lehetséges, ezért előbb le kell tisztítani a zavaros vizet. Ehhez 
előbb be kell oltani két eltérő életállapotban lévő szervezetnek egymást, azaz kölcsönösen meg 
kell fertőznie a másik tömeget azon információs energiaszintű részecskékkel, hatásokkal, akik 
elterjesztik a lehetséges másságot, a lehet másképpen is élni igét, ami miatt a káosz felé fejlődő 
de mindenki-mindenki ellen ható, magát védő, ezért kiszámíthatatlan eredőjű közösségben 
felerősödik a szelekció, a velem, vagy ellenem. Amikor már mindenki-mindenki ellen 
hadakozik, és felborul a rend, a szervezet állapot, a túl sokféle rendezetlenséget redukálni 
szükséges, valamilyen a többség szimpátiáját elnyerő főirányokba kell terelni az életáramlást. Ez 
a káosz megszűntetésének az egyik lehetősége. Amikor megszűnik az erkölcsi tartás, a morál, az 
Istenbe és az egymásba vetett hit és a többi hagyományosan bevált életterelő, kordában tartó, a 
már szabályozatlan impulzusokban kiszámíthatatlanná válik az élet. A fúzió megszaladása 
végzetes következményekkel jár a melegfúziós szervezetekre és azon környezetre is, amelyben 
hidegfúziósabb, és átlagosabb, fejlettebb megértő képességű szervezetek is találhatók. Ha 
elromlik és felrobban, majd felfúvódik a környezet, az hosszú időre az élet szervezettsége 
részére alkalmatlanná válhat, és ilyenkor a lehetséges jó élettér egyre jobban beszűkül, kisebb 
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életfelületekre, kisebb térbe kényszerül, ezért zsúfoltabbá válik az élet. Annak érdekében, hogy 
ez ne történjen meg teljesen szabálytalanul, a tudatos élet elébe megy a folyamatoknak, és a 
homeopátia módszerével kezelni kezdi az elromlott élettér szervezeteit. Ehhez először is le kell 
hűteni a nagyon felhevült állapotokat, tehát kell a külső hidegebb térből egy sok hőenergia 
hiánnyal rendelkező szervezetet beirányítani a fúziójában megszaladó térrészbe, amelyben 
megfelelő hőelvonó képességű hidegfúziós részecskék áramlanak be a túlhevült elnőiesedett 
életbuborékok ezért lehűlő és kisebbre összehúzódó belsejébe. Ez elsődleges lázcsillapítás 
rendszerint beválik arra, hogy a felszaladt szervezeti hő és feszültség emelkedése lelassul, majd 
ha megfelelően továbbkezelik, a túl sok hiányát és a többletét megfelelően elosztják, akkor 
idővel hamarosan lecsendesedik. Tehát nem elég a láz csillapítása, amely a hideg tömeg 
beérkezésével átmenetileg lelassítja a megszaladó fúziót, hanem kezelés is szükséges, amelynek 
a célja, hogy az összevisszaságot okozó szabálytalan impulzusok számát leredukálja, és 
megfelelő mederbe, irányba terelve a hatásokat, ismét rendezett, a tudattal és a megértéssel is 
követhető életáramlást alakítson ki. A sokirányú, kaotikus szabadságot tehát redukálni kell, és 
meg kell mutatni azokat a fejlődési irányokat, amelyek felé szabad fejlődni, és azokat is, 
amelyek felé tűrt, vagy és tiltott az életáramlás. Ez korlátok felállításával és átmeneti diktatúra 
kialakulásával jár, de ez az elkerülhetetlen ára a fúzióban megszaladó térrészek 
lecsillapításának, későbbi konszolidáció kialakítás lehetőségének. A rendezett irányú áramlás 
meghatározza azt a fejlődési irányt, szögtartományt, amely felé megengedett, sőt segített az 
életáramlás, amely felé a közösség megmaradása érdekében, - hogy az ne ütközzön sokkal 
nagyobb tömegű részecskeerők ellenáramába – a többségnek az adott rétegben, szervezettségben 
áramlania, fejlődnie szükséges. Ha azonban a korábbi kisebbség válik többséggé, akkor neki a 
lehetősége, és a kötelezettsége ezen irányok megmutatása. Ha kellően őszinte a hatalmat átvevő, a 
szervezésre és a vezetésre lehetőséget kapó lélek, akkor Churchill üzenetrendjét kell megtartania, 
amelyben valóságot, vért, verítéket és könnyeket ígért, hamis ábrándos ígéretek helyett. 
 
A kétirányú, egymással parallel fejlődés felerősödése befolyásolja, semlegesíti, annulálja, 
elnyomja és az eltérő irányú fejlődési lehetőségeket, ezért a sokféle egymás hatását lerontó 
rezgés kaotikus zavara lassan letisztul, felveszi az engedett új irányrendezettséget, és 
egyértelműen vagy balra, vagy ezzel azonos paralel áramlási rendezettségben jobbra-tartóvá 
válik. Mivel az újrakezdéshez eltérő, egymással megférő vegyületbe keveredése szükséges, ezért 
a más irány felé fejlődni akaró részecskék elkülönülnek, pártosodnak, majd egymásnak eresztve 
a véleményeiket, a fejlődési elképzeléseiket differenciálódnak, hogy melyik maradhat a többség 
akarata szerint a régi élettérben, elfogadott dominanciában, és melyiknek kell mennie, receszív, 
indomináns állapotú, alárendelt kisebbségbe, majd csak később felnövő, a jövőben lehetőséget 
kapó, de a jelen állapotát kevésbé zavaró utódba tömörödnie. 
 
A két egymással egyre jobban szembe haladó elképzelések, érdekek, vélemények 
konfrontálódnak és ebben a differenciálódásban kifejlődik, majd ki kristályozódik az a 
különbség, amely az egymást hatástalanító ideológiák harcában, mint életképes maradvány a 
felszínen marad. Miközben a rossz elképzelések kiütik, hatástalanítják egymást, az azonos 
irányba, azonos hatásra tartó vélemények kölcsönösen megerősítik egymást, és később 
pártállásra, ideológiára nem figyelve lehetőséget kapnak a közös irányba együttáramlásra. A 
vélemények kereszttűzében ki kristályozódik az a lényegi különbség, a pártatlanság, az 
egyediség, amely addig kicsi szinten a nagyobb ideológiák elnyomásában nem érvényesült, ezért 
a jó és ellenállás nélküli irányokra lelő, új, utód ideológiát kidolgozók hamarosan a velük 
egyetértőktől megerősítve, az ellenzék önmaga meggyengítése, megosztódása és határozatlanná 
válása közben új célokat tűzhetnek ki, amely mellé hamarosan felsorakozik az őket támogató 
többség. A megszaladó fúzióban, Morffy megoldása szerint visszafelé kell menni a már rossz 
folyamatok azon szintjéig, ahol megtalálható az élet folyamatába bekerült szerveződési hiba, 
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azaz a már túl sokirányú életáramlást előbb felezni, majd mégannyiszor felezni, redukálni 
szükség, amíg az egyértelmű két eltérő irány ki nem kristályozódik. Ez tehát az egyedi 
szakosodás felé haladó folyamat fordítottját igényli, azaz a már túl sok kis pártocska, a túl 
sokféle ideológia redukálását, és végül két egymásnak ellenzéki ideológiai szervezetre 
visszafejlődést. Amikor a rendezettség kellő számú iránya, folyamata helyreáll, akkor kezdődhet 
ismét a differenciálódás, az egyre több eltérő részre szakosodás, az új fejlődési irányokban a 
működési terület és a munkamegosztás. 
 
A nagyobb azonosság kezdeti teréből be vagy kiáramlás áramlási rendezettsége, az előddel 
kapcsolatot tartó köldökcsatornákon, az életcsatornákon nagyjából parallel, egydimenziós, csak 
iránnyal jellemezhető, azaz egymásra, ha nincs irányeltérés, csak ellentétes cél, nem kölcsönhatóképes. 
Ez csökkenti le az élet egymás útját keresztező korábbi impulzusáradatát, a káoszt, megérthető 
rendezett állapot felé. Az új útválasztáshoz szelekció szükséges, a régi áramlási irányok egy 
részét el kell vetni, és csak a többség által együtt járható irányokat szabad csak megtartani.  
 
Valójában e hatások mögött is áramlásfizikai hatások állnak, amely a szomszédos, az adott 
térrész áramlási rendezettségét dominánsan meghatározó nagyobb energiaszintű felmenői 
szervezetek közös térben összeérő áramlási rendezettsége, az életháló metszőszöge egymásra 
rezonánsan és az ellenkező irányeredő miatt bomlóan hat. Ha befelé haladunk egy életörvénybe, 
a befelé haladó szakaszban összeépítő, egymás felé közelítő hatások érvényesülnek, de ha 
elhagyjuk az új origót, a leggyorsabban és a legnagyobb szimmetriában változó térrészt, akkor 
az egymástól már széttartó, eltávolító hatások bomlást és elidegenedést okoznak.  
Az egymás auráján áthaladó szervezetek, életsíkok áramlási rendezettsége, - azonos, vagy közeli 
kerületi irányeredő esetén - előbb egymást segítővé, támogatóvá, a lendületben növekedővé 
(tavasz állapot), majd gerjesztővé válik. Az egyre nagyobb impulzus sűrűségre kényszerítővé 
fejlődés, egymás áramlási irányát a téridőben kikerülhetetlenül egybeesővé befolyásolja, (nyár 
állapot) ezt követően magas impulzus sűrűség és kitágulás, legnagyobb térkiterjedésre kerülés 
fejlődik ki. Az egymás közös térrészén áthaladás továbbfejlődésekor, a másik szervezettségben 
már eltérő irányban áramló részecskéket befolyásolóvá, egymástól eltávolítóvá válnak a 
kölcsönhatások, miközben egyre nagyobb, de még mindig jelentős a bontó következményű 
kölcsönható képesség, az irányszög eltérés alakul ki. Ez a szerelembe egyesülő szervezettség, 
második állapot szakasza, az adott életsíkon erős vonzó első kölcsönható időszak vége. Amikor 
az irányeltérés eléri a kb. 35-40 fokot, akkortól a kölcsönható és felbontó képesség csökken, és 
az áramlási irányok fokozatosan eltérővé, a célok mássá válnak. Ez az ősz, a bomlás és az 
elválás ideje. A káosz és a magas impulzussűrűség csökken, de a felbomlás és az elválás 
felerősödik, az engedő jó lélek részecskék kifelé, az idegen részecskék befelé egyre kevesebb 
kölcsönhatást keltve elkülönülnek, lényegi kölcsönhatáskeltés nélkül elmennek egymás mellet.  
Az egymáshoz képesti kölcsönhatás 30-40 fokos irányszögre növekvése, az impulzus sűrűség normálisra 
mérséklődése lehetővé teszi a kölcsönhatásba kényszerülés megválogatását, ha az egyik félnek nincs rá 
szüksége a kölcsönhatásra felhívás elutasítását. Az öregedéssel valószínűen a kölcsönható távolság 
statisztikai lehetősége is csökken. 
 
Amikor egymással szemben áramló időszakasz, a párhuzamos irányba rendezett tél állapota 
elérkezik, a már paralel áramlású életsíkon a kölcsönhatás lényegesen leredukálódik. Beköszönt 
az alacsonyabb impulzus sűrűségű, a megértésre több időt adó tél állapot. Ilyenkor az egymás 
közös terén áthaladó sokkal nagyobb energiaszintű szerveződések határfelületén és rétegeiben 
laminárisan áramló részecskék téridős kereszteződési szöge, az életháló-szakasz metszéspontja 
vagy merőleges, vagy és a másik közeli felmenő tekintetében párhuzamos, bár az áramlási 
rendezettségében ellenkező irányú. Ekkor arra a felmenői szervezeti részecske életáramlásra kell 
áthangolódni, amelynek az áramlási iránya a rendezettséget és a többségnek jó irányú 
folyamatokat segítő. Az izotróp környezetben, a közös térben mindig van olyan felmenői, 
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környezeti szervezet, áramlási irány, amelynek a részecskeáramlása még megfelelően 
kölcsönhatóképes azon szervezetekével, amelyek életpiramisában e kellő azonosságú, megfelelő 
irányrendezettségű részecskék még jelen vannak. A materialista, nagyméretű, nagytömegű, 
anyagiakban túl gazdag szervezetekben azonban már olyan mértékű lehet a differenciálódás, hogy a 
szélsőséges élethelyzetben a köztes átlagos jelen állománya jelentősen redukálódott, ezért 
hiányzik azon kölcsönhatóképes aktív réteg, amely kellően fogékony a jó áramlások javító 
segítségére. Mivel kellő mennyiségű javító kölcsönhatás megfelelő jó érzékelés nem alakul ki, 
ezért a visszajelzés hiányában a materialista szervezetek nem hisznek a bennük fejlődő, de már 
elporladt kisebbség által sem kellő erőséggel, nem elég egyértelműen visszajelzett hatások javító 
mechanizmusában. A materialista hitetlenség egy része tehát az érzékelhető visszajelzések 
hiányából fakad.  
 
Amikor azonban valamelyik életsíkon elromlik, vagy és rontó irányú, bontó eredőjű az áramlási 
rendezettség, akkor egy belsőbb, vagy és a külsőbb életsíkon már ennél jobb, a rendezett, 
impulzusban hiányosabb tél, vagy az ereje teljében lévő nyár állapotban van a rendezettség, 
tehát segítő, energiát adó, vagy és a túl rossz és már túl sok hatást elvonóképes állapot fejlődik 
ki. Ha ilyenkor a szervezetben az együttműködés hiányát és a kaotizmust, a bomlást érzékelő 
többség megértéssel bír, és áthangolódik arra az életfrekvenciára, amely a hiányát 
impulzusokkal kiegyenlíti, vagy és a valamiben keletkezett többletét megfelelően elvonja, akkor 
a spontán belső cselekvések lecsillapodhatnak, és a segítő rendezettség áramlási irányára, új 
célokra hangolódva elkezdődhet egy javító folyamat. Ez először lehűléssel, megnyugvással és 
összehúzódással jár, amely folyamat során az impulzus sűrűség csökkenése, a feszítő többlet 
elvonása lehűti a teret, vagy és a lokális szervet, alszerveződést, amelyben gyulladás van, 
miközben a helyileg impulzust nem keltők más, szükségesebb helyre szállításával máshol 
energiát ad le, növeli a szükséges impulzus sűrűséget. Tehát a túl hidegfúzióssá vált 
energiahiányos szervi részek a hidegfúziósabb állapotból az átlagos, a megfelelően energiát és 
hatásokat elosztó állapot felé fejlődnek, és ugyanez történik a túl melegfúzióssá vált, gyulladt 
szervi részekkel, alszerveződésekkel, belső életterületekkel. Itt csökken a túl magas impulzus 
sűrűség, lehűlés és konszolidáció kezdődik, a szervezetnek rossz alszervezetek, állapotok 
lebomlanak, energiaadó korábban többletet feszítő részecskéik a lokális hiányokat kezdik 
erősíteni. A szervezeti szimmetria, az egészség helyreáll, és az átlagosabb, az energiát és a 
hatásokat is jobban elosztó, a szervezetében egyenlő feltételeket ismét létrehozó (ilyenek voltak a kezdeti 
állapotok) összetettebb szervezetekben a folyamatszimmetria helyreáll.  
 
Tehát az állandóan a fejlődésben akadályozott szervezeteknek, nem kell a széllel szemben 
haladni, el kell vetni a rossz irányt, és engedni kell, hogy az élet, a Gondviselés oda sodorja 
a már megértéssel bíró részecskéit, ahol segítő élethelyzetet talál. Ezt azonban csak már 
egyértelműen a szervezetben változók többségét rosszul érintő hatások, azaz valódi betegség, 
valódi rossz élethelyzetben szabad megkérni. Aki visszaél a Gondviselés lehetőségével, és akkor 
kéri a helyzetének a megváltoztatását, amikor az még a többségnek nem rossz, az a valóságos 
állapotánál és a benne változó többségnek rosszabb élethelyzetbe kerülhet. Ilyen történik a 
sorsával ok, vagy és jog nélkül elégedetlen emberrel, aki miközben mindig jobb élethelyzetbe 
akar jutni, mindig rosszabb állapotba kerül. 
 
Miközben valamely szinten az áramlásfizikai szabályok szerint fejlődő valóság, két szervezet 
egymásra hatásának a kezdetén előbb azonos áramlásirány rendezettségnél jóvá, majd 
kaotikussá, később ismét semlegessé, majd újra rendezetté teszi az életháló lokális áramlási 
rendezettségét, mindig van a közvetlen egymással kapcsolatba, rezonanciába, túl nagy és kettős 
közvetlen kapcsolatba kerülőnél kisebb, és egy nagyobb (szomszédos) közvetítő, segítő szint, 
amelyre ezek a rossz frekvenciák nem hatnak. Az eltérő irányrendezettségű, de fejlettebb 
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rétegek kölcsönképes részecskéi képesek áthaladni, átlátni a káoszon, és lokális rendezettség 
növekedést kiváltani. Ezek a Brúnó féle gyógyhatások, az egyértelműen a forrásoknál elromlott 
helyi rendezettség, a folyamatszimmetria megjavítói. Ez az, amiért át kell hangolódni a segítő 
frekvenciára, felvenni az életáram, a Heilstrom azon részecskéinek helyreállító, regeneráló 
hatásait, akik (a maguk életterének a javítása érdekében) nem rontják a kialakult állapotokat, 
hanem segítik a miénk helyreállását.  
 
Az Einstellen, azaz az átállás, az áthangolódás és a problémákat okozó (nem a rossz, hanem a 
zavart keltő) hatások már információs szinten elutasítása. Mikroszinten, már a gondolatban a nem 
kölcsönhatásba kerülés, azaz a lokális élethelyzet további nem gerjesztése, a szervezet 
többségének a rossz hatások elutasítása teszi lehetővé. Ha a romló irányú rendezetlenséget még 
kicsi állapotában, nem túl sok részecske felsorakozása, rossz rendezettségűvé válása előtt 
elutasítjuk, megakadályozzuk azt, hogy a rossz irányú rendezettség kiterjedve egyre nagyobb 
hatásúra növekedhessen. Ez teszi lehetővé, hogy a bontó eredőt eredményező zavarok hatását, 
mellékhatások nélkül csökkentsük és az egészséget a lehető legrövidebb úton helyreállítsuk. Ez 
a gyorsabb áthaladásra hangolódva eltávolítja a saját szervezet részecskéit azon neki rossz 
hatású életsíkról, más szervezet bontó jellegű részecskéivel összetűzésből, amely az 
életzavarokat (általában a közös tudat által nem felismerten) okozza. A reguláció, a szabályozás, 
azaz a még fájdalmas utóhatások azért következnek be, mert az egymástól eltávolodó 
életsíkokon a szétváló aurákban vegyes érzelmű a feleket már összekötő részecskék is vannak, 
akinek fáj az elvállás a legnagyobb azonosságú társaiktól, a felmenőiktől, vagy éppen a 
gyermekeiktől, és a személynek rossz társtól, hatásoktól elszakadás valamely szinten kényszerű 
szétválásokat eredményez. Ez a kisebbség áldozata a többség jóléte érdekében. 
 
Amikor felmenői dominanciaváltás alakul ki, mint most a naprendszerünkben, az eddig domináns 
csillagtól távolodás, az addig domináns előd befolyás érvényesülését is csökkenti. A zavar, a 
határozatlanság a rendszerváltozásig növekszik, amikor is az új csillagfelmenő válik a Naprendszerben is 
az anyai nap mellett a térség meghatározójává. Ez kisebb rétegekben is kialakulhat, a hossza addig tart, 
amíg a Nappal együttáramló Földi szervezettség egyértelmübb dominanciával meghatározott, már 
rendezett paralel áramlású térrészbe, neki környezetbe nem érkezik. 
 
 
Az életnek, ha nem túl sok a zavart és a kéretlen kölcsönhatást keltő részecske, azaz a rossz 
irányú rendezettség impulzus sűrűsége, van elég ideje átgondolni a dolgokat, és a nem kívánt 
kölcsönhatásokat elutasítani. Ha az időre jutó kölcsönhatás a szervezet feldolgozó képességéhez 
képest nem túl sok, minden szervezetnek van elég ideje átgondolni a saját ritmusán, hogy a 
lehetőség, amely a kölcsönhatásban rejlik, neki jó, vagy elutasítandó rossz. Csak idő kérdése, 
hogy a másoktól túl gyors döntésre, vagy döntési lehetőség nélküli azonnali cselekvésre 
kényszerített, lassabban gondolkodó szervezet felismerje, hogy átverték, hogy olyan hatásokra, 
változásokra vagy cselekvésekre kényszeríttették, amely neki nem jó hatás, amelyet ő eredetileg 
nem akart. Az ilyen kényszerek rendszerint felpanaszolódnak az Isteni, vagy és a Gondviselő 
szervezet felé, a tér eseményjegyzékében karmikus adóságként feljegyzésre kerülnek, és ha 
eljön az ideje a vétséget elkövetővel szemben behajtásra, érvényesítésre kerülnek. 
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Az élet választási lehetősége, az előre felismert nagyobb, és a végzetes 
lehetőségű problémák részbeni elkerülése, kisebb rész problémákra átváltása. 
 
Gondoljuk át egy másik tudatfelbontási szinten, a szervezeteknek rossz kölcsönhatások egyik 
elkerülési lehetőségét. Valamennyi rossz lehetőség elkerülése az eseményidő előtti 
megismerésben és a nekem rossz megértésben rejlik. A kölcsönhatások előli kitérés azonban 
csak akkor lehetséges, ha a tér telítettsége, vagy a környezet áramlási rendezettsége ezt lehetővé 
teszi, azaz elég tágas, és elég idő van a változásra, a kikerülésre. Az eseményt olyanképpen is 
elképzelhetjük, hogy egy autóval közlekedő szervezet egyik részecskecsoportja megérzi a 
növekvő jelekből, hogy a következő útkereszteződéshez azonos időben és másik, nagyon 
gyorsan hajtó autó is érkezik. Ha a többi részecske, elhiszi a riasztást és belemegy a lassításba, 
vagy a gyorsításba, a tempó vagy az áramlási irányváltozásba, nagyobb az esély, - hacsak a 
másik éppen nem pont azonosan cselekszik – hogy a végzetes lehetőségű a téridőben egybeeső 
eseményt az óvatosabbá váló szervezet, és ezzel a felelőtlenebb szervezet is elkerülje. Az más 
dolog, hogy mivel a felelőtlen szervezet nem került számára veszélyes kölcsönhatásba, ezért 
nem tanulhat a be nem következett eseményből, és ez esetben megtartva másokra továbbra is 
veszélyes magatartását, előbb utóbb a rendet megtanító eseménybe érkezik. 
Ha azonban a csomópontban nagy a forgalom, az időbeni változás sűrűség, akkor a kikerülési 
lehetőség csökken, és ha a veszélyt megérző szervezet, nem lassít idejében, később már nem 
lesz lehetősége kikerülni a balesetet. 
A térben nemcsak egymással párhuzamos közlekedési pályákon zajlik az életáramlás, hanem 
szintben is eltérő térbeli kötegekben, azaz olyan többszintű és párhuzamos csatornákon, 
füzérpályákon, amely mellett kívül is, belül is másik sávon, eltérő sebességű életáramlást tesz 
lehetővé. Az ilyen életáramlásban nem lehet egyszerűen sávot változtatni egy megérzett baleset 
elkerülésére, mert főleg, ha minden életsáv telített, akkor amerre sávot változtatunk, azonnal 
megzavarjuk az ott szabályosan közlekedők áramlási rendjét, és a megérzett baleset elkerülése 
felé ható igyekezetben mi leszünk a baleset okozói. Tehát ha kifelé, ha befelé hirtelen irányt 
váltunk, mindegyik esetben megzavarjuk az áramlás rendjét, és a másik sávban közlekedőkről 
ilyenkor végzetes, halálos, teljes bomlást eredményezhető veszély elkerülési igyekezetünkben, 
kisebb impulzusba kerülve visszatérülhetünk a saját sávunkba. Ez a szaporodás. A végzetes 
baleset elkerülési lehetősége kisebb visszafejlődés árán. Ilyenkor lényegében az egy végzetes, 
túl veszélyes lehetőséget több, kisebb impulzusra cseréljük, és bár visszafejlődünk az 
életkarambol eseményeiben, de nem halunk el. Ilyenkor egyes kisebb tömegek leválhatnak az 
autónkról, a járművünkről, a közös együttváltozó tömeg, ezekkel az elvesző dolgokkal csökken, 
de ezeket későbben pótolva ismét utolérhetjük a közben mellettünk elhaladókat, akik máskor, 
más analóg eseményekben kényszerülnek visszafejlődésre, ezért a statisztikai haladásunk, a 
fejlődésünk az övékkel nagyjából megfelelő. 
 
A csonkított tojás alakú, a folyamatszimmetriát eltorzító életáramlás, amelyet Egely György, 
Bevezetés a tértechnológiába, c. könyvéből a 158 (Schauberger generátor) és a 224. oldalról 
másolva a szimmetriasértés példájaként ismét bemutatunk. A következő ábra ezt az életugrást 
ábrázolja, amikor az éppen téridős ellenáramú életmetszetbe kerülő részecskék, az életfelületen 
áramlás közben a térben egymásról a differenciálódásban elrugaszkodva, kikerülik az 
egymásnak végzetesen rontó irányú téridős élethelyzetet, az életszűkület végzetes impulzust és 
megsemmisítési lehetőséget tartalmazó egymásnak ütközést. Ilyen a megszokott életpályától, a 
jellemző egyenes eredőjű életáramlástól eltérő kereszteződések a DNS csatornái, az életutak 
kereszteződése, a szervezeti csomópontok középpontjain átvezető, többszintes, térbeni felüljáró 
aluljáró rendszerű lélek és részecske pályák. Ehhez elég ismerni és megérteni az életáramlás, az 
életháló lényegét, működését, és áramlási rendezettségét. Ilyen formát alakított ki Schauberger 
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is a folyamatosan működő, ezen áramlási szimmetriát megsértő turbinájával, és ilyen az élet 
szinte valamennyi évelő, megmaradni képes szervezetének az életáramlási rendje. 
 
Ha az életspirálok téridős kereszteződéseit nem ugorja át makroevolúciós hatással, a haladási 
életáramlási szokásain és a megszokott életfrekvencián változtatva az élet, akkor vagy végzetes 
impulzusba kerülhet az ellentétes irányba áramlók közösségével, vagy rossz irányba kikerülve 
befelé haladó spirálba kerülhet, amelyben a két ellentétes, egymásra rontó irányú hatásáramlás, a 
köztük lebomló neutrális réteg szigetelése hiányában egymással rezonanciába kerül. Az 
egymással ellentétben lévő szerveződések sohasem tudnak egymással megegyezni, megfelelő 
szigetelő és közvetítő nélkül, mert mindig nagyobb reakciót adnak vissza egymásnak, mint 
amekkora valódi sérelem éri őket.  (Ennek az oka mindkettő ellentétes irányba haladása, és 
mindkettő egy kicsit szabálytalansága. Az egymással szemben haladó és ütköző járművek, 
részecskék nem, a hozzájuk képest merőlegesen áramlókhoz képest egyszeres lendülettel, 
hanem dupla lendülettel ütköznek egymásnak, ezért ütközésbe kerülés esetén mindkettő 
visszavetődik a múltba). Ha azonban közbenső réteg, szervezet csillapítja ezen ellenhatások 
reakcióját, eredőjét, akkor az egymásnak visszaadott reakciók mindig kisebb eredővel érik a 
harmadik, az okozatot keltő réteget, ezért lassan lecsitul az ellentét és ismét rendezett 
életmederbe, folyamatszimmetriába kerülnek a dolgok folyásai. 21. ábra. 

 
Ha ez a kikerülés nem következik be, a Caduceus tekercshez hasonló téridős kereszteződés 

áramlási egybeesése időanomáliát és nagy erejű impulzust, időugrást, a megszokott lineáris 
fejlődés megváltozását, és sokkal nagyobb, gyorsabb keveredést hoz létre. 

 
Az irányváltás azonban csak akkor lehetséges, ha valamiről elrugaszkodnak a nagyobb veszélyt 
kikerülni igyekvő részecskék, és ez esetben a fix pontot, vagy a másik (külső) irányban a 
közösséget elhagyó hidegfúziós kisebbség, vagy a befelé térülő melegfúziós kisebbség adja.  
 
Valójában minden szervezetnek két lehetősége van a veszélyes pályáról letérni, vagy a 
szomszédos sávokban, pályákon közlekedő más szervezeteket, és azok életáramlási pályáit veszi 
igénybe, és azoknak ütközve kerüli ki a nagyobb bajt, de mivel ehhez előbb el kell térnie a 
kiszámított irányától, ezért előbb saját belső megosztódás kell, egymásról kell elrugaszkodni és 
mindkét két félnek irányt váltani, hogy a szemből érkezővel ne ütközzék.  

A téridős kitérő, a nagyobb energiaszintű szaporodás 
meggátlása, elkerülése, egy téridőbeli életkereszteződés, a 
sors kikerülése, azaz frekvencia és életsík-váltás. A 
veszélyes téridő szűkületből kimenekülés csak bomlással 
és frekvenciaváltással lehetséges. Ezért válik gőzzé a víz és 
robbanás helyett külsőbb és belsőbb élőrétegbe távoznak a kisebb 
tömegben, vagy és a nagyobb érzelmi azonosság miatt egymással az 
áramlási irányba egyetértő részecskék. A kikerült téridős részen, 
egy ellenkező irányú, a fejlődésben visszavető, erősen 
bontó hatáseredőjű, valamiben, pl. a kinetikai 
lendületében fejlettebb, sokkal nagyobb, nagyobb tömegű, 
és már tehetetlenül (irányíthatatlanul) a célja felé áramló 
gyors, vagy egymást követő magas áthatolóképességű 
fiatal, kicsi tömegű, ezért nem látható, vagy éppen már 
nagyobb közös tömegbe épült, és ezért tehetetlen, 
irányváltásra már képtelen neutron szervezet áramlik. A 
megszokott életáramláson, a pályán változtatás a 
szervezetet megszűntető nagy energiaszintű 
kényszerszaporodás, vagy és a szervezeti halál kikerülése. 

Az 
 Origótól a 

szülői 
térésztől 
távolodó 
főtömeg, 
szervezet 

életspirálban 
távolodó 

pályája 

Anyai esemény,  
szülés, tömeg-  
       csökkenés, 
        osztódás, 
megfiatalodás, 
idő anomália 
fiú utód 

Leány 
utód 
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utód 
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Most gondoljuk át, hogy a térben és időben hozzánk képest sokkal korszerűbb megoldásokkal 
rendelkező fejlettebb, de miniatűr részecskék, képesek részben szétválni, egymásról 
elrugaszkodva kettő, vagy több kisebb közösségre, vagy szétrebbenő részecskefelhőre átváltani, 
de az anyagibb, technikai eszközeik továbbra is a megkezdett pályán maradva a balesetbe 
sodródnak. Ilyen lenne pl. egy hajóban, vagy egy űrhajóban utazó közösség, amelynek a 
radarján észlelik, hogy a téridőben egybeeső idegen tárggyal ütköznek, amelyet már nem tudnak 
kikerülni. Ilyenkor azonnal lebocsátják a mentőcsónakokat, a mentőkabinokat, és mire a baleset 
bekövetkezik, az élőbb részecskék már elhagyják a magára hagyottan tehetetlenül a végzetébe 
sodródói ionos szerkezetet. Bár a többség, a nagyobb tömeg csak kicsit térül el, de ez elég 
ahhoz, hogy az élőbb, tudatosabb állomány kikerülje a számára végzetes eseményt. Az utódként 
kibocsátott kisebbség, a vele keveredő másképpen gondolkodókkal elhagyja a nagyobb többségi 
közösséget, ez esetben egy genetikai életelágazással az addig közös térben együttváltozó 
anyaszervezetet.  A saját pályáról letérés azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a szomszédos 
pályákra átsodródik, ezért ott az azonos irányba haladó, nagyobb, vagy kisebb sebességgel 
áramlókkal, nagy eséllyel koccanásos, nem teljesen visszafejlesztő életeseményben részesül.  
 
Valószínűsíthető, hogy a kisebb energiaszintű impulzusok okozzák a szervezetnél az 
energiavesztést, ez az ára a többség megmaradásának. A kisebb energiaszintű impulzusokat, a 
belső osztódást, a közelgő veszélyt előre jelző szervezetnek a másságot keltő előőrsei, 
információs részecskék beoltásával, majd e tudati fertőzés megerősödésével jelzik, és 
felkészítik a nagyobb szervezet pályáját elkerülhetetlenül keresztező kisebbet az idejében 
elkezdendő osztódásra. Az idegen elhaladó szervezet aurájában, külső rétegeiben keringő utód 
részecskék pályáinak, életfelületének a keresztezésekor, a kellő irány és lendületazonosságú 
részecskék át tudnak váltani a másik szervezet frekvenciájára, haladási és fejlődési irányára, és 
bekerülve a közös, de nekik idegen, kisebbségbe kényszerítő élettérbe elterjesztik az osztódást 
idejében kiváltó másságot.  
 
A belső osztódás és az egymásról elrugaszkodás lehetővé teszi az áramlási, haladási, fejlődési 
irányváltást, tehát az együttáramló tömeg a tudati és a tömegi tehetetlensége ellenére nem fog a 
látszólag kikerülhetetlen végzetes eseménynek áramlani. A technikai, ionos eszközökkel együtt 
élő tudatosabb szervezetek szaporodásra késztető érzékenyebb, fogékonyabb hírnök részecskék 
egymásba keveredése, vegyülése, egymáshoz túl közeli fejlettségi állapotba és közös térbe 
kerülése információs hatás átadásra, és érzésszintű megértésre ad lehetőséget, ezért a belső 
feszültség megfelelő növekedése után, az egymásról elrugaszkodással a szükséges irányváltozás 
is bekövetkezik. Hogy ezzel ne térjen nagyon el a fejlődő szervezet a tervezett, megszokott 
haladási iránytól, az életpályától, ezért amikor kell, kifelé elrugaszkodó, a környezeti térrészhez 
képest az anyagfejlődésben fejlettebb, nagyobb sűrűségű melegfúziós fiú utódot, (ellenBalanszt) 
bocsát ki a szervezet. Ilyenkor az anyaszervezet, a kezdet állapota felé térülve, a belső környezethez 
képest, amibe kerül, hidegfúziós eredőjűvé, de felüdülést és lendületet hozóvá, később a belső 
rétegbeliekkel együttváltozás során maga is melegfúziósabbá válik. A főtömeg, mint anya 
szervezet időanomáliát él át, visszatérül az időben, kisebb tömegszámúvá, a részecskéiben 
gyorsabban áramlóvá válva megfiatalodik, de a fiú utód fenntartja a tér és az idő szimmetriáját, 
mert kifelé lendülve a melegfúziós kezdeti állapota után idővel hidegfúzióssá, férfiassá és 
nagyobb sűrűségűvé, lehűlővé válik.  
 
Ha azonban a főtömegnek a saját pályájához képest kifelé kell elkerülnie az elkerülendő téridős 
eseményt, akkor befelé lendülő melegfúziós leányutódot (kisebbségbe a befelé és gyorsabban fejlődni 
akaró melegfúziós részecskék kerülnek,) bocsát ki, amely befelé a nagyanyai melegfúziós szervezet 
felé lendül, de hozzá képest a főtömeg hidegfúziósabbá válva kifelé lendül és miközben egy 
kicsit lehűl és összehúzódik, elkerüli a végzetes visszafejlődést kiváltható összetűzést. A 
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külsőbb rétegben a túlhevült, nagyobb belső feszültségű főtömeg lehűl, megnyugszik és 
konszolidálódik. Hogy ne térjen le nagyon az irányt váltó szervezet a kialakult fejlődési 
pályáról, az életútjáról, a kifelé, vagy és a befelé haladáskor egy a korábbi pályára visszatérítő 
eseményben kell a pályát módosító szervezetnek részesednie. Tehát mielőtt kilép az áthaladó 
szervezet életteréből, befolyási övezetéből, annak érdekében, hogy az együtt maradó főtömeg az 
eredeti keringési pályára visszatérüljön, a külsőbb rétegben keringő hatásokkal, vagy és azoktól 
beoltódva ismét impulzusban, utóhatásban, több kicsi, vagy egy nagyobb impulzusban, 
iránykorrekcióban kell részesednie. A kibocsátott közös utód ekkor a szervezet és a jelen 
számára részben elveszik, ezt lehet energianyerés formájában a rendszertől elvonni, és másfelé 
terelve a levált, kivált rész megszerzett lendületét munkavégzésre felhasználni.  
Ha tehát a kiszámítható életet, az együttváltozás optimális állapotát állandóan 
megváltoztatjuk, sok pályatévesztett, kényszerűen irányt változtató, impulzusba keveredő, 
visszafejlődő, ezért az energiáját nekünk átadó részecskéhez jutunk, de amit nyerünk a 
vámon, azt mindig elveszítjük a réven, mert ettől a mi rendszeridőnk is gyorsul, és bár az 
optimálishoz képest felgyorsul a fejlődésünk, de hamarabb öregszünk, és a karmánk 
hamarabb hajtja be a sorsunkon a nagyon felgyűlt adósságunk. 
 
Tehát vagy, az előjelekre nem figyelő külső szaporodás, más szervezettel impulzusba kerülés 
szükséges, hogy eltérítsen egy szervezetet az esetleg számára még nem megengedett, vagy és a 
túl gyors fejlődéstől, életeseménytől, vagy a saját osztódással egymásról, az együttváltozó tömeg 
megosztódásával, elrugaszkodással lehet irányt váltani, egy később e nélkül bekövetkező végzetes 
eseményt elkerülni. Feltételezhető, hogy nemcsak nagyobb energiaszintű impulzusokkal 
akadályozza meg a Gondviselés a végzetes és idő előtti összetűzéseket, hanem folyamatosan 
keltett kisebb eltérítésekkel, alacsonyabb energiaszinten bekövetkező szaporodásban is 
korrigálja, segíti a szükséges áramlási irányba fejlődést. Ha egy szervezet még nem eléggé 
fejlett a megértésre, a gyorsabb változásra, megoldásra, akkor még nem juthat ki a teljes 
valóságban változó izotróp térben, ezért belsőbb, védettebb pályára térülve osztályt, fejlődési 
időszakot, a dolgokat megértető eseményeket kell ismételnie. Ez a Karma törvénye. 
 
A közös tudat kifejlődése a szervezetek számára a megértett jót kiválogató szelektáló rendszer, amely 
nemcsak megértette, hanem aktívan befolyásolja az életszerveződést annak érdekében, hogy a rosszat 
magától rendszeresen elhárítsa. Azonban nincs jó rossz nélkül, ezért az esetben, ha elhárítod a dolgok 
együtt-járó rosszát magadtól, a nálad, benned felhalmozott jó máshol, a környezetedben rosszabb eredőt 
hoz létre, és miközben a látszólagos jót élvezed, az elromló, lepusztuló környezet elrontja az élettér életre 
képes állapotát, és ezzel a vágyott jó életed eredőjét.  
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A Tudat és az értelem eltérő szintjei: 
 
A tudat kifejlődése és a közös tudat kisebb, szakosodott részekből nagyobb tudásba épülése 
tehát nem a végállomása az értelem fejlődésnek, hanem egy köztes, félreértett, részértelemmel 
bíró állapota, amelynél sokkal fejlettebb értelmi lehetőségek is részei az életnek. Ha a sok 
résztudásra szakosodó szervezetben a teljesség nem alakul ki, ha nincsenek meg a szükséges 
átfedések, ha a résztudások összeérésében rések, hiányok keletkeznek, akkor a résztudások 
összességes eb teszi ki a teljes egészet, az isteni komplexitást, és bár az egyes résztudások 
sokkal nagyobb mélységű felbontásban jelentősen előre haladhatnak a megértés morzsái felé, az 
egész eredője, az egész megértése hiányossá válik. A kisebb mélységben a jövőbe behatoló, de 
egymással arányosan együttfejlődő, együtt kellő komplexitásban, megértésben maradó 
szervezettség teljesebb, rések nélküli megértésbe ötvözheti a benne kifejlődő tudást. Az ilyen 
szervezet nem akad el a részleteken, hanem a hiányzó, de megérzett részek átugrásával az 
összefüggések megértésében teljesebbé válva, sikeresebb együttfejlődést valósíthat meg. A 
résztudások és az összefüggések kellő szinkronitásban lévő vegyülete, a közös tudást közös 
megértéssé növelheti, és az ilyen egymást és a környezet változását, az élet fejlődését is jobban 
megértő szervezetek a velük együttfejlődő isteni mindenség sikeresebb részévé válhatnak. 
Ezek a nagyobb megértési képességgel rendelkező, a tudás mellett a megértésben is fejlettebb 
szervezetek azonban nem gyűjtik ki maguknak a jót, nem különítik el a rosszat, hanem átlagossá 
elkeverve egymásban és a környezetben a jóra és a rosszra nem fogékony neutrálisabb eredőt 
hoznak létre.  
 
A fejlődés csúcsa, az életet kreáló, alkotó, teremtő Isten részévé válás nem a legmagasabb 
tudással, hanem a megértő képesség kialakulásával, a statisztikai valószínűséggel 
kialakuló, megértett sors elfogadásával teljesedik ki.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy e 
szervezete nem törekszenek a túl sok rossznak a túl sok jóval való kiegészülésére, a már rossz 
lokális eredőjű hatáscsere sikeresebb közvetítésére. A sors elfogadása a saját szervezet 
megbékélését teszi lehetővé, de az ilyen szervezetek sem viselik el a mással keltődött 
igazságtalanságot, a szándékos szimmetriahiányt, a szándékos rosszaságot. A neutrális 
szervezetek, mint a méhek dolgozói is azonnal elvesztik a semlegességüket, ha az általuk 
gondozott, felügyelt, védett, a megértő képességben még kevésbé fejlett szervezete másik 
szervezet tudatosan veszélyeztetni kezd, vagy és hátrányos helyzetbe hoz. Ekkor egyként lázad, 
és a saját életével, a rosszal nem törődve az utódai egyenlő lehetőségét, és az életélmény-szerzés 
lehetőségeit veszélyeztető élethelyzetek ellen támad. 
 
Az értelem legmagasabb fokán kifejlődik a megvilágosodás, a megértés, az üzenetvitelre és a jó 
hatások szállítására és átadására is képes angyali, neutrális állapot, amely gyors, mint a 
gondolat, és olyan, mint az úttörő, ahol szükséges, ott segít. Mivel e részecskék nagyon magas 
szimmetriában és átlagos állapotban vannak, ezért a lehetőségeik, mindkét szélsőséges 
hatásállapot felé, a többlet adására és a többlet elvonására is kiterjednek, amely a nemi pörgés a 
spin vonatkozásában, a befelé és a kifelé áramlásban is állapot-befolyásolási lehetőséget ad. 
Mivel e részecskék közös tudata az isteni Közösségben, lényegében a közös érzéseredőben 
van, inkább közös érzésről, nagy azonossági állapotú részecskék azonos érzeteiről, isteni 
együttérzésről és az együttértésről kell beszélnünk.  Ez a közös ideológia. E részecskék 
maximális célirányos (többnyire lamináris) (szigetelő) áramlási rendezettségében, nem törődnek 
a csak nekik jóval, ezért nem kerülik el a nekik rossz állapotokat, élethelyzeteket sem. Amikor a 
sokrészecskés szervezetek centralizált, szervezeti centrumot képező, (vezetés-közeli), a saját 
anyagi testtömeget alkotó, nagyobb tértömeg sűrűségű, nagyobb energiaszintű, (gazdagabb, 
befolyásosabb) részecskék által erővel, ráhatással befolyásolt saját, de nem mindenható, a 
lobbizás befolyása által is korlátolt tudat dezinformációja kikapcsolásra kerül, és a szervezetben 
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a többségi akaratot kikerülő, módosító, eltérítő nagyon erős lobbizó hatások nem tudnak 
érvényesülni. Ilyenkor az erős, és a szimmetriát eltorzító hangokra nem figyelő szervezet 
meghallja a sokkal kisebb energiaszintű közösségeinek, a szervezeti többségi léleknek, a 
Tiborcok üzenetét. Ez az üzenet ilyenkor nem szűrődik meg, a tudat által nem kerül átalakításra, 
és ha a nagy azonosságú, de kicsi energiaszintű hangok és vágyak megtalálják és felerősítik 
egymást és a közös képviselőjüket, közvetlen rezonanciába kerülve a közérzés és a közvágy hatása 
felerősödik. A lehet másképpen hangok, vágyak, akaratok ilyenkor felkapódnak és 
köztámogatásra lelnek. Bár nem mindig az a jó a közösségnek, amit a többség érez és kíván, 
néha ez csak rövidtávon megoldás, azonban az sem jó, ha mindig el van nyomva a közérzés és a 
közakarat, mert ilyenkor a béklyóba kötöttek, bármi áron a szabadság visszanyerésére vágynak. 
 
Az éppen neutrális állapotba kerülő, semlegesebb, többnyire már nem szaporodó, öregebb, 
tapasztaltabb, vagy és még nem szaporodó, fiatal, de lelkesebb szervezetek jobb folyamat 
szimmetriával rendelkeznek, ezért nagyobb megérzéssel, vagy és jobb megértéssel bírnak az 
életről és az élet főszintjén, a lokális jelenben bekövetkező hatásokról, a szükséges 
változtatásokról. 
A neutrális, tehát a megosztódó tudat által nem befolyásolt, magasabb isteni szimmetriába kerülő, 
magukból minden lendületet kiadó szervezetek minden egoista maradványa lefoszlik, és az élet 
egyik végpontjára érők a fizikai hatások elfogyása, kimerülése után, vesztenivaló nélkülivé 
válva a maradék lényegi hatásaikat információs üzenet formájában adják le a környezetbe. Ez az 
üzenet a másságról, a lehet másképpen állapotról szól, arról a hitről, amit a bennük elszaporodó 
információs jövevények sugallnak. E szervezetek egyszer-csak az életüket a rossz dolgok 
megjavításának szentelő, elhivatott és céltudatos, elhivatott szervezetekké válnak, akik 
felismerik, hogy az egész életük egy most megnyíló célt kell, hogy szolgáljon, a többségnek már 
rossz, az elromlott élethelyzetek, a szervezeti állapotok megjavítását. A kaotikus helyzetben a 
lehet másképpen állapotot is ismerő, megértő szervezetek, ettől kezdve nem törődve a saját 
szervezetükre ható rossz hatásokkal, a közösség felkéretlen szolgálóivá, az isteni üzenetet 
továbbító angyalokká válnak. Az átlagos neutrális réteg céltudatossága, a célra törekvésük a 
küldetésnek szól, tehát a mozgatórugó a küldetéstudat, a hivatástudat, az elhivatottság.  
 
Helyesbítenem kell a korábban leírt dolgokat, mert az átlagos neutrális állapot, amikor a már magával 
és a lehetséges előnyökkel nem törődő szervezetek készen állnak a cselekvésre, minden szinten 
kialakul, az elhivatottság és a határozatlanság elmúltával a céltudat működteti a cselekedeteiket.  
 
Amikor a saját és a közelálló, segítőnek a csupa jót kiválogató, a megértésben a közös tudat által 
korlátozott, ezért a környezetre csupa rossz hatást terhelő szerveződések a megértő képessége 
eljut azon szintig, a megvilágosodásig, amikor már felismerik, hogy a közös tudat részigazsága 
csak lokálisan, és ideiglenesen javít, de globálisan nem segíti, hanem gátolja a megértés és az értelem, 
az életállapot, a változásban növekvő bonyolultság továbbfejlődését, akkor a központi vezetői 
testtömeg, a teherként érvényesülő (cipelt) centralizált anyag, a túl nagyra nőtt tudatközpont 
csökkentése árán elkezdődik a szellem, és az azonosan érzők, a közös frekvenciára hangolódók 
felemelkedése. Ez rendszerint akkor következik be, amikor a testtömeg fejlődési lehetősége eléri 
az adott fejlődési ciklusában a legnagyobb anyagsűrűségi, változássűrűségi, azaz kaotikus 
állapotot, amikor kiderül, hogy az anyagi sűrűség felé egy ütemben fejlődés, a túlcentralizáció 
zsákutca. A túlnépesedett, túlsűrűsödött, a szervezeti központba centralizált túl jó állapotaiban 
nem tartható meg a tér, és nem az Isteni szövetség, mert a környezet ilyenkor szükségszerűen 
elromlik, és az életmisztériumban résztvevő tömeg többsége ekkor már a centralizáció és a 
közös tudat magának csupa jót kisajátító hatása ellen érez.  
Ez az állapot az élet egyik végpontja, a fejlődési irányváltás, a célváltás fordulópontja. Ez a 
másik oka a szétválásnak. A melegfúziós szervezeti központ, a megunt feleség ettől kezdve 
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teher a felemelkedést gátolja, amelykor a szellemi erőt képviselő hidegfúziós tudat, a jó érzését 
követve elhagyja az asszonyt, a családot, szétosztja a vagyonát a rászorultak között, és elindul a 
környezet felé térítőnek, angyalnak, a dolgokat javítónak. Ekkor az anyagi hívságok már 
elutasításra kerülnek, a baráttá, keresztény vagy buddhista szerzetessé, dervissé váló szervezet 
célja megváltozik, és ettől kezdve már nem a saját jót, hanem a közjót és az élet egészségét 
szolgálja. Ezek a neutrálissá váló szervezetek az Isten igazi hírvivői, őket kell szólítani, amikor 
Brúnóhoz és az Istenhez fordulunk. Ezen állapotú mikroszintű szervezetek, neutronok, 
neutrínók, angyalok, a hírvivőknek van idejük másokra, mások bajaira, meghallgatására, és ha 
szükséges a rendezettség javítását segítő beavatkozásra. 
Amikor beteg egy szervezet, ez azt jelenti, hogy az egészség megfelelő működése helyett, csak 
egyes részek élvezik a jót, és a szervezeten belül már nagyon elkülönült a jót és a rosszat 
élvezők közössége. A betegséget az együttműködés és az elosztás anomáliájának 
nevezhetjük, és a beteg szervezet azt tanúsítja, hogy rossz a belső együttműködés. Ilyenkor 
valamilyen hatásokból valahol a szervezeten belül nagyon sok van, amely vagy lokális 
gyulladást, túl sok és túl gyors, elszállítatlan feszültségváltozást okoz, vagy éppen hiány van 
valamilyen hatásokból, pl., energiából, amelynek és a lehetőségeknek a rossz elosztása 
energiahiányos, merev izmokat, rossz reumás reakciókat hoz létre. Az azonosság keveredési 
hibája a mássággal együttműködési zavart hoz létre, és a még nem befogadott idegenek 
módosító hatásai könnyen ellentétet és gyűlöletet, együttműködési evolúciós zavart kelthet. Ha 
megértjük a másság forrását és céljait, az életben betöltött megmaradási ár, és a végzet módosításában 
betöltött szerepét, akkor elfogadhatóbbá válik annyira, hogy csak azok figyelnek az idegen 
hírhozókra, akiknek az üzenet szól. Az áthallásból, a nem saját címre érkező információs 
hatások átvételéből sok félreértés és zavar keletkezik. Bár nem küszöbölhető ki végleg az 
életben szükséges hírhozók befolyása, mert e nélkül az élet folyamatossága megszakadna, de 
megtehető, hogy csak azokra a nekünk szóló hatásokra figyelünk, a többit elutasítjuk, nem 
vesszük fel akkor sem, ha észleltük, ha hallottuk, és tudomásul vesszük, hogy nem nekünk szól. 
Ha az Isteni Gondviselést nem rontja el a sokféle egymás ellen dolgozó, önző saját akarat, 
akkor a sokunk által nem akadályozott, nem lobbival befolyásolt Gondviselés, a lehető 
legjobbá teszi az élet szerveződését. Csak hinni kell benne, hogy az Isten elhivatott részecskéi 
megfelelően teszik a dolgukat, és a teremtés, a teremtő erő folyamatosan gondoskodik az élet 
megfelelő egyensúlyban tartásáról. Ami ezt akadályozza, az elsősorban a félelemmel telt ego, a 
test tudata, amely a magának kiválogatott jó megtartása érdekében képes a közjót rosszabb 
állapotra hozni. A test azonban csak a túlfejlesztett szervezet központi, energiát és hatásokat 
elvonó, a szervezettől eltartást igénylő résztudású részecsketömeg, amely a létrehozó lélek 
részecskéktől független önálló életet akar élni, és a saját túlélése érdekében mindenre képes. 
Pedig tudjuk, hogy lélek nélkül nincs test, de test nélkül van, azt akár elhagyni képes lélek. 
 
 
 
 
Teremtő erő 
 
Minden alkotó, a rendezettséget eredményesen növelő teremtő erővel rendelkezik, de ha túl 
sokat foglalkozik a teremtése ellen szóló érvekkel, hatásokkal, azok valóban életre hívódnak, és 
tényleg akadályozni fogják a teremtés létrejöttét működését. Ahhoz hogy ez ne következzen be, 
nem szabad a többségnek rossz lehetőségekkel kölcsönhatásba kerülni, azokat el kell utasítani. 
A tudat gátja a hit ellen épít fel akadályokat, amelyek aztán tényleg képesek meggátolni az 
együttműködést, a folyamatok kezdeti hit szerinti megfelelő alakulását. Ez azt jelenti, hogy a 
kölcsönhatásba kerülő, nagyobb tömegű és nem teljes szimmetriában változó, vágyakkal, 
érzelmekkel, többletekkel és hiányokkal rendelkező szervezetek, amikor kicsi ráhatások érik 
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őket, szükségszerűen letérnek a kezdeti egyenes útról. A környezeti kölcsönhatás, lassúbb, 
ívesen hullámos kerülő pályára kényszeríti őket, amelyen a sok életélmény és életakadály, 
kerülő miatt csak az egyenesen áramlóknál lassabban érnek, vagy nem érnek célba. Ha nincs 
konkrét cél, hanem maga az életutazás, az élményszerzés fontos, akkor ez nem baj, tehát az 
élményekre vágyó élet, a jó dolgokat, jó hatásokat megélni akaró élet ezt a pályát is választhatja. 
De ekkor tudomásul kell vennie, hogy nincs jobbkanyar, balkanyar nélkül, nincs jó fordulat 
rossz fordulat nélkül, mert különben az élet ismétlődik, körpályára terelődik és unalmassá válik. 
 
Van azonban a hiearchikus életrendszer szellemi fejlődésének a legmagasabb csúcsán egy olyan 
legkisebb tömegméretű, legnagyobb áthatolóképességű, (már elporlódott) ezért mindenhol jelen 
lévő isteni részecskeállomány, amely nem párosodó, nem bomló, hanem alkotó, az élet dolgait 
fenntartó, működtető, a szimmetriára és a rendezettségre felügyelő. 
A nagy szerveződések bomlásakor, differenciálódásakor, az egyre nagyobb közös anyagi 
tömegbe épülő központi szervezeti rész mellett, mindig kifejlődik egy e rendszerben elporladt, 
lebomlott, és nagyon nagy életnyomással a legnagyobb szimmetriában változó térrészből 
kiszorított, az anyagiakban elszegényedett részecskeállomány, amely a lehetséges legtöbb 
változást átélt tapasztalataival, a legbölcsebb, a legérzékenyebb és a legkisebb tömegméretre 
lebomló állapotában a legnagyobb áthatolóképességet szerezve, páratlan, ezért ellenhatás nélküli 
kiterjedéssel kitöltheti a rendelkezésre álló teljes térrészt. Ráadásul, amikor e kisméretű, szinte 
tömeg nélküli részecskék végtelen nagy sebességgel, az isteni szervezetség gondolatával hajtva 
kiáramlanak a hidegebb impulzusszegény környezetbe, lehűlnek, még jobban összehúzódnak, és 
rideggé válnak. Ha e legkisebb, a mérete szerint az életpiramis legaljára, a tudása és az 
áthatolóképességben az életpiramis tetejére kerülő, és ezért táplálék nélkül maradó részecskék 
gyakorlatilag nem fogyasztanak, csak információs energiatöredéken élnek, csak információt és 
tapasztalatokat gyűjtenek a nekik sok dologban ismeretlen és újnak tűnő változásban. Ha a saját 
élettétből kirepülő angyali részecskék, az információs hatásoktól eltérülve, megkerülve egy 
velük némileg kölcsönhatóképes anyagi szervezetet annak a túloldalán még rideg állapotban 
egymásnak ütköznek, akkor a szervezeteik még kisebb darabokra törnek, osztódnak, miközben a 
centralizált központi rész elkezdi az anyagi valóság és a nagyobb sűrűség felé fejlődést. E 
részecskék tehát elsősorban adnak, és nem fogyasztók. Az elporladó legkisebb részecskék 
elvileg a náluk nagyobb tömegű, de még mindig információs energiaszintű részecskék 
táplálékává válhatnak, és bekerülve a nagyobb változássűrűségű, kaotikus rendszerek, 
szervezetek belsejébe ezzel elindulhatnak a tömegben fejlődés állapot felé. Ezen a kicsi szinten 
is mindig jelen vannak, akik sikeresen kikerülik az állapot és minőségváltozást okozó 
impulzusokat, és minden más nagyobb szervezeten sikeresen áthatoló, ezért lényegében a náluk 
sokkal nagyobb tömegű szervezetekre kölcsönhatásmentes neutrinók, angyali részecskék 
maradnak. Valószínűen a tér nagyobb része ilyen nanoméret alatti részecskékkel kitöltött, 
azonban e részecskéknek is vannak ösztönös, és magukkal hozott eredő tudásuk, és a velük nagy 
azonosságú társaikkal közös érzésük, közös megértésük. Ez a közös érzés, a nagyon nagy 
azonosság miatt, a térbeli koordináta, a hely különbsége ellenére is összekapcsolja e részecskék 
érzéseit, amelyek ez esetben, - mint a szétrebbenő halraj minden egyede, - megérzi, hogy a 
többiek merre változnak, és a többiekkel szervezetten, azonosan változnak. Ha valamelyik nagy 
azonosságú részecske kiesik, vagy kifejlődik a közösségből, a visszajelzések száma, a közös 
frekvencia megváltozik, és a nagy azonosságú szereplők azonnal érzik, hogy egy társukkal baj 
történt. Az élet frekvenciája, az egymással kellő azonosságú részecskék közös hullámhosszán 
visszajelzett esemény nyugtázása, amely minden közösségben annyiszor hangzik el, csendül fel, 
ahány részecske a változásról tudomást szerzett, ahány visszajelezte, hogy vette az értesülést. Ha 
nagyon nagyszámú a közösség, akkor ez magas frekvenciájú, sok szereplő által visszajelzett, de 
ha már rossz egy szervezet biodiverzitása, üres a belső kitöltöttsége, akkor a hang mélyebbé, és 
egyre alacsonyabb frekvenciájúvá válik. 
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Ez a sorsazonosságot okozó érzésazonosság olyan végtelen magas rezgésszámú közös 
frekvencián működik, amely valószínűen a kellően nagy azonosságú részecskék tömegszámára 
és mennyiségére utal. A tér bármelyik iránya felé szóródnak, terjednek ki e nagy sorsazonosságú 
részecskék, a kezdeti térrésztől, az origótól kifelé táguló, csökkenő azonosságban, statisztikai 
eredőben gömb alakú, a valóságban azonban nagyobb eséllyel, egymással szemben fejlődő 
páros tölcséralakzatot, toroid felületet tölthetnek ki. A fejlődés és az állapotváltozás és két 
legyezőszerű, nagy azonosságú, de ellenkező irányú fejlődési (azonossági) tölcsér összeérő, 
közös szimmetriasíkján kezdődik, amelyben a kellő azonosságú, a fejlettségi eredőben 
egymáshoz mérhető részecskék már egymásra kölcsönhatóképes állapotváltozást befolyásolva 
találkoznak. A szimmetriasíkon keletkező impulzusokban két irányba kiterjednek az azonosság 
módosult új változatai, de eközben létrehozzák a megfelelően keveredő részecskék lamináris 
áramlásába, terelődő, a környezetet megosztva is összekötő szimmetria síkját. 22. ábra 

 
A radiális irányba kiterjedő trombita alakú élettölcsérek az azonosság virágai, amelyben a 
nagyobb azonosságú részecskék oldalirányban elhajlanak, körfolyamatokba terelődnek, de a 
páratlan egyediségű, nagyon magas szimmetriával bíró részecskék kiterjedési lehetősége a 
téridőben szinte végtelen, mindaddig áramolhatnak, amíg hasonlóan páratlan, egyedi 
szerveződéssel nem találkozhatnak, amíg nem engednek az elhajlásra késztető kísértéseknek. 

 
Az ábrán a pólus irányokba kiterjedő, egyre ritkuló azonosság trombita alakú élettölcsérei 
láthatók, amelynek az egymással szemben áramló perem részén már ellentétes az áramlási, 
rendezettség, azaz ebben a tulajdonság dimenzióban már nincs azonosság. A szent kereszt a 
legnagyobb azonosságmegőrző, azonos információhordozó lehetőséggel bíró térrész, amelyben 
kiáramló és kölcsönhatásokba nem bocsátkozó részecskék változatlan formában viszik a hírt a 
környezetben lévő szüleikhez és távolabbi felmenő rokonaikhoz. 

A azonosság 
élettölcsérei és a 
szent kereszt, a 
legnagyobb 
azonosságú, a 
kikeveredett 
minőség kiáramlását 
lehetővé tevő térrész 
kiterjedése. 
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A térben ki és szétáramló részecske szervezetek, amikor elérnek egy náluk fejlettebb, időben 
gyorsabban változó, ezért általuk nem átlátható szervezetet, miként a szigetet megkerülő 
cunami, a nagy sebességgel áramló részecskefelhők szárnyai a kölcsönható, az állapotukat 
módosító kereszteződésben egymásnak érnek, és olyan élethálót hoznak létre a kiáramlók 
füzérsugarai, amelyek a kis irányszög eltérés, és más tulajdonság azonosság miatt egymásra 
nagyon kölcsönható képesek, tehát egymást az állapotukban kölcsönösen módosítók. A térbeli 
akadályok által eltereltek, az akadályokat megkerülők iránya fokozatosan megváltozik, lassan 
egymással szemben haladóra módosul, és az eltérő térrészben eltérő tapasztalatokat szerző, de 
még kellő azonosságú, kellő kölcsönható képességű szervezetek a találkozáskor elmesélik 
egymásnak a tapasztalataikat, ebből kiderülnek az azonosságok és az egyéni eltérő tapasztalatok, 
az élet lényeges tanulságai. A térbeli akadályokat megkerülve, mint a szigetet megkerülő 
Cunami, már a más irány felé együttáramlók egyesült erővel törnek ki a helyzet szorultságából, 
míg a változatlanul azonos irányba áramló társaik eközben semlegesítik egymás lendületét. 
Tehát azon az áron tud a kisebbség jó irányba tovább áramolni, hogy a többség először 
határozatlanná válva elveszti a korábbi irányba tartó lendületét, majd később, követve a sikeres 
irányra találó úttörőket, csatlakoznak a már jó irányba haladó társaikhoz. 
 
 
A szervezetek az anyagi világba megszületésükkor, a kezdetben nagy azonosságú részecskékből 
egyre komplexebb, nagyobb részecsketömegű együttműködő, szakosodó szervezeteket hoznak 
létre, amely nagy esélyegyenlőséggel indul. A talentum, az eredeti tömeg és a lendület, a 
kinetikai életerő mércéje, a kezdeti életenergia (a hitel) közel azonos, de nem mindegy, hogy 
egy adott szervezet már kezdetben mire szakosodik, merre fejlődik, mert a kezdeti kicsi 
különbségek a fejlődés során egyre összeadódhatnak, nagyobbá válhatnak.  
A differenciálódásban, amely a válaszút elé érkezett, fordulatot vagy és változtatás kívánó 
események előtt elkerülhetetlenül szükség van, az egymásról elrugaszkodó részecskék egy része 
az egyik irányban, adott esetben a nagy azonosság kezdeti térrészétől, az origótól kifelé, a más 
részük azonban az origó és a nagyobb változássűrűségű térrész felé, visszafelé fejlődik. Mivel 
más távoli szervezetek aspektusából ez az irány relatív, nem érinti őket a távoli 
eseményváltozások szele, ezért csak a közvetlen környezet válik érintetté, amikor a lokális 
differenciálódás következménye mindig módosítja egy kicsit a közvetlen környezeti állapotokat. 
A differenciálódásban tehát nagyobb sűrűségű, adott esetben a kisebb térrészbe kerülő 
részecskék nagyobb téregységre jutó száma miatt, gyorsabban azonosra kikeveredő nagyobb 
azonosságú szervezetek alakulnak ki a melegfúziós következményekből. Míg a kifelé, a kisebb 
azonosságú, ezért a kialakult állapoton lassabban és kevésbé változtató környezet felé 
elrugaszkodók általában a környezet részecskéivel keveredve kisebb azonosságúvá, nagyobb 
máságúvá, kevertebbé, változó egyediségűvé és ezért továbbáramlóvá, a helyiekkel 
együttműködőbbé válnak. Ha a saját szervezete és a kezdeti térrész felé történik az impulzus 
eseményben befelé rugaszkodók irányváltoztatása, akkor nagyobb esély van arra, hogy 
amennyiben az adott térrész, amely felé lendül a közösség egy része, még az eredeti részecskék 
genetikai másolatával telítettebb, ezért a genetikai azonosság, (és ezzel a túlkínálat a 
leértékelődés, az impulzusba kerülés eredője statisztikai valószínűség szerint erősödik. Ha 
azonban idegen, külső térből származó szervezettel történik a szaporodási esemény által 
kiváltott keveredés és vegyülés, akkor a kezdeti azonosság kifelé felhígul, de viszonylag 
egyenlővé válhatnak az arányok. Ha a kintről jöttek kinetikai lendülete nagyobb, mint a bentről 
kifelé haladóké, és ez vagy más miatt a közös szervezete befelé lendül el, nemcsak 
visszafejlődik, hanem mivel a térrész, amely felé tartanak nagyobb azonosságú részecskékkel 
telített, nagyobb az esély a melegfúziós döntő többség kialakulásának, a magasabb telítettségű 
térrészben az impulzusba kerülés differenciálódásának. Az esetben is ez történik, amelykor 
olyan nagyanyai melegfúziós felmenő felé történik az elrugaszkodás, amelyben a genetikai 
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többség, azaz a kezdeti azonosság valamelyik felmenői ág miatt biztosítva van, ezért a saját 
rokonságához közelebb kerülő szervezetek szükségszerűen nagyobb azonosságúvá, 
melegfúziósabbá válnak. Hasonló analóg, de inverz azonosságnövekedés történik, ha egy 
szervezetrész az impulzus után a saját, adott esetben a külső élőréteg, életbuborék irányába 
lendül, mert neki ez jelenti a nagyobb azonosság kezdeti terét. A másik, az idegenbe szakadt vők 
és menyek, sokáig, akár generációváltásig idegenek, és kisebbségben maradnak, akiknek a nekik 
idegen térrészben nagyobb alkalmazkodást kell engedményezniük, viszont a helyiek közül a 
másságukkal kitűnők. 
Gondoljuk tovább, hogy mi történik az élet során a további differenciálódáskor. 
Ha eltekintünk a nagyobb azonosság kezdeti terétől, és feltételezzük, hogy mindkét fél idegenbe 
került, amely lényegesen nem növeli a belső impulzus után az el és kiáramlók azonosságát, 
akkor tisztább és megérthetőbb állapotváltozást, következményalakulást figyelhetünk meg. 
Az egyenlő eséllyel kezdő, de másfelé szakosodó részecskék, az együttáramlásuk során sok 
útbaeső térakadályt, másik nagyobb szervezete kell ki és elkerülniük annak érdekében, hogy ne 
legyen túl hamar vége az életutazásnak.  
Az előbbiekben bemutatásra került, hogy miképpen oldja meg egy szervezet a szerencsétlen 
élethelyzet elkerülését, mivel játssza ki a sorsot, hosszabbítja meg az életét. Ha nincs olyan 
idegen hozzámérhető szervezet a környezetben, amellyel közös érdekű impulzusba kerülve 
elkerülhető, kikerülhető egy nagyobb esemény, akkor az elrugaszkodáshoz és az irányváltáshoz 
szükséges fix pontot a szervezet belső megosztódása, és az egymásról elrugaszkodás lehetősége 
adja. Ilyenkor a befelé, egymás felé törekvő, egyre kisebb térben tömörödő részecskék nemcsak 
nagyobb azonosságúvá válnak, hanem jobban egymásba préselődnek, a térrészre eső 
részecskesűrűség, és ezzel az impulzus sűrűség is mind nagyobbá válik, ezért az ilyen szervezet, 
élettér belső nyomása, a feszültség és a hőmérsékletnövekedés eredője megnő.  
Ilyenné válik a reggeli hidegben magát és a szervezetét bemelegítő poszméh, amikor hőkamerával 
kimutathatóan addig növeli a belső változás sűrűséget, amíg a belsejében lévő részecskék túl nagy 
azonosságúvá nem válnak, amely megnöveli az életnyomást és a kiáramlást a szervezetéből. Ez teszi 
repülőképessé, a saját szervezetéből kiáramló részecskékről elrugaszkodó képessé. A kisebb kiáramló 
részecskék kölcsönható képesek a környezetben lévő közeg részecskéivel, tehát ők továbbadják az 
elrugaszkodás lendületét, és miközben az életnyomás körkörösen eloszlik a környezetben, a dongó 
képessé válik irányítani a repülését. 
A repülés közben a kifelé lendülők az azonosságban ritkább, ezért engedő környezet felé 
áramlanak. Ha feltételezzük, hogy kifelé nem az anyagsűrűség csökken négyzetesen, hanem 
az azonosság az, amely kifelé négyzetesen csökken, akkor a kifelé lendülők csak a külső 
térrészben élők, változókhoz képest a genetikai azonosságukban, a kölcsönható képességükben 
ritkulnak, ezért a kifelé áramlók, hacsak nincs a közelben egy nagy azonosságú genetikai rokon 
– az azonosságukban csökkenővé, de a kapott lendületet átadóvá, elosztóvá válnak.  
Az idegen környezetbe kerülők, ezért kisebbségbe kényszerülők ebben a nekik erősebben 
ellenséges környezetben többnyire szolgaságba kerülnek, ezért hamarabb elhasználódnak, 
hamarabb elégnek, gyakrabban szaporodnak, gyakrabban fejlesztődnek vissza, amely miatt 
hamarabb elporladnak, egyre másabbá válnak, az osztódáskor kisebb tömegméretű, de nagyobb 
áthatolóképességű utód egységekre bomlanak. A hamarabb elporladó szervezetek részecskéi 
szétszóródnak a környezetben, ezért az ilyen szervezetek belső differenciálódásának az a 
következménye, hogy a gyorsabban elégővé, leélővé válók a nagyobb áthatolóképességű 
részecskéi általában eltávoznak a szervezetből, ezért a nagyobb azonosságú, nagyobb 
tömegsűrűségű részek hamarosan lokálisan többségbe kerülnek. Amíg a neutrális, az életpiramis 
alsó szintjén változó kicsi részecskék kellő arányban jelen vannak a fiatal szervezetekben, addig 
a nagyobbakat, a már túl nagy másságúakat megfelelően távol tartják, elszigetelik egymástól, 
ezért az adott szervezetben nagy és végzetes impulzusok nem, csak sok kicsi alakul ki. A kisebb 
részecskék elporladásai csak éppen annyi impulzust váltanak ki, amennyi ahhoz kell, hogy az 
élet kellően érdekes maradjon, de az impulzus sűrűség és a fúzió ne szaladjon meg. Ha azonban 
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az idő múlásával egyre több alsó fraktálszintű, érzékenyebb részecske távozik el a szervezetből, 
csökken a nagyokat egymástól fékező, elszigetelő neutrális réteg, ezért az egyre nagyobbakká 
váló élethézagokban, nincs ami a nagyobb tömegű egymás ellen hatni képes ellenirányú 
szervezeteket a gyorsulástól megfékezze, ami kellően távol tartsa egymástól. A nagyobb 
áthatolóképességű, elporladó részecskék fogyásával, - amely analóg az Teloméra kupak 
fogyásával, - Ha visszalapoz a T. Olvasó a Philips színváltós lámpát bemutató ábrára, akkor megértheti 
az ábránál tett megjegyzést, hogy a szimmetriafelület magas változássűrűségű rétegéből kiáramló, 
szétáramló részecskék folyamatosan fogyasztják, koptatják a gyorsulási pályának a nagyobb életnyomású 
peremét, azaz az élettölcsér nagy azonosságú külső szélét. Ez is analóg a kisebb szinten a Teloméra 
kupak fogyásával, amely szabályozza a sejthalál látszólagos öngyilkosságát. Ha ez a kupak x bázisértéket 
veszít, csökken az árnyékoló és védőképessége és a hidegfúziós gyorsító pálya hossza is.  
A szervezeti élettérből a nehezebb sorsú, sok impulzusra kényszerülő érzékenyebb részecskék 
eltávozásával növekszik a tér homogenitása, és a kezdeti sokféleség egyre nagyobb azonosságba 
csökken. Az élettérben és a közös tömegben maradó, egyre nagyobb sűrűségű, egyre nagyobb 
azonosságú, nagyobb térhányad tömegű, a nagyobb életnyomást még megfelelően feldolgozó, 
elviselő részecskék aránya növekszik, és ezzel a lineáris evolúciós idő lehetősége a végéhez 
közeledik. A nagyobb szervezetek közül kikopó, elfogyó, felőrlődő, lebomló kisebb, átlagosabb 
szervezetek nagyobb áthatolóképességű, fiatal részecskéi az élet egy részét jelentősen túlterhelő 
környezetből eltávoznak, és az átlagos folyós, az izületeket is kenni képes, a neutrális izületi 
folyadékkal analóg részecskék hiányában egyre nagyobb az egymáson elforduló, elmozduló 
rétegek száraz izületei ilyenkor csikorognak a nagyobb energiaszintű közvetlen súrlódástól. 
Mivel a nagyobb szervezetek egymással közvetlen összeérése egyre nagyobb impulzusokat vált 
ki, a kicsi de nagy sűrűségű szilárd, kristályszerű részecskék beékelődése pedig fájdalmas izületi 
gyulladást okozhat, az eredménye az az alsó fraktálszintek eltávozásának, hogy nem jól 
működik a hármas együttműködés. Ha az apa rétegeket az átlagos izületi folyadék rétegek nem 
választják el a melegfúziósabb, belső rétegektől, akkor az adott szinten az időjárás, az 
események egymás utáni sorozata rapszodikusabbá, és szélsőségesebbé válik. Az egyenletes, kis 
különbséggel váltakozó lineáris életidő szakaszt felváltja a nagyobb szervezetek kenőanyag 
nélküli összeérésekor kifejlődő nagyobb impulzus sűrűség és a melegfrontok egyre nagyobb 
csúcsokat döntenek. Amikor pedig a kicsik fékezése hiányában a nagyok az összeérés és a túl 
nagy életnyomás kialakulása után szétválnak, és a nagyobb sűrűségű részecskemezők 
ellendülnek egymástól, akkor a szívóütemű tértágulásban szinte beszívják a környezetből a 
hideget, amelykor a melegebb és a hidegebb, másban gazdag közegek találkozásakor átlagos 
folyadék, eső részecskék keletkeznek. A hidegfúziós, férfias, kis térfogatú, de nagyobb 
sűrűségű, hideg részecskék ilyenkor betódulnak az alacsonyabb életnyomásúvá váló 
melegfúziós térrészbe, és éles, hegyes kristályokba épülnek. Valószínűen ez az oka a 
napjainkban észlelt egyre szélsőségesebb időjárásnak. Tudomásul kell venni, hogy az átlagos, 
megfelelően nedves lineáris életidőszak véget ért, és a makroevolúció nem lesz, hanem már itt 
van és befolyásolja a jelenünket. 
Ez az ok miatt kell gondoskodni rendszeresen és idejében a túl nagy tömegűvé, és ezért az anyag 
tehetetlenségében erősödő részecskék szelekciójával, tisztítótűzbe küldésével, felbontásával. 
Valószínűen e többségi igény hozta létre az elmeszesedett, nagyon merevvé, öreggé és 
együttműködő képtelenné vált szervezetek számára a halál intézményét. Ezzel egyrészt 
növelhető a kisebb tömegű és a nagyobb energiaszintű impulzusokat megakadályozó, az 
egymásnak áramló nagyokat megfékező, egymástól elszigetelő részecskék száma, (a finomabb 
közeg), másrészt a folyamatosan kialakuló csomósodás, a vagyonosodás és a tér is kezelhető 
szinten és fiatalabb marad. Az a gond az egyre nagyobb tömegbe épülő szervezetekkel, hogy 
amikor a köztes térből, a környezetből, a nagy sűrűségűeket egymástól elszigetelő kisebb 
részecskék száma nagyon lecsökken, amikor e szigetelőképes neutrinók elfogynak, akkor a 
nagyok egymásnak áramlása miatt a feszültség és a nagy erejű impulzusok aránya emelkedni 
kezd. Ez megnöveli a szervezeti térrészben a nagyobb energiaszintű események számát és 
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arányát, és növekedni kezd az impulzus sűrűség és ezzel a veszély a fúzió megszaladására. Egy 
nagyon poros, kisméretű életbuborékokkal teli térben, vagy egy olyan atomi térben, amelynek az 
aurája teli van elektronfelhővel, a nagytömegű protonok ütközési esélye kicsi, mert a köztes 
teret megfelelően elszigetelik a kisebb és még rugalmasabb szervezetek a neutronok, és a 
neutrinók, az öreg és a még túl fiatal, védendő részecskék. Ha a fiatal és az idős neutronok, a túl 
nagy töltésű protonokat egymástól elszigetelő, lefoglaló utódok száma nagyon lefogy, a 
szigetelőréteg hiányában egyre nagyobb késztetést éreznek, (okoznak egymásnak) a 
szaporodásra, a téregyensúly és az időegyensúly helyreállítására. Ilyenkor a neutrális, 
elfolyósodó átlagos szigetelő réteg gyengesége miatt a protonok és az elektronok túl közvetlen 
kapcsolatba kerülnek, egyre gyorsabb szaporodási ciklus, folyamat kezdődik, és az élet fúziója 
ilyenkor könnyen megszalad.  
Ez történik az atombomba beindításakor. Amikor a gerjesztés eléri a kritikus értéket, (márpedig a 
szaporodást fékező neutronok, a nehézvíz hiánya esetén ez történik). Ilyenkor a kritikus nagyfeszültségű 
tömegben beindul a láncreakció, és az impulzus sűrűség nemlineáris ütemben megszalad. Ha kellő a 
fiatal és az idős, a folyamatot megfelelően fékezni képes neutronok száma és aránya, akkor gyorsan 
kialakul az a szigetelő réteg, amely miatt a láncreakció beindítása nélkül önszabályozás alakul ki, és a 
szükséges hármas arány, az előd, az apa, a fiú, az utódok, és a lebomló, a két paralel irányrendezésű, de 
ellenkező áramlási irányú részecskéket egymástól elszigetelő szent lelkek aránya helyreáll. Ha azonban 
nagyon hirtelen indul be a folyamat, és az öregek, vagy és még a középkorúak is hirtelen és nagy 
tömegben elhalnak, lebomlanak, akkor a mennyiségükben nagyon gyorsan emelkedő, nagy áthatoló 
képességű részecskék nemlineáris szaporodása miatt káosz kezdődik, és a tudattal követhetetlen, 
nemlineáris eseménysűrűségben az élet fúziója az egekig szalad. A megemelkedő hőmérséklet és a 
légtéri hormontelítődés, a tér feszültséggel telítődése hatására a szerelmi vágy átterjed a szomszédos 
életcellákra, a szomszédos szervezetekre, és tömeges orgia kezdődik, minden részecske mindenkivel 
igyekszik genetikai anyagot és hatásokat cserélni, impulzusba kerülni. Ez rövid idő alatt megnöveli a 
tömeg azonosságát, ezzel a lokális azonos minőség, a kiáramló rendezettségűvé válását. 
(Ez vezetett a nemzeti Németország nagy kirándulásához, amelybe belerokkant egész Európa). Ehhez 
előbb kellett a nagy Gazdasági válság és az erkölcs fellazulása, a szabadosság és a fél nemzet 
nagyobb szabad szexualitása, egymással nagyobb azonosságra keveredése. A túl nagy 
azonosságúak egyetértése, azonos gondolata, azonos cselekedete, azonos célra ki és 
szétáramlása könnyen lángba boríthatja az élővilágot. Valószínűen ez vezetett az első 
életszakaszát leélő élővilág újraindulásához, a második nagy bummhoz. 
 
A nagy világválságok általános kísérő jelensége az erkölcs és a morál, majd az etika elromlása, 
elveszése. Az általános elszegényedés az utcára viszi a szerelmet, és mint a 30-as évek 
válságában, Európa nagyvárosaiban az apák kényszerültek az utcára küldeni a lányaikat és az 
asszonyaikat. Ez hozta meg később a nagy Nemzeti egyetértést. Ezzel lehet növelni a tömeg 
azonosságát, de ez egyben nagyon veszélyes folyamat, mert ha beindul, sokszor már nem lehet 
szabályozni a megszaladó fúziót. Tehát ha lebontja az élet azt a szigetelő korlátokat, a 
határfelületeket, a neutrális angyali réteget, amely visszatartja az élővilágot a szaporodás 
megszaladásától, az egymással gátlás nélkül közvetlen kapcsolatba kerülő ellenkező töltésűek 
tömeges kisülése felrobbanthatja az ilyen vonatkoztatási rendszert. Az isteni szervezet 
valószínűen ez miatt különíti el egymástól kellő távolságra a nagy energiaszintű, de eltérő 
töltésű szervezeteket, és tömegarányosan a kisebbeket is egymástól, hogy ha egy nova állapot kialakul, 
ha egy már tarthatatlan, szervezhetetlen evolúciós időszak véget ér, a világégés ne terjedjen át a 
lokális térrészekből a teljesebb, hidegebb, de kisebb azonosságú, sokféleképpen gondolkodó, 
ezért a térátalakulást nem támogató, hő és feszültség elszállító környezetre. Ez biztosítja azt is, 
hogy a nagy részecskemezők, szervezetek összeomlása, elhalása se menjen kárba, mert ez 
energiát és tanulságot ad a környezetnek, és ráadásul az ilyen esemény növeli a térben az 
irányrendezettséget, a ki és a szétáramlást, a tartós nőies állapot lehetőségét és a 
kiszámíthatóságot. 
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Ha visszatérünk a részecske világba, akkor a kitérőben leírtak segítségével már megérthetővé 
válik a fúzió megszaladásának az oka. Az elporladó szegény részecskéket, akik folyamatosan 
gondoskodnak a tér neutronokkal telítéséről, a megértéssel követhető impulzus sűrűség 
megtartásáról, folyamatosan pótolni kell annak érdekében, hogy a köztes életpiramis, az átlagos 
tér folytonossága és a tér sokféle életbuborékkal telítettsége megmaradjon. Ha csökken a töltött 
részecskéket elszigetelők aránya, a töltések kisütése, vagy leeresztése, kompenzálása közben, 
növelni kell a szent lelkek, az öregek és a betegek, a már jelentősen szimmetria hiányos a 
lebomlók arányát, hogy növekedhessen a még magas kezdeti együttműködésben az azonos 
célok felé áramlók, a fiatal neutrinók, az utódok aránya. Ilyenkor, a melegfúziós protonok, a 
belsejükben hidegfúziós részecskékkel feltelő anyák megnyugodnak, leköti őket a gyerekvárás, 
a gyermeknevelés, és egy ideig nem kívánnak szaporodni. A fúzió ilyenkor a szükséges szintre 
mérséklődik. Tehát a harmadik réteg, az utódok, a tavasz rétege, állapota elkerülhetetlen része a 
valóságunknak, ezek nélkül nem lenne lineáris, megérthető, a tudattal követhető fejlődési 
lehetőség. Ha egy élettérben túl kevés a fiatal neutrinó, akkor nagy eséllyel fokozódni fog az 
impulzus sűrűség, a fúzió, amely növeli a túl sok idős, már elmeszesedett neutron átalakulását, a 
szent lélek, a tisztítótűzbe menők arányát. Ha nagyon elöregedik egy szervezet, vagy és egy 
társadalom, akkor az életben lévőkhöz képest, az eltartókhoz képest csökken az utódok aránya, 
veszélybe kerül az eltartó képesség, nagyon megnőhet a fogyasztók termelőkhöz viszonyított 
aránya. Ha a negyedik réteg, az őszréteg aránya túl erőssé válik, akkor az élettér túl nagy 
azonosságra keveredett részecskékben telítettebbé és az elértéktelenedés, a túlkínálat 
növekedése miatt feszültté válik. Minél jobban elfogy a még hatásosan termelők, neutronokat 
létrehozók aránya, és minél jobban csökken a térben a kisebb neutrinó részecskék aránya, annál 
nagyobb az esély arra, hogy a tér nagyobb tömegsűrűségű, ellenkezőleg töltött részecske 
szervezetei egymásnak áramoljanak, és egymással szaporodásra kelve egyre nagyobb társadalmi 
impulzusokat, háborúkat hozzanak létre. Jugoszlávi belső megoszlása és differenciálódása 
jelentős impulzussűrűség mellett megosztotta a korábbi anyaországot, és a szaporodásban az 
anyaország maradványa, Szerbia mellett kisebb utódszervezetekre, részekre bomlott. Amikor 
azonban a belső szimmetriahiány már veszélyeztetni kezdte a nagyobb környezetet is, az ismét 
beavatkozott, és a nagyobb energiaszintű környezet megregulázta a túl hevesvérűvé vált feleket. 
Ausztria tartósan bevált, a Te csak házasodj Ausztria politikája ezért vált sikeressé. Az osztrák nemzet 
nemcsak a tömegszinten, hanem az uralkodói szinteken is eredményes genetikai keveredési folyamatot 
tartott fenn, ezért széles sávú rokoni kapcsolatok fűzték az Európai uralkodó házakhoz. Valószínűen 
ennek sok köze volt ahhoz, hogy az Európai háborús viszályokat, kevés kárral a többségében megúszta. 
A nagy rokonsággal rendelkező, majdnem minden környezeti állammal kellő azonosságú, jól keveredő 
szervezetet nem volt ok miért megtámadni, tönkretenni a rokoni környezet, még a Hitleri Németország 
által megszállt időben is nagyobb károk nélkül megúszta Ausztria a II. világháborút. 
 
A makroevolúció terünket és időnket-elérését elsőként a levegő oxigéntartalmának a 
megváltozásából, (jelentős csökkenéséből), és a főleg a gyümölcsfákat elérő tűzhalál 
megérkezéséből észlelhettük. A Balaton vize húsz évvel ezelőtt még átlagosan 6,8 PH volt, ma 
már 8,5 a PH értéke, azaz nagyon lúgossá, könnyebben buborékosodóvá vált a környezetünk. 
A környezetünkben valahol valószínűen felbomlott, vagy felbomlás alatt van egy nagyobb 
energiaszintű, akár csillagszintű melegfúziós szervezet, (réteg) és a menekülő gyors részecskéi 
már ellepték és gerjesztik a bioszférát is, és elérték azon fejlettségbe épülést, hogy beépülhettek 
a táplálkozási láncba, az életpiramis rendszer már általunk is észlelhető méretű, hatású 
szervezeteibe. A gyümölcsfák nedvét és a gyökerek által a lomb felé továbbított hatások 
energiáját hasznosítva, az életpiramisban nem illő, nem hasznosítható, de energia és 
hatáselvonóként beékelődnek a fa szervezetekbe, de a gyantaszerű ragacsos mézgás 
élettermékeiket nem tudja még hasznosítani a környezet.  A fák belső része, az életbuborékjuk 
belső centruma melegfúzióssá vált, a zöld életsáv egyre jobban kitolódik a magasabban, és a 
megfertőzött törzstől távolabb lévő ágak végére, a koronára. Ez megváltoztatta a fák folyamat 



 130 

szimmetriáját, és csökkent a folytonosság, ezért a beteg ágrészek felkopaszodnak, a túl gyors 
változásra kényszerítéstől felégnek, elszáradnak. Ez azt jelzi, hogy a támadó melegfúziós, tehát 
az átlagos vizet elpárologtató, lekötő, elfogyasztó. Bár a fák rostállományát nem tudják teljesen 
eltömíteni, a még félig egészséges fák egyre nagyobb életnyomása még átnyomja a 
kapillárisokon a feladott tápanyagot, de a szállítási utak nagyon meghosszabbodtak, és a 
szimmetria, a megfelelő egészséges állapot kitolódott a külső ágvégekre. Viszont tudjuk, hogy a 
nagyon távoli szállítási utak nem gazdaságosak, sokáig ezen állapotok nem megtarthatók. 
 
 
Van azonban a nemlineáris időszaknak egy környezeti csillagrobbanás nélküli, kisebb 
energiaszintű különbségképződési megoldási lehetősége: 
 
Ha a nagyobb energiaszintű szervetek párosodásai időszaka a fraktálrendszer folytonosságának 
a megszakadása, és a kisebb köztes, átlagos szerveződések elfogyása miatt következik be, akkor 
nem kell külső idegen távoli szervezete keresni a makroevolúció gerjesztőjeként. Ha egyre 
nagyobb szintű folyamatban a fúzió átmeneti megszaladásáról van szó, amelyben az átmeneti 
vegyes, neutrális időszakot felváltja a melegfúziós időszak, azaz egy nagyobb energiaszintű 
rendszer körüli keringés ellenirányú kölcsönhatást növelő időszaka, nyara, akkor ez az esetben 
következik be, amikor az anyacsillag, a Föld esetében a Nap a saját keringési életpályáján egy 
másik felmenő eltérő áramlási rendjével uralt térrészbe érkezik. A nagyévi hónapok során, a 
Nap és a vele együtt keringő bolygó utódjai a Napi felmenő körüli keringésben egy másik 
hidegfúziós erdőjű nagycsillag vonatkoztatási rendszerébe érkezett. Ez azt eredményezi, hogy a 
dominanciaváltásban a régi erős hím csillag, áramlási rendezettsége és az új, soros domináns 
Hím csillag áramlási rendszere, rendezettségének valószínűen a legjobban kölcsönható-
képesebb metszéspontjához, a nagyévi időszakban a nagyévi nyár állapotához, a csomósíkhoz, 
vagy szimmetriasíkjához közeledünk. Miként a Földi nyár is akkor következik be, amikor a 
Napra merőlegesebben fordul a valamelyik félteke, ezért a merőlegesebben beérkező fotonok 
nagyobb áthatoló-képes mélységig lejuthatnak a bioszféra talajrétege alá. Ez az átlagos 
szimmetriafelület eltolódásával jár, és a felmelegedő, kitáguló alvilág ellenhatása erős kiáramló 
melegfrontokban, ellenhullámokban tartja távol a nem kívánatos idegen genetikai anyagot, 
hatást. A nyárban az impulzus sűrűség, a rendezetlen szóródás és a hőmérséklet magasabbra 
szökik, ezért a nagyobb változássűrűséget nem jól viselő, erre még megfelelően nem felkészült 
főleg hidegfúziós részecskék, és a megöregedett, szimmetriahiányos szervezetek lebomlanak, 
ezért a nagyokat egymástól elszigetelő neutrális átlagos réteg elvékonyodik. Ez fokozza a 
közvetlen impulzus mennyiséget és a részecske szaporodást, ami a még nem megfelelően gyors 
megértő képességgel rendelkező szervezeteknek, általuk a tudattal nem követhető, nem 
megérthető kaotikus állapotokat hoz létre. Ez is növeli a neutrális átlagos részecskeszervezetek 
bomlását, ezért könnyen kialakul az a helyzet, hogy a nagyokat egymástól megfelelően 
elszigetelő réteg a tényleges igénynél kisebbé, vékonyabbá, és hatástalanabbá válik. Ezt a 
folyamatot erősíti az a hatás, hogy ha egy szervezet a felmenői keringése közben olyan 
körnegyed pályaszakaszra jut, amelyen az áramlási irányával szemben magas és 
kölcsönhatóképes rendezettségű ellenáramlás, torlódás alakul ki, akkor ezen az életszakaszon, 
pályaszakaszon nagyon magasra nő az impulzus sűrűség. Ha ez egybeesik a fúzió hőjét 
elszállítani képes részecskék szükséges arányhoz képesti létszámcsökkenéssel, a 
részecskeszületések, a térből kiáramlani képes kellő másságú neutrínók számának az 
időegységre jutóan átmeneti redukálódásával, akkor a két, esetleg több egybeeső 
hatáskövetkezmény miatt, az élettér szükségszerűen melegfúziós időszakba kerül. Ha az 
életbuborékok egymáshoz közeledéseként írnánk le a nagyobb impulzus sűrűségű nyár 
állapotokat, akkor sem hibáznánk, mert ilyenkor is nagyobb a torlódás, a torlódó térrészben 
magas az impulzus sűrűség, és szükségszerűen ezen életfelületen is melegfúziós időszak fejlődik 
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ki. Tehát ha a bolygónk, akár a Nappal együtt a saját nagyazonosságú origójától kifelé áramlik, 
és a nagyobb másságú, izotrópabb, ellenirányú áramlásrendezettségű térrészhez közeledik, 
akkor is tartósan megnő az impulzus sűrűség. Ezt az állapotot a kölcsönhatóképes szemben 
áramlást egyre kisebb irányrendezettség eltéréssel magas impulzus sűrűségű állapot követi, 
amely akkor ér átmeneti véget, amikor a torlódás felé tartó rendszerünk, (vonatkoztatási rendszer) 
beér a viharszembe. A toroid élettölcséreknek a neutrális rétegen áthaladó középpontjába. Itt 
azért nincs magas impulzus sűrűség és nagyon nagy feszültség, mert ebben az állapotban a két 
részecskeáramlás éppen egymással szemben áramló, a kölcsönható-képesség csökken, viszont 
hatalmas mennyiségű, nagy áthatolóképességű információs részecskecsere, alakul ki. Ezek a 
részecskék azonban kisebbek és gyorsabbak annál, hogy a nagyobb életbuborékokra közvetlenül 
hatva szelet keltsenek, szinte akadálytalanul áthatolnak a terünkön és az időnkön, a testünkön, 
ezért mi nem, csak – ha a fraktálrendszer életpiramisunkban vannak - a legkisebb részecskéink 
érzékelik. A téridős elfordulás azonban folytatódik, és a Nappal együttáramló bolygónk a nagy 
ellennyomásban, az erőpróbában valamerre remélhetően kellő életrugalmassággal és el fog 
kanyarodni, és nem megy az egyenes derékkal a tisztítótűzbe, egy nagyobb rendszer hidegfúziós 
csatornájába, fekete lyukába. Az áthaladás azonban kétségtelenül az áramlási rendezettség 
megváltozását okozza. Ha elhagyjuk a legveszélyesebb zónát és sikerül elkerülnünk a Nap és 
bolygó szinten az idegen nyelőbe juttató, esetleg párba építő fejlődést, akkor a veszélyzónától 
távolodás közben ismét metszeni fogjuk a nagyobb kölcsönható képességű, a pályánkkal kis 
szöget bezáró határfelületeket. Ekkor, a semleges réteg, a fordulópont elhagyása után nem 
sokkal ismét megnövekszik az impulzus sűrűség, és a kaotikus állapot folytatódik, miközben a 
rendszerünk gyorsulni kezd. Ez elhozza (kinek a szerveződési ősz, kinek a szervezeti tavasz) 
állapotát. A már kimerült, a végét járó, elöregedett, szimmetriát vesztett szervezetek nagyobb 
része már nem bírja tovább, és mint a forró nyár után a földön, a nagyobb rendszer nyári 
napfordulójának az elhagyása után megkezdődik a természet nagyévi ősze. A fékezést rontó kis 
sűrűségű közeg lehetővé teszi a vonatkoztatási rendszerünk egyre nagyobb gyorsulását, amely 
nagynyomású kozmikus szintű viharzónából kikerülve egy alacsonyabb életnyomású 
hidegfúziós élettölcsér felé tereli a bolygónkat. Ez az időszak, a nyomás csökkenés és a bomlás, 
a nagyévi ősz állapota. A nyomással összetartott melegfúziós rendszerek vákuumkamrába 
kerülve azonnal szétesnek, tehát azok az eddig melegfúziós eredőjű szervezetek, amelyek 
bekerülnek e hidegfúziós, alacsony nyomású örvénybe, kitágulhatnak, sőt a már erővel 
összetartott rossz szervezetek teljesen lebomlanak, a részecskéik eltávolodnak egymástól. Más a 
helyzet a hidegfúziós eredőjű szervezetekkel. A nyomáscsökkenés nekik nem jelent kockázatot, 
hanem éppen ellenkezőleg egyre nagyobb összetartást, egyre nagyobb összehúzódást 
eredményez. Valószínűen ez az a fordulat, ez az az idő, amire a folyamatot már ismerő, megértő 
részecskéink jó ideje jelezték, hogy az idő nemsokára itt van. Ez a másvilág állapota, az az 
időszak, amelyben a nap ötödik bolygólya a részeire bomlott. Ráadásul minden alacsony 
életnyomású élettölcsér közepében, nagyon gyors neuron áramlás, idegáramlás, neutrális 
részecskék e térrészben összesűrűsödő pályái találhatók, ahol könnyebben lehet életpályát, és 
élőréteget váltani, más frekvenciákra áthangolódni. Ilyen nagy rendszerben keringő neutronok 
már a Földhöz mérhetőek a tömegükben, és a kinetikai hatásukban. Ha a kicsi könnyed 
neutrinók nem tartják vissza Gaiát a genetikai anyagcserétől, könnyen párkapcsolatba, és 
energiával, lendülettel és angyali részecskékkel megtelő állapotba kerülhet. 
 
 
Az élet biodiverzitása szükséges differenciálódásban folyamatosan romlik, a belső sokféleség 
csökken, az azonosság – megfelelő keveredés nélkül - növekszik. Egyes szintek kihalnak, 
kisebbségbe kerülnek, és a differenciálódásban a belső sűrűség, pontosabban a romló anyag és 
hatáscsere miatt a nagyobb azonosságú a nagyobb egységnyi tömegbe épült, másokhoz egyre 
jobban hasonlító melegfúziósabb állomány növekszik. Mivel a nagyobb áthatolóképességűre 
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lebomló illékonyabb, fiatalabb részecskék könnyebben el tudnak távozni, minden szervezet az 
élet első felének a végére a lineáris, azonos irányba áramlás és az életidő fordulópontjához 
érkezik. Amikor a hidegfúziós többség, a belső veszteség és a befogadott idegenek miatt a saját 
közösségében kisebbségbe kerül, a szervezet irányítását a már nagyobb változássűrűséget 
elviselni képesek veszik át. A hidegfúziós állomány ekkor receszív állapotba, vagy inkognitóba 
kerül, de mindenképpen elveszti a korábban meghatározó dominanciáját. A folyamat rendszerint 
akkor kerül életváltásban, amikor az egyértelmű többségét elveszti a szervezet eredeti alapító 
egyik fél állománya, és ezzel elkezdődik a határozatlanság időszaka. A megosztottság nemcsak 
határozatképtelenné, hanem bizonytalanná is tesz, egy idő után már a mindent a lehető 
legjobban elvégző szervezetek is elhiszik az állandó korholásra, a rendszeressé váló kifogásokra, 
kritikákra, hogy nem jó az, amit tesz. Amikor a kétségeket sikeresen felébreszti a belső ellenzék, 
az elbizonytalanodók határozatlanná válva egyre többet hibáznak. Ez történik Akellával is amikor 
elöregszik, és a belső többsége már nem egyértelmű parancsot ad az izom sejteknek, - hogy ugorj. Ha az 
a néhány pillanat kétség a ragadozó szívébe épül, a kiadott parancs végrehajtása sem lesz egységes, nem 
lesz határozott, és sok elkényelmesedett, lusta sejt csak erre vár. Előbb csak szabotálják, majd elbliccelik 
a közös parancsot, az eredetileg megalkudott szabályoknak az engedelmességet, majd később már nem 
hajtják végre a közös igény szerinti cselekvéseket. A préda már messze jár, mire az egymással tanakodó 
kövér sejtek eldöntik végre, hogy kiknek kell összehúzódnia és mikor.  
Hasonló dolog történt a Napóleoni háborúban, és a Mohácsi vész előtt is, amikor az 
elkényelmesedett, kiskirállyá vált magyar főurak, nem hívták idejében a királyi hívó szóra össze 
a seregeiket, elszabotálták az ellenállást, és lőn következményként a Mohácsi vész, és Napóleon 
által elsöpört, szétszórt kisnemesi sereg. A belső megosztódás nagy életzavart, szervezeti zavart 
okozhat, mert éppen az a folyamat veszik el, amit szervezett életváltozás folyamataként 
ismerünk. Amikor a sejtek és egyes fontos tudatrészleteket őrző részecskék nincsenek a 
helyükön, a helyzet magaslatán, éppen akkor, amikor rájuk és csak az általuk ismert 
részinformációkra nagyon szükség van, akkor hirtelen nem ugrik be egy látszólag fontos dolog, 
és nem emlékezünk egy korábban bármikor előhívott résztudásra. Ez a folyamat, később egyre 
gyakrabbá válik, egyre többször megismétlődik, és elkezdődik, majd felerősödik a feledés.  
 
Amikor az élet elbizonytalanodik, egyre lassabbá válik, a gondolkodása lelassul, egyre inkább 
igyekszik pontosabb, jobb munkát végezni, de minél óvatosabb, minél nagyobb felbontásban 
igyekszik jól elvégezni a dolgait, a cselekvések még tovább lelassulnak, és felismertté válik az 
öregedéssel járó elbutulás. Ha a számítógépekben a fontos programrészleteket ismerő, ki vagy 
bekapcsoló, az igen, vagy a nem választ a megfelelő pillanatban megadó részecskék nincsenek 
éppen a helyükön a program, vagy és az adott információs szakasz lehívása közben, a 
számítógép is lelassul, nem találja a kereső azokat a részecskéket, akiknek az információs 
szakaszt be kellett volna kapcsolnia, vagy és elő kellett volna hívnia. Ilyenkor a program 
elöregedése, idegen és szükségtelen információkkal telítettsége, a növekvő információs 
rendezetlenség miatt várható, hogy a gépekben káosz tör ki, és a számítógépünk, - ha nem 
installáljuk újra az eredeti rendezettséget, - az információs rendezetlensége miatt hamarosan 
összeomlik. Ha már nagyon sok felesleges információ összekeveredik a hasznos információval, 
és a tudatnak egyre több választási lehetőséget kell végiggondolnia, egyre több részecskével kell 
egyeztetnie, a gondolkodási és a cselekvési lánc lelassul, ideje a tudati állományt újra installálni, 
a káosz felé fejlődő információs rendezettséget egyértelmű áramlási rendezettségre szoktatni. 
Kezdetben még csak igen, nem vagy is állományt, választ ismerő részecskéinket egyre nagyobb 
erőpróbára tesszük, amikor a kezdetben megszokott szokásos mennyiségű válasz helyett egyre 
több dolgot kell átnéznie, egyre több dologban kellene azonos idő előtt döntenie, hogy a válasz, 
a megoldás felé haladva merre menjen. Ha az adat állomány megsokszorozódik, a feledet 
mennyisége növekszik, de a rendelkezésre álló idő nem lesz több. 
A számítógép esetében ez a program korszerűbbre cserélése, de legalább újra installálása, a 
cselekvési és a gondolkodási rendet megzavaró Bábeli sokféleség redukálása. Az ember tudati 
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állománya analóg rendezettségre hajlamos akkor, amikor a belső többséget a szervezet először 
elveszti, amikor a hidegfúziós, de az eredettel még kellő azonosságú, de már csak a régi és már 
nem korszerű információt ismerő részecskeállomány kisebbségbe kerül. Ilyenkor a 
differenciálódásban melegfúziósabbá, centralizáltabbá, gyorsabban fejlődővé és nagyobb 
részecskesűrűségűvé váló, okosabb alszervezetek termelőképessége, ösztönössége lecsökken, de 
az egyre több részletben eltérő irány felé szakosodása miatt a tudati képessége növekszik, 
viszont a belső diverzitása, a sokfélesége folyamatosan romlik. Az elvesző, átalakuló, egyre 
kisebb részletre szakosodó, ezért csak ebben a kicsi részben kellően eltérő, melegfúzióssá váló 
részecskeállomány közötti keresés, a nagy azonosságú környezetben lelassul, nagyobb 
áthatolóképességű szervezeti részek elveszésével könnyen többszörösen visszacsatolt, azonos 
forráshoz visszarendelt rezonanciába kerül. A szervezettség kerül ilyenkor veszélybe, aminek a 
következmény a hatalom megoszlása, a szervezetek elöregedése. Ha az elvesző saját, elporlódott 
részecskeállományt, mindig eltérő tudású, az információs rendezettséget eltérően értő 
idegenekkel pótolják, az élettér és az együttáramlók kellő azonossága csökken, de a benne egyre 
nagyobb egységekből összeálló, egyre nagyobb belső azonosságú melegfúziós állomány saját 
azonossága növekszik. Ilyenkor elkezdődik a kettősség kialakulása, a személyiség és a közös 
akarat, belső tudathasadásos megosztódása. Amikor az arány közel egyenlővé válik, a 
határozatlanság egyre nagyobb lesz, és a közös szervezet elbizonytalanodik, nem tudja, hogy az 
egyenlő erőviszonyokban, az egyenlő hatásokban éppen kinek van igaza. Ilyenkor már sokszor 
nem tudja a balkéz, hogy mit akar a jobb, és a belső kapcsolatok felszakadoznak, elkezdődik a 
hidegfúziós, vagy és átlagos szervezet bomlása, átalakulása. 
 
A városokba bejárnak dolgozni a környezet részecskéi. Miért lenne ez másképpen a térben képződő 
három vagy és többdimenziós szervezeteknél. Valószínűsíthető, hogy az atomi szervezeteknél is, miként 
a csillagrendszereknél, az elektronok az anyaproton, a kezdet, az origó körül keringenek, miként nagyobb 
szinten az aszteroidák és a Napkerülő üstökösök felhője. Ha pedig bejárnak, befelé lendületet és 
változtató képességet visznek, de kifelé fizetést, hőenergiát és más, a saját életterükben, az otthonaikban 
szükséges, ott fontos hatásokat szállítanak. Miként szinte természetes a centralizált városokba ingázás a 
vidékiek részéről, hasonlóan a vidékre kiáramlás a centralizált szervezetekből, a munka végén a többség 
visszatér az otthonába, a megállapodás, a család letelepedési átlagosabb körzetébe és mástól várja el, 
hogy őt boldoggá tegye. Ahhoz el kell utazni, idegen térrészben más környezetbe kell kiáramlani, hogy 
az élet megtanulja, hogy a legjobb, otthon. 
 
Az élet során a szervezetek egy ösztönös tudással kezdenek, amelyet az alapító részecskék, és a bennük lévő 
alrészecskék hoznak magukkal az új szerveződést megelőző életváltozás tapasztalásaiból. Ezek egymásnak 
ellentmondó tapasztalásokból azonban a közösség által megegyezetten elfogadottakból közös elismert alaptudás 
válik, amely az új szervezet kezdeti tudásának és tudati rendezettségének tekinthetünk. A szervezetbe a közös 
életidőszakban beérkező jövevények, a beépülők, a vők, a menyek és az utódok, és a befogadott rokonok, a 
bedolgozó idegenek egyre több szervezeti tudással rendelkeznek, amelyre az élet során az elődöktől és főleg a 
közvetlen környezetben tanultak is rárakódnak, és halmozott tudás épül fel. Az elődök életpéldája és tanítása 
évtizedekig befolyásolja az utódok ismerettárát, amely során a tudásban is egyre több azonosság épül fel, amely 
egymást követő generációkban genetikailag is halmozódó genikus tudássá épül. A fák részecskéi egyre többet 
tudnak a fa szervezetben szükséges rendezettség kialakításáról, az orvos családokban felnőtt egyedek, mire 
felnőnek, egyre többet tudnak, értenek az egészségügyi és az orvosi információkból. A suszter gyermekeiben 
generációk alatt a cipőkészítés tudománya halmozódik genikus tudássá, a Kőműves utódaiban, ha generációkon át 
művelik az elődök foglalkozását, a korábbi tusok egyre több apróbb részelttel kiegészülnek, egyre nagyobb 
szaktudássá, genikus résztudássá fejlődnek. Az egyediség felé szakosodásban ez is egy jó megoldás, de néha egyes 
utódok leválnak a család elődei által kitaposott útról, és egyedi más útra térnek. Ilyenkor a generációkon át 
halmozódott genikus tudás nagy része elveszik, de néha, mint a forrás a völgyben, a legváltozatosabb utódágban 
bukkan ismét eredendő genikus tudásként a felszínre. Az élet vesztesége sokkal kevesebb, ha a suszter marad a 
kaptafánál, és bár lassúbb a körforgás, de jobb minőségű tudás, sikeresebb a végeredmény. 
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A fejlődés útjai 2 
 
Ahhoz, hogy egy szervezet fényes csillaggá váljon, nagyon sok határfelületen, erkölcsi gáton 
kell áthatolnia, sok szabályt kell megismernie, és áthágnia, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy 
legalább egyszer a negatív eredőjű fekete gazdaságba szorult állapoton is átfejlődjön, és ezzel 
eltávolodjon az eredet és az otthon szabályaitól, elrugaszkodjon a hazai valóságtól.  
Ha a csillagközi téren, a láthatatlan fekete gazdaságon, a szegénységen, a nélkülözésen is 
áthaladó, átfejlődő, az előző jó élettérből kitaszított szervezetben sok indulat és feszültség gyűlik 
össze, akkor esélye keletkezik arra, hogy a rossz körülmények között megszerzett indulat és 
életnyomás elegendő lesz arra, hogy őt egy másik, talán neki sikeresebben működő, anyagibb 
szabályokkal változó szervezett térbe, vagy ilyen szervezet vezető lélekközösségébe juttassa. A 
már sok rosszat megismert szerveződés, fejlettebb állapotba bejutva egy másik valóságba, sok 
energiát szerezhet, anyagilag kiteljesedhet, kivirágozhat, de eközben észre sem veszi, hogy 
valami nagyon fontosat elveszített. Elvégre senki sem lehet igazán próféta a saját hazájában! 
Amit a vándorló lélek veszíthet, az a befogadás, az elfogadás, az esendőség, a megértés, azaz a 
környezeti megbecsülés és a fontosság lehetőségét. 
 
A fényes csillaggá, gazdag sokrészecskés szervezetté váláshoz meg kell ismernie a többféle 
élettér írott és íratlan szabályait, meg kell tanulnia azokhoz vagy alkalmazkodni, és ezzel a saját 
elképzelést, akaratot érvényre jutni, vagy a szabályok közötti lavírozási lehetőséget megtanulva, 
az élet szabályos, és szabálytalan határmezsgyéjén  haladva, azon időnként átlépve másoknál 
gyorsabban fejlődni. Ha kifelé halad a Tao útján, egy nála fejlettebb, gazdagabb élettérből, (akik 
elfogyasztották), miközben kihasználták, elszedték az életenergiáját és a vagyonát egyre több 
tapasztalatra tesz szert. A fényes és csillogó, a szegényebbek által átláthatatlan élettérből kifelé 
haladva, a nála szegényebbeknél (akik mellett elhalad, akik életterén áthalad), mindig 
gazdagabbnak látszik, ezért a környezeténél mindig több anyagival rendelkező állományából 
angyalként adhat a nála szegényebbeknek, (vagy azok a nekik túl gazdagtól, mert neki náluk 
több van, mindig elveszik, Viktimológia hatás). Ha már kifelé elindult és gyorsulva távozik a 
korábbi életteréből, miközben lebomlik, mindaddig energiát fog adni a nála, impulzusban, 
változásban is szegényebb környezetnek, amíg be nem ágyazódik a nagy azonosságú csillagközi 
átlagos közegbe, és miközben megismeri az adás először fájdalmas élményét és az anyagi 
kötelékektől felszabadító hatását, megismeri és megérti azt, hogy a másoktól elszakadt 
kötelékek esetén, anyagi függőség hiányában bárhol és bármikor szabadon átjárhat. A 
felszabaduló, veszíteni való nélküli léleknek megszűnik a halálfélelme, visszatér a bátorsága, a 
vakmerősége, és képes magáért, a családjáért és a jobb jövőért, másokért újra teljes kockázatot 
vállalni. Az anyagi veszteségtől való félelem csak azoké lehet, akiknek van mit veszteni, a 
félelem az élet elvesztésétől csak azoké lehet, akik csak az anyagi lét és a matériához köthető 
egy élet lehetőségében hisznek.  
Aki megismeri a lélekvándorlás közben megszerezhető halhatatlanságát, az anyagi tömegtől 
felszabaduló kötöttség felemelő érzését, a légies Orgon állapotúvá válást, az a test 
halandóságától, az anyagi élet veszteségétől már nem fél. Az ilyen szervezet anyaoroszlánként 
száll szembe a környezetét és az utódait, a családját veszélyeztetőkkel, ha kell az ördöggel is 
szembeszáll. 
Az energiáit és az életidejét elvesztő, melegfúziós anyává fejlődő szervezeteknek már nem 
marad más veszíteni valója, csak a gyermekéhez, a legnagyobb azonosságú szervezethez való 
ragaszkodás, a fontosság és a nélkülözhetetlenség érzése, hogy valakinek ő jelenti a mindent, a 
védelmet, a függőséget, az eltartottságot és a rászorultságot. 
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A járatos termékek aratásának, elválasztásának a problémái: 
 
Járatos termékeknek és szolgáltatásoknak nevezzük azokat a keltett hatásokat, amelyeket a 
szerveződések rendszeresen és jól tudnak értékesíteni, tehát relatív magas az értékesítés hozama, 
vagy a hozamban megjelenő aránya. Minden járatos termék mellett vannak időszakosan jobban 
és gyengébben menő más termékek, hatások, amelyekre eltérő a piaci környezet igénye, de a 
szervezeteket eltartó hatások, a környezetnek felkínált kisebb része jelenti a húzó ágazatot. A 
járatos termékekhez, szolgáltatásokhoz sok kiegészítő dolgot, hatást lehet kapcsolni, de míg 
azok csak ezzel együtt működnek, addig a járatos termékek külön is önálló hasznosítható 
területet képeznek. Néhányan, a piac szereplői közül, amikor türelmetlenné válva gyorsabban 
akarnak haladni, elkezdik kiválogatni a legjobban menő, a környezet által jobban keresett 
hatásokat, dolgokat. Az ilyen járatos, sikeres termékekhez kapcsolva, nagyon sok kevésbé, de 
még mindig jövedelmező szolgáltatást, részterméket lehet kapcsolni, amelyek együtt bruttó 
bevételi többletet eredményeznek, sikeres üzleti kreációba nagyon jól kiegészítik egymást. Ilyen 
pl. a birkanyáj és a hozzá szükséges puli, és a szamár, mint vezető. Bár a birka és a nyáj 
élettermelése a főtermék, azonban a nyáj a nagyobb tömegű, egyébként másra haszontalan, 
szamár nélkül nem menne a szamár által meghatározott friss legelő körjáratai szerint. Ha a 
minden másra szinte alkalmatlan, de nagyon okos és a juhásznak engedelmeskedő, mégis 
független egyéniség, a Puli, a terelőkutya nem terelné, kerítené hátulról a nyájat, az elől hátul 
vezetett, a szamár által közrefogott főtermék könnyen elkallódna. Annak a juhásznak jó és kevés 
a dolga, amelyiknek jó pulija és jó szamara van, mert ezek nélkül nehéz a nyájat megfelelően 
irányítani, a lehető legnagyobb hozamot elérni, megtartani. A nagy tömegű szamár szinte 
mindegy hogy merre megy, mert a nyáj egyedei a nagyobb tömeget, mint a vezetőjüket követi. 
Hasonló járatos termékek találhatók szinte minden értékesítési láncban, amikor a sikeres 
termékhez csatolnak kevésbé sikeres, de még haszonnal eladható hatásokat, és gyakran megesik, 
hogy néha haszon nélkül és ráfizetéses szolgáltatásokat is becsatolnak az értékesítési 
termékkörbe a vevők megnyerése céljából. Az egymást nagyon jól kiegészítő termékskála 
együtt a lehetséges legnagyobb hozamot biztosítja a lineáris értékesítési folyamatban. Amikor 
azonban a túl gyorsan fejlődni akaró, a lineáris fejlődéssel türelmetlen szervezetek egy része, 
felismeri, hogy a járatos főtermékek akciós, de gyorsabban forgalmazott nemlineáris kínálatával, 
a kiemelő szelekcióval az időegységre jutóan nagyobb jövedelmet lehet elérni, sokszor 
elkezdődik a járatos termékek akciós dömpingje, és a kevésbé jövedelmező hatások 
forgalmazásának az elkerült időszakasza. Ez az életzavar elkövetője folytonossági hibát vét. 
Az ilyen akciók valójában kizsákmányolják a piacot, időben hamarabb lemerítik, kiaknázzák a 
termékekben rejlő lehetőségeket, de a hozam és a haszon szerint szelektált értékesítési rendszer, 
valójában centralizál, a főtermékre fókuszál, és eközben elsorvasztja a kapcsolódó 
tevékenységeket. A főtermékek gyorsabb learatása esetén, a környezetnek eladható járatos 
termékek folytonossága lecsökken, majd időszakossá válik, és az ilyen akciókban rendszerint 
folyamatos keresleti- kínálati együttfejlődésnél gyorsabban lemerítik a piacot. Az áruval 
feltöltődő, az igényeket lecsökkentő megoldás túltelítődést és árutelítődést, áruuntságot hoz 
létre. 
A nyugati kereskedelmi rendszer zsákutcája és a jelenben erősödő, valószínűen az évszázad 
legnagyobb gazdasági válsága a téves haszonelvű kereskedés és termelés. A járatos termékpiac 
learatása, az igény felkeltése, és a fogyasztásnál gyorsabb feltöltése azzal a következménnyel 
jár, hogy a főtermékektől leszakadnak a sokak megélhetését biztosító kevésbé jövedelmező 
lineáris hozamú melléktermékek, és aki a piacot a főtermékekkel learatja, kizsákmányolja, 
lényegében kikapcsolja a telítődő termékkört is az értékesítési láncból, de ezzel egyre több 
viszontfogyasztót is kikapcsol a fogyasztói láncból. Ha pedig a fogyasztói – termelői életpiramis 
egyes szintjei kikapcsolódnak, a folytonosság sérül, és egyre nagyobb lesz az a biodiverzitási 
szakadék, amelyet később már nem tud az élet áthidalni. Járatos termékek túl gyors 
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szelekciójának számít minden kellően összetett, együtt a legnagyobb foglalkoztatottságot, és a 
legkiegyenlítettebb, kiszámítható forgalmat, eredményező magas biodiverzitású hatásrendszer, 
amelyben a főtermékek, mint a juhnyáj szamara vonzzák a többi, náluk-lassabban fejlődő, 
kisebb hozamú termékeket, míg a dotálásra szoruló melegfúziós, nem gazdaságos, a keresletnél 
nagyobb mennyiségben piacra dobott termékek pedig tolják a közös változás szekerét, együtt 
segítik a közös fejlődést. Ha a lemaradó, leszakadó élettermékek, és a gyors élettermékek, 
valamint a hozzájuk kapcsolható szolgáltatások kellő időeltolódással együtt fejlődnek, az egész 
életrendszer sokszínű életpiramisa megtartható, az életidő rohanása, a változás vadvizű folyója 
megszelídíthető.  Ha az életet fenntartó hatásrendszer sok szintből és nagy életfelületből 
szerveződik, akkor az időnként kiszabaduló rossz szellem sokkal nagyobb életfelületen oszlik 
meg, a nagyobb felület, a több szint jobban fékezi, a komplexebb szervezettség megfelelő, 
megérthető időszinten tartja a változást. Ha az élet szintjeinek, az eredő felületeknek a 
mennyisége, az idegen hatásokat fékező, elosztó felülete nagyon lecsökken, akkor az életidőt 
kívülről is gyorsító hatásrendszer felgyorsul, és a többség által megérthetőnél gyorsabb fejlődést 
erőltetők elrontják az élet jóságát és szépségét.  
A járatos terméke piacának a learatására az egyik jó példa a patikák, és a gyógyítás sokszínű 
tevékenységének a versenyszférává fejlesztése, amelyben a legdivatosabb, legkeresettebb járatos 
termékek, a fájdalomcsillapítók, és a forgalmazott gyógyszerek 60 %-a ezentúl más értékesítési 
csatornákon is kapható, a profit java tehát közvetlenül a kevésbé menő termékek 
kikapcsolásával elvihető. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a járatos termékek és a kisebb 
hozamú termékek forgalmazásával együtt versenyképes kisebb, majd nagyobb patikák, a járatos 
forgalom életcsatornáik elkerülése miatt, a rövidre záródó folyamatban versenyképtelenné 
válnak, és visszafejlődnek, elsorvadnak, aminek a következtében az életterek a sok szükséges 
kicsi biodiverzitású egyéb hatásban ellátatlanok, szegényesek maradnak. 
Egyes – néha érdemtelenül - nevet szerző sikeres orvosok, a jól megfizetett tömeges 
betegségekre, pl. a szülésre, a műtéti, sebészeti beavatkozásokra szakosodnak, és eközben sokak 
kicsinyes, de az érintetteknek fontos részproblémáját elhanyagolják, azok ellátó és gyógyító 
tevékenységben alul ellátottak maradnak.  
A Járatos termékek piacát gyorsan lefölözők, amint learatták, kiégették, a feltöltődésnél 
gyorsabb ütemben kimerítették az adott szint, termékkör, szolgáltatás jó hozamú piacát, 
életteret, terméket, tevékenységet váltanak, és más piaci hatások gyorsan erőltetett 
kizsákmányolásába kezdenek. Az ilyen szervezetek elsősorban csak magukkal és az anyagi 
hatásokkal foglalkoznak, és nem értik meg, hogy a környezet biodiverzitásának, a 
sokszínűségének a romlása, amikor ők a fogyasztók, a részszolgáltatásokat hiányolók, rájuk is 
visszahat. Ezzel azonban nemcsak azon szintek esnek ki az életláncból, amelyeket learattak, 
kizsákmányoltak, hanem ezeket kiegészítő, ezekhez kapcsolódó többi is.  
 

A vetésforgóval foglalkozó fejezetben rámutattunk a természetesnél gyorsabban lefogyasztott, 
kizsákmányolt legelők, termőföldek, kapcsolódó problémáira, amelyet az átlagosnál, a feltöltődésnél 
gyorsabb learatás, kizsákmányolás okoz.  
 

Ha a természetes feltöltődésnél, az időbeli szimmetriánál nagyobb egy életszint kihasználása, 
learatása, akkor a korábbi átlagos energiaszint, és ezzel az átmenő hatásoknak ellenálló 
képessége, és az ilyen élettér biodiverzitása csökken. Ez használhatatlanná, sokak által 
élhetetlenné teszi a tér egy, túl gyorsan learatott, kihasznált, kiégetett, parlaggá tett részét, 
miközben az élet a tér más részén egyre nagyobb sűrűségbe, és ezzel egyre nagyobb 
változássűrűségbe kényszerül. Ha az élhető tér mérete, az életfelületek száma csökken, és az élet 
egyre gyorsabb változásra kényszerül. A ki és a szétáramlás, a melegfúziós életállapot azonban 
erre a kizsákmányolási megoldásra alapul, és az életet gyors szelekcióra, ki és szétáramlásra 
késztetők téves ideológiája szerint, ha a kiüresedett, kiégett térben a sok megszerzett hatással 
egyedül, kevesen maradnak, akkor az ott maradóknak, az ilyen körülmények között is életben 
maradóknak eljön a Kánaán. Lehet hogy ez lokálisan igaz, de globálisan nem. 
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Miközben a gyors meggazdagodásra, gazdasági előnyre és időben egyre nagyobb haszonra 
törekvők learatják a piac gazdasági fölét, a könnyebben elválasztható főhozamát, a korábban 
sikeres, leszakadó termékek hatások elmaradnak, egyre több szolgáltatás, hatás, és ezzel kínálat, 
és kereslet esik ki a körfolyamatokból. A korábban sokszínű és pezsgő élet egyre jobban 
elszürkül, elsivárosodik, a gazdag réteg a nekik szolgálók termékeikre, a jó példás hatásaikra 
igényt tartó átlagos szervezettség nélkül életképtelenné válik. Minden korábbi termékszegmens 
kiesésével csökken az életlánc, az életpiramis biodiverzitása, a lendületet és a túl gyors 
hatásokat megfékező szintje, és ezzel az idő nemlineárissá válva túlgyorsul. A korábban 
kellemesen lassan telő életidő egyre gyorsabban vágtat, az élettérből kiesett szintek már nem 
keringtetik a hatások egy részét, ezért azok egyszerre érkeznek, felgyorsítják az idő és a változás 
folyamatát. A tudattal követhető, megérthető evolúciós folyamatból egyre gyorsabban változó, 
egyre több eseménylabdát, nehezebben követhető eseményt feladó felgyorsuló, majd 
nemlineárisan felpörgő változás fejlődik. Az életnyomás és az életterek átlagos hőmérséklete, a 
nemi hormonok felszabaduló mennyisége folyamatosan növekszik.  Bár az egyik kétségtelenül 
hasznos módszer a túlnépesedett, már túl nagy változássűrűségű térrészekből a ki és a 
szétáramlás elindítása, a túlcentralizált, de eltartást igénylő térrészeket védők, másokat elriasztó 
tevékenysége, magatartása, azonban a látogatók, a turisták, és a fogyasztók távoltartása 
leapasztja a térrész energia hozamát, és a változásban gazdag, de homogén ionossá váló 
nagyobb azonosságú térrészek elvesztik a külső tömeg érdeklődését. 
 
Pedig van orvosság a felgyorsuló evolúció ellen, erről az életnek rossz hatások, és a 
túlfogyasztás elutasítása fejezetben olvashatsz. 
 
Montesquieu féle tanulság, hogy minden dolog, amely a pénzt hígítja, és ezért a szervezett 
munkát a forgalomban lévő pénzhez képest alulértékeltté teszi, hibás megoldás az elromlott, 
elöregedett gazdaságok helyreállításához. A gazdasági válságok oka elsősorban az, hogy az 
emberi teljesítmény értékarányát az érvényes fizetőeszköz romlásával egyre jobban leminősítik, 
és a változást kiváltó többség személyi hozzáadott értékét az inflálódó pénzek értékéhez képest 
egyre kisebb arányúra módosítják. A melegfúziós gazdaságokban ezért nemcsak a pénz értéke, 
hanem a személyi teljesítmény értéke is együtt romlik. 
Nonszesz, hogy a bankok nagyobb kamatot tudnak kínálni, mint amennyi a személyi 
teljesítménnyel kitermelhető.  A pénz nem hoz létre pénzt, főleg nem hoz létre értéket, csak 
osztja a kitermelők és a kereskedők által elért különbséget. Minél többen részesednek 
valakik által létrehozott tortákból, annál vékonyabb szelet jut a létrehozókra, a 
forgalmazókra. Ha a tőkeadókat a termékek hozamából nagyon nagy hányaddal megfizetik, 
azaz nem törődve a befektetéseik termelésből elérhető hozamával, a termelők és a kereskedőkre 
jutó hányad egyre romló arányával, akkor a hozzáadott érték rosszul osztódik el. A pénz viszont 
amennyiben szaporodik a gazdaságban, ez esetben minden más, amit e leértékelődő pénz 
mennyiségéhez viszonyítanak, szükségszerűen túlkínálatba fejlődik és leértékelődik. A 
gazdasági válságban a személyi teljesítmény leértékelése elveszi az élet hajtóerejét, a 
munka megbecsülését. Márpedig csak azok a szervezetek maradhatnak anyagi szinten életben, 
amelyek részecske és energia bevétele, a gazdasági mérlege többleti eredőt eredményez 
A pénzügyi nyereségek, a bankszektor túlfejlődése túl nagyra növelte e nemtermelő szektor 
részesedését, ezért az árut kitalálók, a termelők és a kereskedők, az elosztók, a szállítók 
eredményből visszakapott hányada túl kicsire csökkent. Ha a tőke hozamát, nem törődve a 
valódi lehetőséggel nem osztják fel arányosan, hanem valakik mindig elvonják, akkor a többiek 
csak a maradékon, - ha marad egyáltalán-  osztozhatnak. Bár kétségtelen, hogy a befektetők 
tervezhető reálértékének a megfizetése állandó fejlődésre készteti az így mindig a maradékból 
alulfizetetté váló gazdaságot, de normális gazdasági rendszerben a tőkeadó elvont, elkülönítendő 
hányada nemcsak kiszámítható, hanem tervezhető fix értéken marad. A felgyorsuló inflációban 
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azonban a túlkínálat lefelé viszi az eladott termékek hozamát, és ha a rendszer nem tud kellő 
különbséget képezve eladni, exportálni, akkor a már túl kicsi maradékú rendszerben a termelői 
láncban lévő többiek nemcsak leértékelődnek, hanem érdektelenné válnak a nem eleget termelő 
folyamatok fenntartásában. A gazdasági szervezésében felboruló rendszerekben azért veszik el a 
bizalom egymásban, mert rosszá válik az elosztás, ezzel az életszereplők egy részének az 
együttműködési érdekeltsége elveszik. A másokhoz képest a hozzáadott érték arányukat nagyon 
felértékelők miatt a ténylegesen nagyobb hozzáadott értékért csak kevesebbet kapók 
együttműködési érdekeltsége elveszik, és az együtt élő közösségek mind nagyobb hányada 
ellenérzést táplál az aránytalanná váló rossz elosztás ellen. A pénzt termelő pénz hazugságát 
kitalálók, a már saját termelésre, más érték létrehozására, arányos elosztásra nem képes 
szervezetek, a gazdasági erők körforgásában túl nagy hányadot kanyarítanak le maguknak, és 
nemcsak a közösség állami szervezeteit, hanem a pénzt adókat, a befektetőket, és a 
pénzfelhasználókat is átverik. Amikor az elvonás már olyan nagy mértékű, arányú, hogy ez 
miatt a gazdaságok vérkeringése leáll, az életnyomás hiánya miatt csak pang a gazdaság, akkor a 
gazdaság többi szereplője, egy idő után megelégelve a harácsot, a pénzpiacot kikerülve 
bartellban, más értékben kezd el árut és hatásokat cserélni. Ilyenkor az elvesző, a személyi 
hozzáadott értéket leminősítő pénz helyett, árut áruval, hatást hatással térítenek, az értékét és az 
arányát vesztő pénzek helyébe a ráfordított, és az egyenlőnek tekinthető hatásidő lép. Az ilyen 
körforgásból a tőkeadók egy időre kikerülnek, a megtakarítások elértéktelenednek, de a 
gazdaság körforgása megmarad. 
 
 
Töredékek és gondolatok: 
 
A többlet eléréséhez mindig többnek kell lennie a szervezethez kapcsolódó, épülő 
részecskéknek, mint amennyit kiadunk anyagban, energiában, de ezt szóval és információs 
részecskékkel lehet pótolni. Ha viszont több a bevétel, az import valamiből, mint az export, a 
kiadás, akkor a szervezet előbb melegfúzióssá, a korábbi életszabályokat megtartani nem tudóvá 
válik, mert a tömegében valamilyen hatásban sűrűsödő szervezet szükségszerűen eltávolodik a 
kezdeti szimmetriától, a kezdeti magas biodiverzitású sokféleség állapotától. A változás eleve 
létrehozza azt a máságot, amely a kezdeti mennyei állapotokból eltérő végállapotot hoz létre, és 
az elején harmonikusan változó fiatal, önzetlen szervezetek, később nagy részecskesűrűségű, 
melegfúziós, túlcentralizáló, önző, elsősorban a bennük működő, már anyagi sűrűségbe épült 
alszervezeteket jobb sorsba tartó, a mikrokozmoszt megbecsülő, de a szervezetnek környezet 
adók ellen visszaélő szervezetekké válnak. Azonban az élet elején a melegfúziós, energiában 
dús állapottól a kifelé fejlődő szervezet az együttműködés, a megbecsülés érdekében 
kizsákmányolja a saját mikrokozmoszát, a környezethez képest többet tudó, többet adó 
szervezetét, ezért az élet szimmetriája csak akkor állhat helyre, ha ennek később az ellenkezője 
is megtörténik. Ha a külső környezet szolgálata állandó energia leadással járt, akkor az ilyen 
önzetlen szervezet szükségszerűen a gazdasági erejében és az energiájában idővel leépül, egyre 
alacsonyabb életnyomásúvá válik, amely ezt követően csak magával törődő, a környezet 
szemében önző, a mikrokozmoszát, a saját szervezetét azonban kellően megbecsülővé fejlődik. 
Érdekes sajátossága azonban a tér működésének, hogyha az átlagosnál tartósabban alacsony egy 
szervezet életnyomása, azaz a hidegfúziós részecskéknek jobb benne az élet, akkor a hozzá 
képest nagyobb nyomású, gyorsabban változó környezetből egy idő után megindul az ilyen 
életteret, környezetet kereső részecskék életáramlása, amelyek több változtatóképes energiával 
töltik fel a térrészt. Ehhez azonban a feltöltődni akaró szervezetnek előbb nagyon le kell 
merülni, el kell terjeszteni információs szinten, hogy benne alacsony az életnyomás és jó az élet. 
 

» 
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Azért bontotta körülbelül emberi tömegméretre az Isteni szervezet a közös tömegbe épülhető 
részecskék számát, (maximálta) mert így jobban megtartható a folytonosság? A kisebb 
t9megméretű szerveződések túl gyorsan változnak, születnek, leélnek, elhalnak, azonban az 
életélményeik száma valószínűen analóg. Az élet hossza, hozzámérhető impulzusokban, 
változásban mérhető. Nagyon nagy részecsketömeg esetén, - hozzánk képest- nagyon hosszú 
lineáris életidő alakulhat ki, azonban ez a tömeghez mérhető nagyon rossz végben végződik, és 
ez valószínűen hosszú vajúdást eredményez az adott szinten. Ha azonban az adott szervezetek 
nem tudnak mihez viszonyítani, nekik más arányokkal ugyan, de azonos, analóg eseményekben, 
arányosan telik el az életidő. Talán azzal lehetne következtetni az ideális tömegméretre, - ha van 
ilyen egyáltalán, - hogy ez esetben az érzésekkel és értelemmel is rendelkező részecskék 
szívesebben választják az adott tömegméretben, ritmusban változó szervezetet az életük 
lakhelyéül. A tapasztalás az, hogy a magasabb szimmetriában lévő, jobban keveredő, 
érdekesebb élettereket részesítik előnyben mindaddig, amíg ott a változássűrűség meg nem 
haladja az ott élőknek a kiszámíthatóságot, a megérthető életre alkalmas életteret. Ha a 
többségnek az élettér a megélhetésére alkalmatlanná válik, átveszik az életterek felett az 
irányítást az élet ilyen körülmények között is életképesen változó, barnább ördögibb szervezetei, 
de soha sincs éles határ a menny és a pokol átmeneti között. A folyamat lassan fejlődik ki, az ott 
élőknek szinte észlelhetetlenül, kicsi változásokban besűrűsödik az élet, és a kezdetben mennyei 
paradicsom az egyre jobban terhelt élet számára már nehezen viselhető pokollá változik. Lehet 
hogy nem a tér állapota, hanem a tudat állapota változik, amely kezdetben nem észleli az izotróp 
valóság nehézségeit, és csak az élet, vagy több élet végére érti meg a jó mellé járó 
kötelezettségeit. Kétségtelen hogy az élet védett állapottal kezdődik, de ez a védettség idővel 
csökken, és védelmi kötelességgel, dupla teherrel végződik. A szélsőséges állapotok kialakulása 
szükséges az életfordulók, a teljes körök kialakulásához, a valamely túl szélsőséges állapotba 
fejlődő szervezeteknek az egyedüllét unalmas és védtelen megértéséhez. Mindegy, hogy Isten, 
vagy ördög leszel a fejlődés során, mindig egyedül maradsz, elhagynak azok, akik szerettek, 
akik értelmet adtak a létezésednek. Az egyediség, a nagyság magánnyal, társtalansággal jár, ha 
pedig társra lelsz, a magányod elvesztésével elveszted az egyediséged is. 

» 
A szervezethez tartozó részecskék mennyisége, számbeli tömege azonban nem azonos az emberi 
testbe, a központi tömegben, egy időben változó részecskék számával, hanem nagy eséllyel 
ennek a tömegnek a többszöröse is a közös szervezethez tartozónak tekinthető. Az aurában és a 
más szervezetekben lévő emigráltak aránya 4-8 szorosa is lehet a test tömegének, amely csak a 
központi tömeget együttváltozásban tartó élőrétegben lévő, a környezetnél fejlettebb, nagyobb 
sűrűségű részecskék lokális különbsége. 

» 
 
Minél nagyobb egy anyagi valóságba épülő szervezet együttváltozó tömege, annál nagyobb az 
esély, hogy a hosszú lineáris életidő eseménysor után, a szervezet elöregedése nagyon tartós, 
rossz folyamatban ér véget, és ezen a szinten annál nagyobbá válik a szervezettség folytonossági 
hiánya. Ha a nagy tömegeket együttváltoztató szintekről, a galaxis és a csillagszintekről lejjebb 
megyünk a bolygónyi tömegben együttváltozó szervezettség lineáris életidő hosszára, azt 
észlelhetjük, hogy a kisebb tömegszámú szervezetett, fiatalabb állapotban, jobb eredőben tartó 
szervezetség bár rövidebb életidőt él, és ezzel a lineáris életidő szakaszok, szervezettségi 
állapotok is rövidebbek, de a szervezettség folytonossága a nagyobb szervezeti szám és a 
sokféle eltérő állapot lehetősége miatt jobb. Ha tovább haladunk az élőrétegek, az egyre kisebb 
számú részecsketömeget eltartani, együttváltozásban tartani képesség felé, akkor hamarosan 
lejutunk a bioszféra, az élőrétegünk szervezeti szintjére, és esélyünk keletkezik arra, hogy az 
általunk már jobban megismert, megfigyelt, ezért az összefüggéseit jobban átlátó társadalmi 
megértési szintre kerüljünk. Ez már az emberiség szintje, amelynél a folytonosság sokáig 
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megtartható, mivel a szervezetek e szintjén is folyamatos az eltolódás, a fő ritmusazonosság, a 
hely (a tér) és az idő, azaz a rétegazonosság megtartása mellett, az azonosság jelenbeli eredője 
megtartott. Minél kisebb téridő méretre érünk le, és csökken a szervezettségi tér mérete, annál 
jobban csökken az időbeli azonosság, és miközben felgyorsulnak a változási folyamatok, az 
életeredő statisztikai valósága egyre nagyobbá válik. Ez a szint a folyamatos változás szintje, 
ahol a nagyon jó és a nagyon rossz hatások egymással megfelelően keveredve a korábbi állapotú 
mikroanyagokból, hatásokból, időben változó életszervezetekből, eltérő állapotú, másképpen 
differenciált anyagokat és állapotokat hoznak létre. 

» 
 
Minden szinten kell egy Lucifer, egy a sorsával kevésbé elégedett, a környezeténél gyorsabban 
változó, átlagos állapotban jobban keveredő szervezettség, utódréteg, amely elvégzi a 
környezetben az önmagától keveredni nem képes nagyobb hatások elterjesztését, az 
életprogramok, az életmagok és a hatások szétszórását. A jobb folytonossági szimmetriában 
keveredő, nagyobb biodiverzitású szervezetek időben gyorsabb fejlődése (életfront) 
megváltoztatja a korábbi áramló és homogén állapotokat, és a mássággal keveredő homogén 
életváltozatokból, eltérően differenciált, más állapotba átrendeződött élettermékek fejlődnek ki. 
A föld felszíni rétegénél, - miként minden nagyobb keveredési szimmetriában változó 
szimmetria felületen, (rétegben) - egymással keveredés és vegyülés, azaz egymásba hatolás 
közben a környezethez képest nagyobb (a mi frekvenciánk környékén) a változás és az impulzus 
sűrűség, gyorsabban történik a szaporodás, ezért az elporlódás, az elgázosodás és a környezetnél 
nagyobb részecskesűrűségű szilárd anyagképződés is felgyorsul. Az e rétegben egymással 
ütköző, egymásba, (a nagyobb életbuborékokba, szervezetekbe behatoló kisebb méretű, de 
nagyobb sűrűségű, vagy és nagyobb kinetikai (lendület) koncentráltságú, azaz jobban összetartó 
szervezetek behatolnak a már nagyobb térméretű, kisebb belső sűrűségű, kevesebb nagy 
azonosságú részecskét tartalmazó életbuborékokba.  Pl., a víz úgy képződik, hogy a nőies, 
melegfúziós, (elszegényedett, bomló, ki és szétáramló-félben lévő) oxigén molekula, már kellően 
tágas, kis belső sűrűségű, de látványos szépségű, a kevésbé fejlett részecskék által át nem látható, a 
felületi azonosságokat, a jelenbeli azonosságokat visszatükröző életbuborékjába, mint a hidegfúziós 
életminőséggel nem telített térrészbe egyszerre két, (vagy több) irányból, beáramlanak a 
nagyobb tér és lendület koncentráltságú hidegfúziós, (külső, hidegebb térrészből, valószínűen 
ellenkező irányból érkező) hidrogén fejlettségű, (eredő állapotú) részecskék. A felfedezett, a 
hidrogén fejlettségű élettermékektől még mentes mikroméretű térrészbe a két irányból behatolók 
mindaddig akadálytalanul áramlanak egymás és a térközpont felé, amíg a nagyon centralizált 
központi térrészben, a szervezeti központban össze nem sűrűsödnek, ki nem alakul a más 
irányból a szervezetbe behatoló, ellenirányú, ellenérdekű térfoglalókkal a párosodás és a 
differenciálódás, a különbségképzés, a különbség kimutatás lehetősége. Ha nagy 
életrugalmasságú a két behatoló, azaz kellően fiatal, megfelelő a lendülete és már a tömege is 
elég nagy, azaz a kinetikai hatása megfelel a szükségesnek, akkor a termékeny behatolók 
egymással kisebb szintű impulzusokban keletkezett, nagyobb helyi nyomású gázfelhőin torlódva 
elkanyarodnak és a töltésüktől, az egymáshoz képesti forgásirányukhoz, azaz a saját spinjük 
viszonyától függően vagy azonos irányba, vagy egymáson megperdülve eltérő irányba haladnak. 
Azonos és ezért közös irányban együtt továbbáramlás akkor alakulhat ki, ha a saját spinek, azaz 
a fő szimmetria (forgási) tengelyhez (amely ez esetben közel megfelelő, azaz majdnem párhuzamos 
egymással) viszonyított kerületi irányú áramlások irányrendezettsége ellenkező, mert ez esetben 
a DNS szintű csomagokban érkező, azonos szinten, felületen egymással keveredő részecskék 
áramlási irányrendezettsége nagy azonosságúvá válik. Ilyenkor olyan közel kerülhetnek 
egymáshoz az ellenkező irányból érkező, részben eltérő tulajdonságú, de még kellő azonosságú 
részecskék, hogy a nagy sűrűségű térrészben a korábbi gravitációs eredők, a vonzalmak és a 
taszítások eredői megváltozhatnak, új átkötődések, keresztkötések alakulhatnak ki. Ezt pertubáció, 
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pályairány módosulás követi, amikor a kicsit eltérő irány, mindkét résztvevőnél módosul, és 
végül közös új együttáramló iránnyá stabilizálódik. Az ilyen genetikai keveredésben nagy 
azonosságú lendületes férfias, gyorsabban áramló, hidegfúziós utód szervezet fejlődik ki, 
pontosabban az elődrészecskék ilyen utódszervezetbe, állapotba fejlődnek át. Ez nem jelent 
mély genetikai keveredést, hanem a felületen az elektronjaiban, a külső azonos rendezettségű 
rétegeiben sikeresen elkeveredő, azonos áramlási rendezettségre beálló részecskék a velük 
azonos irányban áramló részecskék közé keveredve a közös új irányba, a közös új egyesült utód 
(kovalens) nem nagyon mélyen egymáshoz kötődő szervezetbe fejlődnek, áramlanak. Ekkor a külső 
elektron rétegek legöngyölődnek a két szervezetről, a külső elektron héjak részecskéi 
eltávoznak, és a folyamat mindaddig tart, amíg a két réteg azonos irányba tartó 
részecskeállománya, azaz az utánpótlás kitart. Ez az elődszervezetek állapotához és tömegéhez kötött 
és mérhető, ezért az utódszervezetek kezdeti tömege is véges, de a későbbiekben a közös új 
irányrendezettséghez sikeresen kapcsolódó idegenebbekkel megerősödik a közös tömeg, azaz a kezdeti 
szervezet egyre nagyobbá válik. Majd a fokhagyma rendezettségénél megérthető, hogy az 
irányrendezettség azonossága és kb. 30 foknál nagyobb irányszöge, miként határolja le a szervezetekbe 
átkerülő tömeg méretét. Amíg az azonos áramlási irányrendezettségűek gyakorlatilag kevés nagy 
energiaszintű impulzust kiváltó belső keveredése kitart, a szervezett környezet lehűl és konszolidálódik, 
az energia adó szervezetekben szervezeti ősz, és bomlás, az energiát kapó, az irányrendezettségében 
megerősödő, férfiasabbá, tavasziasabbá váló új szervezetben viszont tavasz, fiatal és jó életállapot 
fejlődik ki. 
Ha azonban az elődökben a külső rétegekbe kiszorult, azaz az energia (változtatóképes 
részecskéket) adó, nagy irányrendezettség-azonosságú, azaz vegyülésre hajlamos, egymással 
átlagosra keveredő, neutrálisabb rétegek állománya, tömegállománya elfogy, akkor az előd 
szervezetekben már nem az azonos irányrendezettségű rétegek érnek össze, amely megnöveli a 
közös életfelületek impulzusszámát. Ekkor növekszik az egymással érintkező életfelületen az 
életnyomás, amely eltávolítja a két energiaadó szervezetet egymástól, a nekik rossz, energiát 
vesztő, rossz viszonyú életállapotot ezzel megszűnteti. A harminc foknál nagyobb szögben 
eltérő irányú szimmetriatengellyel rendelkező szervezetek már nem képesek hidegfúziós 
életállapotba, eredőbe fejlődni. Minél nagyobb ez az irányszög, áramlási rendezettség eltérés, 
annál erősebbé válik a más akaratot eredményező másság egymáshoz képesti eltérése, ezért az 
élet rugalmassági igénye és a jelen terének az impulzus aránya megnövekszik. (Ez azonban 
ritmus és tömegfüggő). Valószínűen 45 fokos irányeltérés esetén a legnagyobb az egymásra ható 
impulzus sűrűség, a megérthető és követhető, azaz az ideális keveredés, ettől lefelé 30-15 fok, 
áramlási irány, vagy és szimmetriasík felé az azonosság és ezzel a hidegfúziós kapcsolat 
lehetősége növekszik, az áramlási irányrendezettség nő. A 60 - 75 fok felé a merőlegeshez, a 
legjobban belátható, legjobban átlátható 90 fokos kereszteződési irányokhoz, azaz az egymásra a 
legsemlegesebb, a legnagyobb útidő nyitottságú céleltéréshez közeledve a kölcsönható képesség az 
irányrendezettségében mássá válik, csökken. (Ezen az elven alapul a függőleges irányra merőleges, 
(vízszintes, lamináris szimmetriatengellyel rendelkező madarak, pillangók és rovarok repülési lehetősége.  
Lásd a Madarak és a pillangók repülési lehetőségét ismertető fejezetet).  

» 
 
A nap órajárásának megfelelő foton-áramlási irányrendezettségben, valószínűen a dél, a 
merőlegeshez legközelebb lévő irányrendezettség adja a legnagyobb besugárzási lehetőséget, 
mélységet, az egyenlítőnél a 90 fokos besugárzást, amely egyidejűleg teszi lehetővé a be és a 
kiáramló részecskéknek a lamináris irányban, vízszintesen áramló előd részecskékhez képest a 
legnagyobb útidő nyitottságú beáramlási lehetőséget. Valószínűen ilyenkor melegszik fel a 
legnagyobb mélységig a nagy áthatolóképességű állás miatt a talajréteg. Ilyenkor könnyebben 
áthatolható a bioszféra és a többi lamináris áramlási irányrendezettségű élőréteg, a befelé és a 
kifelé áramló részecskéknek, a lamináris rétegre merőleges áramlási irányuk miatt kisebb 
impulzus sűrűséggel kell számolniuk. A délután három óra és a délelőtt 9 óra körüli áramlási 
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irányrendezettségben a legnagyobb a kölcsönható és a keveredési képesség a lamináris irányban 
áramló részecskékkel, ekkor történik a legtöbb gyorsító, vagy fékező impulzus. Ilyenkor a 
legnagyobb a részecskeforgalom. Az alacsonyabb Napállásban, fotonirányban és a lamináris 
kereszteződésben sokkal kisebb az útidő nyitottsága, a kb. 30 foknak megfelelő. Ez a vagy 
velem, vagy ellenem napi állapot. A kis irányszög eltéréssel a határfelületen keringő részecskék 
áramlását gátló, szemből érkező, nagy lendületkülönbségű, (e délelőtti eseményekben, a 
szemből érkező fotonok és a lamináris rétegekben keringő átlagos részecskék impulzusaiban, 
nagyobb energiaszintű téreseményben keletkező, melegfúziós leány utód részecskék fogannak). 
Délután éppen ellenkezően, a forgási, a felületi részecskeáramlással azonos irányba érkező 
fotonok gyorsítólag hatnak, azonos irányban és jobb ritmusban egymást segítő, kisebb áramlási 
keresztmetszetre zsugorodó, gyorsuló, lehűlő, az adott elektronhéjról, lamináris felületről kifelé 
eltávozó férfias, hidegfúziós eredmény jön létre. Mind a két időszak, egymáshoz képesti 
legnagyobb kölcsönhatás lehetőségű állapot a melegfúziós napi ciklus legaktívabb időszakát 
jelzi, amikor magas az impulzus sűrűség miatti átalakulás, a megfiatalodás és az elöregedés 
intenzitása. Ez esetben reggel 6, és délután 6 órakor a legnagyobb a lamináris rendezettség, csak az 
egyik időben, eredőben dél felől észak felé, (vagy kelet felől nyugat felé), míg a másik lamináris 
szögállásban éppen fordított irányú a fő részecskeáramlás. Ilyenkor a be és a kiáramlás akadályozottabb, 
a napi időszakban, állapotváltozásban ez a kerületi irányú, napi tavasz és a napi ősz állapot, amelyet 
megelőz a Hajnal, és követ az Alkony. A reggel 6 óra előtt a hidegfúziós beáramlás, pontosabban a külső 
határfelületekről lesikló, felgyorsuló és ezzel el és kiáramló rétegekben csökken az életnyomás, amely 
gyorsulást és lehűlést hoz létre. A rétegfelületre függőleges rendezettségű különbség növekedése,  
egyidejűleg lehetővé teszi a melegfúziós ki és szétáramlást, ekkor a rétegszimmetria-síkra merőleges 
áramlások dominánsak, (nekik kapcsol zöldre a lámpa), de a lamináris áramlási rendezettségnek 
megfelelő kerületi irányú áramló részecskékkel kevésbé kölcsönható képesek a hozzájuk képest 
merőleges, vagy éppen párhuzamos irányrendezettségű radikális részecskék. Ez miatt nyugodt, 
kiegyenlített, kellemes klímájú, és egy kicsit alacsonyabb impulzus sűrűségű a hajnal és az alkony, 
illetve ez miatt ennek az ellenkező állapota a dél és az éjfél. Míg délben a beáramlás miatt a belső 
túlnyomásban, a nagyobb áthatoló képes foton részecskék mélyebben beáramlanak a szimmetriaréteg 
alatti talajrétegekbe, ezért a szimmetriasík a lábunk, de legalább a deréktáj alá kerül, az energia onnan 
áramlik melegfúziós Orgon részecskék formájában kifelé, felfelé. Amikor a függőleges beáramlás a 
domináns, addig a kiáramlási is magas intenzitású, de a tömegi eredőben, időeltolódásban, időszimmetria 
hiányban van, amely miatt a vissza és a kiáramlás délután és éjjel intenzívebb. Az éjszakai állapot 
minden életbuboréknál a szigetet megkerülő állapot, amikor a pl. bolygót megkerülő, felgyorsuló, lehűlő 
fotonok miatt, mint az autók hátoldalán szívóhatás alakul ki. 
Ez lehetővé teszi az azonos, és a kellő azonosságú életritmussal rendelkező szervezeteknek az 
egymás mellett a megfelelő időütemezésű balesetmentes közlekedést, azaz az impulzusmentes 
eltérő életirány, cél felé áramlást. Olyannak kell elképzelni az élet impulzus lehetőséget, és új 
origót nyitó téridős találkozási pontjait, mint azon útkereszteződéseket, amelyeket az egymással kis 
szöget bezáró, ezért balesetveszélyes állapotukról, egymásra merőleges, tisztábban át és 
belátható útkereszteződésekké alakítanánk át. Ez esetben a közös téridős kereszteződéshez még 
azonos ritmusban, és azonos időpontban érkező szervezeteknek, fékezéssel, vagy gyorsítással, 
az időritmus megváltoztatásával, az egymás áthaladásának a megvárásával, besorolással, - 
egymásra figyelő szervezeteknek - ki lehet kerülni a balesetet eredményező impulzusokat. 
(Ez pont olyan, mint amikor délelőtt, reggel a centralizált életközpontokba, a városokba beáramlók reggel 
dominánsak, nagyobb a be-irányú forgalom, ezért a városok közlekedési szimmetriája befelé rendezettségű, 
hidegfúziós, pihent emberi részecske többséggel bír, de délután ez az áramlási rendezettség az átlagos állapothoz és 
egymáshoz képest is megváltozik, és ellenkező dominanciát kap. Bár a befelé áramlás egyidejűleg lehetővé teszi a 
zavartalanabb, azonos, parallel áramlási rendezettség egyidejűségét, és ez a kifelé áramlásra is igaz, de kevésbé 
gátolja a merőlegesen keresztirányú forgalmat, mint a ferdén kis szögben eltérőt. Ha nincsenek jól átlátható 
csomópontok, szabad és jól forgalomszervezett útkereszteződések, vagy és nagyobb forgalom esetén az áramlási 
irányrendezettséget egyértelműen meghatározó körforgalmak, akkor sokkal nagyobb lenne a közlekedési impulzus 
sűrűség. Az idő szerint, a negyedik dimenzióban megtartott rendezettség, a tempó és ritmusváltás, a fékezés 
lehetővé teszi az eltérő irányú életáramlás időbeli rendezettségével a megérthető, a tudattal követhető élet 
kialakulását, gyorsulás ellenére is a megérthető kozmikus közlekedési rend megtartását.) 
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Ha rendes KRESZ jön létre, és a közlekedők betartják a közlekedés rendjét, de legalább a jobb 
kéz szabályt, akkor a tér és az érkezési idő teljes, a fejlettségi állapot részbeni azonossága 
ellenére elkerülhetők az életet alaposan megváltoztató impulzus események. Ha a belátható, 
egymásra merőleges kereszteződésbe egyszerre érkezők, egymáshoz képest, időben, vagy a 
térben eltolják az időrendjüket, kialakulhat az ismert magas észlelési és megértési időeseményt 
okozó kölcsönható képesség nélküli állapot. Ez a belátható, megérthető élet kereszteződési 
szabálya. Ez a szent kereszt lényege!  
Tehát az impulzus sűrűség csökkentése érdekében egymásra is figyelni kell, és ha veszélyes 
impulzus lehetőség közeledik, a szereplőknek a térben, vagy-és az időben ki kell kerülniük 
egymást. A következmény a szabályokat betartók, és be nem tartók statisztikai arányaitól függ. 
Ha sokan betartják a szabályokat, az adott téridőbeli kereszteződés impulzus eseményei a 
megérthetőség és a kezelhetőségi szinten vagy és az alatt marad, ha azonban nagyon sok a 
szabályokat be nem tartók, a másokra nem figyelők aránya, akkor az élet megértési és esemény-
feldolgozási, azaz időzavarba kerül, és a számára rossz események bekövetkezte elől nem tud 
kitérni.  A kiszámítható élethez szükséges szabálytalanok kellő, életet gerjesztő, eseményekben frissen tartó 
arányánál, és a divatos szabálytalanságok, az élet szabálysértéseinek a következményeinél, 
olvashatsz. 
 

Ha az élet és az együttműködés szabályait meg nem tartók kerülnek egy térrészben, rétegben, 
szervezetben többségbe, és divatossá válik a szabálysértések árán az egyre gyorsabb előrejutás, 
és ráadásul ez az eredőjében káros magatartás látszólag sikeressé és sokaknak vonzóvá, 
követendővé válik, akkor egy meghatározható statisztikai aránynál az élet jósága elmúlik.  
Amikor a szabálysértők többen lesznek egy térben, akik mások hátán és azok teljesítményéből 
élve akarnak előre jutni, egyre több a tőzsdéző, a feketéző, a valódi teljesítményt nem leadó 
szervezet, akkor nemcsak a hozzáadott és eladható érték egy résztvevőre jutó aránya csökken, 
hanem elromlik a valódi hozzáadott érték, és a fizetőeszköz, az energia elvonás és az elosztás 
megfelelő aránya. Ilyenkor a valódi munka meg nem fizetetté, egyre több energiát elvonóvá, 
közvetlen csatornákba terelve az élet felgyorsulóvá válik. Mivel az adott, a külső, vagy a belső 
részecskéitől túl sokat elvonó szervezetben a valódi értéket létrehozók érdektelensége, 
alulfizetettsége növekszik, ezért a tényleges, a környezet által igényelt, eladható élettermékek, 
hatások aránya lecsökken, az export- import kellően kiegyenlített arány és szimmetriahiánya 
miatt tartós energiakiáramlás, és a hatóképesség csökkenése következik be. Ez a környezet által 
kitermelt, hozzáadott értékhez képesti csökkenése esetén tartós energiavesztést, a nemzeti valuta 
értékarányának az elromlását, végső soron a nemzeti valuta, fizetőeszköz tartós inflálódását 
okozza. Tehát közvetlen összefüggés bizonyítható, a pénzkereskedelemmel foglalkozók, a 
vezetők, a szabadjára engedett Tv-s menedzserek, a nem termelő elit túlfizetése és a valódi 
termelők alulfizetettségének az arányromlása között. Ráadásul ez az arányromlás azonnal 
megjelenik a kifelé eladható élettermékek, az export romlásában és a fogyasztó réteg 
felszaporodásával az import fokozásában, azaz a közös szervezet kereskedelmi rétegének az 
elromlásával. Ahogy csökken a termelő réteg ösztönzése, és növekszik az ellehetetlenülése 
egyre érdektelenebbé válik a jobb eredmény létrehozásában, a szervezettség szabályainak a 
megtartásában. Romlik az érzés, romlik a morál, romlik az erkölcs, és nem tartódnak be az 
együttélés, az együttműködés megtartására egyre alkalmatlan már a születésükkor is rossz 
szabályok. Amikor a környezet egyre alkalmatlanabbá válik az újdonságok, az új ötletek, az új 
fiatal szervezetek, szerveződések megtapadására, megindul az anyagcsere, az élet csere, a 
migráció az el és a kivándorlás, a túlsűrűsödött élettér, és a változás ritkítása. A túl melegfúziós, 
egyre kiégettebb környezetet megszokók azonban ragaszkodnak a nekik még ideális kis 
munkával nagy fizetést kapó állapotokhoz, és az életállapotukat megváltoztatni akarók ellen 
küzdenek, a beáramlás helyett a szerintük kevesebbet érők kiáramlását szorgalmazzák, a jó 
állapotuk megváltozást ellenzik. 

 » 
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A bezárkózás esetén a belső körforgalom fennmaradása miatt a külkereskedelmi veszteség 
kevésbé érzékelhető, de mivel a belső forgalomban is van veszteség, a körbelapátolt homoktól is 
kimerülnek a szervezetek. A külkereskedelmi, a környezettel nem megtartott cserearányokra nem jól 
figyelő szervezet szükségszerűen lemerül, kimerül, és előbb-utóbb a meglévő értékei, a jelen, 
majd a jövője, a lehetőségei eladására kényszerül. Ha a látszólagos egyensúly megtartása 
érdekében egyre több, valódi eladott teljesítménnyel nem megtámasztott saját fizetőeszközt 
bocsát ki, vagy vesz fel külső forrású hiteleket, a szervezet a belső környezetnek, a benne változóknak, 
vagy a külső környezetnek, a hitelt, vagy árut, lehetőséget hitelre adóknak egyre jobban eladósodik, 
gazdaságilag egyensúlytalanná válik, és az eladott jövője miatt gyarmattá lesz, a lakossága 
szolgaságba kényszerül. Akkor nagy a baj, amikor egyidejűleg nemcsak a nagyobb, pl. egy 
állami szervezet gazdasági ereje merül le, hanem a rossz és nem kapcsoló, nem cselekvő vezetés 
teljesen lemeríti a közösség egyedeinek, a szervezettség kisebb szintjeinek, a vállalkozásoknak 
és a szervezet alapjának, a családoknak a gazdasági egyensúlyát is. Ez történt és történik 
Magyarországon. A baj hatalmas, és a hozzá nem értők, az országot ellopók, a hon vagyonát 
elharácsolók rossz államigazgatása évtizedekkel visszafejlesztette az általuk is eladósított a 
jövőt. Ide tartozó információt, a Monteskijou, a pénz, mint csereeszköz természete és befolyása 
a gazdaság fizetőképes aránytartásánál olvashatsz. 

» 
 
Térjünk vissza az életet a legjobban meghatározó áramlási rendezettségnél, és a megfelelő 
keveredést, együttváltozást lehetővé tevő, a betartandó életszabályok megértéséhez.  
 
Az áramlást rendszerint egyenes vonalú mozgással azonosítjuk, holott tudjuk, hogy sem a szél, 
sem más részecskék áramlása, a környezeti tényezők állandó változása miatt, főleg más áramló 
részecskékkel telített térrészben nem egyenes vonalban teszi lehetővé az életáramlást. Azonban 
mikroszinten az atommagjuk, a szervezeti origójuk, a születési életterük, a hazájuk és a jelentős 
hozzámérhető változás utolsó pontjuk körül keringő részecskék e haza, a lehetőségeik tere körül 
keringenek a saját keringési síkjukon, élőrétegükben. A lamináris, kerületi pályát, a mi 
megítélésünk szerint egészen kis görbületi sugarú pálya jellemzi, amely a méretarányok miatt 
analóg hatás állapot változásokat generál. Ez esetben a kerületi irányú, az életfelületeken 
áramlás lehetőségeit a saját életközpont és a mindennapi keringési ciklus határozza meg. Ha a 
közös térrészben egymással keveredő részecskék egymáshoz viszonyított saját perdülete, a 
spinje nem éppen a forgástengely párhuzamosságának megfelelő, hanem ezek tengelyei, a jelen 
állapoti eredőt meghatározó utolsó lényeges, hozzámérhető impulzus esemény miatt már a 
párhuzamostól harminc foknál nagyobb eltérésű, akkor sikeres ritmusazonosság, vagy éppen 
kellő ritmuseltérés esetén magas kölcsönható képességű, egymással még keveredni képes, de 
mélyen nem vegyülő, besorolás jellegű hidegfúziós tömegnövekedés, és együttváltozás alakul 
ki. A rendezett tömegsűrűsödés növeli a folytonosságot, de egymáshoz igazodási igényt támaszt. 
Ebben a besorolt közlekedési rendszerben nem lehet, nem szabad a sor mellett elhajtani, a közös 
ritmus megtartása bár lassabban fejlődővé, de megérthető állapotban tarja a füzérsorban 
közlekedő, a szabályokat betartva változó menetet. Ha az életkereszteződéshez érkezők nagy 
azonosságú, harminc foknál kisebb becsatlakozási szögű pályákon kapcsolódnak a fő 
életáramlási csatornákhoz, mint az autópályák le és felhajtó ágai, akkor az egyértelmű 
irányrendezettség és a megtartott életáramlási szabályok kevés nem betervezett impulzus 
eseménnyel lineárisan folyó, kiszámítható életet eredményeznek. Ha azonban az ellenkező 
irányba tartók szabálytalanul hajtanak fel az élet sztrádáira, nem tartják be a szükséges, 
egyeztetett időirányt, és a tér rendezettségét meghatározó napszakok, évszakok, és még nagyobb 
befolyások által meghatározott egyértelmű rendezettséget, akkor a szent keresztáramlás rendje, 
az élet rendje és a rendezettség eredője megsérül. Ha a térben egymáshoz képest is áramló, még 
nagyobb szervezett rendszerek körül is keringő szervezetek elhagyják a megszokott 
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szabályokkal működő vonatkoztatási rendszert, pl. egy szervezeti határt, akkor a jobbra tartás 
rendjét megszokók a balra tartást igénylő áramlási rendezettségben, amíg meg nem szokták az új 
rendet, sok galibát okozhatnak. A gond mindig akkor van, amikor a tér nagyméretű szervezetei, 
pl. a felmenői csillagok domináns életterét, határait elhagyó szervezetek egy másik 
vonatkoztatási, eltérő áramlási és szabály rendezettségű rendszerbe érkeznek, amelyben nem 
ismerték meg előre és kellően a helyi szabályokat. Külföldön a nagyobb óvatosság ellenére 
mindig sokkal több balesetet, ki nem számítható nemlineáris impulzus eseményt okoznak a helyi 
szabályokat nem ismerő, vagy és ehhez megfelelően nem alkalmazkodó idegen szervezetek. 
Amikor egy kisebb részecsketömeget együttváltozásban tartó szervezett rendszer, egyértelműen 
meghatározott, megismert vonatkoztatási rendszer áramlási rendszeréhez alkalmazkodik, akkor 
az egyértelmű szabályok megtartása lineáris és kiszámítható, éppen szükséges impulzusarányt 
elviselni képes életlehetőséget enged. Ha azonban a kisebb rendszer a nagyobb rendszer, 
nagyszülői origó körül keringve egy másik nagybácsi, nagynéni, (vagy apai) csillag domináns 
vonatkoztatási rendszerébe ér, mindig van egy köztes, átlagos, átmeneti térrész, amelyben a 
szabályok nem egyértelműek, amelyben látszólagos káosz uralkodik, mint az Isztambuli 
közlekedésben. A kettős befolyási övezetekben a szabályok nem egyértelműek, és bár a helyiek 
által a kettős, vagy többes befolyású övezetek is kiismerhetők, ezért alkalmazkodással az ilyen 
térrészben is életben lehet maradni. Az izotróp, állandóan több dimenziójában is változó többes 
befolyási övezetekben sokkal nehezebb, kevésbé egyértelmű az élet, ezért az ilyen változatos, 
rugalmasabb rendszerekbe érkező, nagyon egyértelmű szabályokhoz szokottak itt könnyen 
elbizonytalanodhatnak, határozatlanná válhatnak, és ezzel megsérthetik az idő, a közlekedés és 
az élet rendjét. Ha egy bolygó, két felmenői domináns nagycsillag kettős, vagy és többes 
befolyás alatt tartott élettérrészébe ér, mint amilyen történik napjainkban a Halak és a vízöntő 
csillagjegyváltásban, akkor az élet a kiszámíthatóbb, lineárisabb változása, nemlineáris, a 
kevésbé fejletteknek, a kevésbé alkalmazkodó képeseknek sokkal nehezebben megérthetővé, 
kaotikussá, adott esetekben időzavarba kergetővé válik. 
 
A vízöntő korszakába lépésünk lényegében egy csillagdominancia-váltás következménye. A 
Nappal együttkeringő Földbolygó, szervezet, a Napnak anyacsillag körüli keringése során az 
egymástól KB, 30 foknyi irányszög eltérésben változó apai csillagok egyikének a befolyási 
övezetéből, a másik de még vegyes, kettős befolyási övezetébe került. A Nap testvércsillagjai is 
hasonlóan keringenek a közös felmenőik körül, és a bolygótestvérekhez hasonlóan rendszeresen 
ezek is időnként közelebb kerülnek a Naphoz, amikor a befolyásuk felerősödik.  Tehát nemcsak 
a Nap központtal jellemzett felmenői fő szimmetriasíkon, az ekliptika közelében keringenek az 
ismert napbolygók, hanem több, ezzel a szimmetriasíkkal szöget bezáró szimmetriasík is 
befolyásolja az életünket. A 12 felmenői csillag, amelyeknek valószínűen rokoni, nagybácsi, 
nagynéni, vagy és genetikai állományt adó részecskeadó apai szerepe van a Föld életében egy 
külsőbb kört, élőréteget képez a nappálya körül, amely külső befolyási övezeteket, ezeken 
áthaladva dominanciaváltást eredményez. A nagyobb átmérőjű körben keringő, az eredet 
állapotától már messzebb lévő szervezet lassabb periodikában kering a hozzá képest belsőbb, és 
kisebb rádiuszon lévő fiatalabb életállapotú szervezethez képest, és mint a Merkúr, a bolygók 
egymáshoz való viszonyában, a kisebbek keringése során a külső körben keringőkhöz közelebb 
kerülése, pályairány egybeesése erősebben befolyásolja a kistestvért, vagy és az akár eltérő 
apától származó fiatalabb rokont. 
 
A Föld északi pólusa a precesszió miatt egy körszerű kúpalakzatot ír le, amely egy nagyévnyi 
időperiódus alatt, a nagyévi hónapoknak megfelelően mindig más felmenői genetikai anyagot 
adó környezeti csillag felé mutat. Ez azt eredményezi, hogy a Föld szimmetriasíkja sem állandó, 
az is billeg és vándorol precessziós kúp által meghatározott mozgást végez, és a Földi 
szimmetriát időről időre más felmenői csillag biztosítja. Ez összetett és időben és a térben is 
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változó eredő szimmetriát hoz létre, amelyet a kisebb rokonnak követnie kell, mert ezek 
behatárolják a lehetőségeit. Ez azt sugallja, hogy a szimmetria érdekében a déli pólus felé is kell 
lennie ellenhatásnak, vagy az éppen nem kellő ellenhatású időszakban a Föld nemcsak 
precessziós mozgást, hanem tengelyirányú bolyongást is végez. Ez a bolyongás a Nap 
ekliptikája körül, vagy és a saját fő szimmetriasík körüli saját rétegben tartja a bolygónyi 
szervezeteket, és hasonló analóg módon a sokkal kisebb szervezeteket is. A tavaszpont ezért 
folyamatos eltolódást szenved, amely most kb. 2140 évente (ez egy nagyévi hónap) egy állatövi 
csillagképnek megfelelő távolsággal korábbra tolódó pozíciót ér el. Míg az ókori görögök idején 
a Kos és a halak határán volt, ma már a Halak és a vízöntő között van. Ez látszólag egyre 
korábban beköszöntő nyarat eredményez, azaz a tavaszpont, az ekliptikán áthaladás minden 
évben korábban történik. (csillagászatból kiemelt információ). 
 
A földi áramlási rendezettséget a környezeti és a felmenői legközelebbi csillagok, és a mi 
rendszerünkkel, a Földi aura külső rétegeivel érintkező közelebbi bolygók, együtt idősebb és 
már másabbá vált, de még kellő genetikai azonosságú szervezetek kívülről befolyásolják, míg 
időkésedelemmel, a bolygónkban át, vagy visszaáramló, megváltozó, átalakuló hatások után a 
belülről kiáramló, ellenhatást keltő de még kellően analóg ellenirányú Orgon részecskék 
módosítják. A belső, és közeli rétegekben a már kevert és inhomogén szilárd táblákat alkotó, 
laminárisan együttkeringő részecskék befolyásolják a jelenünket. A radikális irányú térállapot 
változások a bennünket is hideg, vagy melegfrontként érő áramlási rendezettség hatásokkal 
tesznek próbára. A külső környezetben, a Nap és a bolygó testvérek, valamint a Hold 
árnyékolása, takarása által megkevert, pertubált áramlások sokkal gyakrabban teszik 
szélsőségessé, az életünket segítővé vagy éppen gátlóvá a befelé áramló, a rendezettségünket hol 
elrontó, hol segítő, a felmenői csillaguk múltjából a jelenünkbe érkező részecskéket. 
Amikor a bennünket, és az életfelszínünket elérő áramlási irány, a saját rétegbeli áramlási 
rendezettséggel 30 fokos, vagy és annál kisebb irányszögben tér csak el, amitől a nagyobb 
szimmetria felé változók megnyugszanak, a határfelületek áramlását felgyorsító fuvallatok miatt 
lehűlővé és hidegfúziósabbá válunk. Néhányunknak ez segít és javít az állapotán, növeli a 
koncentráltságát, a rendezettségét, de másoknak, akik éppen ellenkező irányrendezettségű, 
állapotú az aurájukban keringő életáramlás, azokat gátolja, visszafejleszti, megnehezíti az életét, 
vagy éppen élénkíti, magasabb impulzus sűrűséget vált ki. Az ilyen szervezetben megnő az 
életnyomás, magasabbá válik az impulzus sűrűség, azaz jelentős reakciók keletkeznek.  
 
A csillagképek állásai, a körülöttük keringő, belőlük kiáramló részecskeszél áramlási 
rendezettsége statisztikai eredővel valóban befolyásolja az életünket, de ez sokszor még egy 
időszakon belül is változó, és emberenként, szervezetenként másképpen hat. Azért nem 
bizonyítható egyértelműen a hatásuk, mert a mihez képes viszonyítást nem megfelelően 
ismerjük. Tehát többes szimmetriában fejlődünk, amely nemcsak a nagy szervezetek által 
árnyékolt, többszörösen védett teret biztosít, hanem a Földbolygó belsejéből belülről és sokkal 
közelebbről is befolyásolt. Ráadásul közeli hozzátartozóink (és a részecskéik) is a közeli 
környezetben változnak, a részecskéik a befolyási övezetünkön belül keringenek.  
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Az emberi szervezet időben és térben is változó szimmetriája 
 
A szervezetünkön belül keringő, belülről és még közelebbről ható, a részecskéink szervezett 
rendszerét sokkal kisebb energiaszintű hatásokkal is megváltoztatni képes hatások állandó 
változásában fejlődik a viszonylag szélsőséges sállapotok között is megtartható szimmetriánk.  
Leonardo egyik rajza és a széttárt karú ember a szent keresztet ábrázolja, (lásd a korábbi 
aspektus könyveket és az Internetet, valamint e könyvben később látható 31. ember ábrát, az 
emberi életfa fejezeténél), amely egy együttszervezett, közös vonatkoztatási rendszer, egymást 
90 fokban keresztező áramlási rendszerére utal. A szervezet és a környezet közötti hatáscsere 
lehetőségében, kevésbé redukáló, inkább módosító befolyásolásra lehetőséget adó 
keresztszimmetria van. A keresztponthoz közel lévő fejben sokkal kevesebb, de ezzel arányosan 
fejlettebbek az egész szervezetünket irányító idős neuron részecskék. Az egymáshoz és a 
környezethez képest is változtatható áramlási irányrendezettségű karok és a lábak időben 
változó áramlási irányú szimmetriarétegek találkozásait hozzák létre, amelyek irányszögének az 
egymáshoz képesti változása, befolyásolja a szervezetben kelthető impulzus sűrűségét és a 
kiáramlások irányait. Az emberi fejlett tudatú fej valószínűen hatásszimmetriában van a 
nagyobb tömeget képező testtel, az emberi szimmetria sem tömegarányos, hanem összetettebb 
hatáseredő arányaiban fejlődik. 
 
Ha a külső hatások segítik a rendezettségünket, akkor felgyorsíthatnak, de csökkenthetik is 
bennünk az életnyomást, akkor a csökkenő életnyomású réteg felé a belső nyomás kifelé tágulva 
kiárad és megnöveli az auránk, a környezettel érintkező életfelületünket. Ha azonban a szervezet 
eredő állapotát az ellenkező állapot felé elvivő hatások hatnak ránk, akkor megnő az 
életnyomásunk, a vérnyomásunk, szaporábbá válik a pulzusunk, amely mutatja, hogy a 
szervezetünk részecskéinek az impulzus sűrűsége megemelkedett, és a nagyobb életnyomással a 
fejlődésünket fékező, az időben vissza, vagy előre segítő állapotokba kerülhetünk. A nagyobb 
belső nyomástól cselekvőképesebbé válik az a szervünk, amely felé e nyomás energiatöbbletét 
elvezetjük, a nagyobb nyomásúvá váló sejtjeink kitágulnak, a hatásuk összeadódik, és erőt fejt 
ki az energiát kapó izomkötegünk. 
 
A közeli kisebb energiaszintű, a belső állapotunkat módosító mikroszervezetek hatása 
négyzetesen és ismert terepen, relatív, időben változó, egy tűrési értéken belül kiegyenlíteni 
képes szimmetriában van a távoli, múltbeli felmenőink kívülről és távolról érkező, már kevésbé 
koncentrált hatásaival. Az életünk és a szervezett állapotunk addig tartható, amíg e szimmetria 
körül változva a saját terünkben, élőrétegünkben tudunk maradni, amíg a megértéssel követni és 
az ellenhatásainkkal ellensúlyozni tudjuk a körülöttünk, és bennünk is zajló, együttműködést 
rontó irányú változást.  
Ha időzavar, vagy és gazdasági zavar alakul ki, a szervezetünk eladósodik a környezetnek, nem 
érti meg a neki túl gyors változást, egyre jobban lemarad, elveszti az uralt térrész fölötti 
dominanciát, a saját szervezet vezetését, és ilyenkor a közös tudatunk eredője, a szervezetünk 
állapota jelentősen megváltozik. Ahhoz, hogy más, megváltozó dominanciában egy szervezet 
újra rendezetten, és szervezetten változó életet élhessen, a korábbinál jobb, az adott időben is 
életre alkalmas, anyag és hatáscserét lehetővé tevő szervezettség, a külső hatások megfelelő 
ellensúlyozása szükséges. Az elhaló felbomló szervezetekből elpártoló, de még kellő saját 
szimmetriában változó részecskék, vagy a közös térben domináns, nagy azonosságú, de főleg 
kellő szimmetriában és kiszámíthatóan változó rokon szervezetbe mennek a változást tovább 
folytatni. A másik lehetőség a tömeges egyidejű megoldás, ha időben, még a teljes összeomlás 
előtt új vezetőséget, új lelket választanak, és ha még javítható állapotban van az élettér 
szervezettsége, megjavítják az elromlott közös tudat, az elromlott szervezet rendezettségi 
állapotát, azaz helyreállítják az elődeik által elrontott, elhanyagolt folyamat szimmetriát. 
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Ilyenkor nem halunk meg, de a szervezetünk jelentősen megváltozik, új tulajdonságokat 
veszünk fel, míg másokat elhagyunk. Amikor a korábban a környezethez mindig alkalmazkodó, 
mindenkinek jó hatásokat adó szervezet áthalad az élet fő szimmetriáján, az átlagos életállapot 
lehetőségén, - ha addig hidegfúziós önzetlenebb életet élt és a változásban önzőbbé, magával a 
belső mikrokozmoszában élőket jobban megbecsülő, de a környezethez már kevésbé 
alkalmazkodó melegfúziós szervezet válik. Az életünk második részét, ha korábban melegfúziós 
eredőnk volt, de legalább a negyedét, - ha a sors is úgy akarja – hidegfúziós centralizáló 
szervezetként éljük le, és a legnagyobb hatóképességű melegfúziós állapot után, jobban 
koncentrált, kisebb térben de rendezettebben, viszont gyorsabban élő szervezetté fejlődünk.  
Amikor már a térben nem tudjuk kikerülni egymást, mert olyan telítetté válik a közös tér, akkor 
a balesetmentes együttélés lehetőségét a gyorsítással, az időbeli eltolással tudjuk csak 
megtartani. Ha azonban korábban rendezett, hidegfúziós, lendületes, mindenkivel 
együttműködő, másoknak sok rendezettséget leadó szervezeti életet éltünk, az életünk másik fele 
már melegfúziós nyár, az energiát pazarlóbb, de magunkkal jobban törődő állapotban fog eltelni. 
Természetesen, miként az éves ciklusban, az életciklusban is vannak átmenetek a melegfúziós 
nyár állapota, és a hidegfúziós tél állapota között, a szervezeti tavasz, a fiatalság, a képesség 
növekedés, és a szervezeti ősz, az öregség, az elmúlás, a hidegfúziós tudatosabb ciklus felé 
fejlődés átmeneti állapotait is átéljük. Van, akinek a tavasszal, van, akinek az ősszel, másoknak 
télen, vagy nyáron kezdődik az élete. Az életünk egymáshoz képest is időeltolásban működik, 
míg a fejlődési irányban nemcsak egymáshoz képest eltérő irányok, hanem eltolt fejlettségi 
állapotok alakulhatnak ki. A fejlődési irányunk, az idő iránya sokunknak ellenkező, de 
megérthető, és a bármely irányú, a szent keresztáramlás, a térben vagy és időben elkerülés 
rendjének a betartásával a fejlődésünk sokáig egyensúlyban tartható. 
 
 
 
A föld fizikai szilárd anyagtömegének a szaporodása: 
 
A fejezet a földanyag termeléséről szól, azt próbálja megértetni, hogy miként keletkezik az 
átlagos, magas termőképességű szilárd anyag, a humusz, és miként válik belőle később, a 
részecske sűrűsödés, a befelé differenciálódás esetén egyre nagyobb nyomást is elviselni képes 
nagy részecskesűrűségű kő, és látszólag sokáig változatlan stabil szikla. A fejezet bemutatja, 
hogy miként válik a kőkemény szilárd állapot lebomlásakor, a tudati eredő, a hit jelentős 
megváltozásakor, elporladó, illékony éteri részecskeanyag, amely az élet leheletét szállítja. Az 
hogy milyen lesz az élet eredő tulajdonsága, a külső és a belső fejlődési körülmények és hatások 
határozzák meg. Ha a hideg, éteri környezetben fejlődik, a differenciálódás során összeáll, egyre 
nagyobb sűrűséget ér el, miközben az aurában nagyobb sebességgel keringő, már elporladtabb 
részecskéik arányos, de nagyobb térben még magasabb szabadságfokon áramló 
tömegmennyiséget képeznek. 
 
A megértést segíti, ha egy valós történettel vezetődik be az anyagképződés egyik formája, a 
humuszképződés, amely melegfúziós, nagyobb sűrűségű, és nagyobb életnyomású állapotból 
kifelé, a ritkulás felé haladó, és a kisebb sűrűségű, nagyobb lendületű irányban rendezettebb 
hidegfúziósan de befelé áramló részecskeanyag egymással hatásegyensúlyba jutó keveréke. 

» 
 

A Mecsekként ismert hegy oldalán élünk, 400 m magasan a tengerszint felett, a tiszta levegőjű 
lombos erdő karéjban körbeveszi a házunkat. A hegyen a víz megbecsülendő kincs, amely miatt 
három (+ 2) 20 m3 feletti víztároló épült a telken. Mivel az építéskor még nem volt csatornázott 
a lakóterületünk, egy 24 m3-es szennyvíztárolóba gyűjtjük az elhasznált vizeket, és a civilizáció 
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csatornába kerülő maradékait. Az esővíznek is épült egy 20 m-es tároló, amelyre szerencsésen 
egy üvegház épül rá. A harmadik víztároló a kis mesterséges tavunk alatt rejtőzik, amely 
összeköttetésben van a többi tárolóval, és a kerti tó melletti 20 m3-es családi medencével. A 
szennyvízgazdálkodásunkat egy saját építésű, ötkamrás eleveniszapos, a szennyvíz többségét 
biológiailag derítő átalakító rendszer segíti, amelyben a házból kivezetett szennyvíz állandóan 
keveredik, nagy felületen, nedves tőzegágyon kompresszorral is segített sok oxigénhez jut, és 
szükség szerint esővízzel, vagy és a kis tó alatt tárolt, leeresztett medencevízzel keverve szükség 
szerint hígítunk, az öntisztuláshoz és a szimmetriában tartható biológiai folyamatokhoz 
megfelelő értéken tarthatjuk. A kevert, és már majdnem szagtalan, közel 8-9 pH-s, előtisztított, 
gyors evolúcióra késztetett (nőies), melegfúziós eredőjű, gyorsabban változó, de energiában gazdag 
szennyvíz, egy 10m3-es összegyűjtőben PH. Beállítást, és szintérzékelővel szabályozott 
kiszivattyúzásban gyökérzónás szikkasztást kap, a füvesített rész alá van vezetve, és a fű által fel 
nem szívott maradványa befolyik a kis tóba. A tó és a benne élővilág állapotából mindig lehet 
következtetni a derített víz állapotára. A tóban gazdag, magas biodiverzitású mikrovilág igazi 
izotróp életvitelben fejlődik, a környezetben megszokott természetesnél gyorsabban változó, 
melegfúziós eredőjű közegben a legfelső szinten aranyhalak és kárászok élnek. A halak 
mozgásából, életvidámságából mindig lehet következtetni a tó vizének és a biológiai egyensúly 
állapotára. Ha sok eső esik, és a szimmetria átmenetileg helyreáll, a tóban a zöld növényzet 
burjánzik, gazdag életpiramis táplálja a vízben a legfelső szinten élő halakat, akik viszont 
rendszeresen táplálják a környéken élő, más élőréteghez tartozó macskákat. Sajnos a helyi 
tisztítás kikerülhetetlen velejárója a környezet melegfúziós irányú elszennyeződése, azaz a 
szimmetria rövid életű, a talaj gyorsabban változó, melegfúziós részecskékkel túlterhelt.  
A derítő szikkasztó cső és a tó nem képes teljesen feldolgozni az öttagú családnál keletkező 
szennyvizet, a környezet terhelést, ezért a környezet nátron, nátrium és nehézfém terhelése 
magas. Gyakran eltömődnek a szikkasztócsövek, és a szükséges felületnél kisebb tó alján is 
gyakran halmozódik fel, fekete, levegőtlen iszapréteg, amelyet rendszeresen a komposztra 
továbbítva el kell távolítani. A sással, gyékénnyel és sokféle vízinövénnyel, tavirózsával telített 
kis tóban remekül érzik magukat a növények, amelyeknek eldorádó a hatalmas tápanyagnyomás, 
amely igazi burjánzó vízi világot hozott létre. 
A talaj túlterhelése sokszor megmutatkozik a gyümölcsfák mézgásodásán, és gyümölcsein, a 
vegyes ivarú élettermékek, a gyümölcsök egyik (hidegfúziósabb) fele, rendszerint hamarabb 
elhal, a gyümölcsök egyik (valószínűen a férfiasabb hidegfúziós) fele hamarabb megrohad és 
nem eltartható. Néhány gyümölcs azonban nagyon jól viseli a melegfúziós eredőt, és magas 
termékhozamot produkál, egészen jól érzi magát e tápanyagban és impulzusban dús 
környezetben. Amikor a talaj terhelése túl naggyá válik, a kerti tóba is túl sok tápanyag, nitrát és 
szerves anyag bomlástermék kerül, és ilyenkor a vízben kialakuló szimmetria felülethez közel 
zöldhullám fejlődik. A dús vízinövény vegetáció lendületes tavasz állapotába fejlődik, hatalmas 
élőtömegbe épül, de a sok szerves anyagból kibomló, a környéket ellepő melegfúziós eredőjű 
részecskék a szétáramlásuk közben a szigetelő fólián és a beton aljzaton át nagy mennyiségben 
elnyelődnek a lendületüket lefékező a szikkasztórendszer közepén lévő tóvízben. A tóban a 
tápanyag tartalom szinte mindig túltelített, de egy-egy nagymosás után olyan magassá válik a 
melegfúziós részecskék elnyelődő aránya, hogy a dús vegetációs nagy életfelszín is kevésnek 
bizonyul a kiegyenlített anyagcseréhez. Ilyenkor sok melegfúziós részecske nem jut megfelelő 
oxigéndús társhoz, nem tud párba épülni, átszellőzni, megfelelően keveredni, ezért a 
differenciálódásban egyre, még nagyon sok energiával rendelkező nagyobb részecskesűrűségbe 
épül, és megfeketedő, rothadó, de már nem szagos iszapot alkotva, a sűrűségében 
továbbfejlődve, a gravitációs hatás növekedése miatt leül a tó aljára. A halak egyre fiatalabb, 
egyre jobban alkalmazkodó generációi már megszokták a magas életterhelést, és a vegyi 
anyagokban dús táplálékon jól elélnek, nem kell etetni őket, az életlánc magas biodiverzitású 



 150 

folytonossága a halakig (a macskákig) teljes. Az életfelszín, amelyen a lebomlás és az átalakulás 
történik, a lehető legnagyobbra méretezett. 
 
Az alaposan körülírt bevezető után térjünk rá a lényegre, a humusz és szilárd anyagképződés 
bemutatásába. 
A derítőből a fő és a gyökérzónában elszikkasztott, csak félig megtisztított, magas impulzus 
sűrűségű, melegfúziós eredőjű szennyvíz, a gyökérzóna alá, a talajba süllyesztett perforált 
csöveken át, nagy életfelületen szétterülve, épül be a fűbe, és párolog el a további 
differenciálódás után, mint felszabadult, megtisztult, az istenhez visszatérő, már ismét kellően 
neutrális, semleges angyali részecskék formájában. A fő differenciálódás, a szimmetria 
helyreállásának az anyag felé fejlődő maradéka azonban a perforált csövekben és közvetlen 
környezetükben zajlik, amelyben a félig megtisztított szennyvíz nagy életfelületen keveredik a 
levegővel és a levegőből befelé és lefelé. A csövek perforált és kapilláris résein áramló, a túl sok 
energiával rendelkező melegfúziós részecskéket redukáló oxigén részecskékkel létrejön a 
vegyülés, a párba épülés, a differenciálódás. A magas impulzus sűrűségű térrészben, a csövek 
emésztő alagútjaiban szerelmi lázban égnek az egymással keveredő, a nagyon rossz 
életminőséget, de sok energiát adó szennyvízből kiváló, a megtisztulás útjára lépő melegfúziós, 
a gyorsan változó szennyvíztárolóban nevelődött, gyors feldolgozó képességű, szimmetriahiányos környezethez és 
életvitelhez szokott ördögi részecskék, és a szabad térből az isteni közösségtől eltávozó, a bűnbe és a 
gyorsabb fejlődésre, változatosságra vágyó, a másikakhoz képest még angyali részecskék. Az 
egymással keveredés közben több fraktálmélységben vegyülő kétféle eltérő áramlási 
rendezettség erdőjű, de nagy fejlettségi és hatás azonosságú életanyag a vegyi hatásaiban eltérő. 
Az egyik lúgos, melegfúziós, változtató képességgel rendelkező részecskékben már nagyon 
energiahiányos, de dorbézoló kaotikus részecskékben túl gazdag. A megosztódott sokféleséget 
már nem lehet összehangolni, a rendezettségre éhes, de van élettere. A másik, a szabadabb 
légtérből érkező a lendületenergiában és változtatóképes, fejlődni igyekvő aktív részecskékben 
gazdag, hidegfúziós eredőjű, savas, a fémeket elektron kapcsolatra korrodáló de gyorsabb 
fejlődésre és új tapasztalatokra vágyik. A részecskenász az impulzusokban és szaporodásra 
késztető hormonokban gazdag, a vegyülésre hajlamosságot másokra is átragasztó közben 
megköttetik, és a gyors, több fraktál mélységben egyszerre végbemenő differenciálódásban 
magas áthatolóképességű, fiatal, még neutrális már nem angyali, de már nem ördögien fejlett, 
átlagos vegyes részecskék nagy tömege születik. A még kellő lendülettel, egyediséggel, tehát 
nem teles szimmetriával rendelkező, eltávozó fiatal részecskék a kezdet origója körül keringve, 
vegyes azonosságú aurát hoznak létre a perforált csőkígyók, a szikkasztócsövek körül, de az 
impulzusokban nagyobb sűrűségre, anyagi közegbe épült, már lendületet vesztett, elnehezült, 
nagyobb sűrűségre épült szüleik ott maradnak, határozatlanul a szerelmi tér és a saját, már 
vegyes élettér alagútjaiban.  
A perforált csövek éves periódussal rendszeresen szagtalan, barnás, nagyon magas 
tápértékű humusszal telnek fel, amely a csövekben, a differenciálódás állapotában a nagyobb 
sűrűségbe, és a jobban keveredő, átlagosabb szervezettségbe épülő részecskékből képződik.  
A lerakáskor még nem gondolta a tervező, hogy a csövek rendszeresen eldugulnak, mert a 
bennük képződő, a térrészt kitöltő humusz eltömi a járatokat. Az első kitisztítási igénynél még 
azt gondoltuk, hogy a rossz minőségű, agyagos környezetből került bele a kissé megbarnult 
humusz, azonban miután körbekavicsoztuk és homokággyal is körbevettük a kiásott és 
megtisztított csöveket, kiderült, hogy minden évben feltelik humusszal, amelyben minden 
növény, - a túl sok szenet tartalmazó Pécs - vasasi főtalaj ellenére - csodálatosan fejlődik.  
Már több talicskányi fiatal, nagyon jó termőképességű humuszt kitermeltünk a csövekből, 
amely, - mivel nagyobb sűrűségű a levegőnél, - a kiterített kertrészen friss, jó termőképességű 
feltalajt hozott létre. A talajba épült részecskék közössége idővel tovább differenciálódik, egy 
része a további impulzus eseményektől, a hidegfúziós részecskéktől besűrűsödik és egyre 
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nagyobb, centralizáltabb részecsketömegűvé, látható, tapintható anyaggá fejlődik. A felszínre 
terített anyagra később más anyagok rakódnak, a légtérből érkező hidegfúziós fotonok, és  
részecskék bombázása betömöríti, az életnyomás fokozódik. A nyomást elviselni képes, tovább 
sűrűsödő, változtatóképes részecskékben gazdag, sok szerves anyagot tartalmazó humuszból, a 
továbbdifferenciálódás során egyre nagyobb sűrűségű kő és átlagosabb, de energiában gazdag, 
már csak részben szerves, részben ionos anyag képződik. Ha a természet gyűrődései, és a sors 
ezen anyagot a még nagyobb életnyomás alatt változó mélyebb rétegekbe sodorja, a 
differenciálódás, a kővé, fémmé, elektront leadni, és elektront felvenni képes életanyaggá, más 
részét oxigénhiányos rétegekben kőolaj, vagy és szénszerű életanyaggá fejleszti. A 
folyékonyabb, sikeresebben keveredő, átlagosabb, amorf életanyagok valószínűen lamináris 
rendezettségűek, míg a szilárd irányba szerveződő, differenciálódó melegfúziós eredőjűek 
többnyire megtartják az atomszerű, centralizált szervezeti felépítésüket. A szervetlen felé 
elágazó evolúciós irány, a nagyobb nyomást elviselni képes ionos anyag felé folytatódik, míg az 
átlagos szerves anyag szigetelőképes sokrétegű állománya erre merőleges áramlási 
rendezettségű.  
Külön érdekessége a tóban végződő derítő rendszernek, hogy a biológiai életszintek feletti sűrűségű, meg 
nem termékenyült, melegfúziós fekete iszapban már a nehézfémek is felépülnek, amelyek csak a 
komposztra terítve semlegesítődnek, az itt élő, és ezeket is lebontani, az életkörforgásba ártalmatlanítva 
visszajuttatni képes, ebbe az irányba szakosodott fejlett baktériumoktól. 
 
 
 
A fokhagyma szervezettsége és az élet rendezettségi jósága: 
 
A fokhagyma, mint sok más szervezet gerizdjeinek a száma attól is függ, hogy milyen idős 
elődből származik. Kezdetben, fiatal szaporító anyagnál – mint a fiatalabb Napraforgónál, és 
általában a fiatalabb szervezeteknél - kevés a gerezdek száma csak egy sor fejlődik ki az őssejt 
körül kialakuló szimmetriasík lehetőségeit megtartva. Azonban a gerizdek száma, mint a sejtek 
szaporodásánál, először csak kettő, (ezek az ősök, az anya és az apaszervezet), akik 180 fokban 
helyezkednek el egymáshoz képest és egy közös elválasztó, egymástól részben elszigetelő síkot, 
neutronhéjat hoznak létre közöttük. Az elődök utódainak a száma többnyire négy, és ezek 
egymáshoz képest 90 foknyira helyezkednek el, és mintegy körbeveszik a szülőket, de 
egyenletesen töltik ki a rendelkezésre álló 360 fokos életkört, egyenletesen részesednek, mint a 
szülői szeretet energiából, mind a külső környezet hatásaiból. Az első elektronhéj betelése után, 
egy második elektronhéjon, egy külsőbb körben már nyolc utódgerezd fejlődik, akik egymáshoz 
képest, és a környezeti talaj által engedett nyomás által meghatározott eltéréssel viszonylag 
egyformára fejlődnek, és egyenként 45 fokot töltenek ki a lehetséges életkör 360 fokából. 
Minden gerezdet a szomszédos testvér gerezdtől neutrális határfelület, lamináris, kerületi 
irányban áramló átlagosabb részecskékből épült héj szigetel el, amelynek fontos oka és célja 
van. A szülők, az elődök által 180 fokban uralt tér egymással ellentétes tulajdonságok egymást 
kiegészítő, megosztva szakosodó hatásmechanizmusát hozza létre, amely ez miatt nem épülhet 
egy közös egységbe, mert ez esetben az ellentétes hatásúak, az ellentétes áramlási rendűek 
bizonyára megsemmisítenék egymást, amely az életáramlás zavarához, leállásához vezetne. A 
tengelyirányú paralel rendezettségű áramlások azonban zavartalanabbak, amíg nem nagy az 
élettérben a tömeg, és jó az együttműködési készség és eredő. Amikor a négy idősebb utód 
gerezd kifejlődik, a sokféleség közös szervezetben élés megtartása érdekében, az egy gerezdben 
lehetséges áramlási rendezettség redukálódik, és a fő áramlási tengelyirány megtartása mellett, a 
4 gerezd mindegyikének a részecskéi, csak a 90 fokos határolt tartományon belül áramolhatnak. 
Amely befogadott idegen részecskének nagyon eltérő az áramlási irányeredője, a célja, az 
lehetőséget kap, hogy a saját adottságának megfelelőbb rendezettségű gerezdbe átáramolhasson, 
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és ezzel a környezetet állandóan akadályozó, zavarkeltő alszervezet helyett, a saját negyed 
hasznosabb tagjává válhasson. Az életáramlás és a képességnek, vagy és az adottságnak 
megfelelő élethely megtalálásának ez a lényege. Minden információs részecske addig áramlik, 
addig keveredik, amíg meg nem találja a helyét és a megfelelő szerepét a nagyobb és már 
rendezettebb közösségében. A viszonylag egyformán fejlettek, de eltérő életirányt választó 
részecskék tehát jó esetben betartják az életáramlás szabályait, és olyan szervezetbe mennek 
dolgozni, áramlani, amelyikben nem fékezik, hanem tolják a céljaikkal megegyező irányba 
haladó közös szekeret. A következő elektronpályával analóg külső rétegben már többen 
helyezkednek el, mert itt nemcsak tágasabba tér, hanem a nagyobb kerületen, felületen több 
részecske fér el egymás zavarása, leárnyékolása nélkül. A harmadik generációs életfelületen már 
csak 45 fok az átlagos életszög tartomány, de minden egymás mellett lévő gerezdben jól 
megférnek az alapító és az idegen vendég, menny, vő és unoka generációs részecskék. A 45 
fokos szögtartomány még jobban redukálja az életáramlási eredő lehetőségeket, és a nyolc 
utódgerezdben azért is békés egymás mellett élés alakulhat ki, mert a saját tartományban, a 
választott szervezetében mindenki megtalálhatja, megtarthatja a 45 fokos határolt térben a neki 
megfelelő életáramlás lehetőségét. Mivel ez esetben is az origó körüli tengelyirány, határozza 
meg a fő áramlási lehetősségeket, ezért a gerezdek ívesek, mind a külső, mind a belső 
határfelület igazodik a mellette lévő szimmetriafelület és tartomány engedte lehetőségekhez. Ha 
valamelyik szomszédos gerezd tartomány, szervezete beteg és elhal, a lebomló helyét azonnal 
átveszik és kitöltik a szomszédos gerezdek részecskéi, a kellő szimmetriával rendelkező tér és a 
folytonosság nem mehet veszendőbe.  

 
Ha tehát az éppen északi irányban lévő belső rétegi gerezdekben a kerületi irányú 
sugárpályákon, éppen a 0 és a 45 fok közötti tartományban engedett az életáramlás lehetősége, 
akkor a szomszédos gerezd tartományban a tengelyirányra merőleges életáramlás lehetősége 
statisztikai eredőjében csak 45 fok és 90 fok között megengedett. A harmadik szomszédos 
tartományban pedig 90 fok és 135 fok között, a negyedikben 135 és 180 fok között és így 
tovább. Ez esetben egy-egy gerezden, és egy élőrétegen belül nem alakul ki együttműködés 
képtelenség, egymás áramlását keresztezve elrontó életáramlási zavar. Ez hatutódos, 
hatgerezdes elrendezésben 6 x 60 fok, de gerezdenként eltérő eredőjű rendezettség irányú az 
életáramlási lehetőség. Még a szomszédos tartományok határfelületeken átérő, a többiekkel 
összeérő részecskéi sem okoznak nagyobb zavart, hiszen a helyiekhez képest csak legfeljebb 45 
– 60, maximum 90-120 fokban eltérő az életáramlási eredőjük, ezért bár viszonylag magas a 
kölcsönhatási lehetőségük egymásra, ez vagy segítő, azonos irányeredőjű, (velem, vagy 
ellenem), vagy gátló, fékező, de megsemmisítő nem lehet. Mivel a téralapítók harmadik 
nemzedékében, generációjában, a külsőbb élőrétegben keringők között már nagyon sok az eltérő 
genetikai állományú idegen (vő, menny) részecske aránya, ezért kifelé az izotróp térrész felé 
csökken az életáramlási szabadság, növekszik a fegyelem, de a szervezett rend ezen a térosztó 
rendezettséget megtartó 25 – 30 fokos, nagyobb irányazonosságú életáramlásban megtartható. A 

0-45 
fok 



 153

25-30 fokos áramlás rendezettségű gerezdek már egyértelműen hidegfúziós eredőjűek, amelyek 
részecskéi csak azért nem semmisítik meg egymást, mert a szülői, felmenői rétegekkel 
megfelelően el vannak szigetelve, választva a térben egymástól. Tehát a tér átellenes szemközti 
részén elszigetelve fejlődő részecskék időritmusa lehet azonos, az áramlási irányeredője 
ellentétes, de a térbeni eltolásuk miatt nem kerülnek egymással végzetes összetűzésbe. 
Ha kifejlődik a negyedik generáció, a következő élőréteg, ez esetben, ha ez külső határfelületen, 
külsőbb rétegben elektronhéjon történik, akkor ezen a még tágasabb térrészben sokkal többen is 
elférnek, tehát kifelé nő az életáramlási lehetőségek száma, de egyre nagyobb életkört kell 
megtenni, utazni. A külső negyedik életfelületen, határrétegben már csak 12 – 15 foknyi a 
gerezdenkénti tartomány irányszög eltérése, azaz a nagyon sok és idegen, és a könnyen 
egymásnak áramló részecskék nagyon jól elszeparált tartományokban fejlődhetnek, hogy ne 
zavarják egymást, nagyon eltérő irányok felé szakosodhatnak, de egyre kevesebbet tudhatnak az 
egész komplex rendszer állapotából, csak az általuk bejárt, gyakorlott részeit ismerik a teljesebb 
valóságnak.  
A negyedik külső élőréteg, elektronhéj csak akkor tud kialakulni, ha a belsőben, az elsőben 
ezzel éppen ellenkező áramlási rendű, idősebb réteg megfelelően elszigetelődik. A negyedik 
generáció kifejlődésének az ára, az első, idősebb generáció lebomlása, elpárolgása, külsőbb 
rétegekbe, megváltozott, korlátozott szakosodott irányba átszerveződése. Ennek az ára az, hogy 
a saját irányuknak megfelelő térbeli hatásokból másoknál több információval rendelkeznek, de a 
leárnyékolt térrész felől kevesebbel, tehát már nem univerzális tudással rendelkeznek, hanem 
meg kell elégedniük a szakosodás árával, a résztulajdonságokat eredményező résztudással. Ez 
eltérő másságot, eltérő tudást és állapotot hoz létre. Azért forognak, áramlanak a centrális 
térrész, a kezdeti origó körül a bolygónyi részecsketömegek, hogy egyenlő lehessen az 
információszerzés, a hatáselosztás, de így is a forgási periódusnak megfelelő időbeli késedelem 
alakul ki az információszerzésben, és a forrásoktól távol, vagy elszigetelődve fejlődőknek.  A 
másság és az eltérés, a szakosodás kifejlődése szükségszerű, de amíg egymáshoz képest kellően 
elszigeteltek az ellenkező, vagy rontó irányú rendezettségben áramló részecskék vonatkoztatási 
rendszerei, szervezetei, addig a békés lineáris, kiszámítható fejlődés folyik. Amikor azonban a 
részecskék körbeérik az azonosságukkal a saját élőréteget, amikor lebontják a közöttük lévő 
falakat, határfelületeket, erkölcsi gátakat, vagy nem tudja megtartani a közös szervezettség a 
külső, vagy leginkább a belső rétegek nyomását és az ellenkező irányú áramlási rendezettségűek 
beáramlanak egymás terébe, a globalizálódó térrészbe, akkor ott szükségszerűen káosz, egymás 
akadályozása és nagyon magas impulzus sűrűség alakul ki. Ez lebontja a belsőben az idős és 
már merev, e gyorsabb változást megérteni, ehhez alkalmazkodni már nem képes életanyagot, és 
fiatal rugalmasabb, nagyobb lendülettel a külső felületekre kiáramló fiatal, szabad részecskékre 
alakítja. A melegfúzióssá fejlődő fák, gombák stb. belül elkorhadnak, a tuják és más fák közepe 
kiszárad, ellátatlanná válik, az anyagcseréjében sérül a rend. 

 

Az élettér rendezettségének a megtartása 
azon múlik, hogy a szervezet mennyire 

tudja rendezetten kiáramoltatni a 
saját fiatal, melegfúziós részecskéit. 

A hidegfúziós beáramlók csak a 
kiáramló melegfúziós részecskék 

által megnyitott, meghagyott 
életcsatornákon és rendezettségben, lehetőségeken 

tudnak beáramlani a családokba. 
A megfelelően nevelt, gondozott leányok minősége, meghatározza a pár 

minőségét és elvárt, kialakuló életáramlási fegyelmét. 
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A jó életmintát megtanuló, még belsőleg információval és hatásokkal nem túltelített, ezért 
nagyon magas hatásfeldolgozó képességű fiatal részecskék, a már megfelelően rendezett 
irányban kifelé áramlók elhagyják az időseknek kaotikus, de nekik még paradicsomi, ideális 
kezdeti térrészt, és háborítatlanul áramlanak az izotróp külső rétegek határfelületéig, ahol 
nagyobb eséllyel másokkal, konkurensekkel torlódnak, elterelődnek, és a másik félperiódusban, 
idővel később rendezett irányokban periodikusan hazatérnek. 
A kiáramlási irányuk, a kezdeti irányuk egyértelműen meghatározza a közös élettérbe 
beáramló szabályos beáramlási szög, lehetőség mértékét, az idegen részecskéknek a 
rendezettségi irány lehetőségeit.  A szabálytalan beáramlók, a kialakult rendezettségi irányokat 
be nem tartók szinte azonnal kölcsönhatásba kerülnek, és a rendezettebb a többség által 
elfogadott, kialakított irányokba terelődnek. Csak azok az idegen részecskék juthatnak be a 
komplex családi szervezet belsejébe, amelyek vagy merőlegesen, radikálisan áramlanak, vagy 
alkalmazkodnak a kifelé áramlókhoz. A jellemző kölcsönhatási tartományon kívüli, az adott 
gerezdben, családban a megengedett irányszögről eltérő, szabálytalan áramlás rendezettségű 
részecskék eltérítődnek, impulzusba és akadályozásra kerülnek, irányváltoztatásra 
kényszerülnek. A kiáramlók, statisztikai valószínűséggel a kisebb nyomású környezet felé, 
egyenlő esélyekkel, eloszlással a legrövidebb radiális utat választják. 

» 
Minél több az átalakuló, az irányában megváltozó áramlású belső állomány, annál nagyobb 
szükség van a közösség hatását lerontó idegenek megfelelően rendezettektől, és egymástól 
elszigetelésére. Ráadásul a negyedik nagyon érzékeny generáció már nem fér azonos élettérbe, 
élőrétegbe az első generációval, ezért őket, a legértékesebb emlékrészleteket megőrzőket a 
rétegben is el kell szigetelni egymástól, mert a tér három dimenziója az életáramlási 
lehetőségekben már betelt. Ha a negyedik generáció is közös térben fejlődik, a legidősebb előd 
generációnak, az éppen ellentétes irányrendezettségű életáramlása miatt vagy el kell halnia, le 
kell bomlania, a részecskéiknek a fiatalabb utódszervezetekbe kell átmennie, vagy az időben, és 
a térben, az életáramlási frekvenciában kell eltolódnia, hogy a szervezeti rétegek folytonossága 
ne szakadjon meg. Az élet az inaktívvá válást választotta megoldásul, azaz az emlékeket őrző, 
már neutrális részecskéit, a neuronokat egyre stabilabb, nem változó, kiszámíthatóbban védett 
környezetbe, az idegcsatornákon át az agy szürke állományába juttatja. A kiszámítható és 
mindenki által elérhető, emlékeket, ismerteket tároló állapot azonban a fizikai áramlási 
lehetőségben és a lendületben korlátozott, csak információs szintű hatásátadás lehetséges, - talán 
annak érdekében, hogy az emlékeket őrző neuron-sejtek részecskéi ne fogyjanak el idő előtt, 
mielőtt az utódaiknak megfelelően átadnák az életáramlás rendjére és szabályaira vonatkozó 
ismereteiket. 
Tehát az előd szervezetekből csak azon nagyon magas életszimmetriában és időszimmetriában 
változó részecskék maradhatnak benn a közös szervezetekben, változatlan, vagy nem nagyon 
módosuló pozícióikban, amelyek nagyon pontosan betartják az életszerveződés e rétegre 
vonatkozó szabályait, ezért, és mert lassabbak a fiataloknál, azoknak kiszámítható, életáramlásra 
alkalmas környezetet biztosítanak. Ez tehát feltételezi, hogy ők megokosodtak, sok 
élettapasztalatra tettek szert, és már kijárták a Tao iskoláját, azaz a megértésben eljutottak a 
nagy rendszerbe integrálódás, a szinte anyagtalan életáramlás, a majdnem tiszta 
információtárolás lehetőségéig.  
Míg belül a gyorsabb változást elviselő melegfúziós részecskék nagyobb életnyomáson 
fejlődnek, addig a külső felületeken rétegekben változók, az átlagos középső rétegben élőkhöz 
képest is nagyobb szabadságfokúak, hidegfúziósabbak, akik már tapasztaltabbak, de 
anyagiakban már szegényebbek, de megértésben és ezzel a szabályok betartásában, az 
önfegyelemben messzebb jutottak a többieknél. Ahhoz, hogy a belső, azonos irányú 
tengelyáramlásban a fiatalok és az egymással egyesülők új életáramlásra és nagyobb lendületre 
tegyenek szert, a külső részen a túl idős részecskéinek át kell adnia a kellő életszimmetriában 
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változó életteret, az anyagiak és a lendület lehetőségét, tehát az öregek itt az izotróp külső héjon 
kiszáradnak, elkérgesednek, egymáshoz képest megmerevednek, a fiatal részecskéik 
lebomlanak, elpárolognak. Ilyen környezetben csak a legszimmetrikusabb, a rendet megtartó 
idősebb sejtek, szövetek képesek megmaradni, az idegenek, mint a bőr fiatalabb sejtjei folyton 
cserélődnek. 
Tehát ha az utódterekben a tömeg a szervezeti egységekben szaporodik, nem helyes az egyre 
több, egymástól eltérő áramlási és tudati rendezettségű idegen közös térben megtartása, mert 
kibékíthetetlen ellentétek, és Bábel szindróma alakulhat ki. Amikor azok a rendelkezésre álló 
áramlási lehetőségekben, az elektronpályákon, az elektron héjakon, az élőrétegek betelnek, 
akkor vagy nagyobb felbontással valamelyik irányba szakosodni kell, leszűkíteni a sokféle 
életáramlási lehetőséget, céltudatosabb pályát kell választani, vagy differenciálódni szükséges, 
és ezzel, eggyel külsőbb és belsőbb, tehát egymáshoz képest szintben eltolt élőréteget kell 
létrehozni, az élettér ezzel növelhető. Miként a többszintes házakban is szinte természetes, hogy az 
öregek a földszinten, a fiatalabbak az emeleten, és a harmadik generáció a padlástéri szobákban kap 
helyet, ez a szerkezeti rend s fáknál és a természeti szervezetek többségénél megtalálható. A korábbi 
falusi szerkezetben ez még egy rétegeződést, is lehetővé tett, az egyszintes lakásszerkezetben a fiatalok 
az utcai szobákba telepedhettek, míg az öregebbek az állatokhoz közelebbi, régebbi épületrészben külön 
térben, de egy síkban éltek. 
Ha a szakosodások és az együttműködések lehetőségei, a fejlettség korlátai, vagy az adott 
élettér, élőréteg betelése miatt kimerülnek, akkor a kerületi irányú térosztódás már nem segíti, 
hanem gátolja a további együttélést. Ilyenkor csak a feszültség és az életnyomás növekszik, 
mindaddig, amíg a belső nyomás nagyobbá nem válik, mint a környezet nyomása. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a belső differenciálódásban felszökő impulzusszám létrehozza a feleződéshez, és a 
nagyobb élettérbe kiterjedéshez szükséges életnyomást, amikor a szervezetben élők egyik fele 
befelé, a másik fele kifelé áramlik, és a belső és a külső térrészbe, élőrétegbe áramolva növelni 
kezdi az azonosságot, előkészíteni a befogadást. Amikor már nincs hová terjeszkedni, mert a 
közös élettér, élőréteg betelt, akkor a terjeszkedési lehetőséget ismét tengelyirányba, a szintek, a 
rétegek számával lehet növelni. Ez mindig ellenállással jár, mert a kisebb térbe szorított 
környezete ellenáll a terjeszkedésnek, ha csökken az életterületet, romlik a hatásfeldolgozása, a 
regenerálódási képessége. 
Az új elektronhéj lényegében az azonosság kiáramlása, (amellyel párhuzamosan a közös tömegű 
melegfúziós proton, a szervezeti centrum is fejlődik, nagyobb tömegűvé válik), a külső és a belső rétegben 
élőkkel a nagyobb keveredés lehetősége, olyan globalizáció, amikor az elszigetelődés határait 
annak érdekében bontják le, hogy a kellően másfelé fejlődőkkel sikeres keveredés, felfrissítse az 
életkeveredést, a fejlődés lehetőségét. Ez valójában terjeszkedés, invázió, térnyerés, más 
élettérben élőkre a saját szabályok rákényszeríteni igyekvő megoldása. Ez veszélyes, és könnyen 
visszafelé is elsülhető fegyver, mert a nem megfelelően befolyásolható részecskeszaporodás 
megszaladása esetén, az elöregedő társadalmak lebomlása esetén a lendületes fiatal azonosság 
aránya nagyon megnőhet, az élet helyes arányai eltolódhatnak, és az élettér robbanásszerű, 
radikális kitágulását eredményezhetik. Az ősrobbanásként ismert térkiterjedés második, 
felfúvódó szakasza, valószínűen a már nem befolyásolható szexhullám miatt, túl gyors és túl 
nagy részecskeszaporodást, az azonosság helyi túl nagy és gyors arányváltozását hozta létre. Az 
ősrobbanás valódi állapota a kikeveredett genetikai változat, azonosság robbanásszerű ki és 
szétterjedése hatalmas térre és hosszú időre meghatározta a keveredés lehetőségét a kellő 
azonosságú, de már más genetikai állománnyal is keveredő térrészünkben. 
 
Az elkalandozó gondolatot térítsük vissza a szervezetünkre gyógyhatású fokhagyma fejlődéséhez: 
Valószínűsíthető, hogy minden differenciálódásnál nemcsak kifelé, hanem befelé is fejlődik a 
tér. Az analóg szimmetriában változó, melegfúziósabb, anyagban és részecskében sűrűbb, ezért 
általunk erősebbnek érzett fokhagyma kezdemények, hatásszimmetriában fejlődnek a külső 
életkörök hozzájuk képest hidegfúziósabb gerezdjeivel. Csak befelé nem gerezdben, hanem 
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határokkal kevésbé elválasztott, ezért gyorsabban és rendezetlenebbül szaporodó közös 
tömegben, de nagyobb sűrűségben marad a tudatban és a megértésben az együttműködő, a 
rendezettséget növelni képes, az isteni állapotig eljutottak tömege. Talán annak tudható be a 
fokhagyma jó gyógyító hatásmechanizmusa, hogy nagyon magas a szervezettségi és az 
életáramlás rendje, és a szervezet vezetősége, mint az arany részecskéi, már nagyon jól osztják 
szét a közösségbe kerülő hatásokat. 
 
Nézzük meg a bonyolultabb szervezetekben az életáramlás és az elosztás lehetőségét. Mint 
minden szervezetben itt is sok réteg található, amelyek együttműködnek egymással, hatásokat és 
részecskéket cserélnek, és addig cserélgetik a tulajdonságához és a képességéhez képest rossz 
helyre kerülő részecskéiket, amíg mindegyik meg nem találja a helyét a nagyobb egészben. Ha 
egymásnak ellenérdekelt, antirészecskék épülnek egy szervezetbe, annak érdekében, hogy ne 
semmisítsék meg egymást, szintben, térben, vagy és időbeni eltolás keletkezik, azaz az antitárs 
vagy másik rétegbe (osztályra) kerül, vagy az időben eltolódik, pl. délutános, vagy éjszakai 
műszakban dolgozik, hogy ne alakulhasson ki a környezetet veszélyeztető, felbontó impulzus. A 
közös térben nem összeférőket másik életpályára, vagy másik életsíkra, idősíkra terelik, addig 
hatnak rá a környezet kisebb részecskéi, rossz hatásai, amíg a hasznos helyére nem kerül. 
 
Minden szervezettség, szervezet eljut egyszer azon felismerés állapotáig, amelyben megérti az 
élet rendjét, és attól kezdve nem e rendet bomlasztóként, hanem a rendezettséget és a 
szervezettséget növelővé fejlődik. A rendezettséget növelő, a rossz helyre kerülő részecskék 
továbbirányítási feladatát, az élet második felében, a melegfúziós időszakban kezdjük, amikor a 
hatásokat rosszul elosztó centralizálás helyett, a szétosztás, és az egyenletes elosztás felé 
fejlődünk. Mivel azonban mint a centralizáló építésben, e minőség felé fejlődésben is 
rendszerint átkerülünk a ló túlsó oldalára, túlfejlődünk, mert nem tudunk megállapodni az 
ideális állapotnál, ezért valamerre mindig van fejlődési, átalakulási, változási lehetőségünk. 
Néhányan ebben az életállapotban és körülmények között kezdik a tudatosodást, ők az életük 
másik felére megérve, szintén a mindenható közösség jó részévé válhatnak. 
A melegfúziós életidőszakban az élet kötelezettségét, az élet félidejének a második részét, egy 
másik fejezetben, nagyobb felbontásban is kifejtjük. Lásd, később, az évelő élet kötelezettsége a 
második, melegfúziós időszakában. 
 

 
 
 

A láb-vádli begörcsölése és a láb kinyújtása közötti kapcsolat 
 
Az emberi szervezet, miként más ismert analóg szervezetek, a hidegfúziós és a melegfúziós 
rendezettségi arányok különféle életprogramok alapján megszervezett változatai. 
A gerincesek rendjénél közös az a megoldás, hogy a lineáris, egymással párhuzamos 
rendezettségű kéz, vagy és lábszárizmok hidegfúziós eredőjű kötegeibe rendeződött lineáris 
izomrostjait melegfúziós állapotú forgók, csuklást engedő térrészek határolják, amelyek 
nemcsak lehetővé teszik a jellemzően merőleges irányú áthaladó szervezettség egymást térben is 
elkerülő körforgalomba terelődését, hanem meggátolják az egyenes szakaszon haladó 
részecskék túlgyorsulását is. A térdben és a bokánál kialakult melegfúziós gömbforgók, mint a 
városok között átvezető autó utakon a lendület túlgyorsulását megakadályozó körforgalmi 
áramlási rendezettségbe átterelő kereszteződések lelassítják, és a lineáris útirányt keresztező 
merőleges irányba terelik az áthaladó részecskeforgalmat. Eközben lehetőség nyílik más 
irányból érkező azonos téridőbeli csomóponton áthaladó részecskék besorolására, egymás 
mellett többszintű elhaladásra és a balesetek elkerülésére. Normál szervezeti elrendeződésben, a 
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nagyobb keresztmetszetű többcsatornás áramlást lehetővé tevő lineáris füzérköteg pályákra, a 
melegfúziósabb körpálya rendezettsége mindenhol a fő áramlási irányra merőleges, a forgalmat 
és a besorolást segítő, terelő, lassító, amely a többirányú áthaladást lehetővé tevő 
csomópontokban, megfelelő besorolási és elkerülési lehetőséget ad. A szervezetekben, 
rendszerint a forgalomra figyelő, a közlekedés szempontjából fontos lélek részecskék dolga, 
hogy felügyeljék a melegfúziós körforgalmi csomópontokon áthaladás megfelelőségét, a 
forgalomnak szükséges egyenlő lehetőségét és arányosságát. A nagyobb kereszteződésekben 
kiépült, létrehozott körforgalmak között azonban egymással párhuzamos lineáris rendezettségű, 
hidegfúziós, kevésbé balesetveszélyes párhuzamos forgalomban megengedett a gyorsabb 
áramlás. A párhuzamos közlekedési csatornák, és a megfelelően fenntartott, karbantartott 
neutrális felező sávok, a határfelületek biztonságosan elválasztják egymástól az ellenkező 
irányba haladó részecskéket és a szállító, közlekedő eszközeiket. Normál esetben, a közel 
egyenrangú kereszteződések egymásra merőlegesen érnek a melegfúziósabb körforgalmakba, 
amely a legáttekinthetőbb közlekedési helyzet mellett, a legkisebb kockázatú, a legnagyobb 
útidőbeli áthaladást lehetővé teszi. Bár a kisebb szögben becsatlakozó, rásoroló 
becsatlakozásoknál, az azonos irányúba terelt fogalom gyorsabb áramlást tesz lehetővé, azonban 
itt lerövidül a becsatlakozás egymáshoz képesti útideje, hosszabbá válik az egymást keresztező, 
vagy azonos nyomsávba terelődők kritikus pályarészeken áthaladó, egymásra és a többi 
közlekedőre veszélyesebb kölcsönható ideje.  
 
Ugorjunk egyet az átgondolással, és a leírt rész megértése után térjünk vissza az ébrenlét és az 
alvás közben felvett természetes testhelyzetekre. 
Az emberi szervezet, az aktív időszakában, amikor a környezetben jár, és gyalog közlekedik, a 
lineáris rendezettségű lábszárához, és az izomrostokhoz képest a bokánál és a térdnél lévő, 
melegfúziósabb eredőjű, több impulzussal működő körforgókat egy átlagos, szimmetriának 
tekintett merőleges eredő körül mozgatja. A járás közben hol nagyobb, hol kicsi szögben 
váltakoztatja a térd és a bokaizület merőleges eredőjét, ezzel a közlekedési csatorna időbeli 
áteresztő képességét, annak is megfelelően, hogy mikor melyik irányban kell nagyobb tömegű 
részecskét átengedni. Tekintsük az emberi lábszárat egy sokcsatornás, egymással szemben 
haladó forgalmat is megfelelően átengedő lineáris irányrendezettségű autópályának, míg a 
térdnél és a bokánál kialakult izületeket, az autópályával összekötött városok körül kialakított, 
alul és felüljárókkal is kiegészített, az eltérő irányú forgalmat statisztikai valószínűséggel 
megfelelően átereszteni képes körforgalmi kereszteződéseknek. 
Mint a soksávos autópályákon, amelyik irányban éppen nagyobb a be vagy a ki forgalom, ott 
megváltoztatható az egyes sávok áramlásrendezettségi iránya, és a forgalomszabályozó az éppen 
szükséges irányba nagyobb átáramlási keresztmetszetet, többsávos áteresztőképességet tud 
kialakítani. Amikor reggel a beirányú forgalom lényegesen nagyobb és több sávot igényel, 
akkor a felénél több sáv áramlási rendezettségét be irányúra módosítják, és ezzel lehetővé teszik 
a pillanatnyi forgalmi igénynek megfelelő áteresztő képességet. A délutáni csúcsforgalomban 
éppen ellenkező az elvárás, a rugalmas rendezettségirányítás ennek meg tud felelni. 
A közlekedés és az élet rendje az élet szervezettségi igénynek megfelelően megtartott, segített, 
vagy fékezett. Ráadásul, ha a csomópontok forgalomirányítással segítettek, akkor ez megfelelő 
szinkronitásba épülhet a lineáris rendezettség igényével, a szervezetek energia és termék 
áramlási igényeivel. Ha több a sávváltásoknál, vagy a kereszteződésekben az impulzus szám a 
megengedettnél, a kialakult átlagos eredőnél, akkor az áteresztett forgalom fékezettebbé, 
lassítottabbá válik, és ilyenkor gyakran helyreáll az alacsonyabb impulzus, baleset arány. 
Ilyenkor csökken a kereszteződésekre, és a forgalmat irányítókra ható életnyomás, a térrész 
nyugodtabban működővé, megbízhatóbbá válik, amelytől az áthaladók és az irányítók 
feszültségei is lecsökkennek, az átáramlás ismét felgyorsul, és a környezet hője elvezetődik, a 
térrész ekkor egy kicsit megnyugszik és lehűl. Ha mégis több közlekedési impulzus, baleset 
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alakul ki a kialakult szabályokat kellően meg nem tartók vétlen, vagy vétkes mulasztása miatt, 
akkor a lelassuló forgalmat azonnal más sávokra terelik, és bár ezzel csökken az áteresztő 
képesség, ilyenkor a közlekedésben és a forgalomirányításban résztvevőknél a külső (más 
környezeti) haladáshoz képest a belső eseményrendje, a gondolkodása, a megértése, a saját 
rendszeridő felgyorsul. A csúcsforgalmi időszakokban, a hétvégeken ismét megváltozik a 
jellemzően egymással az időben eredő szimmetriával rendelkező, de lokálisan reggel vagy 
délután nem egyenlő irány méretű forgalom, és vagy kifelé, vagy befelé többletáramlási igény 
alakul ki. Ha a körforgalmaknál több szabad pályát, sávcsatornát biztosítunk a nagyobb 
forgalom miatt a szükséges irányokba, akkor ezt csak azon az áron tehetjük meg, hogy eközben 
leszűkítjük az ellenirányú sávok számát és áteresztő képességét, amely a megszokott irányokba 
állandó helyzetértékelést nem végző, túl rutinszerűen közlekedőkre veszélyhelyzetet növelően 
hat. A saját ösztöneikben a forgalom változásánál, a szervezettségénél jobban megbízók gyakran 
kerülnek ilyenkor impulzus veszélybe, és sok esetben az egymás elől megfelelő kitérés helyett, a 
szemből szabályosabban érkezőknek hajtanak, amelyből végzetes átalakulások, nagyobb 
impulzusok, és a közlekedők egy részének a visszafejlődése alakulhat ki. Egyrészt ilyenkor 
csökken a terület áteresztő képessége, pillanatok alatt duzzanat, a balesetről nem értesültek 
változatlanul továbbhaladása miatt forgalomtorlódás, és a követési távolságokat nem megfelelően 
betartók, a túl gyorsan haladóknál gyakran tömeges impulzus, tömegkarambol alakul ki. A 
nemfigyelők és a vétlenek is visszavetődnek az időben, az anyagi lehetőségeik csökkennek. 
 
Térjünk vissza a csúcsforgalmi időszakokról, az alacsonyabb forgalmú nyugalmi időszakokra. 
Az emberi testhelyzet, alvás közben gyakran az éppen szükséges ideális alakot veszi fel, és a 
szervezet lineáris közlekedési csatornái ilyenkor egymásra merőlegesen és egyenlő 
lehetőségeket biztosítva csatlakoznak a körforgalmakhoz. A következő ábrán bemutatásra kerül 
a statisztikai eredőjében általános alvási, nyugalmi testhelyzet. Később bemutatásra és 
kiemelésre kerül a tanított példa szerinti boka és térdkereszteződés nyugalmi testhelyzete. 

Az autópályák és a lábszár sokcsatornás izomkötegei azonban a bokaizületeknél leszűkülnek, a nagy 
településektől távol lévő kisvárosok felé már csak autóutakon halad a szétágazó forgalom. Ha az 
autópályák, vagy a bokánál lévő utolsó nagy körforgalmi csomópontnál a kinyújtott lábfej egyenes 
irányban engedi tovább a közlekedést, akkor a hazatérők nem nagyon lassítva kihasználják a 
zöldhullámot, és a fék helyett gyakran a gázra lépnek, és a nagyforgalmú kereszteződésben már meg sem 
állnak. 

Alvás, nyugalmi helyzetben, az ember szervezettségű 
testbe és lélekbe épülő szervezett közösség főbb 
körforgalmi kereszteződéseit összekötő közlekedési 
csatornák az izomrost és idegpályák jellemzően 
merőlegesen, a legbiztonságosabb elkerülést lehetővé 
tevő eltérő szintű kereszteződésekben csatlakoznak 
be a forgalmi kereszteződésnek tekinthető, boka, térd, 
könyök, váll és csípő melegfúziósabb eredőjű 
izületeknél. A szabadabb, de, sárgán villogó veszélyt  

jelző kereszteződéseknél ekkor kevésbé irányított, a természetes ritmusában engedett a szokásosnál 
kisebb forgalom, egymásra figyelő közlekedőnknél, baleset és impulzusmentesebb, az átlagosnál 
alacsonyabb hőmérsékletű, nem nagyon torlódó közlekedést, átáramlást tesz lehetővé. Az 
egyenesebb, hosszabb, gyorsabb közlekedést lehetővé tevő lineáris rendezettségű pályaszakaszokon, 
a lábszár izomsejtjeiben és a rostjaikban felgyorsuló áramlás, a merőleges kereszteződéseknél és a 
körforgalmi csomópontoknál megfelelően lelassul, elterelődve részben kikerüli a keresztező 
forgalmat, és részben a kisebb lakosságsűrűségű települések, a végek felé sorolt falvak, az újjak felé 
terelődve megritkul a forgalom. Ahhoz azonban hogy a csomópont ne haljon el, a lokális veszteséget 
állandóan kipótló energiára van szüksége, tehát az áthaladás közben megfelelő hatásoknak, 
következményeknek helyben kell maradni, a lokális rész működését kell segíteni. 

24. ábra 
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talpak felé szabadabbá váló kereszteződésben, hanem szabad utat kapva, túlgyorsulva kiáramlik 
az éppen kevésbé domináns, ezért nem látható szomszédos környezet felé. Az közlekedők és az 
áruszállítások, az energiaszállítások túlgyorsulása esetén, az adott térbeli településen forgalmi 
csomóponton (közlekedési pihenőn) áthaladó hatásokban túl kevés helyi esemény, impulzus 
alakul ki, ezért az itteni eseményekből, pontosabban az események elmaradásából, a parkolóban, 
és a parkoló moteljében, bárjában dolgozó örömlányoknak kevesebb vendége lesz, ezért az 
eseménytelen forgalmú éjszakának sokkal kevesebb következmény hatása, utódja marad vissza.  
Ha túl kevés az impulzus, a helyben maradó hatás, akkor a csomópontra szakosodók, az ebből és 
ott élők kevesebb energiához, hatásokhoz jutnak, ezért egyre többen az el és a kiáramlókhoz 
csatlakozva elhagyják a megélhetésüket nem megfelelően biztosító térrészt, és a 
kereszteződésből élő település, a korábban megfelelő forgalmú csomópont idővel 
elnéptelenedik. Ezzel romlik a lábfej és a bokatájék állapota, az utolsó autóspihenő gazdasági 
válságba kerül, elöregszik, és kihalásra ítéltetik, egyre merevebbé válik. 
A lábfej megfeszítésének azonban más következménye is kialakul, mivel a hatásváltozások is 
együtt járó párban járnak. Ha a lineáris rendezettségű részecskék, az átáramlók és a szállítók 
nagyon felgyorsulnak, és ettől a lábfejek, a falvak felé terelődő keresztirányú forgalom nagyon 
lecsökken, a helyi impulzus szám és az életnyomás azonnal leesik. Mivel az egyenes irányt 
teljesen áteresztő, túl rendezetté váló kereszteződésben nem alakulnak ki balesetek, az eddig 
ebből élők munka és jövedelem, energia nélkül maradnak, ami és a felgyorsuló forgalom 
hatására a környezet lehűl, az életnyomást fenntartó, helyben átadódó energia utánpótlás 
hiányában a vádli izomkötege a lehűléstől, a kevesebb impulzustól össze és görcsbe rándul. 
Ilyenkor fájdalmas görcsbe rándul az alsó lábszár, mert a rugalmas változáshoz szükséges 
energia és az impulzus energiaszint hirtelen leesik, és hiába ad később vissza a központi elvonás 
később pótolt, vagy csak ígért energiákat, a helyi állapot és a sejtek sérülése már megtörtént, a 
bizalom, a forgalmat és az életáramlást rosszul szervezőkben, és az energia és megélhetés nélkül 
maradókban meginog. Ha még nem visszafordíthatatlan a folyamat, akkor a szervezet, az 
átáramlás lehetőségét lecsökkentve máshonnan átirányít az energiából, hogy a helyben maradó 
hatások megfelelően fenntarthassák a nagyobb szervezettség számára fontos állapotokat. 

Az egymásra merőleges, nem változó, nyugalmi időszakú bokatájon az alsó lábszár lineáris 
rendezettségű izomkötegeiben felgyorsuló átlagos részecskék, a bokához érve lelassulnak, 
rendezett melegfúziósabb körforgalomba terelődnek, amelynél a leágazások lehetővé teszik a 
lábujjak felé lévő vidéki utak felé a rátérést, és a kisebb forgalmú és áteresztő képességű 
közlekedési csatornákon az otthont jelentő falvakba hazatérést, vagy és az onnan pihenten 
elindulóknak a forgalmasabb települések felé haladását. 25. ábra 

Körforgalmi 
kereszteződés 
felüljáró csomópont  

             Alvás közben, 
         nyugalmi helyzetben 

     kiszámítható, egymáshoz képest merőleges  
kereszteződések megfelelően fékezik a forgalmat,  

       némi torlódást okoznak, de ha a forgalomirányító lélek  
megfelelően a helyén és a helyzet magaslatán van, akkor a váltakozó ritmusú 
forgalom az eredőjében megfelelően áramolhat. Ha azonban alvás közben a lábát 
egy nyújtózkodáskor nagyon kinyújtó személy egyenesre nyújtva nagyon megfeszíti a 
lábfejét, akkor az addig merőleges és megfelelően fékezett átmenő forgalom nem lassul le a 
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Ilyenkor behajlik a comb, a térd és a visszahúzott lábfej lelassítja, ha kell, lezárja a túlgyorsult 
energiaáramlás útját, az energiahiányossá vált csatornákba tereli el a forgalmat, és ezzel 
gyengül, majd elmúlik a helyi hiány kialakult állapotát jelző hidegfúziós görcs. A terelés, a 
változtatás azonban plusz energiát igényel, amelyet ilyenkor más, megfelelően működő 
térrészből, szervezeti részből kell elvonni, amely miatt időben jobban váltakozó, kevésbé 
kiegyenlített, esetleg csak veszteségesebben fenntartható szervezettség alakul ki. 
 
A Tao útja című Aspektus könyvben már bemutatásra került, a csontok izületeinek, a 
melegfúziós körforgalmi térrészeknek a szerkezete, amely bármely más, a csontokkal és az 
izületekkel foglalkozó orvosi, sebészeti, vagy szervezetet bemutató könyvekben is megtalálható, 
de a forgók és izületek valódi szerepe és működése csak most vált ismertebbé, megérthetőbbé. 
Ha megfelelően helyén vannak a forgalmat irányító szervezők, a szükséges anyagok (Pl. 
magnézium, (magnezit B6), és eszközök, és a forgalmat felügyelő lélek megfelelően figyel a 
munkájára, akkor a vétlen nyújtózkodás, a forgalom meggondolatlan felgyorsulása, az életterület 
energia nélkül hagyása, azaz a lábszár görcse nem alakulhat ki. 
Míg korábban, annak érdekében, hogy az egymás mellett és együttfejlődő települések között a 
megfelelő hatásáramlás a szükséges mértékű energia átáramlást, és a szomszédos falvak 
legényeinek a leányokhoz átjárását is fenntarthassák, ezzel a szükséges genetikai keveredés és a 
megfelelő arányú, a békés egymás mellett élést biztosító vegyi keveredés szükséges aránya 
fennmaradjon, a kétirányú közlekedést lehetővé tevő utakat átvezették, azokkal összekötötték az 
élet településeit. Később, a már túl terhes forgalomnövekedés miatt, az áthaladó forgalmat előbb 
megfelelően áttekinthető kereszteződésekkel segítették, majd járdaszigetekkel is lassítva, a 
nagyobb forgalmú helyeken, a települések előtt körforgalomba terelték. Bár a keveredés és az 
impulzusok száma felgyorsult, az élet pezsdülőbbé vált, a beáramlás és a kiáramlás egyensúlya, 
az eláramlók és a visszajövők, az energiát el és a visszaszállítók egyensúlya a kétdimenziós 
felületeknél még megfelelően biztosítható volt. Amikor azonban az adott település, 
(kereszteződés) túlnépesedett, a túl nagy forgalom egyre gyakrabban háromdimenziós irányba is 
kiterjedővé vált, azaz az életsíkon és az élőrétegben egymással már nem csak szándékos impulzusokba kerülők 
egy része a balesetekben felbomlott, visszafejlődött, akkor a helyi vezetők átmenő forgalom 
elterelődése mellett döntöttek. Az élet mindig hajlamos a túlzásra, a döntés előtti átgondolás, a 
stációk betartásának, fontosságának az elhanyagolására, ezért gyakran megesett, hogy olyan 
sikeresen terelték el a forgalmat a kisebb falvak, települések, kereszteződéseitől, hogy az egyre 
gyorsabb áramlást lehetővé tevő autópályák, autóutak már elkerülték az ezzel elsorvadásra és 
kihalásra, ítélt, jutott, a szükséges impulzusszám és energia nélkül maradt településeket. Amikor 
az átmenő forgalom nagyon felgyorsul, hidegfúziós és impulzusban, energia leadásban 
hiányosabb térrészt alakít ki, amelyben az addig a megfelelően működő életkereszteződésben 
élők, egyre kevesebb helyben maradó, közvetlen energiához jutottak. Ha e települések 
felszámolódnak, akkor a városok túlnépesednek, és a térbeli egyenletes életeloszlás eredője 
romlik. Ilyenkor az addig egyenletes település lélekelosztás megbomlik, és csomósodás alakul 
ki. A centrálisan egyre nagyobb áramlás sűrűségű melegfúzióssá váló centrumok hamarosan 
túlnépesednek, miközben a köztes térrészek energiahiányossá, túl rendezetté, túl hideggé válva, 
elöregednek, elnéptelenednek, majd kihalnak. Ilyen differenciált állapot alakul ki a csillagokkal 
és bolygókkal túlcentralizált melegfúziós térrészek és a köztes, hidegfúziósabb, rendezettebb 
áramlású, de sokkal kevesebb impulzust létrehozó, Kozmoszként, üresebb térként ismert 
környezetben. Ez nem sokkal üresebb tér, csak szabályosabb, és a tágasabb térrészben sokkal 
rendezettebb az életáramlás, amelyben kellően tágas közlekedési csatornákon, kozmoszi DNS 
pályákon áramlik a rendezetten közlekedő kisebb – nagyobb, anyagokat és anyagokat 
feldolgozó, hatásokat keltő részecskék szállító egységei. Bár a városokból, csillagokból kiszorult 
szegényebbek, kisebb energiaszintű, kisebb tömegszámú családok itt is élnek, de ezek térbeli 
sűrűsége nem éri el az általunk elért vizuális felbontó képességet. 
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Az élet megfelelően váltakozó, egymással eredő egyensúlyban lévő, meleg és hidegfúziós 
szervezetei, tehát megfelelően lassítják, vagy gyorsítják az életet, ezzel élénkebb életet és 
nagyobb impulzus sűrűséget visznek az éppen elhaló végeknek tekinthető kisebb egyedsűrűségű 
térrészekbe. A túlnépesedet, már melegfúziósan, túl nagy életnyomással áramló életet, a 
szükséges időben és helyen a kívánt irányokba elterelve, nagyobb életfelületre szétterítve a 
szerveződési településeket fenntartják az élet szervezettségének az egymásra is figyelő 
egyensúlyát, az idő szimmetriáját. 
 
 
 
 
 
Az emberi szervezet végtagjainak az áramlási rendszere: 
 
A lábak és a kezek alváskor 90 fokban behajlítása kevesebb belső kölcsönhatással járó belső 
áramlási lehetőséget, rendeződés helyreállító lehetőséget enged, amelynél, miként a nappal 
zsúfolt városokban, este szabadabbá és áttekinthetőbbé válnak a közlekedési kereszteződések. 
A láb alvás közben megfeszített kinyújtásakor, a térd alatti rétegek és a térd feletti rétegek 
egymással szemben ható áramlási lehetősége parallel irányúvá, és ezzel az eredőjében 
rendezettebbé válik, ezért jelentősen csökken a láb térdizületében az impulzusok, az 
elfolyósodók száma. Ebben az állapotban nem keletkezik izületi folyadék, viszont a láb a 
lecsökkent impulzusszám hiánya miatt a hidegfúziós eredőbe átkapcsolástól megmerevedhet, 
görcsbe rándulhat. Fokozottan gyorsan alakulhat ki a hidegfúziós eredő, ha az alsó lábszárra 
általában merőleges lábfej keresztirányú áramlási rendszere hirtelen megváltozik. Amíg a 
merőlegeshez közeli állapotban van a lábszár és a lábfej, addig éppen a szükséges átlagos 
impulzusarány alakul ki, amely fenntartja a mozgáshoz éppen szükséges izületi folyadékkal telt 
állapotot, azaz az elfolyósodók aránya éppen eléri a mindenkor szükségeset. Ha azonban 
nyugalmi helyzetben, alvás közben, amikor a láb többi része éppen hidegfúziós nyugalmi 
eredőben pihen, hirtelen balett állásnak megfelelően kinyújtjuk a lábfejünk, az mintegy 
meghosszabbítja a lábak azonos áramlásirányú lehetőségét, akkor a bokáénál a kisebb, de még 
éppen elégséges kölcsönható képességű keresztállapot hirtelen, az áramlási rendezettség azonos 
iránya miatt túl alacsony impulzusszámúvá válik. Ez lehetővé teszi, hogy a lábfej forgóiban a 
melegfúziós bokaközpont felé áramló részecskék elkerüljék a tisztítótüzet, azaz az inszallagokon 
kikerülve a keresztirányban áramlókat folytassák a megkezdett irányban az áramlást, és ezzel 
lecsökken e testrész, térrésznek a szükségeshez képest legalább minimális (elégséges) impulzus 
aránya. A már amúgy is (alvás közben) hidegfúziós eredőjű lábban ilyenkor a minimális 
impulzusmennyiség alá esik a kölcsönhatás aránya, és ez miatt a hőenergiával nem jól ellátott 
izomköteg hirtelen lehűl, a köteget alkotó izomrostok, sejtek összehúzódnak, amitől az 
izomköteg összerándul, fájdalmas görcsbe merevedik. E görcsös fájdalmas állapot azonnal 
felébreszti az álmában túl nagyot-nyújtózót, amely azonnal változtat a láb állásán, elkezdi 
megmasszírozni, vagy és tudat alatt a magasabb impulzus sűrűséget lehetővé tevő állapotba 
igazítja. Ha azonban egy testrész, térrész a túl kevés impulzus miatt nagyon hidegfúzióssá válik 
és lehűl, a görcsöt okozó izomsokkos állapot, a beszűkült energiacsatornák, a lezáródó 
hajszálerek miatt nem oldódik fel azonnal. Ilyenkor külső forrásból kell kíméletesen meleget, 
energiát szállítani a szükséges helyen a nem tervezett, az életet megnehezítő összehúzódást, 
életgörcsöt feloldani. A hirtelen és kívülről túl gyorsan felmelegítendő testrész, miként a 
fagyásos testrészeknél, előbb külső rétegekben megnő a nyomás, ez viszont még jobban elzárja 
a belső részek felé áramló energia lehetőségeit. Ekkor csak nagyobb áthatolóképességű, fiatal 
kis részecskék segíthetnek, amelyek képesek behatolni a sejtek, szervek belsejébe, és belülről 
oldják fel a hő és impulzushiány miatti görcsöt. A hirtelen túl nagy belülről melegítés, azonban a 
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még külső, lemerevedett részek rugalmas tágulási lehetősége nélkül, könnyek kapilláris 
túlnyomást és szakadásokat okozhatnak, amikor a nagy belső nyomás kialakulása megszakítja a 
külső részek és a szállítócsatornák, az erek folytonosságát, együttműködését. A javítás, csak a 
teljes keresztmetszeten egyidejűleg megoldott, minden rétegben annak megfelelő be és áthatoló 
képességű részecskék anyag és hatáscseréjének az egyenletes és egyidejű fokozásával 
lehetséges. 
Ha csökken az impulzus sűrűség, és ezzel az áramlási csatornák nyomása, akkor a végtagi 
perifériák külső felületére kevés hőenergia kerül, a beszűkülő erek tovább rontják a 
hajszálerekkel ellátott területek energia ellátását, egymást generáló következmény alakulhat ki. 
Ezt a helyzetet többnyire megelőzheti, a szokásosnál nagyobb testi energia felhasználás, a 
kevesebb bevitel, a szervezete általános energiaháztartásának a szokásosnál nagyobb kimerítése.  
 
Ha egy vállalkozási, vagy állami szervezet merül le a szokásosnál erősebben, ha egy országnyi 
szervezetben kerül túl alacsony szintre az energia ellátása, ha a végek kapillárisaiba, - mert más 
külön csatornákban nagyon felgyorsul a rövidre zárt energiaáramlás - túl kevés energia 
áramlik, akkor hasonló analóg elosztási zavar alakul ki. Ilyenkor országrésznyi területek esnek 
ki a megfelelő energia ellátásból, és az energia és hatásforgalmában lefagyó életterek, mint a 
begörcsölő végtagok rosszul ellátott energiaforgalom esetén, - működésképtelenné válnak. 
Nem véletlen, hogy a legtöbb szervezet, alvás közben igyekszik olyan testhelyzetet felvenni, 
amelyben a karok és a lábak vagy megfelelően kinyújtottak, de nem kifeszítettek, elernyedtek, 
vagy és egymásra merőleges állásúak, kb. 90 fokban behajtottak, azaz a parallel áramlás után a 
lehető legkisebb kölcsönható képességű, a legnagyobb útidő nyitottságú (áttekinthetőbb) 
kereszteződésű testhelyzetet veszik fel. Az idősebb, vagy és sokkal többfélébb részecskékkel 
már telített szervezetek azonban sokkal rosszabb alvók, amelyekben már nem csak három nagy 
azonosságú generáció él, hanem a túl sokféle népesség, a Bábeli szindróma kialakulása miatt 
minden irányban áramló, minden testhelyzetben magasabb belső impulzus sűrűséget létrehozó a 
mikrovilág változása. Ez esetben az ilyen szervezet éjjel, pihenő állapotban is nyugtalan, nem 
elég mélyen alvó, magát nem kipihenő, a belső változássűrűségében sokkal aktívabb, fáradtan 
ébredő. Ha pedig egyre gyorsabban ketyeg a belső óra, akkor a már túl sokféleséget magában 
tartó szervezet sokkal hamarabb öregszik el nem tudja magát regenerálni, a túlspannolt élet 
pedig hamarabb kiégeti.  
A belsejükben állandó változásra késztetett cukorbetegek szervezete nem tartja be az idő rendjét, 
túl aktív, ezért állandóan differenciál, éjjel is termel erős és energiában gazdag, a szervezetből a 
feleslege esetén eltávolítandó alszervezeteket. A differenciálódás következtében a sejtcentrumok 
magasabb impulzus sűrűségben változnak, izgalmas és tartalmas éjszakai élet folyik, de ettől az 
állandó életviteltől, a szervezetek idő előtt kimerülnek. Vagy folyamatosan kell pótolni a 
bevitelt, és engedni a túlgazdagodott részecskék rendszeres eltávozását. A cukorürítés nem, 
betegség, hanem egy kialakult belső állapot következménye, vagy növelni kell a 
rendfenntartó számát, hatékonyságát, amely több és a helyzet magaslatán lévő rendőrt, 
rendfenntartót, a cukorürítést leszabályozó inzulint igényel. Ha a szervezet megfelelően diétázik, 
és alacsony szinten tartja az energia bevitelét, az életnyomását, akkor az átáramló energia, a 
cukor kibocsátás is szükségszerűen csökken, de az alacsony energiaszinten tartott szervezet 
cselekvőképessége is súlyosan redukálódik. Nem megoldás az energia bevitel erős korlátozása, a 
túl erős diéta, mert a cukormegvonás nem azokat a részecskéket érinti, akik egész éjjel 
dorbézolva felverik a környéket, hanem az elvont energiák miatt éppen a legszegényebbeknek 
főhet a fejük, hogy mit tegyenek holnap a család asztalára. Ha egy szervezetnek a családja 
eltartásához, az életben való küzdelemhez több energiát kell leadnia, ha ezért állandóan 
magasabb fordulatszámon kell járnia, akkor a kalória visszafogás, és a kibocsátás csökkentés, az 
életerőt csökkentő kísérletek, az inzulinadás nem végleges megoldás.  Ahhoz, hogy egy a 
szükségesnél magasabb fordulatszámon működő, felpörgött cukorürítő, vagy nagy belső 
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nyomású szervezetet megfelelő állapotra visszahozzunk, meg kell érteni az adott szervezet 
pörgésének, nyomásának az okát, és csak ez után lehet meghatározni azt a diagnózist, amely 
később a megfelelőbb kezeléshez vezethet. Ez azonban a beteg szervezet nélkül nem megy. 
Hiába akarnak az autószerelők megjavítani egy általuk ismeretlen, de elromlott autót, ha nem ismerik 
annak a sajátosságait, az egyéni szokásait, a probléma előzményeit és viselkedéseit, reakcióit. A kocsival 
közlekedő sofőr, aki nap, mint nap megtapasztalja az átlagos, és az ettől eltérő állapotokat, aki szegről, 
végről részletesen ismeri a technikai ionos szervezeti részének a viselt dolgait, általában egy idő után 
már a legkisebb eltéréskor, a rendellenesség észlelésekor azonnal tudja, hogy hová kell nyúlni, hol a 
baj. Ideje lenne a gyógyításban és az orvostudományban megfelelően bevonni együttműködő, 
észlelő, a szervezetét ismerő félként fogadni a beteget.  
 
A beteg nélkül gyógyítani akaró orvosnak szinte esélye sincs, hogy az adott szervezet állandó 
üzemképességének és jellegzetességeinek, az előzmények ismerete nélkül, helyes diagnózist 
állítson fel, hogy elég információt kapjon, hogy az általa észlelt dolog, az adott szervezetben 
rendellenesség, vagy a rendszer részének tekinthető normál zörej. Némely szervezetben az 
állandó magasabb vérnyomás, mert csak így működik megfelelően a gépezet, másikban pedig a 
magasabb átmenő forgalom a normál állapot. Ne akarjuk egy Budapest nagyságrendű, 
forgalomsűrűségű város forgalmát visszaszorítani egy kisváros szintjére azzal az észleléssel, 
hogy itt túl gyors az átmenő forgalom. Márpedig a betegre figyelés nélkül az átmenő energiát 
visszafogni akaró orvos éppen ezt teszi. Megpróbált több lámpát, több rendőrt 
(forgalomszabályzó inzulint) beállítani az átáramlás megfékezésébe, de a szervezet 
energiaáramlásának a sikeres lelassításával elrontja az addig jól ellátott perifériák ellátását is. Ha 
egy gyors forgalomhoz szokott szervezetben viszonylag hirtelen lecsökkentjük az átáramlás 
sebességét, az első, ami kialakul a belső torlódás, majd a forgalom lassulása miatt a kisboltokba 
nem ér oda a tej és a kenyér. Ez miatt nem kerül időben reggeli a családok asztalára, és a 
munkaképes dolgozók nem mennek idejében dolgozni, vagy éhesen indulnak munkába. Az éhes 
dolgozó nem jól teljesít, máshol, a has sikeresebb megtömésén jár az esze. Bár kétségtelen, hogy 
a forgalomlassítás is valamely eredményre vezet, és mint mindennek, a hátrányai mellett minden 
változásnak mindig vannak előnyei is, tehát a változó szervezetben az átalakulás részben jó, 
máshol rosszabb következményeket hoz létre. 
 
Ha helyesen akarja egy orvos megoldani a hozzá forduló ,,beteg,, életviteli zavarát, előbb 
információs szinten, az első stációnál meg kell ismernie a beteg kialakult állapotát, 
érzéseit, észleléseit, szokásait, életvitelét, és mielőtt a fizikai valóságban bármit változtatna 
annak az állapotán. A tudatban, kisebb szinten, még nem módosuló következmények 
kialakulása előtt át kell a ,,beteggel,, együtt gondolnia, hogy a tervezett intézkedés, mivel 
mit tesz, azaz várhatóan hol és miben ronthat, és miben érhető el esetleges javulás, és a 
kialakuló eredő lényegében már következmény.  
 
Az előre legalább vélelmezhetően megismerhető két következmény csoportot nemcsak a beteg 
állapotváltozásának a függvényében, hanem a környezetének okozott hatásaiban is meg kell 
szemlélni, hogy a lecsökkenő aktivitású ember el tudja e látni a változás után a környezete, a 
vállalkozása, a családja által továbbra is elvárt fokozott tempót? 
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A pillangók és a madarak repülési lehetősége: 
 
A fejezet arról szól, hogy a repülni képes szervezetek, - mint az emberi lábfej - több és 
egymáshoz képest változtatható szögállású szimmetriasíkokkal rendelkeznek. A madaraknál, pl. 
az egyik fő szimmetriasík a két láb között a mellcsont irányában a kakasoknál a 
keresztszimmetria a taraj felé folytatódik, amelyre merőlegesen szimmetrikus alakzatban alakul 
ki a két réteg által időben párhuzamosan, de tükrösen felépített szervezet. A madaraknál a 
függőleges irányú szimmetriasíkot kiegészíti kettő a repülésben fontossá váló, változtatható 
szimmetriasík, amelyek a szárnyak vonalában, alaphelyzetben a testre simulók, és a belső 
köráramlásokat segítik. Ha a madár, vagy egy szárnyakkal rendelkező rovar, pl. egy pillangó 
repülni készül, az egymásra merőleges, szent kereszt állásban semleges szárnyak szimmetria 
felületeinek az áramlási rendezettségét és a kiterjesztését megváltoztatják. Amíg a testhez simul, 
vagy és egymáshoz képest éppen merőleges állású a két egymást követő (test főirányára 
merőleges rendezettségű szárnyat építő) generáció szimmetriasíkja, addig alacsony a belső 
kölcsönhatás, az impulzus sűrűség a szervezetben, azaz a viszonylag nyugalmi állapot lehetővé 
tesz más irányú tevékenységet, fogyasztást, szaporodást stb. Ha azonban a szervezet repülésre 
készül, ez esetben nagyobb erőkifejtés érdekében a belső impulzus sűrűséget nagyon 
megváltoztatja. A két, a szárnyakban egyszerre mozgatott szimmetriasík, egymáshoz és a fő 
függőleges szimmetriasíkhoz képesti szögállását változtató, azaz a szárnyait, le és fel csapkodó 
szervezet a szárnyak szögállásának a változtatásával, a belső kölcsönható képesség arányait, 
azaz a szervezetben élő részecske közösség által elfoglalt térrész impulzus sűrűségét 
szabályozza. Ha egymáshoz képest az azonos, paralel irányúról megváltozó 15- 45 fok 
szárnyállású, szimmetriaszöget zárnak be a szárnyak, akkor a szent kereszt megváltozásával 
megváltoztatják a szervezett térben a szimmetriasíkokon és azok körül áramló részecskék 
egymáshoz viszonyított áramlási irányát, a rendezettség arányát és a kiszámíthatóság állapotát, 
és ezzel a kölcsönható képességét. A korábban lineáris, továbbra is a megszokott irányban 
áramló részecskék, az új élethelyzetben nem várt életakadályokba, egymásba ütköznek, ezzel 
jelentősen megnő a (statisztikai) változás sűrűség, és az éppen egymáshoz viszonyítva magas 
kölcsönható képességű sejtekben a lokális életnyomás. Ez kitágulást és a halmozódással az 
éppen szükséges izmok táguló-összehúzódó periodikáját váltja ki, miközben a jellemzően lefelé 
kibocsátott, irányított fiatal részecskék árama a tollvégeken kiáramolva kiterjeszti a szárnyakat 
is meghosszabbító szimmetriasík méretét. Amikor a már új élethelyzetet, életáramlási irányt 
megszokó sejtek részecskéinek egy része már óvatosabbá válik, akkor másik csoportnál 
változnak meg az életáramlási, kereszteződési pályák egymáshoz képest kölcsönhatási 
lehetőségei, és más rétegek húzódnak össze, miközben a már feszített állapotban nem szükséges 
sejtek kitágulnak, elernyednek. Ez a megfelelően szabályozott folyamat a szárnak le és fel 
csapkodásához, az életáramlási pályák, lehetőségek egymáshoz képesti megváltozásához vezet. 
Ráadásul, ami az átlagos sejteknek még alkalmazkodó-képes állapotváltozás, az a náluk kisebb 
szinten élőknek hatalmas életvihar, amelyben vagy azonnali bomlást és kitágulást melegfúziós 
szétáramló rendezettség növelési következményt, vagy hirtelen összehúzódást és hidegfúziós, 
egymás felé áramló, összehúzódás felé fejlődő rendezettségnövekedési következményt, 
evolúciós ciklust élnek át. 
Amikor nagyobb impulzus sűrűséget alakítanak ki a szervezetben, a madarak a pillangók, a 
repülni képes szervezetek belső hőmérséklete, és a kibocsátott részecskék tervezett és a közös 
tudat által rendezett irányba kiáramlási mennyisége is megnövekszik, és a tollakkal, a 
szárnyakon lévő bolyhokkal, pihékkel lefelé terelt részecskék, reakció elven elrugaszkodnak a 
madár testében lévő szimmetria síkoktól, a tollakban haladó füzérpályákról. A lefelé és hátrafelé 
elrugaszkodó reakció erő, (kifelé ellökődő részecskehullámok) periodikus emelő és toló erőt 
adnak a szervezetnek, amitől a saját részecskéire fogékony madár, vagy és pillangó a megfelelő 
rendezettségű reakció erő hatására, a környezettel reakcióképes auráját maga alá lökve az 
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ellökött kinetikai erő hatására felemelkedik, és előre repül. A madár mégsem veszti el az aurával 
és a szárnyakkal, közel merőleges eredő irányban ellökött részecskéit, hiszen azok a levegőben 
lévő közeg részecskéivel kölcsönható lehetőségben ütközve újabb impulzusokat és másodlagos, 
visszatérítő és emelő erőt hoznak létre. A másodlagos, a környezet, ez esetben a levegő 
részecskéivel ütköző, ezen impulzusban lebomló, kisebb tömegűvé, de ezzel nagyobb áthatoló 
képességű, saját, gyorsabbá váló részecskék, statisztikai valószínűséggel a többségükben mindig 
visszamennek a saját élettérbe, ez esetben a madarakba, vagy a repülő rovarokba, és a 
becsapódáskor, amikor a lendületüket lefékező hazai szervezetben landolnak harmadlagos 
emelő-tolóerőt adnak. Bár a folyamatban állandó veszteség is keletkezik, ezt folyamatosan lehet 
pótolni a környezetben minden irányban áramló részecskék közül azoknak a kiválasztásával, 
akik a közös szekeret a megtervezett, kívánt irányba tolják.  A honnak számító élettér 
folyamatosan termeli, és a kellően megfelelő, közeli rendezettség fejlettségi eredőjű 
alszervezetek közül a saját rendezettségére alakítja, megtanítja az adott vonatkoztatási 
rendszerben érvényes szabályokra a befogadott idegen részecskéket. Az életprogramban ezek 
kiképzést, és eredő ösztönös ismerteket kapnak, hogy a befogadó szervezetekben mikor 
miképpen kell változniuk, cselekedniük. Az újoncokkal azonban rendszeresen baj van, a 
rendezettségük nehezen illeszkedik a már kialakult közösségekéhez. A családokban a fiatalok, 
az utódok, az országnyi szervezetekben a környezetből befogadott kisebbségek az újoncok, akik 
még kevésbé ismerik a kialakult életáramlás rendjét.  A Föld és a bioszféra rétegrendjében e 
kisebbségekbe beépülő, a lokális környezetben, a többségben lévőkhöz képest rendezetlen 
szervezetekkel mindig baj van. Sokkal nehezebb őket a szükséges rendezettségre átnevelni, mert 
miközben az átnevelők a szükséges ,,jobbra,, megtanítják őket, közben a nevelők is rosszabb 
eredőre kerülnek. Az eltérő környezetből, idegenből, más élőrétegekből származó, a nekik 
idegen helyen kisebbségbe kerülő, de egymással nagyobb azonosságú szervezetekbe épülő 
részecskék, alszervezetek miközben ápolják a hagyományaikat, rendszeresen összeütközésbe 
kerülnek a környezet eltérő hagyományaival, szabályaival. Minél nagyobb a másság, az 
idegenség, az áramlási és a tudati rendezettségi eredő eltérés, annál nagyobb az állandó 
konfliktus lehetősége. Ráadásul szinte mindegy, hogy az új élőrétegben kisebbségbe kerülők, 
belső és gyorsabban változó, a tudatában már kiégett, a túl gyors változásban részben 
elszenesedett, megbarnult erős mikrovilágból, vagy külső és lassabban fejlődő, de tudatosabb, 
rendezettebb, számítóbb környezetből származnak.  A tudatban fejlettebb cionista intellektuel 
éppen úgy a saját fajával, alfajával, a nagyobb azonosságúakkal csoportosuló kisebbségi réteget 
hoz létre, mint a kifelé áramlók tudatlanabbá vált erőben és lendületben fejlettebb roma rétegei. 
Azonban e rétegek egymáshoz is kötődnek, hiszen a korábbi átlagos állapotukban egymásról 
rugaszkodva fejlődtek a jelen állapotukra, csak az egyik befelé, az élet sűrűje felé rugaszkodott 
el a másik már ott lévőt, kiégettet kilökve az élet külső, leszakadó peremére. 
 
A madaraknál és a repülésre képes szervezeteknél, legyen az az ember által létrehozott 
repülőgép, kolibri, sólyom, fecske vagy lepke, vagy a repülési lehetőségébe eddig nem 
meghatározható nehéz testű rovar, közös az a hatás, hogy valamennyinek a repülési irányához 
képest hátrafelé elrúgott, leszakadó részekék reakciós erejére, és őket lefékező reakciós közeg 
hatására van szükség a repülőképes állapot megtartásához. Azonban míg az ember által készített 
gépeknek a leszakadó részecskéi rossz hatásfokúak, nagyon sokan elvesznek, ezért a teljes 
hajtóanyag készleltet állandóan kell pótolni, addig a sokkal magasabb hatásfokú élőbb, 
életpiramisba épült szervezetek részecskéi többségükben visszatérők, ráadásul másod és 
harmadlagos tolóerőt is adnak, ráadásul az elveszük az izotróp, nagy azonosságú környezetből 
állandóan pótolhatók. A tollak pihéinek és a szőrszálaknak a végén, a szárnyak 
szimmetriasíkjában kiszóródó részecskék egy nem látható uszályt, szimmetriasíkokat és sikló 
felületeket képező lamináris síkot, siklóernyőt hoznak létre, amelyen a madarak és a repülni 
képes, a lefelé és hátrafelé reakcióképes részecskéket kibocsátó szervezetek a bolygónk körüli 
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kellően sűrűs közegben, a levegőként ismert gázkeveréken, részecskefelhőkön siklani, vagy 
felemelkedni is képesek. Amikor a repülni képes szervezet, a saját szimmetriasíkjait, amely a 
szárnyak vonalában és a függőleges metszeti síkban, egymásra merőlegesen legalább a három 
egymásra merőleges főirány felé kiterjesztésben van egymáshoz és a környezeti 
szimmetriafelületekhez képest megváltoztatják, ezzel megváltoztatják a szervezet központjának 
a közelében kialakult időrendet, azaz az impulzusok számát és arányát. Ha a szervezet alatt 
megváltozik az impulzusok mennyisége, akkor a növekvő mennyiségű impulzus alsó kitáguló 
hullámot, és ezzel emelő erőt indikál, amely lefelé is hatva a szimmetria felület alatt, alul is 
besűríti, nagyobb nyomásúvá, légpárnává teszi a térrészt. Ha a két egymáshoz képest is 
elmozdítható szárnyak szimmetriasíkjait, amely a szárnyfelület és a tollak, a pihék irányába 
meghosszabbított, de általunk a mi felbontóképességünkön nem észlelhető siklófelületet biztosít, 
egymáshoz képesti szögállását (mint a hadvezér a szárnycsapatok karéját) megváltoztatja a szervezet, 
akkor nemcsak a támaszkodó felületeknek a környezeti szimmetria felületekhez képesti 
kölcsönhatás lehetőségét, hanem az egymáshoz képesti kölcsönhatás mennyiségét is módosítják. 
Amikor a két szárny, az egymással paralel szimmetriasíkja kisebb 15-45 fok közötti 
szárnyállásba kerül, a bal és a jobb szimmetriasíkokon áramló részecskék egy része egymással 
nagyobb áramlási, a másik része egymással nagyobb kölcsönhatási lehetőségbe, impulzusállásba 
és szaporodási lehetőségbe kerül. Ahol az azonos irányú együttáramlás alakul ki, ott lehűlés és 
nyomáscsökkenés, gyorsabb áramlás alakul ki, ezért az a felület alacsonyabb térrész nyomásúvá 
válik, míg a magasabb impulzus sűrűségbe kerülő, ezért növekvő életnyomású térrészben 
kitágulás és emelő erő fejlődik ki. Erre a nagyobb térnyomású légpárna rétegre már rá tud 
támaszkodni a repülő szervezet, el tud róla előre és felfelé rugaszkodni, azaz a szervezeti 
központja által diktált, megváltoztatott rend szerint képessé válik a repülésre. 
 
 
Más: 
 
Az anyagi típusú szervezetekbe épülő élet első fő ütemében a hidegfúziós, az összefüggéseket 
felismerő és alkalmazó együttműködő állapot a domináns, amely egyértelmű rendezettségi 
dominanciája mellett, képes a tudat és az érzés eltérő rendezettségi állapotait megfelelően 
összehangolni.  
 
A második fő ciklusban, az élet elbizonytalanodik, megosztódik, összetételt, életcélt és nemet 
(módszert) vált, de folyamatosan differenciálódik, ezért egyre nagyobb részecskesűrűségre 
centralizálódik, átmeneti rossz állapot után melegfúziós dominancia alakul ki. Amikor a 
hidegfúziós hatású dominancia véget ér, akkor a melegfúzióssá váló, a tudatban fejlettebb, de az 
érzéseikben elszegényedő szervezetek, a beépülő idegenek segítségével átveszik az irányítást, 
Ezt az állapotot éljük. Ez azonban egyre nagyobb életnyomást, és egyre rosszabb szervezetséget 
okoz, amely miatt az ilyen szervezetek nemcsak gyorsabb, nemlineárisan változó fejlődési 
időszakba kerülnek, hanem gyorsabban elöregednek, és a fogyasztás és a változás felgyorsul. Ez 
azonban egyre jobban növeli az impulzus sűrűséget. Ha a nagyokat és az idegeneket egymástól 
elszigetelő átlagos, neutrális részecskék száma, aránya nagyon megcsappan, akkor a közös térbe 
túl sok idegen, eltérő rendezettségű szervezet nem tartható meg, kaotikus állapotok alakulnak ki. 
 
Ha az izotróp környezetből beépült idegen alszervezetek kerülnek többségbe, az élet harmadik 
főütemében, akkor kialakul a Bábel szindróma, és a mások által alapított, eredetileg hidegfúziós, 
sikeresen együttműködő szervezet, egyre nagyobb máságúvá, összehangolatlan, szervezetlen 
szervezetté válik. Ez a mindenki, mindenki ellen állapot, lebontja az együttműködést, a bizalmat 
és az anyagot, elvonja az energiát, és az ilyen szervezet leépül, elhal, majd, mint anyagi 
szervezet lebomlik, megszűnik szervezett egységként, egymással összehangoltan, szervezetként 
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létezni. Ez az anyagi világban, a szervezetben működő adott energiaszintű, adott lélekszámú 
életfolyamat végét is jelenti, amely azonban nem eredményezi a halhatatlan érzéssekkel bíró 
részecskék halálát, csak a szervezetek egyre kisebb egységekre bomlását. Van azonban egy a 
téren és az időn át is vándorlóképes, DNS szintű állapot, amely akár olyan szállítóegységeknek 
is tekinthető, amelyekben a megismert mindenség különböző szervezeteiből szabályozott 
közlekedő rendszerrel változtatóképes, érzésekkel és tudattal is rendelkező részecskéket szállít 
az Univerzum különböző szervezeteiből, más, általuk még nem kellően megismert 
szervezetekbe, életterekbe. Ezek a részecskék lehetnek munkások, turisták, ügynökök, 
közlekedők és a távoli családjukat meglátogatók. A csillagnyi szervezetek között is már 
kimutatható DNS áramlás, lásd a Napra tekeredő DNS-t, már teljesen szervezett rendszerbe 
építette a kozmikus valóságot, csak az embert nevelő bolygónk, nem eléggé értelmes alfajai nem 
jutottak el a tudatfejlődésben ennek a megértéséhez. A tudati kapu előtt állunk. 

» 
 
Az élet negyedik üteme az alacsonyabb életnyomású hidegfúziós tél, a rendezettség helyreállása. 
A tél a fehér évszak, a mi időrendünk szerint az elöregedő, a megőszülő, a gyászoló és a 
tavaszban, az új évben megújuló. A környezet megváltozását meghozó fehér ember hónapot 
azonban a lucskos, fekete saras, olvadó latyakos árévszak, a rendezettség szigorából enyhülést 
hozó január és a február követi, amikor a szűzies hó elveszti a patyolat színét és keveredik a hó 
alól itt-ott már előbukkanó, új életre kelő porral és sárral. A tiszta és rendezett élet hasonlóan 
újul meg, a túl nagy rendezettség év-végi szigorából, amikor a karácsonyi kisded születését 
követően a családi diktatórikus szabályok is enyhülnek, és a család többi tagja is részt vehet a 
már kéthónapos családtag szervezett közösségbe beilleszkedésének a segítésében. A tiszta és 
megújuló időszakát átélő szervezettség, amikor már eltemette a már feledésbe merülő múlt 
fájdalmait, a rekombinációs diktatórikus, fedhetetlenség időszakát, elkezdődik a túlszigorodott 
erkölcs és a morál faggyal egyidejű felengedése. A félelem enged a megfiatalodó, átalakuló 
környezetet létrehozó társadalmakban, és a közösségi kezdeményezések egyre több támogatóra, 
a jó dolgok irányába segítőkre találnak. Megkezdődnek az előbb még bátortalan spontán, de jó 
szándékú javaslatok, amelyeket a közösség többségének jó állapotokat létrehozó cselekedetek 
követnek. A többség felemelkedésének az árát azonban valamely elszegényedő, még jobban 
leszakadó rétegnek kell megfizetni. Ha azonban szemléletet váltunk, és nem a jobb élet 
eléréséhez elkerülhetetlen árnak, hanem a más irányú továbbfejlődést lehetővé tevő 
eredménynek tekintjük a leszakadók azon lehetőségét, hogy más irányú nem megszokott 
tapasztalatokra tegyenek szert, megismerjenek és megtapasztaljanak egy másik féle élet 
lehetőségét, akkor a változás fordulataira a szabadság visszanyerési reménységével is 
várakozhatunk.  
Az együttélés sok kényszert és alkalmazkodási kötelezettséget vált ki, amely egyre nehezebbé 
teszi az élet boldog átélését. Minden tömegirányú fejlődés eljut egyszer az alkalmazkodási 
kényszer olyan nagy fokába, amikor az élet szépsége és megélhető jósága elveszik, és ha még 
van viszonyítási alapja, életpéldája a szebb és kényszermentesebb élet lehetőségeiről, egyre 
erősebb vágyat és késztetést érez, hogy az életet e vágyott állapot felé átalakítsa.  
Ha már túl sokan áramolnak egy lokális térrészbe, szervezetbe, akkor abban a másság, és ezzel 
az életáramlási irány, és a kaotikus következmény is egyre nagyobbá válik. A túlnépesedő, a 
túlsűrűsödő élettér részek szükségszerűen a kaotizmus, a rendezetlenség felé fejlődnek. Ha 
sokan nem értesülnek időben arról, hogy az élettér eltartó képessége betelt, akkor a korábban jó 
hírű élettér részbe, szervezett közösségbe egyre többen áramlanak be még azt követően is, hogy 
a jó élet már régen a múlté, és tovább erősítik a sokféleséget, a Bábeli zűrzavart. 
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Az élet fejlődése statisztikai eredő következményeket hoz létre. 
Az elkerülhetetlen fejlődési stációk határozzák meg az életet. Kicsiben és nagyban, 
szükségszerű eredő fejlődésen kell átmennie az evolúciónak, és benne minden résztvevőnek. 
A túlnépesedő, túl nagy változássűrűségben rendezetlenné váló életterek, szervezetek 
megújulási lehetősége, a ki és a szétáramlás, a melegfúziós, túl gyorsan változó időszak 
következménye az elnéptelenedés, a szervezeti feloszlatás, és az újjászervezés. 
A megújulásra alkalmas sok eltérő lehetőség abban közös, hogy amikor a közös tudat, már túl 
sok információs hatást, késztetést kap a részletek problémáiról, és megzavarodik a teendők 
általában valakiknek mindig helytelen besorolása miatt, a közösség belső differenciálódása egy 
magasabb változássűrűségű új szimmetria réteget hoz létre, amely mintegy növeli a hidegfúziós, 
rendezettebben változó, szervezettebb neuron állomány, és a belső melegfúziós, gyorsabban 
változó, kaotikusabb állomány egymástól elszigetelését. Az átlagos, kevertebb, de a nagyobb 
azonosságú élőrétegeknél gyorsabban változó, lamináris, tehát az elődeire azokhoz képest éppen 
90 fokban eltérő, merőleges irányban áramló új réteg mindig sikeresen szigeteli el a gondolkodó 
tervező állománytól az azonnal cselekvőket, és ezzel lehetővé teszi az igényeknek és az egyéni 
vágyaknak, képességeknek megfelelőbb irányba áramlók kiteljesülési lehetőségét. 
 
Miért kell, hogy az élet domináns többsége, ne analóg szervezetnek, hanem tőle 
kellő másságú, érzelmileg nem befolyásoló anyagnak lássa, érezze a környezetét? 
A nagyobb azonosságú környezettel, szervezetekkel eltérően bánunk. Minél nagyobb az érzelmi, 
vagy a tudatos, a megértett azonosság, annál elnézőbben, kímélőbben bánunk, és ez esetben nem 
vagyunk képesek az érzéseink által befolyásolva megfelelően differenciálni. Márpedig, ha 
mindennel, a külső és a belső környezetet, a szervezete részecske piramisával is elnéző, 
gyengekezű, kíméletesen bánó domináns tudat, bár sikeresebben tud együttműködni, de nem tud 
akkor és ott megfelelően ütközni, kellően kemény lenni, ahol arra szükség van. Ezért az ilyen 
szervezet általában hidegfúziós, alacsonyabb életnyomású, az ilyen szervezetben az átlagosnál 
kevesebb az időegységre jutó impulzus mennyisége. Márpedig az alacsony impulzus sűrűségű 
térrészek hőenergiában alultelítetté, lehűlővé, ezért viszonylag egyenrangú részecske 
közösségeik kovalens, demokratikusabb szervezetekké válnak. Ezek a szervezetekben nem épül 
fel az ionos életpiramis, ezért bár az egyéni részecskéik sokkal többet tudnak, a tudatban 
erősebbek, együttműködőbbek, de a közép és fel felső tömegegységnyi energiaállapotú 
szervezetben nem hatóképesek. Az ilyen demokratizálódó, nagyobb azonosságú térrészben a 
másokkal humánus tömeg rossz gazda, de együttérzőbb, ezért nem hajtja egymást, az evolúciós 
hajtóerő könnyen az enyészeté lesz. Mivel nem képesek nagyobb energiaszintű szervezetekbe 
épülni, ezért ezeken a szinteken nem elég ellenálló képesek az életterükbe behatoló ionos, 
nagyobb mennyiséget szervezettebben termelni képes ellenszervezeteknek. A szocializált 
társadalmakban ezért foglalkoztatási sikeresség mellett árutermelési hiányosság is kialakul, azaz 
csökken a termékek biodiverzitásának a száma, sokfélesége. Bár a sokszor az életnek csak 
haszontalan, de célokat adó termékek nagyobb részére az életnek nem igazán van szüksége, de a 
megfelelően felkeltett vágyak alapján, az ionos, (fogyasztói) társadalom berendezésben élők 
által kialakítható a mindenre vágyás, a gyorsabb anyagcsere igénye. Ha a kisebbséget és az 
alacsonyabb energiaszintű (környezetet adó együttváltozó) tömeget nem nagy azonosságú, 
kímélendő szervezetnek, hanem hajtható, termelésre és a közös, (közben sok saját akarat) 
végrehajtására alkalmas anyagnak tekinti a közös tudat, akkor érzelmi alapon kevésbé kíméli, 
képesebb jobban differenciálni, akkor és éppen ott hajtani, ahol az szükséges. Az egymástól 
elkülönülő szintekbe épülő, életpiramisi szintekre, kasztokra és fokozatokra tagolt ionos, 
szervezetekben az azonosság csak a saját szinten élőkre korlátozódhat, ezért az ennél kisebb 
szinteken élő, a fellettük lévő, valamiben fejlettebb szinteken élőknek engedelmességgel 
tartozókat könnyebb irányítani, sokszor semmibe venni, kezelhető engedelmes anyagnak 
tekinteni.          » 
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Mi az élet: 
Az élet a változásból fakadó hatásérzésnek a megismerésen keresztül kifejlődő tudati állapotban 
a tartós változás megfelelő önérzetet és öntudatot, éntudatot adó lehetősége, amely a kezdeti 
érzéstől a tudatosodáson át a teljes megértésig, a megvilágosodásig fejlődhet. Az érzem, tehát 
vagyok felismerés, a létezem, tehát vagyok, az önazonosság, az egyén, és a másság a környezet, 
ami rajtam kívül változik – megismeréséhez, és idővel, sok eseményen át a változás 
lehetőségeinek, és a szükségszerű következményeinek a megértéséhez, végső soron az isteni 
szervezettség megértett részévé váláshoz vezet. 
 
A változásban kifejlődő eseményből azonos irányba elrugaszkodó részecskefelhő részecske 
tagjai, azonos irányban és sokáig együtt áramlanak, ami lehetővé teszi a csoportosodást, a 
csomósodást, az azonosságok és a környezethez képesti másságok, az önazonosság felismerését.  
A részecskefelhők együttáramló részecskéinek a mennyiségét, a párkák, az eltérő irányban áramló, 
de a közös részecskefelhő füzérsorait térben és időben megfelelően keresztező nagy sűrűségű szervezetek 
statisztikai valószínűség szerint kellő azonosságú szakaszokra szabdalják, amely meghatározza 
egy-egy közös tömegben tovább együttáramló részecskék tömegét.  
A részecskék lazán együttáramló tömege azonban hamarosan közös, szervezettebb életbe 
fejlődik, amelynek később vezetősége és centruma, szervezeti központja keletkezik. Miként 
Magyarország életteret és vonatkoztatási egységet képező rétegbeli szervezete, az együtt élő 
tömege egy Budapest néven ismert, centralizált szervezeti, irányító központot hozott létre, 
hasonlóan minden emberi közösségben, individuumban együttváltozó részecsketömeg, egy 
saját, centralizált szervezeti, szervezési központot hoz létre. Miként a Magyar részecske 
közösség sem csak Budapesten, az emberekben és a más hasonló gyorsasággal változó 
szervezetekben sem csak a kívülről látható centrális tömegben változik, nem csak a központi 
testként ismert szervezetben tartózkodik a közös vonatkoztatási rendszerben együttáramlók 
többsége. A centrális szervezeti központon kívül élők nagyobb része a vonzási körzeteknek 
számító aurában tartózkodik, és bár rendszeresen, vagy és alkalomszerűen bejárhat, 
megközelítheti a szervezeti központokat, elfogadva az általa is kialakított, meghatározott 
rendszert. Valójában e közös ideológia alapján képzett rendszer szerint, más, eltérőbb 
rendszerektől részben elszigetelődve, de a határfelületeken még kellően átérve együtt változik. 
Az egyénként megismert individuum tehát nem csak a látható centrális tömegből, hanem a 
körülötte áramló, élő részecske felhőből is áll, szerveződik, együttes vonatkoztatási 
rendszert, együtt változó szervezetet képez. E szervezetet azonban nemcsak a közös térrész, a 
közös hely és a közös idő tartja össze, hanem a közös szabályok, az elfogadott közös akarat, a 
közös érzés és a közös cél is. Az élet a határfelületeken nemcsak szimmetriába kerül más 
szervezetekkel, hanem gyorsabban keveredik, nemcsak ionosan tiszta, hanem a kettős, vagy és 
többes befolyási perifériákon összetett, többes, az összehasonlítást is lehetővé tevő változások 
érik, már nemcsak Magyar, de már vagy még nem Szláv, vagy Cseh és Román stb. 
Mivel az azonosság sok mindenben, nemcsak a közös irányban, hanem a közös célban, az 
együttáramló tömegben, a közös, vagy egymáshoz közeli térkoordinátákban és a szervezeti 
tömegben (ez határozza meg a közel azonos frekvenciát, a változást elszenvedő egyedek visszajelzését), is 
lehetséges, minél nagyobb két szervezet azonossága, azonos állapota, annál nagyobb azonosság 
érzet, együttérzés, változási rezonancia, egymástól eltaszító hatáshiány fejlődhet ki. Ha az 
azonosság megfelelő, és a közös érzés alapján a részecskék egységesen és egyszerre 
cselekednek, tiszta csengő hangok, művészi következmények alakulnak, ki. Ha azonban az 
azonosság romlik, a keveredés miatt az eredőben disszonáns, fals hangok keletkeznek, akkor a 
csengő ének és a zene, az egységes cselekvési lehetőség sérül. A belső megosztottság miatt 
rekedt, fals hangok alakulnak ki, amely mutatja és jellemzi az élet szervezeten belüli 
megosztottságát. Nem véletlen korunk repp zenéje, és hogy a korábban vágyott tiszta ionosan 
csengő hangok helyett a vetélkedők a megosztottak vetélkedőjévé vált.  
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Két csillag közös életterének a dominanciaváltó téridejébe érkezett a bolygónk, a korábban 
domináns csillag ereje, hatása hanyatlik, és új csillag, új akarat, új rend van feljövőben, amely 
megváltoztatja a kialakult szokásokat és trendet. Változik a politika, változik az ideológia, a 
közakarat a jövőben mást kíván. Ezt jelzik a változások, ezt jelzik a dominanciamódosulások. 
Amerika első kisebbségi származású elnöke, Magyarország, Pécs többségi akaratot tükröző 
választási fordulata mutatják az új irányt. A bolygónk közben életcellát vált, hamarosan az 
ekliptika másik oldalára kerülünk. 
Az eddig együttáramló részecskefelhőnkbe egyre több idegen, az adott térrész lehetőségeit 
módosító, mást akaró részecske épül, az eddig domináns csillagszervezet uralomra segített 
részecskéi hamarosan kisebbségbe kerülnek. A Napi nagyanyai nagycsillag, (talán a Szíriusz) 
körül áramló Napunkkal együttutazó Földbolygó, másik külső csillag életterébe érkezett, és a 
közös befolyású, kettős érdekeltségű térrészből egyértelműen az új rend kialakulása felé 
fejlődik. Szinte mindegy, - bár a következményei eltérő távra szólók – hogy az új domináns 
övezetbe érkezett a Nappal együttáramló bolygónk, vagy más csillag felénk áramló hatalmas 
rétegszele az, amely megváltoztatja a téridőnk dominanciáját. Azonban az idő és a tér 
eseményeinek a kiszámíthatósága, az időszimmetria megtartása a vízöntő korszakába lépést, és 
ezzel egy másik csillagba szerveződött részecsketömeg dominanciája szerinti változást 
preferálja. Miközben idegenekkel telített térrészbe érkezünk, a részecskéiknek a részecskéi 
átjárják a szervezetünk, hatásokat, információkat és változtatásokat, új érzéseket keltenek. A 
megszokott életáramlást módosítja a változás, a más térrészek eltérő részecskéivel keveredés, a 
belső és a külső világkép, ezt követő egyéni életszemlélet megváltozása. 
 
Az élet az állandó változásból fakad, amely nemcsak az emberi azonosságra és fejlettségre 
jellemző. Az élet makro és mikro méretekben is változik, hiszen maga a változás táplálja. A 
változás, változást szül, és a mindenség bármely részén kialakuló változás tovább generálja az 
élet fejlődését. Bár az impulzusok spontán eseményekből, nem tervezett fejleményekből is 
kialakulhatnak, amely minden szinten a változás egysége, de a változást megérző, majd megismerő 
és kitapasztaló, a fejlemények lehetséges következményeire elképzeléseket, hiteket, teóriákat  és 
a közös hitekre alapuló, közös ideológiákra, pártokban egyesülők, az azonos hitekben 
együttáramlók, a nagyobb azonossággal együtt gondolkodók meglelték a közös fonalat, amely 
összeköti őket és a folyton romló rendezettségben javítani képes az azonosság egymáshoz 
kapcsolódó szálait. Az azonosság tehát nemcsak genetikai vonalon, hanem a fejlettség azonos 
állapotán, az életelképzelés, az ideologizált életmegoldás azonos irányban keresése felé is 
megerősíthető. 
A spontán, azonos áramlási irányban együttáramlás, a bármely korábbi változásban valamely 
térszög irányába elrugaszkodás, azonos irányba terelődés az együttsodródást és a barátságnál 
már erősebb felületi, kovalens keveredést, egyre nagyobb azonosságra képes növelni. Az azonos 
jellegű változásfejlődése, azonos érzéseket, közös gondolatokat fejleszt. Az együttáramlás 
lehetővé teszi kisebb szinten az információs részecskékben a cserélődést, a gondolatok és az 
érzések kicserélését, ezért hamarosan közös érzések, közös, a résztvevők által azonosan ismert, 
értett gondolatok fakadnak, megszaporodnak, amely növeli az azonosságot. Ráadásul az 
egymással már eléggé együtt érzők, nagyobb részecsketömegben genetikailag is vegyülnek és 
szaporodnak egymással, és ezzel egyre nagyobb szintre hozzák az azonosságot. Ez az azonosság 
azonban csak a közös irányeredő felé, a közös cél felé együttáramlóknál erősödhet, amely 
gyengül a más célok felé áramlókkal, és teljesen ellentétessé válik az ellenérdekelteknek számító 
éppen szemben áramlókkal. Tehát az áramlási iránynak 180 foknyi pozitív térszög felé áramlási 
lehetősége ellenérdekelt a vele szemben áramló másik 180 foknyi térszög felé haladókkal, ezért 
az ilyen szervezeteknek látszólag jobb elkerülni egymást, azonban a célok és az áramlási 
irányok, lehetőségek folyton változnak, ezért a korábban azonos irányban áramló szervezetetek, 
közösségek, egy-egy térbeli tömegakadályt ellenkező irányból megkerülése után, mégis 
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egymással szembeáramlóként, ellenérdekeltként fognak összeérni. A változatosság azonban a 
különböző térszög irányába indulóknál további irányszakosodást is lehetővé tesz, hiszen a 
távolsággal a köztes szögirányok egyre szabadabbá válnak, az azonosság szétterülésével új és 
látszólag szabad pályák keletkeznek. A szakosodás, a célra koncentrálás azonban növelheti a 
céltudatot és a lendületet, az áthatoló képességet. 
Azonban mindig vannak már más irányból vagy és korábban érkezők, akik ezeket a pályákat 
már betöltötték, vagy ők is a szabadnak hitt irányokba akarnak áramolni, akikkel egyre több 
kölcsönhatás, súrlódás és impulzus, vagy együttáramlás és gyorsabb haladás keletkezhet. Az 
ellenérdekeltség mögött mindig eltérő cél van, vagy és a közös célterület megszerzési birtoklási, 
kisajátítási vágya. 

» 
A keveredés és az origótól, a kezdeti téridős ponttól távolodásban a kezdeti azonosság egyre 
csökken, de időnként más azonosságokkal megerősödhet, és statisztikai eséllyel néhány 
százalékban nagyon erőssé válhat, amikor is az azonos irányba tartás interferenciában 
felerősödik, és nagyon határozott cél felé eltántoríthatatlanul, áramlik. Ez nagy veszélyt jelent 
azokra, akik ilyen célterületeken élnek, ha van másik, vagy több olyan elszánt lélek, szervezet, 
amely azonos téridőben ugyanarra a célra, de más irányból, hasonló elszántsággal hajt. Ilyenkor 
nagyon nagy impulzusok alakulhatnak ki, és minél nagyobb a közös célra eltérő irányokból 
hajtó tömeg, és minél nagyobb e tömegeknek az egymáshoz képesti irányeltérése, annál 
nagyobb a végzetes konfliktust létrehozó impulzusra az esély. A közös cél nemcsak összehoz, 
hanem utána a lokálisan túl nagy részecskesűrűség, és az egyediség igénye miatt szelekcióra 
késztet és elválaszt, egyértelmű választás elé állít, csak a velem vagy ellenem, csak a kifelé és a 
befelé, a térbeli azonosság és a feszültség, az ellentét további növelés, vagy és a ki és a 
szétáramlás lehetősége között lehet választani. A lokális élet jó irányba fejlődését elképzelő 
ideologizált azonosság azonban megoszt, csak az azonos hitben együttáramlókat kapcsolja 
össze, és miként a más cél felé áramlókat is elválasztják a másban hitt jó célok, a túl nagy 
tömegsűrűségre került térrészek, egymással konfliktusba kerülő részecskéit is megosztja, a 
hogyan tovább életáramlás kérdése. Az élet a statisztikai eredőjében, - ha nem szigetelődik el 
korlátok mögé - azonban egyre jobban keveredik a részecske felhőiben másokkal, amely az 
eredőjében folyamatosan csökkenti a kezdeti azonosságot, és rontja a kezdeti együttműködés 
lehetőségét, eredőjét. Ez a folyamat hosszabb távon az élet és a szervezettség, az együttműködés 
képtelenségéhez, szervezetlenséghez és a közös szervezet halálához vezet. A megosztott, eltérő 
célok felé fejlődő részecske közösség egy idő után már képtelen egymással azonos célokat 
találni, együttműködni, ezért egy idő után a velem,- vagy ellenem ideologizált életellentét 
célokból, a befelé, vagy a kifelé, csak két lehetőségre leszűkülő áramlási lehetőségekből 
választani, pártot, álláspontot, fejlődési irányt foglalni kényszerül. Az élet szerencsére nem teszi 
lehetővé az életáramlás megfordulását akkor, amikor a többség még határozatlan, amikor még 
nem tudja, hogy mit akar. Az élet korábbi fázisának az elromlására azért van szükség, hogy 
teljesen egyértelművé váljon, amikor már a többség mást akar. Ez esetben megtartható a szent 
életáramlás legfőbb törvénye, hogy a többség akarata szent. Egy megosztódó térrészben és 
időben addig kell romlani, bomlani a korábbi céloknak, életáramlási iránylehetőségeknek, amíg 
a többség érzése nem válik teljesen egyértelművé, hogy ezen új többség már mást akar. Csak ez 
esetben tartható meg az erő akarata a kialakult új kisebbség felett, csak ez esetben vehetők el, a 
már a többség szemében, képzetében rosszá vált kisebbség privilégiumai, és foszthatók meg a 
hatalomtól, a célválasztás lehetőségétől, az irányítástól, a tömeget már közös megállapodás 
alapján rossznak hitt cél felé vezetők. Ha az élet egy része, akár a jó szándék által vezetve még a 
korábbi többség-kisebbség arányváltozása előtt meg akarja változtatni a trendet, ilyenkor nem 
állhat mellé a még egyértelmű állást nem foglaló, az új irányt még jónak nem érző többség, ezért 
a jóakarat – bármilyen nemes célokat kíván szolgálni - még kisebbségben marad. Az életnek 
türelemmel kell viselnie a sorsát a valódi fordulópontig, addig a téridős állapotváltozásig, 
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érzésváltozásig, amikor az egyértelmű kétharmados többségi akarat ki nem fejlődik. Ez 
rendszerint a közös szimmetriapont után, egy másik szervezet élőrétegeibe mélyen behatoláskor, 
a szimmetriába kerülés után alakul ki. Ehhez a másik szervezet befolyásának, és az idegen 
térrészekbe behatolók érzésszintű részecskéinek tudatának, érzésvilágának át kell értékelődni, át 
kell alakulni. Amikor egy idegen dominancia alatt álló térrészbe kerül egy kisebbségi szervezet 
életpiramisba épült részecske közössége, akkor a helyi szokások befolyása alatt egyre jobban 
megváltozik, a korábbi azonosság a mássággal keveredik. Ez megváltoztatja az egyetértést, az 
azonos érzéseket, gondolatokat és eltérő célok felé kezd el fejleszteni, felüti a fejét az eltérés, az 
ideológiai megosztottság. Az élettér fejleményei szempontjából szinte mindegy, hogy egy a 
felmenőkkel és a közvetlen környezettel együttáramló szervezettség áramlik e be egy idegen 
külső fennhatóság alatt élettér, pl. egy másik felmenői csillag külső rétegeibe, vagy a másik 
csillag felbomlása, kiterjedés miatt annak a részecskéi áramlanak szét a környezetben, a lényeg, 
hogy két már a békében és közös célokban együttéléshez nem kellő azonosságú szervezet 
részecskéi egy közössé váló élettérben összekeveredjenek. A két szervezet egymással keveredő, 
vegyülő, egymást kölcsönösen módosító részecskéinek a kölcsönhatása során, mind a két fél 
változik, a sorsuk fejlődik, de a korábbi többségek és akaratok arányai is megváltoznak. 
Amelyik fél részecskéi többségbe kerülnek egy közös vonatkoztatási rendszerben, élőrétegben, 
szervezetben, együttváltozó szervezettségben, azok előbb utóbb dominanciába kerülnek, és 
amikor a közös térrészben élők többsége már azonos irányba akar fejlődni, amikor már 
egyértelműen tudja, hogy merre nem kíván tovább menni, akkor szerveződési célváltás, 
fejlődési irányváltás, közakarat változás áll be. Hogy a tömeg ne irtsa ki egymást, ezért a kicsi 
többség még nem elég, egyértelmű többségi akarat kell az új kisebbség már indokolatlan 
korábbi harácsának a visszavételéhez, a jogot már tiprók érdemtelen hatalmának a 
megfosztásához. Mivel az élet mindig túlzásokba esik, sohasem tud megállni azon a bizonyos 
potenciálgáton, a szimmetria felületén, hanem a kinetikai lendülete, a hiányos értesültsége miatt 
mindig túllendül, ezért annak érdekében, hogy az ideális szimmetria körül maradhasson, meg 
kell várnia az élet túllendülését, a túlzások és a fékevesztett hatalommal visszaélés, az isteni 
hitben és a közös célokban elvesztés kialakulásának az állapotát. Amikor a korábban hatalomra 
jutott kisebbség felismeri, hogy büntetlenül osztogathat egymásnak, és fosztogathat a köz 
javaiból, hogy a hatalma és a szervezettsége oly erős, hogy szinte bármit megtehet, a kénye 
kedvére átalakíthatja a saját maga által indikált, és már csak a számára kedvező, a hatalom 
megtartását segítő törvényeket, ilyenkor szükségszerűen a velejéig elromlanak a korábbi 
dominanciát megszerzők, erkölcsi és ideológiai alapon romlottá fejlődnek. Amikor a többségnek 
rosszság már egyértelművé, az eddig hazudtunk belső felismerés, a belső meghasonlás is 
megkérdőjelezhetetlenné válik, a sors kereke fordul, és a következő választáson bizonyosan 
elveszítik a már rossz irányítók a többséget, az őket a hatalomra, vezetésre, irányításra megbízók 
megbecsülését, támogatását, és ezzel a dominancia legitimitását. Ilyenkor az új közös célokat a 
legsikeresebben megfogalmazók győznek, és ez egyértelmű győzelmet, új közös, többségi, 
megkérdőjelezhetetlen akaratot igényel. Csak ez esetben fejlődhet ki sok vér és szenvedés nélkül 
az új kisded, de mint tudjuk könny és szenvedés nélkül nincs szülés, nem jön létre új szervezet. 
A határozatlan fájdalmas vajódásnál jobb a gyors szülés, a közös akarat együttes 
megnyilvánulása, hogy legyen már vége a bizonytalanságnak, ideje megszületni a tiszta 
következménynek. Amikor a szülési tisztátalanságot, a vért és a könnyeket okozó rekombinációs 
következményeket lemossa a bába, az anya és az újszülött is megszépül, a változást, a 
jövevényt, az új lehetőséget bizalom, hit és reménység fogadja. Magyarország korábbi 
fertőzésekkel súlyosan terhes szervezete szülésre készül, ideje, hogy egy tiszta hittel fogadható 
új ideológia, új hit, egy új közös akarat kifejlődjön a közös célban, és kell hozzá valaki, valakik, 
akik képesek másképpen gondolkodni, akik képesek megmutatni, az új és már a többségnek jó 
irányt, a lehet másképpen is élni, az eltérő célok felé fejlődés lehetőségét. 

» 
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A be és átáramlók azonban minden térben idegenek, akik sűrítik, gyorsítják a lokális változást, 
és ha ez már a telítettség közelében volt, akkor rontják a helyi életesélyeket, ezért a már ott 
élőknek nem kívánatos idegenek. Az együtt és beáramlóknak, az új életteret, másik, jobb hazát 
keresőknek a helyiek, az ellenállók, az őket befogadni, elfogadni nem akarók a lehetőségeiket 
gátlók, ellenfelek, szélsőséges helyzetben védő ellenségek. A centrumokba és a szervezetekben 
az ott élők hozzájárulása nélkül beáramlók tehát ugyan azok, mint a védők, csak a céljaik 
egymással ellentétesek. Az ördögök és az angyalok, csak egymáshoz képest mások, csak a 
céljaikban eltérőek. Lehetnek az ördögként ismert szervezetek melegfúziósabbak, fejlettebbek, 
gyorsabban változók, később már a megmaradás érdekében mindenre képesek, de az angyalok, 
amint ők kerülnek hasonló pozícióba, körülmények közé, csak hozzájuk képest eltérőek, de nem 
kivételek. Ha az ördögebbeknél egy fokkal, egy réteggel kijjebb élő, hozzájuk képest 
szelídebbek, látszólag jobbak, a náluk kijjebb élőkhöz, a náluk szelídebbekhez képest ők is 
ördögebbek. Tehát az élet nem egyforma mértékkel mér, minősít és szelektál, amit szabad a 
Jupiternek, azt nem szabad a külsőnek, a nálam ,,kevesebbet,, érőnek. 
 
Ha azonban a beáramlók vannak, kerülnek többségbe, akkor a helyiek, válnak idegenné, megtűrt 
kisebbséggé, mint egykor a Kárpát medencébe beáramló Hunok által leigázott szlávok és 
szlovén népek. Ma Magyarország válik a beözönlő idegenek területévé, és a sors kereke fordult. 
 
A fogyasztás és a megfertőzés kérdése, is relatív. Ha a nagyobb tömegű szervezet elfogyaszt egy 
hozzá képest kevésbé, vagy legfeljebb csak azonosan fejlett kisebb szervezetet, akkor ez 
bekebelezés, fogyasztás, amelynek képes az erejét, és az életenergiáját elvenni, elfogyasztani, a 
saját szolgálatára állítani. Ha azonban a behatolók sokkal fejlettebbek, lehetnek kisebb arányban 
az adott területen, szervezetben élőkhöz képest, nem elfogyasztás, hanem meghódítás, vagy 
megfertőzés történik. Ez lehet információs fertőzés, vagy és genetikai fertőzés, azaz a kisebb 
hatásokkal operálás, és az uralom és a dominancia ilyen módon megszerzése. Ha elég idő van, 
és a kritikus tömeget eléri a behatolók mennyisége, vagy és fejlettsége, akkor idővel eljön a 
diaszpóra ellentéte, és a szétszóródást genetikai tisztább kiválasztódás s az életfelszínen 
összejövés, dominanciába kerülés követi.  
Valamikor fejlett, de nagyon más csillagról származó részecskék érkeztek közel Kelet Ázsiába, 
a Sínai hegyek és a Holt tenger sülyedékét létrehozva, hogy a szétszóródás után elkezdjék a 
Héber törzsekben kitisztult azonosság ember szervezetig kifejlődő kései utódjai, elkezdjék a 
Canosszajárást a bioszféra felszínén. Ma már övék a hatalom, a dominancia és uralják az 
életfelszínünk nagyobb részét, de a csillaguk, a Dávid csillag leáldozóban, új csillag kel fel a 
más azonosságú szervezeteinek a támogatása felerősödik. 
 
Miért adakozóbb a környezetnek a melegfúziós szervezet? 
Azért, mert a melegfúziós szervezetből kifelé áramolva nemcsak egyre kisebb hőmérsékletre és egyre 
kisebb feszültségűre hűl le, és ezzel megnyugszik, hanem azért is, mert a gazdag rétegekből kifelé 
áramolva a jövevény szervezet mindig nagyobb részecske tömegű, azaz energiában és hatáslehetőségben 
gazdagabb, mint az a környezet, amely mellett elhalad. Ezért kifelé nem alakulhat ki párja, csak fékezője, 
kisebb szinten lendületet, információt átvevő, elfogadó tőle. Minél távolabbra jut a páratlansága miatt, 
annál szegényebb, kisebb energiaszintű szerveződések közé kerül, akiknek mindig tud adni, a látszólag 
kifogyhatatlan energiájából. Valószínűen ezt a hatást érzik az életterünkbe a fejlettebb térrészekből 
beérkező fotonok, akik a Napból, vagy és a fejlettebb csillagokból az előzőhöz képest sokkal 
fejletlenebb, a térben-energiában ritkább környezetbe érkeznek, akik nemcsak kinetikai lendületet, 
hanem sok hőenergiát szállítanak nekünk elmaradott szegény ősi szervezeteknek. Egészen addig 
áramlanak e fejlettebb, koncentráltabb tömegű szervezetek, amíg a kevésbé fejlettebb, tehát számukra 
könnyen áthatolható csillagközi téren át egy hozzámérhető sűrűségű térrész azonos fejlettségű rétegéhez 
nem érnek. Ekkor alakul ki újabb szimmetria, és vagy határozottság, vagy nem teljesen szembe áramlás 
esetén a nyergelj-fordulj állapot. 
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A folyamat szimmetria fontossága: 
 
A szervezetek, legyenek azok nagyméretű életterek, vagy mikroszintű részecskék élete az eredő 
szimmetria, az élet szabályainak a megtartásától függ. Mivel nem lehet folyamatos 
szimmetriában maradni, mert ez lehet, hogy a nemlét állapota, valahol a szimmetria közelében 
kell maradni, és ekörül változó viszonylag érdekes életet lehet élni. Az hogy ki mennyire 
távolodik el a szimmetriától, az egyediség és a belső hajtóerő, vagy külső sors következménye, 
de ha az egyeden függ a választás lehetősége, még egészen nagy, szélsőséges amplitúdók esetén 
is megtartható az élet, ha a valamely irányba nagyon eltávolodást, rövid időn belül ezt kellően 
ellensúlyozó változás követi. Van azonban az állandó szimmetriában maradásnak egy olyan 
változatos, de szélsőséges lehetősége, amikor az állapot eredőnket egyszerre változtatjuk olyan 
jó és ellensúlyt képező rossz, egyedi hatásállapot felé, amely a valamely dologban szélsőséges 
állapot ellenére megtartja a szimmetriánk eredőjét. Bár az ilyen személyiség igen szeszélyes és 
kiszámíthatatlan állapotváltozása sokak szemében viszolygásra, vagy meg nem értésre találhat, 
de az adott egyén aspektusából ez változatos eseményekben dús életlehetőséget eredményezhet. 
Amikor az élet eléri a klimaxos állapotát, akkor ilyen szeszélyes hangulatváltozásokkal tarkított 
életidő alakul ki. Amikor egy szervezett élettér éri el ugyanezen állapotát, akkor az időjárás 
válik szélsőségessé, nehezen kiszámíthatóan ingadozóvá. Hol túl égetően süt a Nap, és az UV 
nagyon magas, hol a nyár közepén nagyon hideg van és jég, vagy nyári hó esik. A Klimaxos 
időjárás esetén a téli melegrekordok sem ritkák, az időjárás ingadozóvá válik, és ebből 
értesülünk az elnőiesedett élőrétegünk klimaxáról. Kétségtelen, hogy a bioszféra elöregedő 
állapota a rétegünkben az azonosság összeérése felé fejlődik, az utazás és a keveredés már elérte 
a bármi eljuthat bárhová állapotát. Ez lehetővé teszi eddig a térben, a rétegünkben elkülönült, 
egymással ellenhatású szervezetek, dolgok egymás mellé, azonos térrészbe és közvetlen 
kölcsönhatásba kerülését. Egyre nehezebb a helyi másság, az újdonság kialakulása, egyre 
kisebbek a szabad irányok, egyre azonosabbak a létrehozott élettermékek. A globalizáció végül 
teljessé teszi a keveredést, de ez egyben azt is jelenti, hogy a változatosság lehetősége az 
élőrétegünkben kimerült. Ha a rétegbeli globalizációval nem sikerül megállítani a sokféleség 
elvesztésének a lehetőségét, a rétegünk egyre homogénebbé válik, és bár mindenhol, mindennel 
ellátott, a különbségképződés lehetősége, az élet hajtóereje lecsökken.  
 
Az élőrétegünk állapota az egy csomósíkú diploid állapotából a telített több csomósíkkal és 
megosztott állapotba fejlődött, ismét közeledünk a S mezős gömbszimmetrikus újrakezdet 
állapota felé. A P mezős állapot V-VI. oszlopának a környékén tart a fejlődésünk a 2. és a 
harmadik fejlődési periódus állapota között, az átlagos állapotot már kezdjük túlhaladni. Amikor 
az élet lehetőségei a fejlődési szélességi irányokban, (sávokban) nagyon leszűkülnek, már csak 
kifelé lehet tágítani az életteret. Minél több elektronpálya, réteg telítődik, annál radikálisabbá, 
kifelé mutatóvá válnak a fejlődési irányok, annál kevesebb, pontosabban keskenyebb kell, hogy 
legyen az életpálya specializáltsága, az életáramlás, a szakosodás célja. Amikor elérjük, a csak 
kifelé lehet terjeszkedni gömbszimmetrikus, a teljesen telített életállapotot, a rétegünk 
életnyomása olyan naggyá válik, hogy makroszinten is kialakul a vagy velem, vagy ellenem 
állapot, és a végzetes differenciálódásban az életbuborékunk ismét központi és 
tengelyszimmetriával rendelkező S. (gömb) állapotba fejlődik, azaz nagyobb energiaszinten, 
nagyobb tömegszámban, nagyobb másságú idegenekkel keveredve, eltérő összetételben 
elkezdődik egy új, még bonyolultabb, remélhetően sokáig kitartó életperiódus időszaka.  
Valószínűen a Maják naptárait létrehozók erre az eseményre gondoltak, amikor egy másik, új 
időszámítás kezdetét az évszázadunkra datálták. 

» 
A sokféle helyzeti, áramlási, lendület, nyomás és folyamatszimmetria, az idő szimmetriájának a 
megtartása mellett, a szervezeti szimmetria megtartása a legfontosabb. A szervezeteknek és a 
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lélek vezetőinek, a környezetben élő külső, nagy, de elég távol változó, ezért a közel lévő kicsi 
energiaszintű belső tömeggel egyenlő befolyású, a szervezeten belül élő belső tömeggel kell 
életszimmetriában maradnia. Ha a külső környezet megváltozik, ezt a belső környezet 
módosításával kiegyensúlyozható, a szimmetria különböző hatóanyagok bevitelével 
helyreállítható. Ha azonban a belső szimmetria, az érzékeny lélek szimmetriája romlik el, ezt 
kisebb esetben környezetváltozással, a régi jó háziorvosok felismerésével orvosolható. Ilyenkor 
eltérő állapotú környezetbe, a hegyek, vagy a tavak mellé, a természetbe kell mennie a 
városokban élőknek, és a nagyvárosokba a vidéken élőknek. A változás életélményeket adó 
varázsa csodálatos gyógyító erővel bír, és az együttműködésben csökkenő, elveszett belső hit 
helyreállhat. A tartósan túl nagy szimmetriában változás unalmas, és a tartósan túlfegyelmezett 
változás pedig a nem rajtad múlik állapot, a Te nem számítasz elérése miatt érdektelenné tesz. 
 
Az a szervezet és vezetősége, a domináns lélek és közös tudat számíthat a legnagyobb 
élethosszig, a legtöbb változási impulzusig kitartó élethosszra, amelyik a belső szervezeti 
érdekeket, elvárásokat jó szimmetriában, megfelelő arányban tartja a külső környezet jogos 
érdekeihez és elvárásaihoz képest. A belső közösségnek jó szervezet önző, és csak a saját 
közösséggel, a belvilággal foglalkozik, ezért túl sokat von el a környezet energiáiból, hatásaiból, 
amely miatt egyre jobban a környezet eltartottjává, és vagy lélektelenné, vagy energiafüggővé 
válik. A belső mikrokozmoszával annak a javára mindig előnyben részesítő döntéseket hozó 
lélek, túl sokat vesz el a környezettől, és ha a közösség érdekének megfelelően, kielégítően 
szelektál, akkor a belső közösségéből elengedett gyengék és butábbak, a lokálisan kevesebbet 
érők, a szolgák kisebbségbe kerülése mellett a tehetségesebbek és a többet tudók, de a 
kevesebbet dolgozók, ehhez képest többet fogyasztók aránya megnövekszik. Az ilyen szervezet, 
a belőle kieső, elvesző, nem eléggé megbecsült szolgáltatások, tevékenységek területén idővel 
állandó bevitelre, importra szorul, és e beviteltől idővel függővé válik. (Jó lakáj nélkül tehetetlen 
az úr). Azok a szervezetek, amelyek a saját termelést és energia átalakítást, a sokféleség 
lehetőségét elhanyagolják, azokban hamarabb alakul ki az egyféleség, de miközben e 
tulajdonságokban erőssé válnak, más, lebecsült tulajdonságokban, hatásokban meggyengülnek, 
a környezettől, vagy és egymástól, egy másik szervezettől függőbbé válnak. Tehát nincs olyan 
fejlődés, átalakulás, változás, amely, miközben javít valamely lehetőségekből, ne rontana 
máshol más esélyekből. Ezzel azonban tagadnánk az életáramlás előnyeit és a rosszabbá váló 
élet javítási lehetőségeit. Nem véletlen a szóhasználat, mert az élet statisztikai átlagos eredői 
nem javíthatók meg, csak ronthatók, a káosz felé elvihetők, és csak akkor javíthatók, ha már 
elromlottak. A javítás csak az átlagosnál rosszabb eredő kialakulása esetén lehetséges, de ehhez 
a többség életének el kell romlani, hogy legyen statisztikai esélye a javulásra. Bár lokálisan 
rendkívül jóvá is lehet a csupa jót kiválogatni képes élet, ez azonban csak máshol, a 
környezetben nagyon leromló eredő árán lehet megvalósítani. Hogy mégse tagadjuk az isten 
vívmányait, fel kell oldanunk egy paradoxont, amely az élet javítási lehetőségéről szól.  
Az életet és a szervezettséget nem szükséges szándékosan rontani, ez, ez nélkül is állandóan 
romlik, hiszen a dolgok természete az entrópia a rendezetlenség növekedésének az irányába hat. 
Az a ráadás, amelyet a változás lényegét nem jól megértő szervezetek rontanak a javítási 
igyekezetükben az életen, mindig eléri, hogy a kárt szenvedő, a rosszabb életet egyre 
nehezebben viselő szervezetség megelégelje a dolgot, és a hit szerinti jó (vagy rossz) irányba 
változtasson a dolgokon az isten nevével, vagy akaratával a száján. 
A magától, és a sok, fiatal, szabálytalan, neveletlen, szervezetlen, rendezetlen, a helyét a világ 
valóságában nem lelő eleven részecskék hatásaitól gerjesztett, és rendszeresen romló élet mindig 
eltolódik az átlagos, a megfelelően keveredő, a legjobb szimmetriát adó állapotról. Az 
eltolódásban egyes élethelyeken részecske sűrítődések, valamiben hatástöbbletek, máshol 
hiányok alakulnak ki. Ha fokozzuk a többletek többlettét, és a hiányok hiányát, azaz növeljük a 
kialakult különbséget, az életet egyre nagyobb feszültségnek, a rendezettséget növelő vágynak 
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teszünk ki, amely abba az irányba hajtja a dolgokat jobban megértőket, hogy a hiányok 
betöltésével a legjobb átlagos állapot eredőjét visszaépítsék. Miközben sokan fáradoznak az élet 
javításán, mások, sokan tudatlanul, még éretlenül ennek az ellenkező irányú hatásait növelik. 
Azok, akik még a saját akaratukon kívül fejletlenek, a vétlen tudatlanok, sokszor nem tehetnek 
arról, hogy az általuk kellően nem ismert szervezetekben, életterekben szabálytalan életvitelt 
élnek, sok gondot okoznak. Nekik szól a gyakori sóhaj, hogy Bocsásd meg neki uram, nem 
tudja, hogy mit cselekszik! Vannak azonban olyanok is, akiket a sikertelenné váló életszakasz 
után a rossz vágyak vezérelnek a bűn útjára, akik egy idő után az élet peremére sodródva, már 
tudatosan rosszat cselekednek másoknak, a környezetnek a saját életlehetőségük, szimmetriájuk, 
vagy csak a belső életélményeik, a sikerélményeik megtartása érdekében. Ők a kinevelődő, 
kikupálódó rosszak, akikből kevesen később valódi gonoszokká válhatnak, akik mások kárában, 
tönkretételében találják meg az élet örömeit. Az isteni szervezet még ezen állapotú, igényű 
részecskékről is folyamatosan gondoskodik, és oda segíti őket, ahol bontást és rombolást kell 
végezni, és ezzel még e tevékenységeket, hatásokat létrehozók is hasznos részecskéivé 
válhatnak a nagy változó rendszernek. 
 
Az életben azonban egyszer valaki, felismerte, hogy a magától is romló életen, az élet megfelelő 
reagálásával lehet javítani, a romló entrópiát a rendezettség növelésével ki lehet ellensúlyozni. 
Ha a folytonosság láncszemein, vagy és az életpiramisban keletkezett, de az adott szervezetnek 
nem jó hiányokat betöltjük mások, már nekik terhes többletével, akkor olyan kettős jó hatást, a 
már túl nagy különbség csökkenését hozhatunk létre, amely eredője ellensúlyozhatja a romló 
entrópia rendezetlenségét. Ha a hiányaik betöltéséért fohászkodók imáit meghallgatjuk, a 
nagyobb terheket már nehezen viselők többletének az átcsoportosításával egyenletesebb 
elosztást, és ezzel kiszámíthatóbb változást hozunk létre. Ha valakinek túl sok jószága van, 
amelyeket már nem tud megfelelően ellátni, gondozni, nem tudja a megszerzett, dominánsan 
általa uralt térrész részecskéi megfelelő életélményekben, a lineáris változásban segíteni, akkor 
az ilyen szervezet a rábízott javakat, a részecskéit és a jószágait elhanyagoló rossz gazdává 
válik. Az ilyen szervezet, amely nem becsüli meg kellően a gondviselésére bízott részecskéit, 
nem érdemli meg azt a többletet, amelyet a természet és a szerencse, vagy és a benne változó 
részecskék szorgalma, tehetsége neki jutatott, ezért a gondatlan gazda jószágai hamarabb 
elbitangolnak, vagy elbirtoklódnak, tulajdonost, új gazdát keresnek. A feleslegessé váló 
többletet ilyen kor az a környezet kapja meg, lopja el, veszi magához gondviseletre, akinek vagy 
nagyobb szüksége van rá, vagy több változást, életélményt tud adni az elorozott jószágnak, 
dolgoknak biztosítani. Ez a színesfémet ellopó cigányok által eltulajdonított javakra is éppen 
úgy vonatkozik, ami által e javak, részecskék az elfekvő inaktív állapotból ismét visszakerülnek 
az élet érdekesebb, élményekkel teli körforgásába. 
A hiányok és a többletek másik kielégítési módja, a lendületben, kinetikai energiában, 
rendezettségben vagy és más férfiasabb pozitív egyenleggel, és pl., feszültség többlettel 
rendelkező férfi, és a többleteiben éppen hiánnyal rendelkező nőies melegfúziós szervezetek 
párosodása, átlagossá, egyenletesebbé, rendezettebb eredőjűvé keveredése, vegyülése. A férfias 
többletek egy része átadódik e hatásokban hiányt szenvedő melegfúziósabb nőiesebb 
szervezeteknek, miközben kétirányú hatáscsere zajlik, mert a nőies hatásokban dús szervezetek 
is átadják ilyenkor a saját gyengédebb hatásaikat, átveszik a másik, pl. feszültség többletét, tehát 
a párosodás után, nagyobb szimmetria, és kiegyenlítettebb átlagosabb állapot jön létre. Ezért 
képes megszűntetni a már kiszámíthatatlan, nemlineárisan változó kaotikus állapotokat a 
párosodás növekedése, a szexhullám kiteljesülése. Ilyenkor a később jó élet, a béke és a lineáris 
változás, az azonosság növelése érdekében a morálnak és az erkölcsnek el kell csitulnia, és 
Justíciának a bekötött szemét még a kendő mögött is be kell csuknia. 
Az egyes élőrétegekben, szervezetekben túlfejletté válók azonban már nem elégülnek ki a 
szokásos változásban, nekik nagyobb gerjesztés, több életélmény szükséges, ezért egy idő után 
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unatkozók folyamatosan emelik a tétet, növelik a különbséget, keresik maguknak és másoknak a 
bajt. Mások, akiket a különbség képződése a könnyebb élet jó oldaléra emelt, azonban éppen a 
már kialakult és nekik kedvező különbség állandó megtartására, növelésére törekszenek, és 
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a megszerzett, sokszor már jogosulatlan 
privilégiumaikat, előnyeiket megtarthassák. 
A melegfúziós, ionos életpiramisba épült szervezeteknél az alsóbb szinteken lévő, nagyobb 
azonosságú, másokkal könnyebben helyettesíthető, ezért értéktelenebb alrészecskék könnyen 
cserélhetők, pótolhatók, ezért kevésbé megbecsültek, kisemmizettek. A sok szintből felépülő, 
kellően bonyolult szervezetekben azonban mindig akadnak szűk keresztmetszetek, amely 
helyekre gyakran okos részecskék ékelődnek be, akik sokáig fenntartják a különbséget, 
lecsökkentik, vagy éppen visszafelé áramoltatják az életáramlást, és ezzel akadályozzák az isteni 
terv szerint változó élet megfelelő fejlődését. Az élet szűk keresztmetszeteinek tekinthető 
posztokra kerülők, a fontosabb, speciálisabb szaktudást igénylő állásokat betöltők sokkal 
nehezebben, de ők is helyettesíthetők. 
 
Az egymásra és a sok kicsi rész összedolgozására alapuló, bonyolult, többszintű életrendszer 
nagyon sérülékeny, a nem megfelelően összehangolt részek eltérő igényű együttműködése, és 
valamely az egész szervezete szempontjából fontos részlet túl gyors elromlása, leállása miatt. 
Ha egy bonyolult szervezetben idő előtt elromlik egy láncszem, akkor az egész szervezet leáll, 
és a javításig nem működik, csak fogyaszt. Ha azonban egy nem könnyen pótolható, fontosabb 
láncszem esik ki, akkor az egész szervezet együttáramlása sérülhet, és ezzel a fontosabb 
helyeken, életposztokon élő egyedi lehetőséghez jutott alszervezetek gyakran visszaélnek. A 
kritikus helyen bonyolult és összetett feladatot ellátó alszervezetektől, mint a számítógépes 
programokban a megfelelő processzorok kellő működőképességétől nagyon sok függ, ha az 
ilyen posztokra vigyázó, szolgáló részecskék nincsenek a szükséges időben a kellő helyen, az 
információ keresése, rendezése, az adathordozó információs részecskék életáramlás 
megfelelősége átmenetileg leállhat. Ha azonban egy fontos beosztás ellátója végleg kiesik, és 
nincs belőle megfelelő, a feladatot ellátni képes, ugyanolyan tartalék, akkor az a szervezet, 
amely működéséhez a nélkülözhetetlen részecske kiesik, átmenetileg, vagy végleg lebénulhat. A 
szervezetek ezért gondoskodnak az élet túlnyomásáról, az alternatív részecskék dupla, vagy és 
többszörös jelenlétéről, hogy a fontos helyekről kiesőket azonnal pótolni lehessen. Az 
életnyomás olyan nagy, hogy az életfelületek telítettségének a megszakadása, folytonossági lyuk 
keletkezése esetén, a hiányt jelentő lyuk, az adott térbeli hely, jó állás, a lehetőség a szabad 
izotróp térből azonnal betöltődik, a részecske lyuk valamilyen közel azonos minőségű, állapotú 
szervezettel pótlódik. Igaz ez másodlagos lyukakat hoz létre, de éppen ez biztosítja az 
életáramlás forgási, változási lehetőségét, mert a fontos lyukat, állást, térbeli helyet betöltők 
helyén keletkező lyuk is azonnal betöltődik, és a betöltő korábbi élethelyén keletkező lyukat is 
gyorsan betölti valaki. Minél nagyobb egy ionos életpiramisba épült szervezet, annál több fontos 
térbeli hely, poszt alakul ki, amelyek egyre nehezebben helyettesíthetők, már csak azért is, mert 
e posztokat betöltők folyamatosan gondoskodnak a versenytársak eltávolításáról, a 
nélkülözhetetlen, a személyében fontos állapot megmaradásáról. Az ilyen szervezetek, a fontos 
posztokat betöltő páratlan részecskék, alszervezetek hirtelen (terven kívüli) eltávozása, elhalása, 
lebomlása esetén megrendülnek, és a szervezete folytonossága a kritikus helyen elakadó 
életáramlás megszakadási lehetősége miatt ilyenkor veszélybe kerül. A bonyolult és kényes, 
többes állást betöltő fontos alszervezetek kiesése, előre sokszor nem látható, halmozódó 
zavarokat kelthet, és azon lélek elveszése, amely addig sokak helyett húzta az igát, a túl sokat a 
vezetőre hárító, túlcentralizált szervezetek összeomlásához, a szervezet végleges 
megsemmisüléséhez vezethet. Az ionos, centralizált szervezeteknek ez a szűk keresztmetszete, a 
sérülési lehetősége, ezért a hidegfúziós részecskék gyakran éppen ezeket a vezetőket, a lelket 
támadják, kergetik kaotikus, kezelhetetlen időzavarba, amely ezt követően a szervezetük 
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összeomlásához, és számukra energia nyeréséhez vezethet. A szervezeti folytonosság, az 
életpiramis azonban úgy épül fel, hogy minden az időben, képességben, fejlettségben előrébb 
járót követ egy másik, akit szintén követnek az időben későbben kezdők, és ha kiesik egy fontos 
előd, mindig van a helyére egy nagyjából közel annyira fejlett másik. Nem véletlen a vonzalom, 
a részecskék előtt járó fejlettebbhez, a nagyobb tömegsűrűségűhöz, az érdekesebbhez, a 
sármosabbhoz. 
 
A hidegfúziós, komplexebb szervezeteknek, amelyek sok közel egyenrangú analóg, de 
komlexebb részecskék szövetségéből, együttműködéséből szerveződik, sokkal magasabb az 
önállósága, és könnyebb a helyettesíthető lehetősége. Ezen szervezetekben magasabb a 
foglalkoztatottság, és mivel mindenki szinte minden periférikus területhez is ért, (ezek kovalens 
kötésűek), a határfelületeik és a dolgaik sokkal jobban összeérnek, átfedik egymást, ezért e 
szervezetekben ritkábban veszik el a bábák között a gyermek, a szervezetek közötti 
együttműködésben a lényeg. Az Univerz, sokoldalú, komplex részecskékből szerveződő 
hidegfúziós, sikeresebben együttműködő szervezetek, egyenrangúbb, szocializáltabb 
szövetségekként működnek, amelyekben nem annyira a megfelelően, és sokkal kisebb 
különbséggel elosztott energia, hanem az életélménnyel ellátás, és a foglalkoztatottság 
megtartása a cél. Ez miatt ezen szervezetek bár nagyon jó hatásfokúak, de nem igazán 
tömegtermelők. E szervezetekben inkább az egyéni érdek elveszése a kritikus keresztmetszet, 
amely Bulgárosodást, érdektelenséget és korai elfásulást hoz létre.  
 
 
 
A Halál és a szervezet felbomlása: 
 
A sokrészecskés összetett szervezetben a szervezeti halál és a felbomlás nem egyszerre 
következik be, a szervezet összeomlásával. Minden szervezetben, még az elöregedettekben is, 
még sok fiatal és életerős, magasabb szimmetriában változó részecske is található, akik az adott 
szervezet, rendszer összeomlásakor, nem halnak el, életben és egyensúlyban maradnak. Ezek a 
részecskék elhagyják a széteső hont, az addigi élet színterét, a szervezetet amelyben éltek, vagy 
és dolgoztak, és más munkahelyet, életkörnyezetet keresnek maguknak, és a velük együtt 
gyakran életteret változtató családjuknak. A valamilyen élettérben, élőrétegben változó 
szervezettség összeomlása tehát nem a változás, csak az adott térrészben korábban 
kifejlődött együttváltozás, a kialakult szervezeti állapot vége. 
 
Az angyali részecskék az elemi szinten valóban halhatatlanok lennének, ha nem következik be 
az életáramlás és a rideg környezetben lehűlt állapotban nagy sebességű összeütközés. Ha a 
legkisebb méretű miniatűr részecskéket, akik benne vannak mindenben, és körülvesznek 
mindent, akik az isteni együttváltozó szervezettet alkotják, nem éri baleset, impulzus és 
összeomlást, még kisebb részecskékre bomlást eredményező differenciálódás, akkor ők nem 
halnak el, szinte végtelen időt élhetnek, rájuk a nagyobbak nem, csak a nagy azonosságú analóg 
társaik a veszélyesek. Az élet azonban ezen a szinten is folyamatosan cserélődik, ha magas az 
életáramlás valamely szintjén lévő részecskék aránya, ha kialakul a nagy nemlineáris körforgás 
ideje. Ilyenkor az életáramlásra alkalmas szabad tér méretéhez képest, egy ennél kisebb, 
szűkebb térben, szervezetben egyszerre túl sok nanoméretű részecske áramlik, és a nagy 
sebesség a rideg körülmények mellett törékennyé tesz. Akármilyen kicsik e részecskék, ha a 
tömegarányukhoz viszonyított nagy sebességgel áramlanak, a hideg térben maguk is lehűlnek, 
rideggé és törékennyé válhatnak. Ha ilyenkor másik, hasonló analóg fejlettségű, tömegméretű és 
egységszámú, az életáramlás szent kereszt, elkerülő szabályait be nem tartó törékeny 
részecskével bármilyen hozzámérhető impulzusba, balesetbe keverednek, mind a két állapot 
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eredője megváltozik, és a keveredés közben differenciálódnak, lebomlanak, átalakulnak. A lélek 
sem örök, nem halhatatlan, de olyan, mint a karácsonyi fenyő, örökzöld, mindig és folyamatosan 
virágzik, él, zöldnek látszik, mert a felbontási lehetőségünkön nem észlelhető módon és méretű 
kicsi egységekben cserélődnek a részecskéi. A halhatatlanság azt az életigényt és életvágyat 
jellemzi, amely a rendezettség megtartására, növelésére, az élet állandó jobbítására vágyakozik, 
amely a teret kitöltő, lebomlott, elszegényedett többség folyamatos igénye. Az élet és a 
szervezetek csak akkor kerülhetik el a lehető legtovább az elmúlás lehetőségét, ha az aktív 
életáramlás lehetőségét, a passzív életszemlélet állapotára, a környezethez képest a nem áramlás 
állapotára cserélik. Bár a környezet áramlása miatt ez sem állandó, csak statikus, ínaktívabb 
állapot, a keveredés és a vegyülés valamilyen szinten ekkor is folytatódik, és a téren átutazó, a 
környezetet gerjesztő, bármely irányból szabálytalanul érkező analóg részecskék hatásai alól 
ezek sem vonhatják ki magukat. 
 
Az életáramlás lényegében arról az állandó helycseréről, életcseréről és hatáscseréről szól, 
amelyben a saját helyüket idejében meg nem találó, máshonnan elmenekülő, eltávozó 
részecskék, addig keresik a helyüket a nagy életrendszerben, amíg a képességeiknek és az 
adottságaiknak a legjobban megfelelő, a saját belső közösségnek és a külső környezetnek is 
kellő hasznot hozó élethelyzetbe nem kerülnek. Az élet valódi segítsége ebben áll, vagy és ezen 
bukik. A hidegfúziósként kezdő szervezetek az élet második félidejében, a közös tudat 
megfelelő fejlődése után, többnyire melegfúziós szervezetté válnak, és ekként élik le a 
következő életüket. A Tao útját megjáró, és a tudatban megérő emberek, szervezetek egyszer 
eljutnak a megértés fokáig, és felismerik, hogy mit tettek addig rosszul, és azt is felismerik, 
hogy mit kell ez után tenniük, hogy szimmetriába kerülve az élet jobb szolgálójává válhassanak. 
Ilyenkor gyakran átformálódik a közös érzés, és a megértés kialakulásával a közös tudat 
tapasztalása az érzésvilág jobb kiteljesedését kezdi szolgálni. Ez azt eredményezi, hogy a 
vezetőképességre, és a tudati vezetésre megérők, az érzelmi kivételezés és mások indokolatlan 
segítése helyett, amikor a túltöltésük a közel neutrális szintre lecsökken, elkezdik az élet 
szubjektív érzésektől mentesebb, tárgyilagosabb, megfelelőbb helyre irányítását, és az addigi 
életáramlókból, a közösséget a lendületükkel szolgálókból, a tudatban érettebb, az életáramlást 
jobban segítő szervezettekké válnak. Előbb csak a korábban mások életcsatornáiban áramlók 
felismerik az élet rendjét és szabályait, majd saját áramlási csatornákat, ereket, vállalkozásokat, 
részben önálló, de a környezettől függő szervezeteket hoznak létre, amelyekben már egyre több 
részecskének adnak életáramlási lehetőséget. Aki megfelelő áramlási és életszimmetriában tud 
másokat foglalkoztatni, az egyre nagyobb részecsketömeget foglalkoztatóvá, életélményekhez 
segítővé válhat, ezért ezek a magas életszimmetriában változó, az élet isteni szabályait minden 
körülmények között betartók, egyre több részecske, alszervezet foglalkoztatójává, életáramlását 
szervezőjévé válnak. A foglalkoztatás azonban sok kötelezettséget ad, és a környezet mellett a 
saját szervezet részére is hasznos tevékenységre bíró életélményekkel kell segíteni a benne, és a 
szervezetében áramlókat. Ez az isteni kötelezettség egyre nagyobb teher, ezért csak azok 
válhatnak valóban naggyá, sok és nagy tömeget megtartani képes szervezet vezetőivé, 
szervezőivé, akik nagyon kiszámíthatóan betartják az Isteni tér szerveződési szabályait, a 
szimmetria szabályait. A hónapok és az évek, az élőrétegek és a bolygók megbízhatósága azért 
olyan magas, mert ezen életidőszakra dominanciát kapó szervezetek, csak akkor élhetnek meg 
egyre nagyobb idővalumot, ha a közös isteni szabályokat maximálisan betartják. A csillagok és 
a még nagyobb részecsketömeget együttváltozásban megtartani képes szervezetek azért képesek 
olyan hosszú és kiszámítható változási életidőt elérni, mert nagyon megtartják a külső és a belső 
szimmetriát, az életfolyamat szimmetriáját, az isteni rendet és törvényeket, és csak a belsejükben 
differenciálódnak, ritkán sértik meg a környezet törvényeit. Csak abból a hatalmas 
részecsketömeget foglalkoztató, életszimmetriában tartó melegfúziós szervezetből válhat 
hidegfúziós isteni szervezet, amely miközben megtartja az élet szimmetriáját, egyre nagyobb 
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térre terjed ki a folyamatszimmetria megtartó képessége, az élet rendezettségének, a jól 
szervezettségének a megtartása. Az ilyen szervezet külső térrészei megfelelően hidegek, 
rendezettek, kevés, de az érdekes változáshoz éppen elég nem tervezett impulzusban változnak, 
miközben a belső, egyre gyorsabban fejődő rétegek a külső környezetbe folyamatosan pótolt, ott 
szükséges, hiányzó energiát termelnek. A túl gyorsan változó melegfúziós életterekből, 
szervezetekből szinte folyamatos az ott elszegényedők lebomlók, elbátortalanodók, vagy csak 
lemaradók ki és szétvándorlása, akik a nyugodtabban lassabban és még általuk is kiszámíthatóan 
változó, kevésbé telített, kisebb életnyomású, de izotróp, együttműködésre és együttélésre képes 
sokféleséggel telített környezetben keresnek menedéket a számukra már követhetetlen, 
megérthetetlen fejlődés elől. 
 
 
 
Az élet korszakai: 
 
Az emberi élet, és a bolygónkon élő valamennyi élet a környezetben keringő, és egymással 
illetve a Nappal különböző áramlásirányú rendezettségi irányt kialakító szervezetek áramlás 
rendezettségi viszonyától, e rendezettség eltérésétől vagy és a paralel együttállásától függ. A 
nagyobb, egymásra és az alszervezeti részecskékre gyorsabban és erősebben kölcsönható bolygó 
és csillag szervezetek egybe eső, vagy eltérő irányú áramlási rendezettsége, illetve az összeérő 
aurák áramlási rendezettségének az iránya határozza meg a rendezetlen, vagy éppen ellentétesen 
rendezett életterületen áthaladó szervezetek nagyobb, nemlineáris átalakulását, változását. Miként 
a Hold keringési ciklusa, közeledése és távolodása, az aurájában keringő részecskéknek az 
élőrétegünkben és a szervezetünk centrumán kívül áramló részecskéinknek, az éppen tél vagy tavasz állású 
együttáramlása, vagy éppen megfelelő keveredése szabályozza, a melegfúziós, e részecskékkel nagyobb 
azonosságú nők havi ciklusát, a peteérését, a belső elválasztású hormonok kiválását, hasonlóan 
szabályozzák a Föld környezetében változó bolygó testvérek külső élőrétegeiben áramló 
részecskék áramlási rendezettsége a Föld élőlényeinek az áramlási rendezettségét, a kialakult 
állapotát. A Nap körüli áramlásban a hozzánk képest statikusabb környező csillagok 
határfelületeinek a metszésekor, hol az azonos irányba rendezettebb részecskeáramlás segíti és 
gyorsítja a rendezettségünket, hol eltérítő, vagy és ellenkező, a kialakult rendezettségünket rontó 
irányba viszi el a változásunkat a végzet. Bár a külső és távolabbi csillagok határfelületeit 
ritkábban metsszük, ezért ezek csak ritkábban (de hosszabban) okoznak nemlineáris változást, 
makroevolúciót az evolúciós fejlődésünkben, a közelebbi bolygó testvérek külső élőrétegeivel, 
auráival kereszteződés azonban gyakrabban és erősebben befolyásolja az élet bioszférai 
alakulását. A holdon kívül a Naphoz közeledés, vagy távolodáskor két anyai és apai élőréteg 
között ingadozik a Föld, amely a tavaszi, az őszi napéjegyenlőségkor metszi a szülős 
szimmetriafelület térválasztóját, amit az átlagos állapot potenciál felezőjeként ismerünk. A 
szélső kilengésekkor, a nyári és a téli napfordulókor azonban az apai és az anyai élőréteg szélső 
határához közeledik, érkezik a földbolygó, amelykor olyan eltérő irányú áramlási rendezettségű 
felmenői (vagy idősebb) élőrétegnek ütközik, amely vagy túl fejlett, (ez a belső, a nagyanyai,) és 
túl gyorsan változik, vagy túl rendezett, és túl fegyelmezetten, (nagyapai) sok részecskének 
diktatórikusan, vagy és unalmasan, túl kiszámíthatóan változnak.  A bolygó szervezetek egy 
szimmetriával kettéosztott anyai és apai élőrétegben bolyonghatnak, de sem befelé, sem kifelé 
nem léphetik át büntetlenül, csak a megfelelő fejlettséget elérve az életterük, az élőrétegük 
határait. Amikor elérik e határokat, pl. a nyári napfordulón, akkor vagy befelé visszaterelő 
szemben áramlás fékezi meg a továbbhaladást, vagy ha a külsőbb apai, testvéri réteghez ér, 
akkor az azonos irányba ható visszatérítés, a túlrendezettség hat rá az átlaghoz, a változatosabb 
élőréteghez visszatérítően. 
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Hol az élet egyik fele, hol a másik fele mondja hogy ne tovább, hogy nyergelj - fordulj, és irány 
az átlagos a vegyesebb élet.  A Napi élőrétegek mellett, többes hatás is érvényesül, amely 
összetettebb, nem várt következményt adhat az egyébként nagyon kiszámítható életnek. A belső 
bolygóknak, - amelyek a fiatalabb nagyobb anyai azonosságú, melegfúziósabb élőrétegekben 
keringenek - a Földhöz közeledés közben valamennyi viszonyában kialakul a két alapciklus, a 
közel és a távolállás, az egymáshoz képest a belső és a külső határréteg elérése, amelyet 
bolyongva, ide-oda térülve követ a bolygónk. Ez miatt kényszerülnek hasonló analóg 
bolyongásra, egymás el és kikerülésére a kisebb tömegű, fiatalabb belső bolygók. Miként az 
utcán az életáramlásban közeledő emberek is ösztönösen kikerülik egymást, egymás körül 
bolyongva áramlanak, ehhez hasonló a bolygók egymást elkerülő, az aurákban érzékelt és 
bolyongó áramlása. A külső bolygók keringési ciklusai a nagyobb pálya miatt is eltérőek, ők 
már távolabb vannak a kezdet origói állapotától. Az egyik korábbi Aspektus könyvben az 
Aspektus 4 -ben, a Gravitáció és az idő törvényeiben, már kifejtésre és leírásra került a külső és 
a belső bolygók keringés közbeni egymásra hatásának az elsődleges következményei, azok az 
interferikus ráhatások, amikor az egybeeső, vagy éppen ellentétes áramlási rendezettségű 
bolygók elhaladnak egymás közelében, erősebben gerjesztve, kölcsönösen módosítva egymást. 
Ez azonban csak az elsődleges megfigyelés, a többes összetett hatás általánosságban laikus író 
által megfogalmazhatatlan leírhatatlan, de szakemberek által kellően kiszámítható, előre 
megismerhető változási következményeket tárhatnak fel. Azonban a belső bolygók, a fiatalabb 
Napi élőrétegek – mint szervezetek - nagyobb részecskeanyag sűrűségű centrumai egymásra 
hatásán kívül, a külső bolygók is meghatározott keringési ciklusokban, mindig eltérő helyen és 
állapotban metszik egymás, rendezett áramlási irányban domináns auráját, ami a kettős viszonyban 
mindig kölcsönös állapotmódosulást hoz létre. Az kisebb és fiatalabb bolygók gyorsabb anyai 
centrum, origó körüli keringése miatt a nagyobb idővallumú külső bolygókeringési időkhöz 
képest, mindig eltérő irányban találkozik az egymást metsző aura rendezettsége. Ezek hol 
segítik egymást, azonos közeli áramlási rendezettség esetén, hol semlegesek, kevésbé 
kölcsönhatók egymásra, (merőlegeshez közeli kereszteződésnél), vagy éppen azonos, parallel 
áramlási irányazonosságnál, hol gátolják, vagy és teljesen tönkreteszik az ellenkező irányú 
áramlással egymás kialakult állapotát, és ekkor növekszik a feszültség. Ezek az állapotok 
kölcsönös áramlási irányszög azonosság, (5 - 35 fok között) gyorsítás esetén lehűlést és 
hidegfrontot, kevesebb felszíni impulzust okoznak, magas kölcsönható képességű irányeltérés 
(35-75, és 135 – 150 fok között, áramlási rendezettségi irányeltérés esetén rontó, vagy és erősen 
egymást módosító hatásaik alakulnak ki.  
Most, anélkül hogy a belső bolygókkal egybeesés szervezetfejlesztő időszakait megadnánk, 
foglalkozzunk egy kicsit a külső bolygók bioszférai és Földi élőrétegekre, szervezetekre ható 
befolyási időhatárok állapot módosításaival. A Marssal körülbelül két-négyévenként metsszük 
közel vagy távolállásban egymás határrétegeit, amelyben hol azonos áramlási rendezettség hol 
semleges, hol magasabb impulzus sűrűséget okozó melegfúziósabb szerveződési időszakot 
fejleszt ki. Ezek az időszakok tizenkét lehetséges, jellemző állapotban változhatnak egymáshoz 
képest, amely megismerhető tizenkét, mars-föld viszonylatú kölcsönhatás állapotot eredményez. 
Hasonlóan a Jupiter Nap körüli keringési ideje átlagosan 11,8 év, de a Földdel való találkozási 
idő 10,5 –s 13 év között változik. Ezen időszak alatt hasonló analóg 12 Jupiter – Föld 
viszonylatú kölcsönhatás állapot ciklus alakul ki, amely erősen befolyásolja a földi változást, és 
a Holdhoz hasonló analóg módon befolyásolja a pubertáskori hormontermelés megerősödését, 
vagy a szervezetek gyermekből serdülővé átalakulását. A Szaturnusz átlag közel 30 évente 
kerüli meg a Napot, a nagy azonosságú kezdeti állapot téridős pontját, origóját, és a Földdel 
kölcsönhatás viszonyában 29- 31 éves ciklusokban befolyásolják egymást, amelyek szintén 12 
hónapnyi jellemzőbb alállapotú, eredő kölcsönhatást fejlesztenek ki. Nem véletlenül érik meg a 
felnőtté váló ember a 30-as éveiben a kiteljesedést, a valódi felnőtté válást, mert ez a bolygó e 
ciklusban növeli a változássűrűséget, felgyorsítja az időhatárt elérők gerjesztését, 
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kölcsönhatását. Sok nagyobb testű állat és növény, fa, kb. ezen életideig él, ez jelenti neki az 
évelő lehetőség végét. A következő idősebb, nagyobb bolygótestvér, az Uránusz, amely átlag 84 
évente kerüli meg az origóját, de eközben a Föld sokszor metszi közel és távolállásban a 
határrétegeit, amely segíti az idősebb testvér haragjának az elkerülésében. Az emberi élet 
átlagos hosszát az Uránusz keringési ideje határozza meg. Ennél a közel és szembeáramlás 
állásnál már olyan magas a bioszféra gerjesztése, hogy a már szimmetriahiányos emberek 
szervezeteinek a többség már a legnagyobb melegfúziós kölcsönhatás előtt elhal. Nagyon 
kevesen, magasabb életszimmetriában változók - ezt az időszakot is túlélhetik, és az ő életüket a 
Neptunusz, jelenleg 164 éves keringési ciklusa határolja le. Azok az idős és magasabb 
szimmetriában változó évelő szervezetek, akik már képesek túlélni a Neptunusznál fiatalabb 
bolygók kölcsönhatás gerjesztését, azok már nem tudják elviselni e sokkal idegenebb 
rendezettségű, a Napi origós melegponthoz képest már külső elektronhéjon keringő, nagyon 
sokféle idegenebb részecske gerjesztését, és amikor e bolygó és a Föld közeledik egymáshoz, a 
gerjesztés megerősödése a legidősebb emberi szervezetek életének a végét és felbomlását 
okozza. 
Feltételezhető, hogy az élet origójától, az ideális életpiramisba épülő, a megfelelő, felezett 
arányú DNS felmenői összetételű szervezetek 50-50 % anyai és apai, de ezen belül nagy eséllyel 
4 x 25-25 % nagyszülői, ezen belül 8 x 12,3 % -os dédszülői stb., között, kellő fejlettségi 
szimmetria alakul ki, de ezek nem szükségszerűen egyidőben, hanem időben eltolt 
szimmetriában, kezdetben is dominánsabb és alárendelt arányokkal alapítanak utódszervezetet. 
A létrehozott utódszervezet részecskéi egyre távolabb merészkednek az origótól, az 
élőrétegükből, kimerészkednek a felmenők élőrétegibe, és minél többen, minél távolabbra 
kerülnek a kezdeti nagyobb azonosság, a genetikai azonosság téridejétől, annál idegenebb, 
izotrópabb, ezért nekik egyre gyorsabban, egyre követhetetlenebbül, egyre megérthetetlenebbül, 
egyre több másképpen áramló, gondolkodó részecske hatásával kerülnek szembe. Ezért a kifelé 
áramlás, a saját aura tágulása során szükségszerűen el kell jönni azon állapotnak, hogy az egyre 
izotrópabb külső rokoni rétegbe érők már nem bírják a mind másabb környezet gerjesztését, és 
időzavarba kerülve felbomlanak. Míg a hidegfúziósabb részecskék és szervezetek a külső 
rétegek felé fejlődnek, a melegfúziósok valószínűen befelé a Földcentrum, majd egyre messzebb 
merészkedve a belső bolygók időben gyorsabban változó rétegei felé. Az azonosságuk itt is 
csökken, csak itt az anyai, és a nagyanyai, a Nap szervezet melegfúziós eredője felé tolódik el. 
A hidegfúziósok a kifelé áramlók azonban a külső, nekik egyre apaibb rétegek felé áramolva az 
apai hatásokban erősödnek meg, de az együttutazó melegfúziós vőknek és menyeknek ez az 
idegen környezet, amelyben egyre nehezebb a túl sok ismeretlen elvárásnak megfelelni. 
Ugyanez a helyzet befelé áramlókkal. Míg a nagyobb azonosságú térrész felé áramló 
melegfúziósoknak egyre jobbá válik a genetikailag nekik már ismerős élettér, a velük 
együttáramló hidegfúziósabb eredőjű vők és menyek, valamint az átlagos utódaiknak ez egyre 
idegenebb, egyre ismeretlenebb terület. 
Akár azért is gyorsulhat az élet, mert nem csak a szervezeti tömeg anyagi centrumában, a 
testben alakul ki a feldolgozó-képesség hiánya, hanem a testtől egyre távolabbi, és egyre 
idegenebb környezetben áramlásra késztetett lélek részecskében. Az már csak következmény, 
hogy e részecskék visszajelzései a mind idegenebb, ismeretlenebb környezetbe érve egyre több 
atrocitásról szólnak, ezért a központi tömeg a megoldásra törekvésében rendszeresen lemarad, a 
mind messzebbről jövő jelzésekre adandó válaszokkal, a megoldásokkal, és a szervezet egyre 
nagyobb időkésésbe kerül. Ez azt a tanulságot adja, hogy a leendő űrhajósok, akik úttörőként el 
akarják hagyni a Föld térségeit, fel kell készülniük, hogy a problémáikat saját maguk és helyben 
oldják meg, mert az egyre távolabb lévő földi környezet a távolodással egyre jobban el fog késni 
a válaszadással, a segítséggel, és ez időzavart fog okozni a távolabbi környezetekbe 
behatoláskor! Ezek a bolygónkénti ciklusviszonyok azonban halmozódnak és egymást is 
módosítják, ráadásul a távolabbi, nagyobb, szervezetek is pertubálnak a rárakódásokra. 
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A Föld bolyongása és az évszakok változásának a szabályozása: 
A Föld egy teljes keringési ciklusban 365-ször fordul meg a tengelye körül, amely során egy 5 
millió km széles Napi (saját élőrétegben bolyong). Az élőrétege szimmetriafelülete tehát valahol 
a bolyongási lehetősége felénél van, tehát a 149,5 millió km átlagos távolságra a naptól, amely 
jó megközelítéssel megfelel a tavaszi és az őszi nap-éj egyenlőségi közepes távolságnak. Ekkor 
halad át a saját szimmetria felületén, és vagy a hidegfúziósabb eredő (naptávol) vagy a 
melegfúziósabb eredő, (napközel) felé fejlődik. Eközben hol az északi térfelet éri jobban és 
merőlegesebben a Nap, December 21.-e körül a Baktérítőt, Június 22.-én az északi féltekén lévő 
Ráktérítőt. 
Felmerül a kérdés, hogy mi mozgatja ilyen szabályossággal az élőrétegben a Föld 
excentricitását, azaz a Napközeli és a Naptávoli helyzetét?  
Amikor távolabb kerül a Naptól 152 millió km-re, (júniusban) akkor kell, hogy legyen egy erő, 
amely visszatéríti. Ez az erő valószínűen a külsőbb napi élőréteg már idegenebb, kisebb 
azonosságú, túl rendezett részecske állománya, de van egy egyszerű áramlásfizikai magyarázat, 
amely egyaránt helyre teszi a naptávol váltakozását és a féltekei nyári magasabb hőmérsékletet 
is.  Kétségtelen, hogy a féltekék besugárzásában, a nyárban a legnagyobb szerepe a merőleges 
besugárzásnak van, amikor nagyon magas az áthatolóképesség, de ekkor a teljes Föld 
hőmérsékleti eredője lényegében nem nagyon változik, mert amennyivel magasabb az impulzus 
sűrűség és a hőmérséklet az egyik féltekén, annyival alacsonyabb a másik féltekén. Ez ugyan 
megnöveli a rétegáramlásokat, és a lokális kisugárzásokat, a hőkiáramlást is, de ez önmagában 
nem elég a napközel-távol ingadozáshoz. A fotonok kiáramlása és a Föld mellett elhaladása 
ugyan a bolygónk forgása miatt folyamatosan különbséget képezve hat a bolygóra, azaz a 
szembe forgó részét elvileg fékezi, de nem ismerjük a Földet érintő DNS részecskepályák 
sodrását, ezért ez elvileg kiegyensúlyozhatja a forgás miatt éppen az órajárás felé forgató erőket. 
Amennyiben azonban feltételezzük, hogy a körülöttünk lévő Napi élőrétegben a keringéssel 
ellenkező irányú áramlás van, azaz a tavaszi állapotban a földdel együtt áramló aurájának, a 
légrétegeknek az áramlási rendezettsége a téli napfordulón éppen megegyező a környezet, a 
külsőbb réteg áramlási rendezettségével, akkor ez a tavaszi időszakban éppen kellő jó irányú 
kölcsönhatást keltő, azaz 15-45 fok közötti együttműködési szöget bezáró. Az azonos 
rendezettségi időszakban az impulzus sűrűség alacsonyabb, de a tavaszi március felé ez egyre 
növekvő, de jellemzően azonos irányeredőjű. Ez hozza létre a tavasz jó hatását, a sikeresebb 
szimmetriát, amelyben bizonyára a zöldrétegen áthaladásnak is kellően fontos szerepe van. 
Mivel az azonos irányba fújó szoláris, vagy intersztelláris szél miatt a bolygónk ezen a tavaszi 
pályaszakaszon felgyorsul, egyre távolabb kerül a naptól, a pályagörbület egy kicsit 
kiegyenesedik, amelyet segíthet a téli és tavaszi időszak hidegfúziós részecske lendület 
többletének a felhalmozódása. Azonban a lendületbe jövő bolygó hamarosan eléri kifelé a marsi 
anyai rétegét, amikor az apai környezettel semleges állásba, de a Napi anyai felmenővel egyre 
rontó irányú, egyre magasabb impulzus sűrűségű térrészbe és rendezettségi állapotba ér. Mivel a 
napot megkerülve naptávolban már nemcsak a Nap kifelé ható toló foton-sugárzása hat csak rá, 
(amely tovább távolítani a radikális részecskéivel), hanem abban az irányba Mars hidegfúziós 
külsőbb rétegéhez közelít, amely kb. 57 millió km-re, van a legközelebbi állásában a Földhöz. Ez szerint az 
átlagos kettős védőtávolság a Föld-Mars vonatkoztatásában kb. 28 millió km, azaz a Föld és a 
Mars közötti demarkációs vonal, héjréteg kb., ebben a távolságban van. Mivel a Mars most a nagyévi 
téli álmából ébredőben van, ez azt is jelenti, hogy a külső élőrétege, az aurája, (a termo-rétege) valószínűen ehhez 
képest melegfúziós állapotban van, és amikor a Naptávolba érő bolygónk az aurájával együtt jobban belemerül a 
Marsi melegfúziós aurába. Ekkor az aura áramlási rendezettsége egyre ellentétes irányúvá válik a 
Földi összeérő légréteg áramlási irányával, és ez egyre nagyobb impulzus sűrűség mellett 
növekedő életnyomást hoz létre a két réteg viszonyában és az összeérő felületen. Ennek az 
aurának a növekvő életnyomása tehát fékezően és visszatérítően hat a bátyját túl nagyon 
megközelítő kisebb testvérre, és a Föld veszi a lapot és elrugaszkodva a marsi auráról, befelé 
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veszi az irányt, és a hozzá képest hidegfúziósabb eredőjű testvér melegfúziós impulzusainak a 
hatására ismét közelíteni kezd a naphoz, az anyjához. A Föld ekkor ér a naptávoli, az északi 
térfélen a nyári napfordulóhoz, amelytől már a szokásos pályáján befelé áramlik. Ez ismét 
gyorsuló időszakot eredményez, amelyben azonban a radikális fotonok még nagy impulzus 
sűrűséget okozva jelentősen melegítik a merőlegesebben elért északi kontinenst. Az ősz és a 
melegedés oka valószínűen annak is köszönhető, hogy amikor a Föld már a napközel felé 
áramlik, nemcsak a Naphoz, hanem a melegfúziósabb Vénusz testvéréhez is közelít.  
A Földnek a legkisebb távolsága a Vénusszal 40 millió km, tehát közel 20-20 millió km biztonsági 
távolságra halad el egymás mellett a legkisebb távolság esetén a két valószínűen egyszerre születő 
ikerbolygó. Nem lehet véletlen a közel azonos tömegméret és a kozmikus méretekben közel azonos 
fejlettség. Abban a folyamatban, amelyben a Napnak a Föld külsőbb és a Vénuszhoz képest hidegfúziós 
élőrétege kialakult, ekkor alakulhatott ki a Földhöz képest melegfúziósabb belsőbb napi réteg, a Vénusz 
élőrétege, amelyben a ma melegfúziós testtömeg született, amely nőiesebb, és gyorsabban fejlődött.  
Tehát nagyobb eséllyel a Vénusz melegfúziós irányban már fejlettebb állapotban van, mint a Föld. A 
Föld viszont a Vénuszhoz képest hidegfúziósabb élőrétegben és lassabban fejlődik, de még nagyobb a 
rendezettsége. Amikor a Föld a napkörüli pályáján Napközelbe érkezik, lényegében egyre jobban behatol 
a leánytestvére élőrétegébe, aurájába, amelyhez ebben az időszakában néha túl közel kerül. 
Ráadásul a melegfúziósabb állapotban fejlődő testvér már azonnal megkezdi a már terhessé váló 
tolakodó fivér Föld kellően távoltartását, amikor az éppen-csak elhagyja a naptávoli helyzetét és 
elrugaszkodik a Marsi auráról.  
 
Van azonban egy harmadik nagyon fontos tényező, amely lényegében az őszhatást 
szabályozza. A naptávolból, a nyári napfordulóból visszatérülő Föld áramlási iránya és az aura 
rendezettségi iránya ilyenkor a földi élet számára rontóbb rendezettségű kölcsönhatásban, 
valószínűen ellenkező irányú eredőben ér össze vagy a Vénuszi külső aurával, vagy és a 
nagyobb felmenői környezet fejlettebb részecskéinek az áramlási irányával. Ilyenkor 
augusztusban nemcsak magasabb az impulzus sűrűség, hanem a rontó irányú mikro-
impulzusokban bomlás és ki és szétáramlás, szárító eredő is keletkezik. Hiába csökken le az 
impulzus sűrűség szeptember körül, amikor esős időszak alakul ki a bolyongás szimmetrikusabb 
rétegen áthaladásakor, ezt követően ismét indián nyár, utónyár, melegfúziósabb időszak, a 
belsőbb Napi réteg, a Vénusz külső rétege felé lendülés következik. Ez átmeneti felmelegedésen 
kívül abban segíti a Föld szimmetriáját, hogy fékezi a naptávolból egyre beljebb a Vénuszi réteg 
felé Közeledő Föld lendületét, amelynek az ellenhatása valószínűen a téli napforduló idején, 
decemberben éri el a belső szimmetriafelületet. Ekkor valahol elhangzik, a nyergelj – fordulj, és 
a Vénuszhoz, valamint a Naphoz is közeledő bolygónk ismét távolodó bolyongásba kezd. 
Azonban ebben az őszi időszakban a külső naprendszer körüli, vagy és a nagybolygók átérő 
aurájával egyre nagyobbá válik az áramlási rendezettség iránya, ez folyamatosan csökkenti az 
impulzusok számát a Föld által elhagyott távolabbi rétegekben, míg, a téli napfordulóig növeli a 
belsőbb rétegekben. A déli féltekén ilyenkor lesz nyár, amelyet már ismét a merőlegesen beeső 
napsugarak gerjesztenek, de itt is valószínűen rásegít a radikális napi fotonok hatására a 
környezeti áramlás rendezettség romló irányúra növekedése, amely a déli féltekén is az ottani 
őszben éri el a földi életnek a legrosszabb eredőt. 
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A bolygók év közbeni réteg bolyongásának a szemléltetése:  
Minden szilárd anyagi valósággal rendelkező szervezetnek szükségszerűen van egy párja, egy 
nem olyan nagyméretű és eltérő tömegarányú, más részecskesűrűséggel kitöltött aurája. Az 
aurában rendszerint elporlódottabb, kisebb egységekből szerveződő részecskeközösségek élnek, 
miként a városok között a falvak, és azok között a tanyák. Az életbuborékok és a bolygók 
szerveződési lehetőségét, a mozgásterét többnyire meghatározza a saját, nagyobb azonosságú 
ismert, a szervezettel többnyire együttáramló aura lehetősége és sűrűsége, amely közvetíti és 
tompítja a durvább kölcsönhatásokat a környezet más szereplői felé. Amikor a saját 
élőrétegében, az ismert és határfelületekkel más környezetektől elválasztott aurájában bolyongó 
szerveződés más hasonló, hozzámérhető szerveződés közelébe és aurájához érkezik, az aurák 
áramlási rendezettsége, sűrűség határozza meg, hogy a két szervezet milyen közel kerülhet 
egymáshoz. Nagyon eltérő áramlási rendezettségű aurával rendelkezőknél, a határfelületek 
összeérése esetén az impulzus sűrűség megnő, és ez megnöveli a két egymást a kelleténél 
jobban megközelítő életbuborék között az életnyomást, amely miatt azok megváltoztatják a 
korábban kialakult életáramlási irányaikat, és egymás mellett elmenőre alakítják át a 
rendezettségüket. Ilyenkor az aurában sok impulzus és mikroszintű utód keletkezik, de nagyobb 
szinten elmarad az összetűzés és a végzetes konfliktus. Az irányváltozás viszont célmódosulást 
és bolyongást eredményez. Ha tehát az életbuborékok a saját élőrétegükben áramlás közben 
nagyon megközelítenek egy eltérő rendezettségű szervezetet, akkor attól lineáris megoldás 
esetén eltávolodnak, ha pedig nagyon azonos az összeérő aurák egymáshoz viszonyított áramlási 
rendezettsége, akkor csökken az összeérő felületen az impulzusok időbeli mennyisége, aránya, 
ezért a szervezetek között impulzus csökkenés, lehűlés és a külső környezethez képest kevesebb 
eltávolító erő (hatás) alakul ki. Az ilyen szervezetek közelebb kerülnek egymáshoz, és ha tartós 
az együttáramlás rendezettsége, akár egyesülhetnek egy közös célban egymással. Az egyesülés 
során egymásba keveredés, vegyülés alakul ki, amely később egyre nehezebben szétválasztható 
genikus kötődéssé fejlődhet. 26. ábra 

 
Az ötödik bolygó elöregedett szétesett állapotban, a saját élőrétegében, a kisbolygó övezetben 
külön-külön részekre bontódva vészeli át a nagyobb rendszer idegpályáján áthaladást. Ha 

A Nap körül keringő 
Merkúrnál még kicsi a 

differenciálódás szintje, a 
bolygó és az aurája még nem 

nagyon differenciálódott. 
A Vénusz már 

differenciáltabb, ezért 
hidegebb az aurája. 

A Föld az átlagos 
rétegben kellő 

sokszínűséggel, 
magas biodiverzitással 

rendelkezik. 
Minél kijjebb haladunk a 
Naptól, annál nagyobb a 

differenciálódás az aura és a 
centrális szervezeti rész 

között. A már melegfúzió 
Jupiter centrális anyagi 

tömegében éppen jobb a 
keveredés, miként a 

Vénuszban. Mindkét bolygó 
magzatot vár.
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elhagyja a veszélyes övezetet, akkor a Jupiterhez hasonlóan ismét közös tömegbe épülve, már, 
mint melegfúziós nagybolygó, (de még nem csillag) gáz és porfelhőbe burkolózva épül ismét 
közös együttváltozó tömegbe. A következő bolygó a Szaturnusz már nagyobb aurával 
rendelkezik, ezért alacsonyabb az életnyomás, és ebben az állapotában a bolygó férfias és lehűl, 
egy nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú új periódust kezdett, amelyben alkáli eredő 
állapotba fejlődött. 
A felmenői szimmetriatengely, (valójában az életspirál, az életfonal) körül dugóhúzószerűen előre haladó 
bolygók, életbuborékok, hal az egyik szülői rétegbe érnek bele, hol a másik felmenői rétegbe, eközben 
hol az egyiknek a hatásaiból lesz túl sok, hol a másikéból. Amikor a valamely szülői réteget, szervezetet 
jobban megközelíti az utód szervezet, mint az átlagos lehetőség, akkor csökken a szimmetriája, mert a 
másik szülő ellensúlyozó hatásai, védelme nem, vagy kevésbé érvényesülnek. Ez mindig izotrópabb, 
védetlenebb állapotok közé kerülést eredményez, azaz akár merre elhagyja a szimmetriát, a lehető 
legjobb védettség térrészét, élethelyzetét, minden esetben nő a rá ható gerjesztés, és az impulzusok 
időbeli mennyisége, azaz mindig gyorsul az idő, kevesebb jut a megértésre, a bizalom kiépülésére. 
A koncentrikusan egymáshoz képest elhelyezkedő bolygók, (a testvérbolygók) sokkal kevésbé 
zavarják egymás hatásait, mert egymást terelő, védő határfelületeik idősorrendben, fejlettségi 
sorrendben helyezkednek el egymásban, és bár erősítik, vagy gyengítik egymás az egymás 
közelében elhaladáskor, de ez a természet rendjének a kölcsönös megtartásakor sohasem lehet 
egymás ellen ható. Ha azonban valamelyik fél nemlineáris rendkívüli szaporodásban, 
életeseményben részesedik, akkor elhagyhatja a saját élőrétegét, az auráját, és nemcsak hogy 
keresztezheti a testvérrétegének az életpályáját, hanem akár radikális összetűzés és impulzus is 
kialakulhat a pályamódosítás következményeként. Ilyenkor a kellően nagy azonosságú 
testvérszervezetek részecskéi egyesülhetnek egymással, vagy és konkurencia harcban felerősödő 
testvérviszályban felemésztésre és felbontásra kerül a vagyonuk és a szervezetük. 
Amikor az életbuborékok az origó kezdeti térrész körül keringve, távolodva az eredeti 
azonosság állapotától a kelleténél jobban megközelítik a belsőbb, vagy a külsőbb élőréteget, a 
bolygótestvér auráját, rétegét, akkor mind a két irányban, az élettérben élők felénél többnek, 
azaz a többségnek romlik a szimmetriája. Ha befelé közelednek a fiatalabb, még nagyobb 
azonosságú élőréteghez, akkor a szervezetben lévő hidegfúziósabb eredőjűeknek, és az 
utódokban élő elődöknek lesznek rosszabbak az életkörülményei, míg ha kifelé távolodnak, 
akkor a szervezetben élő melegfúziósoknak, és a több életeseményre, érdekesebb életre vágyó 
utódoknak lesz rosszabb, kevésbé érdekes, kevésbé kihívó, nem elég változatos az élettér. 
Amikor a dugóhúzószerű keringésben éppen befelé haladnak a saját melegfúziós centrum és 
ezzel egy belsőbb életbuborékban keringő melegfúziósabb, nagyobb azonosság eredőjű testvér 
réteg felé, akkor a melegfúziósabb eredőjű rétegben nő a gerjesztettség, nyár állapot alakulhat ki 
a hidegfúziós eredőjű szervezeteknek. Amikor pedig kifelé haladnak a hidegfúziósabb apai, és a 
már idősebb, kevertebb, sokfélébb testvéri térrész felé, akkor a menyek és a melegfúziósabb, a 
belvárosibb élethez és változáshoz szokottaknak válik túl eltérővé, mássá, idegenebbé a 
környezet, tehát nekik lesz nyár állapot. A környezet évszakok váltakozását a merőlegesebb 
felület miatt a nagyobb áthatoló képesség biztosítja, vagy az alacsonyabb irányszögben beérkező 
foton részecskéknek a határfelületekről elterelődése, kevesebb belső impulzust eredményez, 
ezért a kevésbé gerjesztett belső térben lehűlés, de a külső környezetben ekkor felmelegedés 
kezdődik. Az életváltozás közben azonban nemcsak a kisebb életszereplők áramlanak a nekik 
környezetet adó nagyobbakban, hanem velük együtt a nagyobb életterek, és élőrétegek is 
áramlanak, és a részecskéik keringenek a saját kezdeti origójuk körül, amelyek szintén 
keringenek a nekik életteret adó, még nagyobb szervezetben, tehát igen összetett, szinte 
követhetetlen, de megérthető életáramlás, keveredés folyik. Valószínűsíthető, hogy mindez azért 
alakult ki így, mert az élet ezt a megoldást találta a változó többség igényének a legjobban 
megfelelő lehetőségnek, a folyton változó külső és belső környezetben kialakítható fenntartható 
következménynek. 
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Az idő rendje: 
 
A hasonló címmel elkészült Aspektus könyv talán nem eléggé egyértelműen és nem eléggé 
közérthetően fejezte ki az idő rendjének azon szabályait, amelyek az élet és a folytonosság, a jó 
hatásfok nélkülönözhetetlen kellékei. 
 
Az élet szervezettségéről tudjuk, hogy nagyon jó hatásfokú gépezet, amely messze meghaladja 
az emberi szervezetek által létrehozható gépek, szervezett, vezérelt eszközök hatásfokát, és 
képes önfenntartóan a viszonylag idegen környezetben is sokáig tartó változtatására.  
Az élet talán egyik legfontosabb szabályrendszere, a folyamatszimmetria szabályrendszerén 
belül, az idő rendjének a megtartási kötelezettsége. 
Az idő rendje egy olyan fontos folytonossági szabályt ad az élővilágra, amely már a fogamzással 
de legkésőbb a születéssel kezdődik. 
Az a szervezet tartja meg az idő rendjét, amely már az elődeiben is megfelelő renddel viseltetett 
a környezet valóságához, azaz éppen jókor és olyan családba született, ahol már várták, ahol 
megbecsülték, már kezdetben is örültek neki, akinek helye (tere) és lehetősége volt a későbbi 
kibontakozáshoz. Az a család jogosult az utód időrendben érkezésére, amely megfelelően 
előkészítette a környezetet, amely már beérett, és a kiteljesedés felé haladáskor egyre nagyobb 
űrt és folytonossági zavart észlelt maga körül, amelyet ki kell tölteni. Amely szervezet már 
észlelte, hogy a szülei öregednek, elfáradnak, eltartásra szorulnak, hogy ezzel a folytonossági 
zavar fog keletkezni, az átgondolva felismerhette, hogy az ő öregedésekor ez a zavar meg fog 
ismétlődni. Ahhoz, hogy az élet fáradó őszi időszakában, legyen, aki a hiányzó lendületet 
pótolja, a szüleit és az idősebb generációkat segíti, gondozza, a közös életet megfelelően 
szervezze, annak az idő megfelelő rendjében, idejében kell magot vetnie, az utódokról, még az 
erejük teljes felé a tavaszi időszakban gondoskodnia. Ha az őszi, vagy a tavaszi vetés jól 
megered, és a tavaszi vetés éppen a tél idejére, a több idő és a figyelem lehetőségének az 
időszakára beérik, akkor az emberi szervezetek a tavaszi vetésben, az élet lendületesebb 
időszakában, megfelelő időben eredményt adó hatására tartós és jó időszimmetriába kerülnek. 
Az idő helyes rendje szerint, a fiatal és lendületes időszakban, 20 és 30 év között kell legkésőbb 
megszületnie a kellően érett szülők, kellően érett magjaiból idejében érkező utódoknak. 
Ha egy kellően fiatal, pár, a nagyobb szervezeti egység, a családba épülése is megfelelő 
időrendben történik, azaz az élet harmada és negyede között, (90 legfeljebb 120 időfokra egymástól), 
azaz a szülők 18 - 30 éves korhatára között, akkor a még a legnagyobb kiterjedés felé haladó, 
egyre nagyobb lendületre jövő szülők ajándékot kapnak, adnak egymásnak az utód 
személyében. A még legnagyobb feldolgozó képesség időszakában jut elég idejük, figyelmük, 
és megfelelő környezeti lehetőséget tudnak adni az utód számára. Az ilyen jó családba és jókor 
érkező utód még nincs időben túl távol és a fejlődési irányában még csak minimum 90 fokos, 
maximum 120 fokos irányeltérésben van a közvetlen elődjeihez képest. Ez azt eredményezi, 
hogy az utód a fejlődése során az elődökkel bezárt fejlődési irányszögének a statisztikai eredője 
közel állandósul, azaz a környezetben egyre jobban lefékeződő lendületű elődök viszonyában az 
utódok az elődeiket utolérve azoknak mindig segíteni tudnak, a még kicsit nagyobb lendületük 
mindig rásegítővé válik. A közel 90 fokos irányeltérés azért is jó, mert ez esetben ez a 
legnagyobb útidő nyitottságú kapcsolat, amelynek a legkisebb a kéretlen kölcsönható 
lehetősége, de mint a fák ágai és a rügyei, amint a korábbi ágak kifelé fordulnak, úgy a fiatalabb 
hajtások rendezettségi eredője is azonos irányba tartóvá, a közös irányra rásegítővé válik. Ha 
sokkal nagyobb fiatalabb lendületben érnék el az elődöket, akkor ez esetleg káros, túl nagy erejű 
impulzusokat keltene, a szülőket a továbbfejlődés felé lökné, míg a túl gyors utódokat mindig 
visszavetné a szülőkkel kialakuló konfliktus. (Ez az impulzus nem szükségszerűen azonos 
irányba, de nem is szembe ható, nem túl erős változata).  A folytonosság tehát akkor a legjobb 
az életben, ha az utódok és az elődök egymást átlagosan 90 foknyira, ¼ életnyire követik. 
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Ha a lehetséges életkört 360 fokra vesszük, akkor az ifjúság a születéskor a már a 90 foknál járó elődei 
életidején születik, és mire ők elérik a 90 fokos állapotot, az élet egynegyedét, addigra a szülők már 180 
fokra járnak. Az ilyen ideális időben foganó születő unokák tehát a szüleikhez képest 90 fokra, a 
nagyszüleikhez képest 180 fokra eltérő irányban áramlanak, és míg a szülőket a legnagyobb útidő miatt 
nem zavarják, a már ellenkező irányba visszafelé elinduló nagyszülőket azok paralel, párhuzamos 
rendezettségi iránya miatt nem zavarják. Eközben azonban súlyos konfliktusok alakulhatnak ki a 
szülőkkel az ifjúkor ¾ részénél, a kamaszkorban, amikor az utódok kifelé áramló részecskéi elérik a 
Jupiter, befelé áramlók a Vénusz élőrétegét. Bár az egymáshoz képesti irányszög állandósul, és ez a 
korábbi elődök felé is ez érvényesül, de más, eltérő és idősebb rokon felmenő szervezetekhez képest ez 
az irányszög a legnagyobb befolyásolási lehetőség felé fordul. Ilyenkor a kamaszkort elérő fiatalokra a 
szülők hatásánál erősebben hathatnak a velük azonos irányban áramló, egymást segítő barátok 
részecskéi, mert az a közeg, amelyet elérnek túl hirtelen rendezettségrontó. A kamasz természetese 
lázadása nem a szülőknek szól, hanem annak a megtévesztésnek, amelyről a túl jó ideológiát felállító 
szülőkkel szemben először szembesül az izotrópabb valósággal az utód. Ez rendszerint az első 
megzavarodás időszaka, amikor segítség kell a kamasznak az élet működésének a megmutatására. 
 
Az élet megtapasztalt kialakult rendje szerint, a kétszer négy évszakot, két fél életet leélő 
szerveződések az élet viharaiban és küzdelmeiben folyamatosan veszítenek a lendületükből, 
amelyben nem egyforma az élet alatt. A kezdeti lendület az alacsony életnyomású, védett és 
nagyobb azonosságú térrészben, felgyorsul, egyre nagyobbá válik, ez a fiatal élet, az első 20 év 
időszaka. Az élet második felében, (20-tól kb. 40 éves korig) a lendület, a környezet 
impulzusaiban egyre nagyobb életnyomássá fejlődik, és a szervezete ilyenkor elérheti a 
legnagyobb térbeli kiterjedési állapotot. Azonban a nagyobb életnyomású állapotnak része az 
eredőjében szinte folyamatos lendületvesztés, amelyet pótolni szükséges. Ezt a belső nyomást 
fokozhatja a bevitt táplálék, de a lendület és az erő együttes utánpótlását, a szervezetben 
felszabaduló életimpulzusokban fiatallá váló utód részecske energia kiáramlása biztosítja. 
Minden szervezetben folyamatosan keletkeznek impulzusok, amely segít felfújva tartani a saját 
és a genetikai vonal életbuborékját, a kellő azonosságú rétegben együttfejlődők 
utódrészecskéinek az impulzus mennyiséges az életbuborék, az élőréteg buborék felfúvottan 
tartását segíti. Éppen ezért van baj, ha nem elég nagy az utódok életnyomása, mert ez a buborék azonnal 
kisebb térfogatúvá válik, pontosabban beáramolnak a kiszorított térrészbe a nagyobb másságú idegenebb 
szervezetek. Ilyenkor okosodik meg az egyed, mert a térben vissza és kiszoruló részecskékből egyre több 
tér vissza a közös, de mind kisebb életbuborékba, de ezeknek a részecskéknek, és a magukkal hozott 
közvetlen leszármazóknak a vők, menyek, gyermekek azonossága már nem elég jó a központi 
szervezetben, a saját legbelső élőrétegben, a testben élőkkel. Ez miatt egyre rosszabb a belső 
együttműködés, kialakulhat a Bábel szindróma. Ennél nagyobb baj azonban az, hogy a visszatérők már 
nem igazán vannak tisztában a központi szervezetben, a testben betartandó életszabályokkal, ezért 
jelentősen megnő a káosz és a szervezetlenség. Ez viszont nagyon megnöveli az eltartásra szoruló, de 
nem termelő együtt élők számát, ezért a szervezet, a külső piacról kiszorulás miatti veszteségessé válik, 
és eladósodik, vagy ha még nem törlesztette a karmikus adósságait, felszámolásra kerül. 
 
Ha nemcsak egy-egyed öregszik el, hanem az egyedek közös élőréteget, életbuborékot együtt felfújva 
tartó nagyobb tömeg, együtt élő közössége, akkor nemcsak az egyedek, hanem az egész élőréteg 
nyomása csökken. (Valószínűen az ötödik bolygó is túl alacsony életnyomású térrészbe ért, pl. a galaxis 
síkon hatalmas az áramlási iram, ezért ezt keresztezőknek komoly eseményekkel kell számolni, és 
ráadásul, a gyorsan áramló galaxis sztrádán, szimmetriasíkon sokkal alacsonyabb az életnyomás a túl 
gyors áramlás miatt. Ilyenkor a bolygó méretű tüszőrepedés történt, és a túl alacsony nyomású 
környezetben a bolygó részekre esett, most még külön fejlődik, hogy később egy nagyobb életnyomású 
folyamatban a részek új szervezetté, egyesülhessenek. Ekkor ebből is gázbolygó alakul ki.) 
Ilyenkor a szomszédos éppen nagyobb nyomású élőrétegek teret nyernek és elfoglalják a nagyobb 
térrészt már fenntartani nem képes elöregedett élőréteg helyét. Amikor azonban egy külsőbb élőréteg 
összehúzódik, nagy eséllyel nyomást gyakorol a belsőbb rétegre, mert a globalizációban valószínűen 
csak belülről kifelé szakítható el a túl nagy nyomást már el nem viselő külső élőréteg határfelülete. 
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Amikor a belsőbb réteg nagyobb életnyomás alá kerül, ez továbbadja a mellette fejlődő még belsőbb 
rétegnek, amely miatt valószínűen befelé egyre nagyobb élőréteg nyomás, és ezzel gerjesztés alakul ki. 
Ha a belső rétegek együttes válaszreakciója sikeres, akkor kialakulhat a kezdeti folyamatból 
globalizációs reakció, de a másik lehetőség a befelé fejlődés, amikor a változássűrűségben a legfejlettebb 
réteg olyan túlnyomás alá kerül, hogy a pólusok mentén, vagy valahol a gyenge láncszemnél az indulatok 
felforrása miatt, egy nagyobb lendülettel a szorongatott térrészt elhagyni képes, koncentrált, fókuszált 
életbuborékot enged ki a környezetbe. Ez, mint a tüszőrepedés, csak akkor történhet, ha olyan 
hidegfúziós részecskék érnek, hatolnak be a melegfúziós túl nagynyomású környezetbe, amelyek 
lokálisan lehűtik e térrészt, és ezért a belsejében már túl nagynyomású peteszerű életbuborék hirtelen 
alacsony nyomású környezetben felreped. Ekkor kezdi meg a vándorlását a már közben megerősödő, 
megvastagodó külső határfelületek felé, a méhben kialakuló magzatburok felé, amelyben a kifelé áramlás 
közben termékenyül meg, a környezet életnyomását lehűtő behatoló hidegfúziós részecskéktől. Ez a 
folyamat nemcsak a gerincesek rendjében változatlan, hanem a bolygók és az élőrétegek is ugyanezen 
mechanizmusban, folyamatban termékenyülnek meg. Természetes az energiaszint és a tömegszám eltérő, 
de mindkét esetben a kritikus tömeget elérő. Bolygószintű megtermékenyülésben a vegyület kikerül a 
közben megvastagodott új határfelület belseje felé, amelyen körfogásba térülve elkezdődik a keveredés, a 
behatolók egyre több fraktálszintű keveredése. A megtermékenyült petesejt, az elfoglalt tér osztódása 
szinte azonnal elkezdődik, és a behatolók a később jövőkkel kiegészülve általában generációváltásonként 
megduplázódnak. Ez azt jelenti, hogy a szolgákkal és rokonokkal behatoló csapat nemcsak gyors 
szexuális tobzódásban szaporodásba kezd a neki paradicsomi életkörülményeket kínáló, sok szabad 
melegfúziós leány részecskében dőzsölő Kánaánban, hanem a születő utódok egymástól eltérő irányba 
szakosodnak, minden generációváltásban differenciálódás is kialakul, amelyben az utódrészecskék egyik 
fele mindig ellenkező irányba, szimmetrikus barázdába fejlődik, másra szakosodik. Az egyik a kezek 
irányába, a másik a lábak kifejlesztésére, az utódaik az alkarok már kettős csontjaiban szintén másfelé 
fejlődnek. Valószínűen minden rügy, minden melegfúziós kereszteződés egy genetikai elágazásnak is 
tekinthető- 

» 
 
Térjünk vissza a generációváltások témájához. 
Akkor kell az energiának utánpótlást biztosítani, amikor az éppen a legnagyobb kiterjedésű 
állapota után fogyni kezd, amikor a lendületes szervezet elfárad. A természet időbeli rendje 
szerint, amely az élet tapasztalásaiban az örökké valóságtól fejlődik, a legnagyobb életnyomású, a 
legnagyobb kiterjedésű állapot, a középkor elérése után, elkezdődik a fáradás, a lendületvesztés. 
Ha ekkor a megfelelő életáramlási irányba hatóan belép, besegít egy következő generáció, akkor 
az éppen fáradni kezdő elődöket kisegíthetik abban, amiben az elődök már kisebb a hatóképességük, de a 
fiatalok még nem tudnak a magukéval mit kezdeni, azaz a fiatalos lendületben. Amikor a szülők elérik az 
élet második harmadának a végét, elkezdenek fáradni, és ekkor már jól jön a segítés. Amikor az 
ötven felé járnak a szülők, az éppen lendületessé váló, megérő fiatalok elérik a harminc évüket, 
a leglendületesebb életidejüket, amelyet jó felé kormányozva, komoly lendületrásegítés történik, 
az élet folytonossága jobbá válik, kiegyenlítettebb a családi szerveződés energia leadási és 
különbségképzési változtató képessége is jobbá válik. Ha túl korán kezdődik a második ütem, a 
második generáció megszületése, a családi szervezetbe belépése, akkor bár nagyobb a közös 
irány eredője, a megértés talán sikeresebb, de a túl fiatalon vállalt család túl sokat elvesz az 
elődök lendületéből, ezért idő előtt kezdenek elöregedni, nem jut elég idő az élet szépségének a 
kiélvezésére. Ha pedig túl későn történik az utód születése, amikor a családi elődök már 
majdnem ellenkező irányban áramlanak, akkor az irányszög eltérés, az időszög eltérés válik túl 
naggyá, egymást, segítés helyett egyre több impulzusban lefékezővé. Amikor az idősebb és már 
fáradó előd, már nem befelé, hanem kifelé tart az élet sűrűjéből, akkor a fiatal utód még 
ellenkező irányba befelé tart, ezért egyre gyakoribbá válnak az érdek és célellentétek. Az idő 
rendjét megtartó, ideális családokban, az életidőre jutó négy főidőszak a két szélsőséges állapot 
és a közöttük lévő átmeneti állapotok 360 fokos kört írnak le, amely az életcélváltás és az életbe 
be és kiáramlás lehetőségét is biztosítja. A beáramlás mindig egy belső, alacsony életnyomású 
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térrészben történve kezdődik, ez a fogamzás és a magzati időszak, amely a felszín alatt fejlődő 
fehér télnek, az idősebb élet átszerveződésének, a helyiek energiában szegényebb állapotának 
tekinthető. Ha a megfoganás az elődök környezeti viszonyában tavaszi időszak végén, pl. 
májusban kezdődik, akkor a szervezetei kifejlődés (statisztikai valószínűséggel) kilenc hónapja 
után kezdődik el az évelő állapot, tekintsük a kezdeti pontot az új év, és egy új szervezet kezdeti 
állapotának, egy életciklus kezdetének. A januárban megszülető kisdednek elkezdődik a 
fejlődése, elébb a környezet védelme miatt nem észlelt tél, majd a már észlelhető tavasz. A 
legbelső fejlődési rétegekből előbújó szervezet körül lebomló védőrétegek lehetővé teszik a 
nagyobb impulzus sűrűséget, a környezet részecskéivel a még kímélt, csak kellő azonosságú 
környezettel a keveredést, a gyermekkor védett, gondozott, az áramlásában is segített tavaszi 
időszakát. Ilyenkor az élet már ismét kifelé áramlik a kezdet paradicsomi legvédettebb teréből 
az izotróp térrész felé, azaz az élet sűrűje felé, de a tavasz együtt és gyorsan fejlődő időszakát 
még védik és segítik az előd generációk gondos határfelületei. A viszonylag védett állapotban a 
saját ki és a szétáramlás még kicsi irányszög eltérést zár be egymással és a szülőkkel, a védett 
környezettel, mert a domináns családi környezet rendezettsége nem engedi érvényesülni az 
idegen, rontó jellegű hatásokat. A bomlasztó hatásokat nem nagyon ismerő, csak segített 
hatásokkal támogatott fiatal szervezetek, a gyermekek és ifjak, nemcsak ártatlanok, hanem a 
sokszorosan védett környezetben nagyon könnyen képesek együttműködni egymással. A védett 
és ellenállásmentes környezetből ki és szétáramlók hamarosan utolérik az előttük életet-
kezdőket, a már korábban az kevésbé védett élettérbe kiáramlókat, amikor az utolérteket a 
továbbfejlődés felé lendítve, közöttük helyet és teret kényszerítenek ki maguknak. A 
továbbfejlődésre kényszeríttetek szintén tovább áramolnak, és másokat kényszerítenek, 
gerjesztenek a továbbfejlődés, a teljesen izotróp, védetlen valóság, az idegenebb térrészek felé. 
A teljes valóságba átáramlani nem nagyon akarók, a túl védettek, a habozók, az életük végéig a 
szülőkre hárulók, a szülőktől túlságosan függőségben tartottak (a fejlődésben is visszamaradnak) 
azonban rendszeresen vissza – visszatérnek a már csak a fiatalabbaknak fenntartott túlvédett 
élettérbe, és az ellenhatásukkal befolyásolják, gátolják a fiatalabbak felnövését, a fejlettségüktől 
is függő valamilyen életpéldát mutatnak a későbbi generációknak. 
 
Kell tennünk néhány gondolati kitérőt annak érdekében, hogy az életáramlás irányszögeit, és az 
élet folytonosságát segítő generációváltásokat megértsük: 
Az élet körfolyamatokból áll, amely addig tart, amíg e körfolyamatokban az idegenebb térrészek 
felé kiáramlók egymást követő generációi megfelelően segítik egymást, ameddig a kiáramló 
hullámaik, a jóban halmozódó hatásaik folytonosak és fenntarthatók. Ha a folytonossági igény, 
lehetőség zavart szenved, rosszabb eredőjűvé válik, akkor az élet rapszodikusabbá, szélsőséges 
esetben (halmozódás) nemlineárissá, nem megérthetővé, és a tudatban a megértéssel már nem 
követhetővé válik. Az időbeli folytonosság lendületesen egymás után azonos füzérsugárban, 
azonos életpályán áramló részecskéknél még azt jelenti, hogy egymástól megfelelő távolságra, 
az elől járók, az idősebbek, a fejlettebbek, a már nagyobb tömegsűrűségűek, az általuk védett 
térrészt fenntartva, a felőlük nem érkező általuk elnyelt, elterelt hatások, az ellennyomás hiánya miatt vonzzák 
a fiatalabbakat, a kisebb tömegűeket, az utánuk indulókat, a kevésbé fejlettebbeket, míg 
ugyanezen viszonyban a fiatalabbak, akik rendszerint lendületesebbek,  tolják az előttük induló, 
de már kisebb lendülettel rendelkező idősebbeket, a már melegfúziósabb, öregebb állapotban 
lévőket, segítik bennük az életnyomás fenn és megmaradását. Ha az egymás után kiáramló 
részecskék közötti időbeli, induló, vagy a követő távolság túl nagy, akkor a folytonosságban 
kevés lesz a húzóerő és kevés az egymásnak jó irányban átadott tolóerő, amely az élet magas 
hatásfokú működését biztosítja. Ráadásul az életbeli körfolyamatok irányrendezettségében 
nagyon fontos, hogy a később indulók, az elődöket és a korábban indulókat utolérők milyen 
irányszög, milyen időbeli fázisszög alatt érik utol a már fáradtabbakat. Miként a Kishercegnél is 
lényeges a megismerésre kellő időt adni, és a barátot keresőnek a rókát, a másikat lassabban, a 
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megismerésre több időt hagyva, kisebb irányszögben óvatosan megközelíteni, ugyanezen óvatos 
megközelítésre, hidegfúziós időt adó barátsággal, kicsi irányszöggel kell megközelíteni a 
bizalomnyerés érdekében a leendő társakat, a későbbi barátokat, a leendő tanítókat. Ez határozza 
meg a segítés, és a haladás, valamint az ellentét és a gátlás lehetőségeit. Ha az élet egy negyedét 
már lejáró, éppen lendületbe jövő, huszonéves szervezet, akkor adja az előtte indulóknak a saját 
lendületét, amikor az éppen egy negyedkörnyire, azaz max. 90 foknyira tér el a saját életkörében 
a kezdőponttól, a kezdeti életáramlás irányától, akkor kisebb 25-45 fok irány eltérés esetén ez 
gyengéd rásegítés, és az utódnál gyengéd fékezés, a túl gyors fejlődéstől visszatartás történik. 
Ha a későbben induló generációk éppen 90 fokos szögeltérésben vannak egymáshoz képest az 
életköreikben, ez megfelel egy nyolcad életidőnek, akkor a legkisebb kölcsönhatóképes állapot 
alakul ki egymás viszonyában, azaz az egymáshoz képest merőleges irányban áramló részecske 
szervezetek kölcsönhatási eredője, a nagy útidő nyitottság miatt kicsi. (lásd az Ötödik dimenzió 
című, Aspektus 5. könyvében a megértést segítő ábrát.) A további idő és irányszög eltérés esetén 
azonban 110 – 140 fok között, közös céleredő, összetartó irány esetén ismét nő a kölcsönható 
képesség, de ez egyben az egymás segítésének a jó értelemben vett utolsó szögtartománya, 
amelyben a torlódás és egymás ellen hatás is érvényesül. A három fázis egymáshoz képest 120 
fokkal eltolt időfázisa olyan utódgenerációk egymásra még azonos irányba segítő 
kölcsönhatóképes viszonyát jellemzi, amikor még elfogadható a már lendületben levők, de már 
fáradni kezdők, és a már lendületben lévők, de az elődeiket utolérők együttműködési lehetősége, 
téridőbeli aránya. Ez lényegében olyan még kellő folytonosságú háromgenerációs családok 
eredő állapotát jellemzi, amikor a következő generáció mindig akkor lép be a teljes lendületével 
az elődgenerációk megsegítésére, amikor arra a legnagyobb szükség van. A két életkörben ez a 
2 x 60 fokos életcéleltérés esetén valósul meg. Ilyenkor a holtpontra kerülés helyett, a közös 
többgenerációs életáramlás, - mint a háromfázisú villamos motorok járása - sikeresebb, 
folytonosabb és kiegyenlítettebb. Ilyenkor a negyedik ütem, (fázis), azaz a már, vagy a még 
eltartandó, a nemsokára elhaló, lebomló, az ősz állapotában lévő generációk életáramlási iránya 
mindig egybeesik az első ütemben az életet kezdők áramlási irányával, azaz a legidősebb, a 
legvédettebb térbe, a családi körbe beáramlók áramlási iránya a még kezdők és szintén védett 
térbe beáramlók, (a már neutrálisok, és a már neutrínók) megegyező, az életfolyamat egészére 
már, vagy még semleges, azt lényegesen nem befolyásoló. A másik két, vagy három aktívabb 
generáció azonban egymást segítő időfázisban követi egymást, és mint a négyütemű 
többhengeres, időben eltolt hatású motoroknál, mindig van az ilyen családban legalább két aktív 
egymást kiegészítő generáció. Ez lehetővé teszi a családi életeredő, a genetikai vonal 
folytonosságának a megtartását, és az egymást követő generációk folyamatos életcserét, az 
élettér megtartását. Az ilyen kellő folytonossággal bíró DNS folyamot fenntartó részecskék 
eltérő genetikai keveredést hozhatnak létre, kipróbálhatnak minden lehetséges életáramlási 
eredőt egymás között, megtapasztalhatják az egymás és mások viszonyában a jó és a rossz 
hatások átélési lehetőségeit. 
Miként a háromfázisú villanymotor, az egymáshoz 121 fokkal eltolt generációk egymást 
segítése sikeresebb folytonosságot hoz létre, hasonlóan az autók többhengeres motorjaiban, a 
főtengelyek karszögeinek az eltolódása, a hengerek munkaütemének az időbeli eltolódása 
szintén az életkörök folytonosságát biztosítja. A négyütemű motornál jól meg lehet 
különböztetni azon hatásfázis eltéréseket, irányszög és időbeli folyamat eltéréseket, amely a 
fogyasztó és a termelő ütem között van. A szívóütem, a kezdet üteme, mint a csecsemő, még 
sajátos, kicsit visító hangot kelt, a magas frekvencia erősíti a hengerekbe, a szervezett 
rendszerbe, a szerelmi térbe beáramló kisrészecskés sokaságot. A lendületes együttes beáramlás 
az alacsony életnyomású hengertérbe jó keveredést és átlagos állapotra segítést biztosít, 
amelyben a részecske szervezetek nagyobb energiájú, nagyobb hatóképességű (családi) 
egységekre fejlődnek, és a tavaszpontot követő életáramlási időre elérik a legjobban fejlett, 
legnagyobb lendületű állapotot. A napéjegyenlőségi időszak, a tavaszpont elérése beindítja a 
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gyújtást, a szerelem szikráját, amelytől a már zárt térrészében egyre nagyobb életnyomásúvá 
váló életsűrítmény, a megszokottnál sokkal gyorsabb ütemben szaporodni kezd, az impulzusok 
nagy tömege szinte egyszerre keletkezik, és a szexhullám futótüze az egész együttváltozó 
térrészre átterjed. Az életnyomás ebben az életütemben, fázisban felszökik, egyre nagyobbá 
válva kitágítja a korábban beszűkült életteret, és hasznos munkát végez a környezetnek, energiát 
ad le amikor kitágulva szétárad. A már túl nagy életnyomású állapotban a lebomló, elöregedő 
részecskék együttműködésre képesebb, jobb fázisszögű keverékei létrehozzák a legnagyobb 
életnyomás és a kiterjedő élettér melegfúziós időszakát. A robbanó motoroknál ez a fázis a 
munkaütem, amikor a középkorúvá váló részecskék már nem lendületes, hanem tartós 
életnyomása, teherbírása a legnagyobb, és erre éppen rásegítenek a jó időfázisban, a 
folyamatban megszülető utódok. Ez nagyobb életteret követel ki az együttváltozó szervezetek 
számára. A részecskeszaporodási, robbanási ütem hangosabb a többinél, nagyobb erők feszülnek 
egymásnak, és arra hat ki az egész kiterjedése, amerre a környezetnek az éppen kisebb 
életnyomása, a lehetősége enged. A motortérben és a szervezeteknél ez a terjeszkedési és az 
életnyomásban csökkenő ütem, a hasznos munkavégző ütem, amikor a teljes életfolyamatot nem 
értő fizikusok, térenergia kutatók észlelik, hogy a térben zárt (de az időben nyitott), kellő 
folytonossággal rendelkező rendszer körfolyamataiból energia csatolható ki. Lényegében ez a 
főfázis, a szervezeti tavasz és nyár működteti az életet, tartja el a négyütemű motoroknál és 
életeknél a másik fogyasztó eredőjű életszakaszokban az eltartásra, támogatásra szorulókat. A 
középkorú szervezetek tartják el lendület vagy és nyomás energiával a már és a még neutrális 
életfázisban, lévőket, a már és a még nem termelőket, a még túl fiatalokat, a még nem 
termelőket, a betegeket, az ütemükből kiesetteket, az éppen rossz fázisban vagy és az 
elöregedett állapotban változókat. Ezek az élet eltartandó időszakai, a periodikus életfázisai. 
 

Gondoljuk tovább a négyütemű motorok, időben szervezett, periodikusan változó rendszerek 
olyan változatait, amikor sorosan megfelelően egymáshoz kapcsolva működnek a részek. Ha két 
hengeres a motor, (a szervezet) akkor csak abban az esetben működőképes, ha a hengerek és az 
életfázisok egymáshoz képesti időfázisa éppen felezve eltolt, azaz az egyik henger munkavégző 
üteme mindig akkor lép be a termelő, energia leadó körbe, amikor a másik ütem a lehető 
legnagyobb energia felvételt (a sűrítést) igényli. Ilyen kéttagú, kéthengeres családi szervezetben 
az egymást kiegészítően, idő és fázis eltolt párba kapcsolt alszervezetek folytonosabb, 
egyenletesebb működést, életidőt hoznak létre, mint az egyhengeresek, tartósan és jobban 
terhelhetők. A másik fontos része pedig az ellentétes irányban egymásról elrugaszkodó kéttagú 
pároknak, hogy a belső differenciálódás, a feleződés mindig két, egymással ellentétes állapot 
felé fejlődő végeredményt hoz létre, pl. a gombakörök termése valószínűen ezért páros, de a 
fejlődési eredője ellenkező irányú. Az egyiknek befelé, testbe kell fejlődnie, a másikhoz, a 
micélium rendszerbe, szervezetbe épülőkhöz képest, azaz az egyiknek nagyobb életnyomású, 
melegfúziós, nőiesebb állapotba kell átalakulnia ahhoz, hogy a másik kifelé ritkulva, a spóráiban 
szétáramolva nagyobb életáramlási szabadságot kaphasson, hogy ezt követően a korszerűbb 
életprogramjával hidegfúziósabb, térfoglaló, alapító férfias minőségbe fejlődhessen. A 
testvérekből szerveződő párok kialakulását, a genetikai azonosság túl nagy növekedését azonban 
megakadályozza a természet előrelátása, a már megélt és rossz genetikai variációk ezzel fekete, 
nem átörökíthető szekvenciaként, statisztikai eredő szerint nem kapnak életlehetőséget. Ezért 
keverednek egymással az ellenkező irányból áramló, kellő azonosságúak, akik éppen ez miatt 
veszik észre sokkal jobban egymást, mert szinte mindenben egymás tükörképei, csak az áramlási 
irányuk egymáshoz közelítő, közös időpontra és térrészbe tartó. Bár később már az egymás 
terén áthatolás közben ki fognak rajzolódnia a különbségeik is, ezt azonban a még egymás felé 
haladó, áramló keveredő fázisban nem látják, nem érzékelik. 
A tapasztalat megerősíti a kéthengeres, egymást kisegítő párok, a legkisebb családi egységek 
működőképes állapotát, de még ezen állapot is elég két fázisváltó és két köztes átmeneti, de 
ellenkező irányba fejlődő részfázisból áll. Az ilyen szervezetek és motorok egymáshoz képest 
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180 foknyi irányszög eltéréssel, azaz éppen fél generációs eltéréssel működnek, amelyek éppen 
azért nem zavarják, csak kiegészítik és segítik egymást, mert az áramlási irányuk paralel, de az 
időben egy fél fázissal eltolt, lényeges téridőbeli kereszteződés, hatásfokrontás nem fejlődik ki. 
Az ilyen kéthengeres motor főtengelyének a fő szimmetriatengelyhez képesti eltolódása éppen 
90 fokos, de egymáshoz képest 180 fokos, ellenkező állású. Még egyenletesebb a háromfázisú, 
vagy és a három hengeres, a három generációs motor (család) járása, működése, mert itt nem 
kell 180 fokos különbségnek kifejlődnie a másik munkahenger, munkaütem belépéséhez. A 
háromhengeres motor hajtókarjainak az egymáshoz képesti állása 120 fokos, három részre osztja 
a körfolyamatot, amelyben valamelyik erős munkaütem, energia leadó állapot mindig kisegíti a 
másik két éppen nem termelő, hanem energiát fogyasztó hengerek, és szervezetek működését. A 
háromgenerációs család megfelelő irányszög eltéréssel a lehető legjobban segíti egymást, azaz 
az egymáshoz képest 120 időfokkal eltolt generációknál, mindig előbb lép be az energia leadók 
közé az egyik addig fogyasztó új henger, mielőtt a már az erejét és lendületét leadó, az éppen 
elöregedő végleg kifáradna. Ezért az ilyen motor, család folytonossága jobb, az idő rendje 
megtartottabb.  Az idősebb munkaütemnek, állapotnak mindig el kell múlnia ahhoz, hogy a 
fiatalabb, már munkavégző hengert (szervi rész) hatásfokát ne rontsa le. Eközben a 
négyhengeres, azaz az átlagos családdal megegyező létszámú szervezeteknél mindig van egy 
éppen a semleges felé, vagy onnan elfejlődő családi rész, amelytől az egész szervezet 
folytonossága jobbá válhat. A tervezők és a konstruktőrök számos más hengerszámú, 
lélekszámú családi változatot is kipróbáltak az élet során, amelyek eltérő hatásfokkal, eltérő 
folyamatossággal dolgoznak. A háromfázisú, és a háromgenerációs családnak van egy 
kockázata, mégpedig ha működési probléma, zavar miatt kiesik az egyik terelő fázis, attól a 
szervezetben még fogyasztóként, költséget és energiát igénylőként ott marad, ezért a motor 
időbeli járása, a folytonossága azonnal kiegyenlítetlenné és rapszodikusabbá válik. Az ilyen 
motor éppen csakhogy működik, és az ilyen család, amelyből idő előtt kiesik egy fontos 
láncszem, nem fejlődik, csak vegetál. A konstruktőrök hamar felismerték, hogy a négyhengeres, 
azaz a négyalkotós családi modell, (motor) sokkal megbízhatóbban, kiegyenlítettebben 
működik, a folytonosság rapszodikusság nélkül teszi lehetővé az életkörök egymást követő 
beteljesülését. Az egymáshoz képest 90 fokkal eltolt időfázisban, azaz egy kéttagú családi 
szervezetben éppen egy nyolcad körfolyamati hatással egymáshoz képest időben és életáramlási 
célban eltolt négygenerációs család sokkal kiegyenlítettebben működik.  A négyhengeres 
motoroknál mindig van egy termelő módban, életfázisban üzemelő, amely mellet van egy a 
munkafázisra felkészülő, fiatalabb életállapotú, és van egy a munkafázis után már a pihenő, 
kevésbé aktív, nem terhelt, idősebb állapotban változó. A negyedik ütemben működő 
munkahenger, szervezeti rész mindig fázist-váltó, (a kipufogása végén és a szívási ütem elején, 
a körfolyamatok egyik holtpontján áthaladó), azaz az elöregedettebb életállapotából éppen 
megfiatalodó, új életre és munkaütemre felkészülő, a régi és elfáradt öreg életbuborékjait, fiatal 
friss, a környezetből lendületesen beáramló, annak a nagyobb életnyomása miatt éppen az 
alacsonyabb életnyomású szívó térrészbe benyomott részecskékre kicserélő. Az egymást 
sikeresen kiegészítő, a terhelést egymás között egyenletesen megosztó családoknál, 
szervezeteknél, megbízhatóbb a működés folytonossága, az idő folytonossága.  
Kísérletek folytak négynél több alszervezetet, hengert és dugattyú párost egymáshoz való 
viszonyában közös rendszerben, együttváltozásban, időbeli folytonosságban tartó motorokkal és 
szervezetekkel, amelyek folytonossága egyre jobbá vált, de ezek egyre költségesebb gyártása 
miatt, az élet alkalmassági idő, hosszabb, költségesebb, nagyobb befektetési igényű előkészületi 
fázisra és megtérülési időre osztódott. Úgy tűnik, hogy a természet négyhengeres családi 
modelljei a leggazdaságosabb szervezetek, legalábbis megfelelő átlagos életidőre tervezettek, a 
többség ezen életfolyamatos, befektetési lehetőséget engedheti meg magának. A többtagú és 
sokkal nagyobb család együttváltozásban tartására, sokkal több előzetes munkabefektetés, 
szabad energia szükséges. 
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Minden szervezetnek, periodikusan változó rendszer akkor alkalmas a legkiegyenlítettebb, 
legkisebb befektetéssel elkészülő járásra, ha a befektetési igény, azaz a gyártási energia 
megfelelő arányban van a visszakapott energiával, a használati értékkel, amit nagyon befolyásol 
az élettartam és a rendszer hatásfoka. Az egyre nagyobb költséggel létrehozható, fenntartható 
működéseknek nagyon magas a befektetési igénye, ezért hosszú a nem termelő, a nem biztosan 
megtérülő időszaka. Ráadásul a bonyolultabb szerkezetekben több a meghibásodás lehetősége, 
és ilyenkor könnyen kiesik a termelő fázisból az egész befektetés, a meghibásodó szervezet, a 
szerkezet.  A másik probléma a környezetváltozás sűrűsége. Míg hidegfúziós környezetben a 
repülő is megfelelően megtérülő befektetés lehet, egy autókkal zsúfolt, sok karambollal 
veszélyes nagyvárosban nem szabad túl drága, túl költséges gépjárművet, szervezetet, sokat 
költeni tudó nőt beszerezni. A baleset, az ellopás, az eltulajdonítás veszélye a kevésbé rendezett 
sokváltozós térrészekben sokkal nagyobb, az esély a megtérülésre egyre kevesebb. 
Valószínűen ez az oka, hogy az átlagosnál egyre többdugattyús motoroknak, bár jó a 
folytonossága, de nem olyan jó az eredő hatásfoka, azaz nagyobb a körfolyamat, időbeli 
életfolyamat bizonytalansága, de leginkább bizonytalan a megtérülés lehetősége. Ez miatt vált 
gyakoribbá az átlagosabb, de a valóság igényeinek jobban megfelelő négyszereplős, 
pontosabban négy, vagy a hattényezős család, a négydugattyús motor, mint a viszonylag legjobb 
hatásfok, belátható időn belül megtérülhető befektetés, és a négy eltérő időszakban a hozadékát 
váltakozva de biztosító, időben eltolt többfázisú alapra épülő gazdasági szerkezetű vállalkozás. 
Az öt és hathengeres motorok hiába járnak egyenletesebben, az együttműködők mennyiségi 
fokozás után már romlik a szerkezeti és a megtérülési hatásfok, márpedig az élet statisztikai 
mutatókra és eredőkre épülve fejlődik. Míg azonban a melegfúziósabb környezetekben a 
négytagú családmodell a sikeres, a hidegfúziósabb vidéki környezetben a három, vagy 
négygenerációs együttélés folyamatossága a megfelelőbb, azaz a vidéki gazdaságban az idős 
generáció nemcsak eltartott, hanem folyamatosan részesedik a munkavégző ütemekben is. Ez 
miatt az ilyen jobb folytonossággal bíró családi modellben kevésbé terheltek a középkorú 
életszereplők, ezért több idejük jut az utódok rendezettségének a növelésére, az egyenletesebben 
fejlődő rendezettebb valóság megtartására. 
 
Térjünk vissza a két egymáshoz képest kellő kölcsönhatású családmodellre, a három – hét évvel 
fiatalabb nő és a férfi párkapcsolatba épülő alapcsaládi modelljére. Ha a családnak csak egy 
gyermeke születik, az átmenet döcögőssé válik, mert a később felnövő egy eltartó képes utódra 
átlagosan másfél-két eltartott életsúlya nehezedhet. Ha azonban az utód, baleset vagy egyéb ok 
miatt kiesik az időbeli folyamatból, akkor az elődöknek nem lesz következő generációs eltartója, 
tehát folytonossági zavar keletkezik, és miközben az ilyen család a környezetre teherként 
érvényesül, és a családi, genetikai folytonosság csak oldalágon folytatódhat. A statisztikai 
eredővel két utódot nemző és felnevelő legalább négyfős szervezetben a két eltartandóra két 
eltartó jut, tehát a generációs váltás jó, átlagos hatásfokú, az idő folytonossága kiegyenlített. Az 
ilyen szervezet a lehető legkevesebb rossz, energia elvonó kölcsönhatást kelt a környezetre az 
általa hozzáadott jóhoz képest, tehát neutrális eredőjűnek tekinthető. Bár a kétgyermekes, két 
utódot, átmeneti állapotot felnevelő családnál, mint a tél és a nyár, hideg és melegfúziós eredőjű 
párállapotnál, szintén megfelelő az átmenet, de ha kiesik a folyamatból a tél, vagy a nyár, 
amelyre azonos statisztikai esélye van az utódoknak is, akkor a fiatal későbbi eltartóra arányos 
teher és megfelelő folytonosság hárulhat.  
A három vagy és a többgyermekes családi modellre ugyanaz érvényes, mint a többhengeres 
motorokra. Bár a családi folytonosság kiegyenlítettebb, az időbeli járás megfelelőbb, egymást 
kisegítő állapot állandóan jelen van, és ráadásul az egyre nagyobb számú utód egyre 
könnyebben tartja el az elődeit, de egyre nagyobb befektetés kell a létrehozásához és a 
fenntartásához, ezért a sokgyermekes családi modell az átlagos család számára nem igazán 
gazdaságos. A túl nagy elődi befektetést igénylő jó folytonossághoz az elődöknek le kell 
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mondaniuk a saját életük és fiatalságuk jelentős részéről, szolgasorba taszítják magukat egy 
később talán megtérülő, könnyebb eltartottságú életidő esetleges lehetősége miatt. Az ilyen 
családban a mindig termelni kényszerülő szülőknek, hacsak nem nagyon jó a szervező 
képességük – nem jut elég idő az életminta megtanítására, bár a közvetlen életpélda és az 
egymást is tanító környezet sokszor sikeres nagycsaládokat hoz létre. 
Azonban az is lehet, hogy mire a befektetés megtérül, az elődök vagy egyik fél elhal, és a 
befektetés részére máris értelmetlenné, és megtérületlenné válik. Bár ilyenkor a megmaradó 
félnek idősebb korára gondozottabb, jobb sora lehet, ez azonban direktben nem pótolja a 
befektetéséből nem részesedőt. Nagy az esélye annak, hogy ezért nem tudtak elterjedni az 
átlagos négyhengeres motorok mellett a kevesebb, vagy és a sokkal többhengeres változatok, és 
ezért nem tudtak elterjedni a statisztikai eséllyel a legsikeresebb kétgyermekes családok mellett 
az egykét, vagy és a sokkal több utódot felnevelő családok. A munkába és a folyamatos jó 
életpéldával, az együttműködésre nevelés, a sikeres együttáramlással, a közös tevékenységgel 
sokkal sikeresebben megvalósul, a vidéki fiatal kevésbé kallódik el, a munkában és az 
együttműködésben örömet találó, ilyenként átélő szervezetek ezért képesek a környezetből a 
melegfúziós térrészekbe beérve folyamatosan pótolni a rendszeresen elvesző, elromló 
szervezettséget. Jobb életpéldákat, sikeresebb életprogramokat hoznak magukkal otthonról. 
 
 

Az éppen megszülető ember, térfoglaló 
A tízéves ember kíváncsi, tanulékony, 
A húszéves ember lendületes, gyors, 

A harmincéves ember erős, teherbíró, kitartó, 
A negyvenéves ember már kiteljesedett, okosodó, 

Az ötvenéves ember megérett az élet súlyának a viselésére, 
A hatvanéves ember – ha megértette az élet működését, bölcsé válhat, 

A hetvenéves ember a távozó, az életteret és a tudását az utódoknak átadó. 
 
Negyvenéves felnőtté váló kitejesedő korban az átlag hatvanhat éves korban elhaló elődök visszatartó 
hatása megszűnik, és a már fékezetlen ember a teljes maradék lendületével átveheti, viheti az élet 
terheit. Az ötvenfelé járó szerveződés már az élet teljes súlyát viseli, de mire kifáradna, az idő 
rendje szerint belép a folytonosság következő láncszeme, az utód, aki az éppen lendületes és 
gyors korszakában besegít, rásegít, miközben még az előd részéről egy kis visszatartásban is 
részesedik. 
 
 
 
A magához láncolja gondolat kifejtése: 
 
Térjünk vissza az életáramlás egymáshoz képesti irányszög eltérésére, az egymást követő 
generációk sikeres folytonosságára. 
 
A térbeli szervezeteknél a térbeli sűrűség egyben nagyobb folytonosságot és jobb hatásfokkal 
kitöltött teret is jelent, amely mögött fejlettebb szervezeteket sejtünk. Ha a szabadabb kozmoszi 
térben egy nem túl nagy tömegű, nem túl nagy sűrűségű szervezet, rossz irányból, vagy túl kicsi 
elhaladó sebességgel megközelít egy másik, nála lényegesen fejlettebb, nagyobb 
tömegsűrűségű, vagy és nagyobb tömegű sokrészecskés szervezetet, akkor könnyen annak a 
gravitációs fogságába esik. A tömegvonzás és a távolság rossz eredője, a közeli árnyékolás 
miatt, a tér egy részét a gyors változásával eltakaró, leárnyékoló fejlettebb szervezet irányából 
ilyenkor mindig kevesebb eltávolító irányú hatást kap, mint a szabadabb, izotróp tér felől ezért 
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addig közeledik a rá egyoldalú vonzerőt gyakorló szervezethez, amíg annak valamelyik 
határrétegében szimmetriába nem kerül az onnan el és kifelé áramló helyi szervezetekkel. Az 
ilyen élethelyzet kapcsolatba kerülő szervezeteket gyakorlatilag magához láncolja, kapcsolja a 
fejlettebb, a nagyobb tömegű, akinek úgy belekeverednek a részecskéi a rendszerébe, hogy attól 
kezdve, később már a függősége miatt nem igazán tud a vonatkoztatási rendszertől 
(szervezettől) elszakadni. A magához láncolás érzelmi és testi kötődést, majd egyre nagyobb 
függőséget alakít ki, és az, aki a másik szervezetbe be tudja juttatni a fejlett elit részecskéit, a 
bejuttatott kommandósokkal meghódíthatja Tróját. 
 
A fejlődés azonban a kinetikai rabul ejtésen felül sok lépést haladt a többdimenziós fejlődés felé, 
és ma már a rabul ejtés is másképpen történik. Az emberszerű bonyolultságú szervezeteknél 
nem kell mindig a rabul ejtő közelében lenni annak a rabul ejtettnek, aki a másik, nála fejlettebb, 
nagyobb egyedsűrűségű szervezet függőségébe kerül. Ilyenkor egy fejlett domináns hím, amely 
éppen a legnagyobb centralizáltság, a legnagyobb sűrűség állapotában van, testileg olyan közel 
kerülhet egy meghódítandó nőies, már energiában, vagy a folytonosságban hiányos 
szervezethez, hogy a nagy tömegsűrűségű legfejlettebb elit részecskéit közvetlenül bejuttatja 
annak a testüregeibe, a saját fejlett részecskéivel megfertőzi, magáévá teszi, elfoglalja és 
leigázza a meghódított szervezetet. E mozgékony részecskék és utódaik a fejlettségük, a 
nagyobb áthatolóképességük miatt viszonylag szabadon át tudnak járni a gazdaszervezet és a 
meghódított szervezet között, állandó kapcsolatot tartanak a honi térrel, amelyből származtak, 
rendszeres utánpótlást és információt kapnak a közelben változó térfoglalótól. A genetikai 
anyagukkal elfoglalt térrészbe, a meghódított szervezetbe beáramló hódító, férfias részecskék, 
az idegen, megtermékenyítendő térrészbe behatolásuk és az elszaporodásuk, a szétszóródásuk a 
diaszpóra után, olyan nagy azonosságú, fejlettebb centrumokat, sejteket és alszervezeteket, 
bázisokat hoznak létre, amelyekben, bár kezdetben-kisebbségben és ezért índominanciában 
változnak, hamarosan jobban elszaporodnak, vagy és a fejlettségi előnyök miatt többségbe 
kerülhetnek, és ismét kifejleszthetik a tisztább genetikai vérvonalakat. A lokális 
alszervezetekben dominanciába és anyagi lehetőségek miatt irányítói szerepbe kerülő idegenek, 
a hódítók, egyre nagyobb terekre terjesztik ki a hatásaikat, ezzel egyre jobban gerjesztik a 
meghódított szervezet honos részecskéit, míg végül összeérnek az adott életfelszínen, 
élőrétegben. Ez a diaszpóra ellentéte, a minden irányból érkezők átveszik a meghódított tér 
irányítását, befolyásolni és uralni kezdik az élet csatornáit, elvonják és eltérően osztják szét az 
idegen szervezet energiáit. Ilyenkor két lehetőség marad az egyre több energia elvonást 
elszenvedő szervezetek nagyobb azonosságú részecskéi számára. Ha a számbeli, mennyiségi 
fölényüket megtartva a fejlettségben nem maradnak el nagyon, akkor rendszert válthatnak, és 
kiszoríthatják az adott élettérből, szervezetből a túl nagy teret eluraló, a túl sok energiát elvonó 
idegeneket. Ilyenkor rendszerváltás és dominanciaváltozás történhet. Ha azonban nem elég a 
fejlettség, és patthelyzet alakul ki, akkor a meghódított szervezet megosztódik, feleződik, a 
régebbi szervezettségű állapotából elhal, lebomlik, és két utódszervezetre osztódva, másokkal 
szövetkezik a továbbváltozás, a továbbélés lehetőségéért. Ha a két részecsketömeg nagyjából 
egyforma mennyiségű egyedekből, tömegből szerveződik, akkor a korábbi állapotban túlélés 
nem lehetséges, a változás olyan nagy lesz, hogy a kölcsönös függőségi szervezetség és 
elégtelen kritikus tömeg esetén nem képes megmaradni, a közös rendszer elhal. Ilyen baleset, 
visszaszerveződés és lebomlás érte nemrég Jugoszláviát és Csehszlovákiát. Ha azonban az egyik 
fél kellő többségben marad, és meg tudja őrizni a függetlenségét, a szervezettségét, némi 
átszervezés után regenerálhatja az állapotát, miközben eltávolítja magából a sok dologban, 
hatásban, függőségben maradó, de tőle fizikailag elszakadó gyermekét, a kisebbségbe került 
részecskéket befogadó utódját. Így járt Jugoszlávia Szlovéniával, Horvátországgal, 
Montenegróval és Macedóniával, akik a korábbi anyaszervezet utódállamaiként elismert 
részeivé váltak az elmenekült másságot befogadó Közép Európának. 



 197

Az élőrétegünkben már túlcentralizált, túl domináns állapotban változó Amerikai Egyesült 
államokban többségbe kerültek, a más csillagról az élőrétegünkbe, a közel kelet és a Sínai hegy, 
a Holt tenger térségébe átkerült részecskék. Sára egykori leszármazottainak az utódai, a 
diaszpóra után, a tér minden irányába terjeszkedő rassz leszármazottai mára összeértek a 
bioszféra életfelszínén. Az összeérés torlódással jár, majd olyan dolgokban alakul ki túlkínálat, 
amelyhez a terjeszkedők jobban értenek, mint az őket befogadó, eredetibb őslakos szervezetek. 
A Zsidók a pénzhez, a kereskedelemhez sokkal jobban értenek, mint mások az átlagból, a 
vérükben van. Az élet és az állandó kitaszítottság, a szegénység és a folytonos Canossa járás 
megtanította e genetikai alfajt a túlélés minden fortélyára. A pénzt és az aranyat, az energiákat 
felhalmozó szervezetik összeértek az élet felszínén, a bioszférán, és elkezdődött azon hatások 
túlkínálata, amelyben ők voltak a legjobbak. A pénz, és az energia elkezdett torlódni, a 
kereskedelem, a túltermelés és az egész életfelszínen mindent beterítés miatt sohasem látott 
mennyiségi túlkínálatba fejlődött. Leértékelődik a munkával és a rendezettség növelésével 
szerzett, létrehozott érték, az emberi tudás és energia. A pénz keres pénzt, vagy a dolgozik 
helyettem a pénzem, stb. mondják a bankok mindenkit, még magukat is megtévesztő hírnökei. A 
hamis ige elkezdett terjedni, és miközben egyre többen bedőltek a pénz hatalmának, uralmának, 
az elértéktelenedő pénztől szabadulók már más értékekbe, ingatlanokba, aranyba és tartósabb 
értékőrző befektetésekbe menekítették át a vagyonaikat, a másoktól elorozott energiákat. 
 

Amely hatások összetorlódnak az élet felszínein, azon hatásokból hirtelen túlkínálat lesz, a 
kereslet pedig mindig lecsökken a túlkínálatba, leértékelődési folyamatba kerülő hatásokra. 
Ilyenkor értékrend változás fejlődik ki, és a régi magasztos értékek letűnnek, új értékrend 
határozza meg a továbbfejlődés lehetőségeit. A kereslet és a kínálat törvényei szerint az válik 
ismét értékesebbé, amelyből a kínálat csökken, de a kereslet egyre jobban növekszi. Amiből 
egyre kevesebb lesz, az kelendőbbé válik. Ha korábban leértékelődött a becsületes munka, a 
tisztesség, a jóság és a szellem, a munkával szerzett rendezettség, ha már sokan elhagyták a régi 
értékrendet, a vonatkoztatási rend új értéket felemelővé, átnemesedővé válik. 
 
Amikor a szociál rendszerek túl jóvá, egymásnak egyre többet adóvá válnak, akkor a könnyen 
adott értékek miatt, a becsületes munka, a rendezettség valódi növelése leértékelődik, 
elértéktelenedik. Ahol pedig egyre többen halásznak, ott fogyni kezd a hal, az a hatás, amit 
keresnek, de ha egyre többen birtokolják, az értékrend kiemelt hatását, pl. az energiát, akkor az 
energia is elértéktelenedik. Ha a közösség egymásnak kezd adakozni, saját létrehozandó 
értéktöbblet helyet egyre inkább eloszt, és rendszeresen újraoszt, de ekkor a létre nem hozott, ki 
nem termelt, másnak el nem adott értékek hiányai egy idő után visszaköszönnek.  
Az elosztásnál mindig keletkezik veszteség, és az elosztandó dolgok egy része kikerülnek az 
elosztók lehetőségeinek a köreiből. A túl sokat adó szervezet elszegényedik abból a hatásból, 
amit könnyelműen elosztogatott mások felé. Amikor egy szervezetnek a közös javakat rosszul 
értelmező vezetői, egyre többet osztanak az elődök és a szegényebbek, a kiszorultak által 
megtermelt javakból, a másoktól könnyen kapott, elorozott, vagy mások által létrehozott 
energiákból, akkor a könnyen jött hatás elértéktelenedik, mint a fejlődést segítő hajtóerő, 
értéktelenné, hatástalanná válik. Ilyenkor nem lehet a fiatalokra a gazdasági, anyagi 
ösztönzőkkel, az elavult erkölcsi, morális értékrenddel hatni.  
 
A közösség rossz gazda, ezért időnként a szervezetekben is gazdát kell cserélni, a közösségért 
dolgozni felemelő értékrend, és a fejlődést segítő hajtóerők is periodikusan elértéktelenednek. 
Amikor már könnyebben lehet pénzzel és ügyeskedéssel pénzt és lehetőséget szerezni, akkor a 
becsületes munka, mint ösztönző értékrendet keltő jó hatás elveszik, és az érzéseiknek engedő 
szervezetek becsületes, - maradibb - részecskéi, egyre inkább elfordulnak a hamis bálványok 
imádatától. A tudat hamis bálványai idővel leomolnak, az érzés, a jó érzés ismét felül kerekedik, 
és a letűnő értékrend elhamvadó poraiból, új értékrend emelkedik ki a valóság felszínére.  
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Amikor már a jó munkának elveszik a becsülete, és egyre kevesebben végeznek jó, és 
megbízható munkát, akkor a léhává vált világban felértékelődik a megbízhatóság, és a 
hagyományos értékek ismét életre kelnek. Miközben a leértékelődött tudás és szakismeret miatt, 
egyre kevesebb a dolgokat megbízhatóan tudók és a szakmákat rendesen művelők száma, 
aránya, ismét felértékelődik a tudás, és megértésre talál a jelmondat, a Tudás hatalom. Miközben 
egyre többen a hamis pénz imádatába menekülve függőségbe kerülnek és leszoknak a becsületes 
munkáról a rendezettség valódi növeléséről, a kevesek, akik megmaradnak a kötelezettségeik 
megtartása, a munkájuk becsületes elvégzése mellett, az izotróp környezethez szokottak életben 
és hatóképesek maradnak. A függőségbe taszítottak, akik a másoktól könnyen kapott, szerzett 
pénzek, alvállalkozói munkák függőségeiből hirtelen értékrendet váltó világban ébrednek, a 
megszokott, korábbi értékét elvesztő támaszaik nélkül maradnak. A rend és az értékrend 
változása megváltoztatja a megszokott fejlődés irányát, a törekvés és a fejlődés ösztönző irányát.  
Az új céllá nemsokára nem a pénz hajszolása, nem az anyagi javak bálványozása, hanem a 
munka és a mások segítése, az együttműködés sikeressége válik. Az egyre kevesebb 
élőmunkával előállítandó termékek termelési igényét hamarosan felváltja az egyre több 
részecskének általa élvezhető, a környezete által megbecsült, hasznos munkával ellátási 
lehetősége, a munka becsülete hamarosan feléled a hamvaiból. Ma még az a szervezetség egyik 
fő hajtóereje, hogy minél kevesebb élőmunkával, minél kevesebb személyi kölcsönhatással, 
egyre nagyobb eladható, forgalmazható árutömeg, és ebből anyagi valóság épülhessen, de 
holnap már más lesz az élet hajtóereje. Holnaptól megbecsültté válik, aki másokat folyamatosan 
azoknak is örömöt adó, és a környezetnek együttműködési lehetőséget biztosító munkával 
foglalkoztatni tud. A részvétel ismét felértékelődik, és nem a cél, hanem a játék, az út és az 
együtt haladás válik ismét fontosabbá, az együttfejlődés megtartása válik új értékrenddé. 
Az élet főcélja ilyenkor módosul, és nagyobban is kifejlődik a nyergelj-fordulj. Az addig 
centralizáló, sok részecskét és hatásokat begyűjtő szervezetek kibocsátóvá és energiaadóvá 
válnak, az addig gyűjtött pénzeket kínálóvá, befektetőkké válnak, vásárolni kezdenek. A válság 
elérkezett a végkifejletéhez, elérkeztünk az élet katlanához, a legmélyebb lehetséges állapotra 
süllyedtünk, de azt tartja a mondás, hogy a béka fenekétől már csak felfelé lehet fejlődni. 
 

A kettős igazgatáskor, a szervezeti dominancia váltáskor mindig zavarosabb időszakok 
alakulnak ki. Amikor még a régi irányító is éreztetni tudja a változó rendezettségre a hatásait, de 
már az új irányító, az új domináns csillag is megvillogtatja a lehetőséget, a kellően előre nem 
látó szervezetek elbizonytalanodnak, a tér rendezettsége megbomlik, a korábban tisztának látszó 
dolgok is zavarossá és átláthatatlanná válnak. Ilyen helyzet alakul ki a családi és a vállalkozási 
szervezetekben a generációváltások, az államigazgatási szervezetekben a kormányváltások 
dominancia változásai során. Amikor a más ideológiai irányokat hirdetők átveszik a hatalmat, az 
irányításra több bizalmat kapnak, és amikor az idősebb szervezetektől, az elődeiktől, a fiatalabb 
utódok átveszik az élet stafétáját. Hasonló analóg hatalmi változásokat kell elviselni a 
vonatkoztatási rendszerekből áthaladó, másik rendszerbe átáramló szervezeteknek, 
részecskéknek, és az együttáramlás állapotában az élőrétegi, bolygónyi szervezettségnek, 
amikor másik domináns réteg, vagy csillag felségterébe, élőrétegébe átkerülnek. Most ilyen 
váltásnak vagyunk felmenői csillag szinten is elszenvedői, részesei. 
 
A szél és a hidegfront feltöltődő hatásának a kicsordulása: 
A környezetből beáramló hidegfúziós szervezetek rendszeresen feltöltik az alacsonyan fekvő, magas 
hegyekkel kellően körülhatárolt mély völgyeket, mint pl. a Svájci Alpok és az Osztrák magashegyek 
völgyeit. Amikor a mélyvölgyek megtelnek a környezetnél hidegebb részecskékkel, hidegebb hegyi 
levegővel, a telítődés után feltöltődő fazékként túlcsordulnak. Ilyenkor a hegygerinceken, a vízválasztó 
potenciahatárokon átlendülő hideg levegő túlcsordul, és hömpölyögve megindul a lejtők felé, maga előtt 
tolva és felemelve a hegyoldalakon felmelegedő levegőt. Ha Grönland és az Atlanti óceán felől 
megindulnak kelet felé a forgásban a földfelszínhez képest elmaradó hidegebb légrétegek, ezek maguk 
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előtt tolva az óceán feletti légpárnát hideg leszálló légáramlattal lepik el Anglia és a Skót, Ír vidék 
térségeit. A szárazföld felett felmelegedő, melegfúziós légrétegek alá kerülő hideg levegő 
összekeveredésből nagy felhőfront alakul ki, amelyből bő vízhozamú esők zúdulnak Anglia térségére. A 
kelet felé sodródó, a Föld forgásához képest némileg elmaradó légrétegek hamarosan elérik Elzász 
területét, és kelet felé tovább sodródva az Alpokból és a német síkságról is kiszorítják az ott kikeveredett 
légrétegeket. Amikor a hideg hegyi levegővel telített, már túlcsorduló völgykatlanokból megindul kelet 
és Közép Európa felé a hideg hegyi levegő, ez átömlik az alacsonyabban fekvő völgyekbe, kiszorítva 
onnan a kevertebb, de hozzá képest melegfúziós levegőt, az alá kerülve keveredik, vegyül vele. A 
Szárazföldi kontinens belseje felé egyre melegebb, egy re melegfúziósabb levegő alá beömlő hideg hegyi 
levegő keveredéséből gyors, kelet felé továbbhaladó frontok alakulnak ki, amelyek néha hirtelenszerűen 
csapnak le a Közép-európai térségekre, a Balaton és a kisalföld vidékére. Ilyenkor alakulnak ki a heves 
széllel járó zivatarok, az időjárási frontok, amelyek nemcsak kisöprik a szellőtlen mélyföldek felett 
megáporodó fülledt, melegfúziós levegőt, hanem a friss hidegfúziós áramlatok lendületes haladása 
feléleszti a szimmetria után vágyakozó természetet. 
 
 
 
 
 
Az élet fejlődési folyamata egy kicsit eltérő aspektusból 
 
Kezdjük az élet első időszakában, amely azonban a folytonosság új életkeverékének csak egy 
köztes, más szervezetbe átjutó, térfoglaló állapotba tud fejlődni. 
 
Az élet, a megismertek szerint védett környezetben és megfelelő együttáramlással rendelkező, 
azonos cél felé törekvő részecskék, valamely szimmetriatérben történő torlódás és 
differenciálódás, a paradicsomba jutás után gyors szaporodással majd ki és szétáramlással kezdődik. 
Az együttfejlődők a differenciálódás helyén meghatározható életprogram alapján épülnek fel a 
szülői környezethez képest átlagos sűrűségű utódokba, amelyeket azon anyai tér, (szervezett 
rendszer) hord ki, amely az impulzust követő megfoganás után védett környezetet tud biztosítani 
a benne fejlődő utódoknak. A védett anyai környezet az utódhoz képest is kisebb sűrűségű, ezért 
a fiatalabb, dinamikusabb, időben gyorsabban fejlődő magzati szervezet helyet, teret kényszerít 
ki magának az anyai inkubátorban. A térben lezajló differenciálódás során, egy külső, nagyobb 
térsűrűségű hím szervezetnek be kell juttatnia a hidegfúziós eredőjű más, rendezettebb, 
célratörőbb életprogramot ismerő elit részecskéit a védett szervezeti tér belsejébe, amely idegen 
környezetben még kisebbségben elkezdődik az új életprogram terjesztése, a helyi programok 
módosítása és e modell, elképzelés, minta szerinti kifejlesztése, egy új, kicsit másképpen 
működő szervezet építése. A hidegfúziós, ondósejthordozó egységekben átáramló, és a 
sokszorosan védett térrészbe bejutó időkapszulában, DNS egységekben fejlett tudású élet és 
szervezetépítési ismerettel rendelkező programszállítók, a hidegfúziós gyorsító csatornából 
kijutás és a környezetben torlódás után hirtelen, a nekik Kánaánt adó paradicsomi körülmények 
között találják magukat. A magzati tér az eltérő élettudással, más életprogrammal 
rendelkező, beáramló komplex, fejlettebb idegeneknek maga a paradicsom, a 
termékenység és az ígéret földje. Isten teljesítette Lucifer egykori ígéretét, és a kiválasztott elit 
részecskéinek egy időkapszulában átutazó csoportját bejuttatta a kezdet paradicsomába. A 
melegfúziós, a szaporodásra alkalmas, védett, ideális környezetben, szinte tobzódhatnak a 
programszállítók a jobbnál jobb lehetőségek, a szebbnél szebb részecskehölgyek és elnőiesedett 
férfiak között. A szerelmi fészekben, gyors ütemben megindul a szaporodás, a területen eltérő, 
új életprogram eszméinek az elterjesztése, minél több részecske utódnak átadása, a későbben 
érkező programmódosításokat szállítóknak, építőknek a tér fogadóképessé átalakítása, és az 
eltérő szervezettség előkészítése. 
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Az élet első része tehát az új térrészbe átáramlással, a helyiek megnyerésével, az új ideológiák 
elterjesztésével kezdődik, amely megváltoztatja a védett idegen tér inkubátor részében a tudati 
rendezettséget, és ezzel az áramlási rendezettséget. Az élet következő időszakában a centrális 
fertőzés ki és szétterjed, a fertőző idegen részecskékhez őket semlegesíteni, szimmetriába hozni 
képes helyi antitársak kapcsolódnak, és elkezdődik az egymásra hatás és a keveredéssel, az 
egymásba elvegyüléssel az azonosság felé fejlődés. Az idegenek mássága az együttfejlődés 
során csökken, de a párba kapcsolódó hazaiaké nő, a vegyülések folyamatosan felezik a 
genetikai állományt, nő az azonos fejlettségű és tudati állapotban lévő utódok aránya. A kezdeti 
másság lehetőségei azonban időnként egy-egy egyedben ismét interferenciával analóg 
azonosság növekedésben tisztábbá válva felhalmozódnak, és rendszeresen kifejlődnek olyan 
komplex egyedek is, amelyek azonossága az eredeti honfoglalókkal, (vagy és ezeket útjukra 
bocsátókkal) nagyobb, de az új hazai környezet egyre nagyobb azonosságú részecskéihez képest 
még nagyon másabb. 
A fogantatáskor a paradicsomi térbe bejuttatott kísérő részecskék más csoportjai eközben a 
befogadó külső környezetben áramolva, keringőpályákra térülve a test más részeiben és az 
aurában várják a lehetőséget az együttfejlődés új eszméivel irányított belső térrészébe a 
bejutásra. A kezdeti torlódáskor szétszóródó, illetve még korábban ferromonként, az aurán át és 
a testnedvekkel bejutó hidegfúziós idegenek már a szervezeti vezetők szaporodása előtt 
megfelelően előkészítették a környezetet a szaporító anyag, az új eszme befogadására, a térben 
kimerült, energiahiányossá vált megtermékenyítendő szervezet ekkor már vágyott a változásra. 
Az új élet további szakaszai a magzatburokkal körülvett védett térrészen belül, a gyors 
szaporodás, az egyre nagyobb egymással való azonosság növekedése, és a szakosodás felé 
fejlődik. Új szimmetriák alakulnak ki, amelyek külső és belső határfelületein egymással páros, 
de ellenkező eredőjű szervek, karok és lábak, nyúlványok fejlődnek, a leszármazók őseikkel 
való azonossága csökken, de az egymással való azonosság folyamatosan növekszik. Az alapítók 
utódai már többfelé, statisztikai eredőben kétfelé fejlődnek, ezért minden életfrekvencia-váltás 
után osztódik a tér, új egyedi irányba fejlődnek a leszármazók, és egyre több genetikai alág 
keletkezik. A karok és a lábak létrehozása felé fejlődő első generációk második generációs 
utódjai, szintén az eredőjükben kétfelé szakosodva létrehozzák a párhuzamosan fejlődő 
csontokat, az fő idegpályákat védő szilárd közlekedési csöveket, a füzérpályák alagútrendszerét, 
amelyek a melegfúziósabb izületekben, a körforgalmi csomópontokban, felüljárókban 
találkoznak ismét. A következő generációkban már egyre több alágra, ősi genetikai vonalra 
bontódva, szétágazódva létrehozzák a tenyerek és a lábfejek boltozatos csontjait, az újak 
elágazásait, és az újcsontok kezdeményeit. Minden újizület határvonaltól határvonalig, azaz a 
lineáris fejlődésre lehetőséget adó időszakig közel egyenes eredőben fejlődik, majd újabb 
melegfúziós csomópontok, körforgók kialakulása után újabb időbeli határfelülethez érve, egy 
kicsit más irányú, melegfúziós eredőjű fejlődési szakasz, és közte lamináris áramlásfejlődés 
történik. Az izületek körforgóiban a rétegessé váló szervezetek átlagos irányítás alatt maradnak, 
az emésztőrendszer és a szaporító rendszer kifejlődése a védettebb, kaotikusabb térrészekben a 
melegfúziós, nagyobb azonosságú együttműködő állomány feladata. Mire az emberi minőségnél 
a kilenchónapnyi magzati időszak letelik, elkészül az új, de még gondozást, védelmet és 
támogatást igénylő szervezet, amely már rendelkezik annyi védettséggel, hogy a kellően védett 
izotrópabb külső környezet hatásainak is ellen tud állni. Megtörténik a megszületés, amely 
mindig könny és vér között jön létre, az új szervezetnek a legvédettebb térrészből az izotrópabb, 
kevésbé védett élettérbe kijutása. Ezzel elkezdődik az anyához és az apai állományhoz képest is 
eltérő, de átlagos, vegyes életkeverék, mint már belülről is, kívülről is szervezett, irányított 
rendszer önállóság felé fejlődése. Megszületik a már minden fontos dologgal kezdetben csak 
kicsiben rendelkező, de még nem önálló, még nem nagyon hatóképes baba. A leendő utódnak 
majd az lesz a dolga, hogy saját magán és az ő utódjain kívül támogatást, és védett teret adjon a 
kifáradó elöregedő elődeinek, és ha az előd szervezet felbomlik, életképtelenné válik, védett 
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térrészt biztosítson az elhunyt elődöt túlélő, beléje átköltöző, még kellően túlélőképes, aktív, és 
vele a legnagyobb azonosságú őssejteknek, a legfontosabb emléktudással rendelkező korai 
téralapítóknak. Később a továbbfejlődő utód szervezet sokrétegű aurái felveszik a Leonardo 
emberrajzán megismert ideális hatógömbbe épült alakzatot, de ebből csak mindig az éppen 
domináns, a nagyobb változássűrűségű, a kevésbé fejletteknek át nem látható centrális térrész 
látható. Lásd a képet több Aspektus könyvben is, és az Interneten. 
 
A fiatal élet a méhből kikerülve a felületén egy kicsit lehűl, további védelem alatt fejlődik, és 
elkezdődik a dinamikus együttfejlődési, fiatal, tavaszi (hidegfúziósabb eredőjű szocializáltabb 
időszak, amikor az elődök közös aurájában áramló, az utód szervezetben kölcsönhatásba kerülő 
felmenői térrészekből (szervezetekből) áttelepülő részecskék áramlásrendezettségi, 
tudatrendezettségi irányai még majdnem paralel állapotban ideálisan irányszögben segítik 
egymást. Ilyenkor nagyon jó eredőjű kölcsönható rendszer alakul ki, amelynek a kezdeti 
hatásfoka nagyon magas. A későbbi lineáris fejlődésben és a körfolyamati áramlásokban, a 
szervezet részecskéi minden lehetséges állapoton átesnek, generációról generációkra más 
keverékbe fejlődnek, másokkal szaporodnak, mások kapnak dominanciát, változatos, de 
kiszámítható, fejlődő életet élnek. Az önálló élet második fiatalkori szakasza a megnyúlással, a 
felgyorsuló fejlődéssel, a kamaszkorral zárul, amely jelzi a napéjegyenlőségi tavaszponton 
áthaladást, amelytől elkezdődik a nemi jegyek erősödése, a nemi érés, az eltérő és töltöttebb 
állapot felé fejlődés. A nőies eredőjű utódoknál elkezdődnek a nőies jegyek kifejlődése, az 
ösztrogén hormonok felszaporodása, a mellek a csípők a fenekek kikerekedése, azaz a belső 
feltelés után, az elkészülés következő fázisa, a magasabb változássűrűségű időszakra. A 
növekedő életnyomás feszesebbé teszi a bőrt, rugalmasabbá és teltebbé az idomokat, a belsőben 
egyre jobb emésztés, és megkezdődik belül a peteérés és kívül a fejlődést ellenző, de még 
ellenzékbe kényszerülő hidegfúziós részecskéknek a szervezetből rendszeres eltávolítása. 
A férfias hidegfúziós állapot felé fejlődő utódok második fiatalkori időszakában a belső 
ellenzékbe és elkülönítésre kerülnek a külső rétegekbe, vidékekre kitelepített melegfúziós 
eredőjű utódok, akik mellett ismét tisztább genetikai vonalban a férfiasodó szervezet belsejében 
kinemesednek a hidegfúziós elit részecskék. Megindul a serdülőkort követő pubertásban a nemi 
hormonok termelése, elkülönítése, majd az életnyomást fokozó élmények után az első 
ejakuláció, a lányoknál az első szexuális érzelmi kitörés átélése. 
Ebben az állapotban már szinte készek az utódok a még nem teljesen izotróp környezeti tér 
dolgainak és hatásainak a megismerésére, megtapasztalására, de még nem készek e hatások 
kivédésére, ezért csak részleges önállósodás kezdődik. Az életük első negyedét leélő fiatalok 
elindulnak az ismerkedés és a párkeresés útján, és egyben a korábbi családtól eltávolodás útján. 
Elkezdődik az élet tisztább frekvenciákon zajló genetikai időszaka, a kevertebb élet után a 
tisztább nemiségű életidőszak. A hidegfúziós fiúk hangja mutálódás után mélyebbé és öblösebbé 
válik, jelezve, hogy a látható szervezeti centrumhoz egyre nagyobb, kellő időt kapó aura 
tartozik, amelyből egyre távolabbról érkeznek vissza a szervezeti jelzések, míg a melegfúziós 
részecskékben domináns, elnőiesedett szervezeteknek, a nagyobb tömegazonosságú részecskéik 
visszajelzéseiben tisztábban csengő, magasabb, nőiesebb hangja lesz. Ez nagyobb belső 
feszültségű, gyorsabban változó, de egyre nagyobb azonosságú, életpiramisában csökkenő 
sokféleségű térrészt jelent, amelyben a szervezet részecskéi már magasabb frekvencián 
változnak az azonos időben fogant férfias utódokhoz képest, tehát a melegfúziós szervezetek 
gyorsabban fejlődnek, hamarabb kiégnek, ezért hamarabb elhasználják az energiakészleteiket. 
Ez miatt a melegfúziós, elnőiesedő szervezetek hamarabb szorulnak dotálásra, támogatásra 
előbb a szülőktől, majd a környezettől, végül a társul választottaktól. Az elfogyasztott, 
befogadott részecskéket jobban megemésztő, a férfias emésztőrendszernél jobban differenciáló, 
jobban és kisebb részecskékre felbontó szervezeteknek sokkal nagyobb a kiáramlása és a 
vesztesége, ez az oka a nők állandó költekezésének. A kaotikusabban és nagyobb belső 
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nyomáson, időben gyorsabban változó nőies szervezetek állandóan árasztják magukból a 
kiáramló részecskéket, ferromonok és láthatatlan illóanyagok formájában, sokkal nagyobb, de az 
áramlási irányában kifelé rendezett aurával rendelkeznek, ezért nemcsak az egységnyi időre jutó 
impulzus sűrűség, hanem a veszteség is magasabb. Ez is oka a gyorsabb kifejlődésüknek, és a 
férfias szervezetekre ható vonzalmuknak. E részecskékben nagyobb a szabad, bár nagyobb belső 
nyomású tér, míg a férfias szervezetekben nagyobb a helykitöltés és a rendezettség, a fegyelem, a 
szervezettség nagyobb. Az utóbbi miatt a férfias szervezetek nemcsak alacsonyabb 
életnyomáson fejlődnek, hanem együttműködőbbek, hidegebbek, számítóbbak, rendezettebbek. 
 

Az élet következő időszaka a társkeresés, azon állapot kiteljesedése, amikor a homogénebb, 
nemiségben és genetikai állományban is nagyobb belső azonosságú szervezetek előbb csak 
megérzik (később majd megértik), hogy csak fél részei az egésznek, hogy a kiteljesedés és az 
istenné válás útján társakra van szükségük. Mivel a szervezet alapvetően csak a tér 180-200 
fokos tartományát látja át, nem tud egyszerre nagyobb látószögre figyelni, főleg nem 
koncentrálni, ezért társulniuk kell egy ellenkező irányba elrendezkedett, látó, érző szervezettel, 
akikkel lótuszülésben egyesülve már belátják az egész teret, és a két félszervezet, létrehozva a 
Yin és a Yang emblémát, egy egésszé, párrá válva kiteljesül. 
 

Az élet második és harmadik negyede a párválasztástól a szervezeti nyárba fejlődésről szól, 
amikor a kezdeti együttáramlás, az addig egymás melletti lamináris rendezettség iránya egyre 
jobban a környezeti izotróp változási irány ellen fordul, és kifejlődik az egyre nagyobb változás 
sűrűségű szervezeti nyár állapot, az élet félideje, a kiteljesedés időszaka. Először a szervezeti 
tavasz, átmenetekkel a még nem teljesen tomboló izotróp nyár állapota felé fejlődik, amelynek 
megismerhető fokozatai, stációi vannak, de a magasabb változássűrűségű kiteljesedés az elégéshez, 
később a kiégéshez vezet. Az ilyen életidőszakba, életállapotba jutó szervezetek gyakorlatilag 
kikerülnek az élet felszínére, az izotróp valóság egyre kevésbé védett, nagyon magas impulzus 
sűrűségű kaotikus felületére. Az életáramlással szemben érkező idegenebb, másabb 
részecskeszervezetekkel ütközés, keveredés nagyon magas kölcsönható képességű életidőszakot 
hoz létre, amelyben a szervezetek differenciálódnak, és a férfias, hidegfúziós szervezetek 
rendszeres párkapcsolatot élő, impulzusban kevertebbé váló része a folyamatban melegfúzióssá 
fejlődik. Mivel a keveredés és a többrétegű fraktálmélységben kialakuló vegyülés során a nőies 
szervezetek is férfias hormonokkal, genetikai anyaggal telnek fel, a nemi másság az 
életfolyamat ezen időszaka alatt csökken, a másik fél, nem felé kialakult erős kívánatosság és a 
vonzalom mérséklődik. A már nem olyan férfias, a már nem olyan nőies szervezetek már egyre 
kevésbé kívánatosabbak egymásnak, az érdeklődés a fiatalabbak, és az élet kihívásai felé fordul.  
 

A szervezeti nyár állapotát elhagyó, és a szerveződési ősz állapota felé fejlődő, öregedő 
szervezetek egyre jobban kimerülnek az élet harcaiban, az egymással és az idegenebbeknek 
érzettek elleni küzdelmekben, és valamennyinél elérkezik azon időszak, amikor Akella elvéti a 
zsákmányt. Az öregedő időszakban, a képességeikben és a rugalmas részecskéikben is csökkenő 
szervezetek energiatermelő, hasznosító hatásfoka, a rendezettségnövelő hatásfoka egyre romlik, 
mígnem kialakul a dominanciaváltás időszaka, amikor át kell engedni a változásra alkalmas, 
kellő szimmetriában lévő térrészt az utódaiknak.  
Ilyenkor kezdődik az élet utolsó negyedének a második időszaka, a lendületvesztés és a 
megnyugvás és időszaka. Ettől kezdve a szervezetnek bár kicsi az amortizációjuk, és a többség 
már visszafizette a környezetnek az élet elején kapott energia kölcsönt, (a befektetés és a 
bekerülés értékét), de többnyire egyre jobban eltartásra, a környezet gondozására szorulnak. Az 
ilyen szervezetek, - ha nem tudnak olyan egyediségben a környezet segítségére lenni, annak a 
fejlődését hasznos információval segíteni, - akkor már egyre nagyobb terhet jelentenek a 
hozzájuk képest közben megfiatalodott környezetnek, amely rontja az őket eltartó családok és 
nagyobb szervezetek megmaradási hatásfokát.  
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Amikor az élet alkonyán, az elöregedett szervezetek fizikai ellenálló képessége, a fizikai 
hatóképessége lecsökken, akkor a folyamatos differenciálódás során, a nagyobb tudású idősebb 
alszervezetek az utódterek védettebb belsejébe távoznak, és szaktanácsadóként belülről és 
közelebbről, ezért kevesebb energiát felhasználva segítik az általuk alapított életterek, a fiú, vagy 
leányszervezetek továbbfejlődését. A differenciálódás során kifelé áramlók, az 
életdifferenciálódásban nagyobb lendületet szerzők, a fiatalabbak aurájába távoznak, és 
fokozottan védettebb külső környezetet biztosítanak az utódaiknak, miközben növelik a 
környezet azonosságát az utódtér sikeresebb beilleszkedése, elfogadása érdekében. A védettebb 
utódi térrészekben a genetikai információt sikeresebben átadók, egyre több elit utód részecskét 
nevelnek ki, amelyek között komplex sokoldalú részecskék is kifejlődnek, akik ismét 
bekerülhetnek az elitcsapatot kiképző központokba, a sokszorosan védett hereállomány és a 
peteállomány elit kommandósai közé. Az életciklusok körforgása, eltérő genetikai variációkban 
ismét folytatódik, új ciklust kezd, de eközben mindig új elitek, új idegenek is keverednek a 
régiekhez, és a szervezet ettől is folyamatosan változnak. 
 
 
 
A tér (el) rendezettsége: 
A tér normál elrendeződésében, a hidegfúziós szervezetek közötti szimmetriapontokba, terekbe 
melegfúziós szervezetek, körforgalmi csomópontok épülnek. Amely hidegfúziós szervezetekből 
a kiáramlás a sugárutakon felgyorsul, ezek az adott vonatkoztatási rendszer határáig szinte 
folyamatos haladást biztosítanak. A határfelületek elérésekor azonban mindig többszintű 
kereszteződéssel, egy nagyforgalmú csomóponttal csatlakoznak a másik rendszerben lévő 
hasonló analóg autópályához, de a határnál lassítás és szent keresztbe kiépített, egymás 
elkerülését lehetővé tett sokszintű felüljárókon, lamináris áramláson, ívelt pályán, rétegben 
történhet egymás elkerülése. A lamináris, körforgalmi rendezettségű melegfúziós szervezetek 
közé pedig lineáris rendezettségű hidegfúziós autópályák, gyorsító-pályák kerülnek. A tér köztes 
részeit a nagyobb életszereplők figyelmét lekötő utódok és rokonok töltik ki. 
 
Nézzük meg és gondoljuk át, a nagyévi rendszer szimmetriáját és térkialakítását. 
A nagyanyai nagycsillag körül, külső élőrétegekben áramlanak a még élő hidegfúziós férfias, 
beljebb a nőies csillag szervezetek. Mint az apostolok 12-en vannak, (voltak), és mint az 
óramutató számlapjai, egymástól viszonylag egyenlő távolságra, kb. 30 foknyi életfejlődési szög 
(fázis) eltérésben keringenek. A Tao útjából átmásolt ábra a nagyévi hónapokról. 27. ábra 
 

 

Origó 
12 

1 
január 

2 
február 

3 
március 

4 
április 

5 május 
6 június 

7 július 

8  
augusztus 

10 
október 

11 
november 

A közös változásból (a változást szülő téridő pontból) a 
szülőből a lamináris sík irányába kiáramló részecskéknek 
statisztikai valószínűség szerint 12 egyenlő esélyű 
csomósodási lehetősége van az összetartásra, azonos irányba 
áramló, egymástól eltérő célú közös tömegbe szerveződésre. 
Mivel valamennyi másodlagos részecske, következmény 
esetében eltérő állapotú a környezetben fejlődik, ezért az utód 
részecskék az életbe kiáramlásuk közben egymáshoz képest is 
eltérővé válnak. Ennél kevesebb részecske fejlődési (irány) 
esetén, a környezet nem eléggé védett, ezért a kialakult 
állapotot előbb megváltoztató idegen részecskék beáramlási 
esélye nagyobb.  (Az órák, a hónapok és a csillagképek 
változását jelentő térpontok az élet olyan librációs szimmetria 
pontjai, hologrami leképezései, amelyeken a környezetben 
lévő, nagyobb energiaszintű felmenők és az impulzushely 
között szimmetriába került a változás.) 

9 
Szept-
ember 
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Az előző ábra egy kicsit más tudati aspektusból, a középen lévő, még élő, nagyobb 
szimmetriában változó ősibb elődnek az élet rendezettségében betöltött szerepéről. 
Valójában a nagyévi kör, miként minden áramlási pálya spirálba rendezett alakú, amelyet 
nyugodtan Ariadné fonalának tekinthetünk, amely folytonossággal rendelkezik. 28. ábra 

 
Az egymással szemben lévő ellenhatású szervezetek a központi nagycsillag miatt nem látják egymást, 
csak a 120 fokig megengedett a rálátás, a kölcsönhatás, az felett elterelődés, és takarás, vagy a 
tisztítótűzbe áramlás alakul ki, amely a lokális hely problémájával a környezetet látja el energiával, 
annak jó hatással.) Nem lehet egyértelműen megmondani, hogy a család ezen elrendeződése, vagy 
a melegfúziós centrum szükségszerű kialakulása volt e előbb. Valószínűen egyidőben fejlődött 
ki, amely a csillagcsaládok részecskéi számára lehetővé teszik a rokonaikhoz az átjárást, és 
egymás közlekedés, életáramlás közbeni elkerülését. A központi csillagban, a szervezett tér 
központjában folyó fúzió, és a magas impulzus sűrűség miatt átláthatatlan, keveredő, de radiális 
rendezettségű (sugárutakkal), lamináris kerületi pályákkal, (körutakkal) is rendelkező 
körforgalom egymás előli eltakarásra, és elterelésre is jó. A 60 fokos elrendeződésben még 
egymáshoz viszonyítva jó és építő a kölcsönhatási lehetőség, de az egymástól nagyon 
ellentétesen rendezett, pl. a már 120 foknál nagyobb eltérésű célú, áramlás irányú családtagok a 
központi rendszer által el vannak szigetelve egymástól. Az egymáshoz képest ellentétes 
áramlásrendezettségű utód részecskéik a melegfúziós zónában, nagy töménységben, direkt nem 
találkozhatnak, (nem tűntethetnek), csak másokkal elkeveredett genetikai keverékekben. A 
körforgalomban mindenki besorolódik a sokszintes szimmetria síkokra, az időspirálba, és az 
egymással ellentétesek, akik e központ, körforgalomba terelése nélkül nekimennének 
egymásnak, sikeresen elkerülhetik egymást. Pl. a halak pikkelyei nagyon jó elrendezettségű, egymással 
párhuzamos életfelületeket adó, de egymás alá rendezett szimmetriasíkok. Beérve a melegfúziós szervezeti 
központba, a kiáramlás csak a beáramlással párhuzamos, megegyező áramlási rendezettségben, 
vagy erre merőleges irányba, tehát felénk, az olvasó felé, vagy ezzel ellentétes irányba 
lehetséges. Értelemszerűen a melegfúziós szervezetek között átmeneti fejlettségű hidegfúziós 
szervezetek képeznek a feleket egymástól elszigetelést és folyamatjavító folytonosságot. Az 
életbuborékok olyan rendszerben töltik ki a teret, hogy a hímek a hímekkel, a melegfúziósok a 
melegfúziósokkal, normál megoldásban nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba, mindig van 
közöttük egy másik nemű, egy eltérő fejlettségű, amely elszigetel és kitölti a tér folytonossági 
hibáit. 

A nagyévi nagyanyai nagycsillag, pl. a 
Szíriusz, hármas rendszerben él még az üki 
nagycsillag és az őt már eltartó idős fia és 
menye. A nagycsillagbeli család körül 
keringenek kb. 30 foknyi életszög eltolódásra 
az elsődleges leszármazottaik és a 
családtagjaik. A Külső körben keringő hat 
hímcsillag és a kicsit beljebb keringő hat 
melegfúziós társ egymástól 30 fokra, de a 
hímcsillagok a többi hímcsillaghoz, és a 
melegfúziós csillagok a melegfúziósokhoz 
képest 60 fokra vannak eltolódva. Annak 
érdekében, hogy az egymással szemben 
ellentétesen rendezett utódok ne 
áramoljanak egymásnak, kell középen 
őket egymástól is elválasztó melegfúziós 
idős család az eredet forrása a szimmetria 
központban. A középen lévő  
melegfúziós körforgalom, az idős 
felmenő, az ellentétes rendezettségű 
utódok egymással végzetes összetűzések 
elkerülésére miatt szükséges.

A legfiatalabb 
Hímcsillag   

1 óra 

Melegfúziós 
társ 

A legfejlettebb, 
legidősebb fivér, és 

a leánya a Nap 

Még 
segítendő 

Már 
önfenntartó  
fejlett utód 

Fejlődő  
 
Egyszakmás 

Szimmetriába 
került   utód 

Értelmes, 
tanár utód 

Orvos 
fejlettségű 
utód 

Ügyvéd, 
 
 kereskedő 

Bankár, 
tőzsde-
spekuláns 

Nemesgáz   
álla       potba 
átfejlődés 
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Lásd a Tao útját, és az onnan átvett következő ábrát. 
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 tudati állapotában pulzál a helyi minősége a két 
alapállapot és a köztes átmeneti állapotok sokfélesége között. A mindenkori kevésbé 
domináns környezetből, az egymástól elszigetelt, de domináns állapotú férfi és nő kiemelkedik, 
a köztes teret az utódok és a rokonok, a viszonylag nagyobb azonosságú, de sokféleséggel 
rendelkező, izotrópabb környezet tölti ki. 29. ábra A tér elrendezése és kitöltése 

 
 
A tér természetes alapállapotában a három alaptényező, az egymásnak környezetet adó 
szervezettség egymásba át és a megértésben továbbfejlődése, 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 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 leány-nőbe, a női testhez áramlik át az életenergia akkor, 
amikor ott az életfeltételek kedvezőek, amikor még karcsú és nem túl nagy az életnyomás, 
amikor még elég sok szabad nem telített tere van. Amikor az Anya a fejlődés során feljebb 
emelkedik, felfúvódik, csökken az eredettel való azonossága, 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 kisebbségben 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 környezet lendületes férfias, hidegfúziós részecskékkel 
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táplálkozik, azaz menedéket és az életre alkalmasabb életteret ad a túl nagy lendületű, de a teret 
lehűtő, energiát elvonó 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, az energiáit 
szétszóró, a védettebb valóság felé visszaáramló, nőies, melegfúziós részecskék forgalmával. Az 
élet az utód (köztes) terekben megfelelően keveredik. A jelen élettérnek a harmadik szereplője 
az előd, az idősebb anya, a szentlélek, amely minden később benne kifejlődő életnek életteret és 
átlagos életre is alkalmas környezetet is ad. 
 
A 30. ábra a Fekete könyvből került beemelésre, a tér valódi szerkezetét mutatja: 

 
 
Az összefüggések és analógiák című könyv csak érinti, de nem tárhatja fel mindazon 
összefüggések bemutatását, amellyel a szerző a lehet másképpen is életszemlélet megértetését 
kívánja elérni. 
Az élet az egymásba vetett bizalmon, az egymásba vetet hiten, és e hit alkalmazásán, az 
együttműködés eredőjén múlik. A bizalmatlan, paranoiássá váló hitetlen szervezetek 
együttműködései szétesnek, az egység megbomlik, és az egymást jó és rossz hatásokkal ellátó 
közös szervezettség megbomlik. A szervezetek energiánál, és információs részecskéknél 
nagyobb szintű fogyasztása azonban minden szinten kaotizációt, és felbontást létrehozóvá válik. 
A felszabadított részecskékből csak ezen az áron tudja felépíteni a magának a jót kiválogató élet, 
a látszólag még jobbat, de eközben elrontja a hitet és a belé vetett bizalmat. A környezetre 
hárított elnagyolt részletek hibáival, környezetbe továbbított túl sok rosszal elrontja a 
környezetre korábban áthárított rossz hatásokat regeneráló, az életet támogató eredőjét. 
 
Érdemes fellapozni a Fekete könyv és a Tao iskolája, és az Állandó eredőjű Univerzum című 
könyveket, amelyekben számos ábra és más aspektusból megfigyelt, megértett összefüggés 
feltárása segíti a megértést. Lásd a Leonardótól átvett, Moetrius által kiegészített emberábráját: 
 

A közös élettérben a melegfúziós csillagszervezetek, és 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 az emigrálók számára és életre alkalmas környezet, 
rokoni élőréteg, amelybe át és kiáramlik a változtatóképes életenergia, 
ismét felvirágzik, életet tartani képes bolygóvá, majd fényes 
csillaggá fejlődik. Ilyenkor mondjuk, hogy feljött a tér új 
csillaga. A köztes térrészek a valóban csillag alakúak 
látszanak, ezeken a lyukakon áramlik felénk a távoli 
csillagszervezetekről elrugaszkodó fény és a változtatóképes 
részecske energia. A köztes térrészeket, a nem-célt kikerüli. 
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31. ábra. Leonardo emberábrája az aurával 

 
 
Ha Wordben olvassa a könyvet, és a kép margója mellé kattint, megjelenik az inverz kép, és kirajzolódik a belső fő DNS 
áramlási rendszer szerkezete. Leonardo emberi ábráján bemutatott szimbolikus emberi életbuborék, 
szervezet, az ember, a 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 centralizált anyagi 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 képességű, energiaszintű, állapotú, a környezetből nem kitűnő, nem feltűnő, de együtt 
szervezett és a közös hatótérben együttműködő, fejlettebb és fejletlenebb szervezetekkel. 
 

A berajzolt oldalirányú rokoni körök, olyan környezeti, mellérendelt, de azonos téridőben 
alárendelt, indomináns együttváltozó szervezeteket, komplex életbuborékot, ebben élőrétegeket, 
környezetet, képező aurát, ábrázolnak, amelyek az egymáshoz képest ellenkező hatásaikkal a 
szervezetben, időben eltolt szimmetriába kerülnek, nem megsemmisítik, hanem élénkítik és 
kiegyenlítik egymást. A köztes, jelen idejű térészben egyidejűleg élő, jelen lévő oldalirányú 
rokonok, a testvérek és társaik csak együtt semlegesek, akik az éppen domináns szervezeteknek 
környezetet alkotnak. Az idegenebb vők és sógornők azonban gerjesztőbbek, mások, és a 
nagyobb azonosságú, de a hatásaikat semlegessé tevő társaikkal éppen az anti-szervezetükkel 
ellenkező oldalon és egymásnak ellenkező irányba áramlanak, de mindenképpen részei a közös 
szervezettségű, egymással együttműködő térnek.  
 
 
 
 
 
Fordítsunk egyet az életszemlélet kerekén, és nézzük meg, gondoljuk át más aspektusból 
az egymásnak adás segítség és a gátlás lehetőségeit. 

Férfias, hidegfúziós felmenők életbuborékja

Nőies, melegfúziós felmenők élőrétege

Melegfúziós 
lendület 
összegződés,  
hatáskoncentráció, 
szaporodó 
szervek, DNS 
elágazás 

Az ágakban, a 
karokban, a 
mellrészben 
hidegfúziós 
lendület 
összegződés, és 
DNS elágazás, 
kereszteződés 

A melegfúziós 
eredőjű has-tér 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.  
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Az évelő élet kötelezettsége a második, melegfúziós időszakában. 
 
Míg az élet a hidegfúziós és az átlagos időszakában az együttműködés felé fejlődik, addig 
mindenkinél eljön azon nyárutói melegfúziós időszak, állapot, amelytől nemcsak játszóvá és 
nézővé, hanem domináns rendezővé, vagy a rendezettséget növelő szervezet részévé fejlődik. 
Miközben az azonos irányban ható, rendezettebb együttáramlás elég könnyen megérthető, több 
figyelmet kell szentelni a magasabb kölcsönható képességű, a környezetet és a szervezettséget 
jobban megváltoztató, a kezdettel és a helyi környezettel már ellenkező áramlási irányú 
rendezettségre. 
A tudatában kifejlődő, majd a megértésig eljutó, komplex értelmemet elnyerő részecskék 
idővel megértik az élet működését és szabályait, és azt is, hogy a sors a feladatokra 
kinevelés közben is szelektál. A szakosodás során a nagyobb lendületet szerzők kifelé, mások a 
nagyobb impulzus lehetőség a több meleg és a gazdagságvágy felé, befelé az élet anyagibb 
sűrűje felé fejlődnek, az egyre nagyobb függőség és bezártság növekedése miatt a nagyobb 
szabadságvágy felé fejlődnek. Minél jobban beszorul valamely szervezet a saját maga által 
létrehozott védelem, életháló, szervezettség mögé, annál jobban elszigetelődik a környezettől, 
annál jobban fog vágyakozni a számára mind elérhetetlenebb állapot felé.  
 
Az állatkertben a tudatunk azt súgja, hogy az állatok a rács mögött az elszigeteltség hálójában vannak, de 
vajon csak valóban ők vannak a kerítés mögött? Aki falat emel, az a fal mögé kerül, mindegy hogy mely 
oldalára, a fal őt is elszigeteli azoktól, akiket elkerített magától. Aki elszigetel, az elszigetelődik, és mind 
nehezebben juthat hozzá, keveredhet azokkal, akiket elszigetelt, eltávolított magától. Ez az oka, hogy a 
centralizált hatalomból és a dominanciából, a gazdagságból, az élet sűrűjéből kinnrekedők folyamatosan 
befelé vágyakoznak, míg a bennrekedtek, a saját rétegeik által elszigeteltek a szabad térbe és az éppen 
általuk túlkorlátozott vágyaik kiélésére vágyakoznak. Nem véletlen a vezetők vonzódása a szabadba, a 
vadászatra, a gyilkolásra, a kuplerájokba, a szexre, hiszen e tevékenységektől éppen ők tiltják el a 
közösséget és ezzel egyre jobban önmagukat is kizárják. A tiltott gyümölcs pedig mindig édesebb, a 
szomszéd kertje pedig zöldebb. Az egyiket nem kellett megművelni, csak a hasznát kapni jobb, a 
másinak a hiányaira, a hibáira a szomszédból nem lehet rálátni, alacsony szögből és oldalról 
folytonosabbnak, egyenletesebbnek, üdébbnek látszik, mint közelről, felülről, merőleges látószögből, 
ahonnan a folytonosság hibái és hiányosságai is látszanak. 
Az önmagát, az együttműködés, az együttélés megtartása érdekében egyre több korlát mögé 
kényszerítő élet, egyre jobban beszorul a saját korlátai, határfelületei mögé, és ezzel kiszorul és 
elszigetelődik az általa bekerített téren kívüli mindig teljesebb, másabb izotrópabb valóságból. 
Az életmintát, mindenkinek jó életpéldát, kirakat életet adni beosztásnak is ára van, a királyok és a 
királynők, a felkapott sztárok a hatalom és a mintakép foglyai. 
 
Az élet hidegfúziós időszakában a segítséget önzetlen adásnak képzeljük, de sokszor éppen 
annak és olyant adunk, kényszerítünk rá a neki éppen nem szükséges, a számára esetleg terhes 
ajándék, segítés elfogadására, akinek ez az életét nem segíti, hanem megnehezíti. Az élet során 
azonban átértékelődik a segítség fogalma, és megtanuljuk, hogy a valódi segítség nem a hal 
adása, hanem megtudni, hogy a hiányt szenvedőnek miben van hiánya, és a terhes többlettel 
rendelkezőnek miben van már a számára is nehezen fenntartható, eltartható többlete.  
Az egykori isteni szervezet ismerte fel elsőként, hogy a valódi jó csere, olyan közvetítés, amikor 
a káros többlettel rendelkezőket összehozzuk, és a többleteiket, a feszültségeiket kiegyenlítjük a 
krónikus hiánnyal rendelkezőkkel. A valóban jó segítséghez előbb megismeri annak a 
szervezetnek az igényeit, a hiányait és a többleteit, amelyekre a leginkább szüksége van, és csak 
olyant ad neki, illetve olyant fogad el tőle, amelytől a jobb egyenleg, szimmetria felé vágyakozó 
valóban ilyen helyzetbe kerül. Az éhezőnek adhatunk kenyeret, de ekkor függőségbe kerül és 
mindig kérni, és ezzel megalázó élethelyzetbe kényszerül. Jobb, ha megtanítjuk a hiányát 
megtermelni, gabonát vagy halat fogni, hálót szőni, amivel függőségbe kerülés nélkül meríthet 



 209

magának az izotróp környezetből. A pénzre vágyónak ne pénzt adjunk, - ha könnyen kap, 
ezt sohasem fogja megbecsülni - hanem tanítsuk meg megtermelni, megküzdeni, hogy 
megtanulja megbecsülni azt, amit a verejtéke árán keservvel megszerzett.  
A munkára vágyónak ne munkát adjunk, hanem a lehetőséget, hogy valamit hasznosan 
létrehozhasson, hogy valamiben az örömét lelhesse, amelyet mi munkasikernek, 
eredményélménynek ismerünk. Az ilyen szervezet keresni fogja a munkát, a környezet által 
visszajelzett hasznos eredmény élményét, és észre sem veszi, hogy eközben másoknak és a 
környezetnek a hasznára is dolgozik. A jó arány a fifti – fifti, azaz az elért eredmény és 
sikerélménynek meg kell osztódnia a dolog hasznát élvezők között, a létrehozók és a segítők 
között, miként a megbecsülésnek és a sikerélménynek is feleződnie kell a köznek is hasznos 
tevékenység fennmaradásáért. 
 
Rosszul értelmezett az a ,,segítség,, amely a rossz, vagy és az adott helyen a foglalkoztatott 
dologra alkalmatlan szervezetet, félreértett humánus, vagy és szubjektív érzelmi szempontok 
szerint továbbra is a neki alkalmatlan hely betöltésén tartja. Miközben az e helyen rossz 
szervezet elfoglalja az adott helyen sikeresebb más szervezetek helyét, nemcsak a saját 
közösségének válik sikertelen, a rosszul végzett dolgainak kevésbé megbecsült gazdájává, 
hanem a környezet szemében is leértékelődik, haszontalan, rossz jelző ragad rá. A valódi 
segítséget nem az alkalmatlan helyen tartással kapja az ilyen szervezet, hanem azzal, hogy nem 
foglalkoztatják a neki alkalmatlan, és a környezetnek sem hasznot hozó helyen tovább, hanem 
amint kiderül az adott dologra, helyre, posztra alkalmatlansága, a türelmi időt követően 
kiértékelik, és az adottságának és a képességének megfelelőbb élethelyzet felé segítik. Ha 
azonban valakinél a továbbsegítés nagyon bejön, az hajlamossá válhat a saját környezet, 
élőréteg mellett, mások függőleges irányú másvilágra-segítésre. Ez nem célja a szervezett 
életnek. 
Vigyázzunk azonban az élet hajlamos a túlzásra. Először csak a helycserét támogatja, de ha az 
adott életszinten nem találja meg valamely szervezet a saját helyét, akár azért, mert túl fejlett az 
élőrétegében folyó változáshoz, akár azért, mert alulfejlett, vagy és együttműködő képtelen a 
környezetével. E részecskéket, akik a lamináris életáramlású életfelszínen, a kellő sokféleség 
ellenére sem találják a helyüket és a beilleszkedési lehetőséget, lényegében egy másik 
élőrétegbe kell segíteni. Tehát lehetővé kell tenni a jelen állapot, a rossz, az együttfejlődésre 
alkalmatlan minőség felbomlását, a tudatban túlfejlett részecskék fejlettebb, belsőbb 
környezetbe kerülését, és az együttműködő képességben fejlettebb részecske szervezetek 
külsőbb rétegbe kerülését, de ezt nem kell tudatosan segíteni, elég a természet rendezettségére 
bízni. Ez lényegében a mi tudatunkban megegyezik a halállal, amely a kialakult individuum, az 
egyénbe tömörült szervezeti változás végét jelenti, azaz az adott környezetben életképtelenné 
váló szervezet részecskéinek el kell hagyniuk a rossz szervezettség, az együttműködő 
képességben rossz, vagy hiányos térrész, közösség színterét. Ez a bomlás és részecskevándorlás 
az életváltozás része, de ha valaki túlértékeli a szerepét, és egyre többeket segít - azok 
megkérdezése nélkül - a másvilágra, könnyen szereptévesztetté, a jó lélekből gonosz diktátorrá 
fejlődhet. Ezért kell a környezeti kontroll, és ezért nem jó a korábban jó vezetőket túlistenítő 
személyi kultusz. 
 

A jó vezető akkor éri el a legnagyobb eredményt, amikor a hozzá kerülő beosztottakból a 
segítségre szoruló részecske szervezetekből kihozza a bennük rejlő lehetséges legtöbbet, a jó 
együttműködést, és eközben minél előbb eltávolítja a közösséget bomlasztó, rossz 
együttműködőket, hogy azok is mielőbb megtalálják a saját helyüket. Az a vezető lélek, aki el 
tudja érni, hogy a vele együttműködő részecskék úgy hozzanak létre a lehető legnagyobb és 
legjobb eredményt, hogy a saját megelégedésükre és a felépülő sikerélményükre büszkén 
eközben a környezetnek is a lehető legjobb hatásokat adják le. Az isteni közösség ilyen 
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megfelelő vezetőkről és ilyen elégedett külső belső szimmetriát megtaláló együttműködő képes, 
idealizált részecskékről álmodik. 
Nem az a jó megoldás, hogy kiválogatjuk a legjobb képességűeket, és ezekkel az időre jutva 
több eredményt érünk el másoknál, hanem az a helyes, a követendő, hogy az átlagos képességű 
részecskéknek, - megismerve az alkalmasságukat - olyan tevékenységre, életváltozásra 
biztosítunk lehetőséget, amelyben kiteljesedhetnek a meglévő és a később kifejlődő jó 
képességeik.  
Az igazi kihívás és művészet az, hogy a heterogén, átlagos, de sokféle résztulajdonságokkal 
és eltérő adottságokkal, képességekkel és fejlettségi, megértési különbségekkel rendelkező 
részecskeszervezeteket, akiket a Gondviselés ránk testál, megtanítsuk együttműködni, 
megtanítsuk a közös jó, de még kellően változatos élet érdekében a hatásaikat, a lelküket 
és a hitüket összeadni. Ennek érdekében önismeretre kell tanítani, vezetni kell azokat, akik 
nem kellően ismerik ki magukat, kimutatva a bennük fejlődő jó és rosszabb hatásokat, és 
rámutatva, hogy ezekből melyek azok, amelyek sikeresen összeköthetik őket, és együttműködést 
biztosítanak másokkal. 
 
A valóban jó hatás akkor keletkezik, ha a már a feszítő, terhes többletéből éppen annak ad a 
többlettel rendelkező, akinek éppen akkor és arra a hatásra, többletre van igénye.  
Az élet feszültsége az elosztás zavarából fakad, és ha a többletek és a hiányok valahol 
nagyon felszaporodnak, igen sok zavart okozhatnak. Minél kisebb szinten, a differenciálódás 
forrásainál egyenlítődnek ki ezek a különbségek, annál kisebb területen, rétegben okoz élettani 
zavart a szimmetria hiánya, és ekkor lokálisan még kicsiben megoldódnak a problémák, nem 
fognak felnőni, nem kell a külső, nagyobb energiaszintű környezetnek, vagy az isteni 
szervezettségnek beavatkoznia. Ha a probléma nem terjed ki, és nem terjed szét az élet 
felszínén, vagy és élőrétegeiben, ha az elosztási zavarból fakadó feszültség helyileg megoldásra 
kerül, akkor a nagyobb energiaszintre, nagyobb különbségre nem kerülő életzavar alacsonyabb 
szinten eloszlik. Ez a Homeopátia tudománya.  
A megértés, és az útmutatás része, hogy a rossz helyre tévedőknek megmutassuk az utat, és oda 
irányítsuk őket, ahol a meglévő képességeik kiteljesedhetnek, ahol sikeresebben érvényesülnek, 
ahol a nagy közös együttműködés, az életként ismert szervezettségnek hasznosabb részecskéi 
lehetnek.  
 

Az élet dolga tanulni, megérteni, és ezt a tanulást, a megértés magasabb fokát, valamint a 
kellően rendezett teret az utódoknak megfelelően, életváltozásra alkalmas állapotban átadni. 

 
 
 
 

A hatáscsere és a különbségek kialakulása: 
 
A szervezettségnek a gyors kifejlődéséhez az átlagoshoz képest többletenergiára, 
többletrészecskékre, tömegre van szüksége, azaz ahhoz, hogy kiemelkedjék az átlagos 
környezetből, valahonnan el kell vonnia azt a többletet, amely a centralizált térrészben való 
részecskék csoportosulásával az anyagi kifejlődéséhez vezet. Tehát legalább átmenetileg 
nagyobb tömegsűrűségre, a hatóképesség, a dominancia megszerzésére van szüksége. Ez a sok 
életet leélt, sokat tapasztalt részecskék esetében azt jelenti, hogy a számukra már sokszor átélt, 
megismert de már megunt változásoktól eltérő, érdekes új eseményekre, új célokra van szükség. 
Azonban a mindörökké változó életben már szinte minden kialakult, ami lehetséges, tehát egyre 
nehezebb új és sokaknak jó célokat kitalálni, az intelligens nanoméret alatti részecskéket közös 
cél érdekében mozgósítani. Az érdeklődés és az érdekeltség felkeltése, egyre nehezebb az egyre 
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bonyolultabb, a folyamatában sokak által nem átlátható, de jónak ígérkező célokat, 
szervezeteket kell kitalálni a közös változás érdekeltségének a felkeltéséhez. Azonban az 
unalom nagy úr, és mivel csodák nem nagyon vannak, ezért már szinte minden érdekesnek tűnő, 
sokak által elfeledett, vagy még a fiatalok, az új összetételűek által nem kellően ismert, kiismert 
célokra lehet vállalkozó kedvű részecskéket kapni. Ehhez fel kell tételeznünk azt, hogy mindig 
is voltak olyan elődök, már nagyobb anyagi szinten élő szervezett részecske csoportosulások, 
akiknek a differenciálódásban valamiből éppen több volt a kelleténél, de más dologban pedig 
éppen kevesebb volt, ezért kihelyezhető és támogatási lehetőségekkel rendelkeztek olyan 
másokhoz képest, akiknek az ő többleteikből az átlagosnál kevesebb, de másból éppen több volt. 
A mássághoz, a fejlődéshez, újabb siker élmények átéléséhez elég az életállapotokat, az 
élettudat eredőjét változtatni, megismertetni olyan dolgokkal, hatásokkal, információkkal, 
amelyekben még ezen összetételben, tudati állapotban nem volt része, azaz a többség ilyen 
életélményekben még nem részesült. Ehhez kell a változás, az állapotcsere, a külső, vagy és a 
belső környezet rendszeres, - főleg ha már a lélek beteg - megváltoztatása. 
A kölcsönhatáscsere, a hatáscsere valamikor, akár spontán következményként, akár megismert 
jó hatásként kezdődött, mindenképpen csökkentette a már felesleges többleteket, és a kialakult 
hiányokat, de amikor ez éppen unalmasba, vagy egyenlőbe vált, akkor a célok megfordultak, és 
az éppen divatos többlet gyűjtése vált elsőrendű céllá. Akár egyidejűleg is kifejlődhetett a 
többletek és a hiányok elcserélési igénye, illetve a divatos, éppen hasznosnak látszó befektetés, a 
kereslet gyűjtési igénye. Mindenesetre minden vállalkozás, szerveződés az elején kialakult 
egyenlőség állapota, a térben és az időben változva kétségtelenül helyi többletekre és hiányokra, 
egyre nagyobb különbségre differenciálódott. Ez a differenciálódás, a különbség azonban 
rendszerint csak rövid időre alakult ki, a kifejlődő hatáscsere lehetővé tette a nem szándékosan 
kialakult többletek és a hiányok elcserélését, de egyre többen igyekeztek megtartani az időben 
később is hasznosabbnak bizonyuló, mások által jobban keresett, ezért felértékelődött 
hatástöbbleteket. Minden életszakaszban a többlet és a jó összekapcsolt tudatosulása, a jónak 
tartott többletek megszerzésére, megtartására, birtoklására ösztönözte az élet résztvevőit, és 
ezzel kialakult a szerzési és a birtoklási vágy. Kialakultak a hasznosnak és a jónak tartott 
dolgokban a birtoklási különbségek, és aki idejében ismerte fel, hogy később mi válik később 
hasznossá, a keresletben élénkebbé, keresettebbé, az másokhoz viszonyítva a későbben 
lehetséges értékcsere, a hatáscsere arányában, a sikeres tartalékok felhalmozásában jobban járt. 
Az élet dolgait nem teljesen megértő tudatban összekapcsolódott a keresett többletnek az élet 
fennmaradására, a kellő különbséggel rendelkező változási lehetőség hosszabb időszakot 
biztosító, több élmény megszerzésére lehetőséget adó jó hatása. 
 
A természet rendje szerint, ha a viszonylag homogén eloszlású egyensúly megbomlik, az 
életanyag és a hatás a térben átcsoportosul, eltérő sűrűségűvé válik. Ilyenkor helyi többletek és 
hiányok alakulnak ki, amelyek azonban csak időbeli lokális eltérést eredményez, mert a 
páratlanná vált helyi többlet megkeresi a téridőben hiányként, az átlagoshoz képest kevesebb 
értékkel, alultelítettséggel rendelkező társát. A hatáscsere azonban nem egyből kiegyenlítődő, 
visszarendeződő változás, hanem a többlet és a hiány is továbbadódik, más többletre és más 
hiányra elcserélődik, ezért a térben és az időben a kialakult különbség, amelyből főleg lokális 
felesleg alakult ki vándorútra kelt, keresni kezdte az éppen keresletben, alultelítettségben lévő 
térrészeket, az éppen hiányokkal rendelkező párját, (a nőt), a lehető legnyugodtabb, vagy csak a 
megszokott állapot visszanyerésért. A keresés és a vándorlás közben, a kialakul eltérő hatás más 
többletekkel, vagy és eltérő hiányokkal is találkozik, halmozódhat, vagy kiegyenlítődhet, mint 
életre kelt különbség elenyészhet, vagy párba épülhet. A kiegyenlítődés, az éppen megfelelő 
hiányú, ellenkező különbséggel rendelkező párra találás, hosszabb időre véget vet a téridőbeli 
vándorlásnak, és ha teljes a megfelelés, akkor a keltődött különbség két tagja egy átlagos vegyes 
eredőben egyesül, megszűnik különbséggel rendelkezőnek, különleges egyediségnek lenni. 
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Gyakori azonban az is, hogy a különbségek, vagy és a hiányok halmozódása, férfiasabbá vagy 
nőiessé, gazdagabbá, vagy szegényebbé, azaz valamiben többlettel rendelkezővé, (másban 
hiányosabbá) teszi a különben neutrális, átlagos szerveződéseket. Az átmeneti többletekkel 
halmozódók, a többleteiket centralizálva nagyobb lokális sűrűségre, tudásra, képességre tesznek 
szert, míg a hiányaikban halmozódók, az elszegényedők az átlagos környezethez képest a 
részecskéikben és a lehetőségeikben, (de nem a hatóképességeikben) szegényebbekké válnak.  
A különbség kialakulása során felismerésre került, hogy a hatóképesség, azaz a változó és a 
változtató képesség a különbség bármely irányú növekedése esetén differenciáltan növekszik, 
azaz a valamely dologban, hatásban többletre, vagy hiányra szert tevő szervezetek, annál 
hatóképesebbek az ilyen hiányokkal, vagy többletekkel nem rendelkezőkre, minél nagyobbak a 
különbségeik. A férfiak a nőkre, a nők a férfiakra, a gazdagok a szegényekre, a szegények a 
gazdagokra, a sok idővel rendelkezők, a kevés idővel rendelkezőkre, az időzavarba 
kergetettekre, és a gyorsan reagálók, a sokkal lassabban reagálókra. Kiderült, hogy a pozitív 
többlet és a negatív hiány, azaz az átlagos, neutrálisokhoz képesti különbség növekedése 
mindkét különbség irányába növeli a hatóképességet, a változtató képességet, míg a hiányok 
vágyakat keltenek az éppen hiányos tulajdonság képesség megszerzésére, birtoklására. A kellő 
különbséggel rendelkezők nem lehetnek egymással szimmetriában, nem lehetnek nyugodtak, a 
térben, időbeli folyamatban változniuk, áramlani, utat, vagy társat keresniük szükséges. 
Gyakorlatilag a kialakuló többletek és hiányok, a teljes szimmetria elvesztése miatt állandó 
áramlásra vannak kényszerítve, és mindaddig kell változniuk, áramlaniuk, a Tao útját járniuk, 
amíg a kialakulásakor kapott speciális többlettől, vagy és a később elcserélt többlettől vagy és 
hiánytól, azaz a kialakult különbségtől meg nem szabadulnak. Ha már kényszer és teher az 
állandó változás, akkor az ilyen szerveződések egyre jobban a nyugalomra, a megpihenésre 
vágynak, és a vágyuk a nagyobb szimmetria elérésekor, kialakulásakor ismét beteljesül. Amikor 
a környezethez képest túl nagy lendületre és életáramlásra kényszerülő, időben egymást követő 
események sodrába került szervezetek, részecskék elindulnak az időben gyorsabb változás, az 
események útján, a kialakult másságuk, a különbségük hajtóerőként az átlagos állapotnál is 
továbbviszi őket. Elkezdődik a tér kisebb- nagyobb energiaszintű szereplői közötti életáramlás, a 
szükséges tapasztalás megszerzése, a sodródás, az életáramlás megismerése, és szinte 
észrevétlenül ezzel egyidejűleg a különbséget megfékezni képes pár, (az antitárs), a szimmetria 
és a megnyugvás keresése. A szimmetria megtalálásakor, a környezettel együttáramló 
szerveződés, részecske lényegében beágyazódik egy vele együttáramló, ezért hozzá képest nem 
nagyon változó, legfeljebb ide-oda rezgő közegbe, az együttáramlásban a nagyobb közösség 
beilleszkedett kisebb részévé válik. Ekkor nem sok a felelősség, nem sok az egyéni cselekvési, 
eltérési lehetőség, de nagyobb a nyugalom és a béke, a kiszámíthatóság, a szociális védelem. Ha 
azonban az együttváltozás folytonosságát megszakítja egy nem megfelelő szimmetriával, a 
környezet részecskéinél nagyobb vonzerővel, hiánnyal, vagy többlettel, kellő különbséggel 
rendelkező, pl. lendületesen elhaladó, kölcsönhatóképes részecske, vagy ilyen különbségi eredővel 
rendelkező együttáramló részecske szerveződés, akkor a kialakult folytonosság ismét megváltozik, 
egyesekhez közelebb, másoktól távolabb kerül a kölcsönhatást, és ezzel érzelmi, fizikai és 
állapot változást elszenvedő. Ha olyanokhoz kerül közelebb, akik azonos többletekkel 
rendelkeznek, akkor a többletekből a térben sűrítődés, majd halmozódás és centralizáció alakul 
ki, amely növeli az életnyomást és felgyorsítja a változást, de ezzel egyidejűleg felgyorsul a 
vágy a nagyobb nyugalom felé. A kialakult állapot megváltozása, egyesekhez közelebb kerülés 
szükségszerűen kiváltja a hozzá képest lemaradóktól, az elszakadóktól eltávolodást, hacsak azok 
nem áramlanak vele együtt azonos irányba. A részecske szerveződés tehát a különbség 
megszerzésétől, növekedésétől nemcsak életáramlásra kel, hanem elindul a változás és a 
megismerés, az élmény és a tapasztalatszerzés, a Tao útján. Az átlagos, neutrális állapotában 
eltérő, objektívebb tapasztalatai a hatásközlés következtében módosulnak, megváltoznak, sokkal 
szubjektívebbé álnak, azaz szükségszerű a korábbi egyforma átlagos megítélés és érzelem 
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megváltozása, a hozzá, mint együttáramló, együttváltozó részecske szervezethez, közelebb 
kerülőkhöz nagyobb érzelmi, fizikai kötődés kialakulása, a tőle, vagy és hozzá képest 
eltávolodóktól az elhidegülés, a kisebb impulzus sűrűség, a kevésbé tartott kapcsolat kihűlése. A 
felmelegedő kapcsolatok azt jelentik, hogy a szervezetekhez képest közelebb kerülőkkel nő a 
hatáscsere, az információ csere, a kisebb energiaszintű impulzusok időbeli száma. Ha nagyon 
nagy az egyezőség, és az együttáramló, már túl nagy azonosságú feleknek már nincs mit 
mondaniuk egymásnak, akkor egyre nagyobb ellentét és eltávolodás alakul ki. Ellenkező 
áramlási irány esetén minél nagyobb az egymás felé közeledők azonossága, annál nagyobbá 
válik az impulzus sűrűség, az áramlási és a célellentét, ezzel nő a feszültség, a kialakuló nyomás 
közöttük, amely végül megállítja a túlközeledést, és ha nem alakult ki teljes vegyülés, akkor a 
kapcsolat viszonyában eltávolodási, elhidegülési folyamat kezdődik. Tartós egymáshoz kötődés 
csak lendület, nyomás vagy és egyéb jelentős különbséggel nem rendelkezők között alakulhat 
ki, amely inkább egymás melletti sodródásnak, felszínes kovalens kapcsolatnak, vagy 
barátságnak tekinthető. Ha azonban nagy többlet és hiány különbséggel egymásra talál két 
sokrészecskés, egymás felé áramló szervezet, akkor a hiányaik és a többleteik kicserélése, 
szimmetriába kerülés közben nagyon nagymélységű, bonyolult mikroszervezeti vegyülés, 
nagyon nagy felületen megvalósuló érzelmi kötődés jöhet létre. Minél több nanoméret alatti 
részecske kerül ismét a vágyott állapotba, vagy jobb szimmetriába, annál nagyobb kötődés 
alakul ki a két egymásra talált sokrészecskés szervezet között, annál nagyobb annak az 
időhossznak a valószínűsége, amely összetartja, egymáshoz kapcsolja őket. Ilyenkor nem az 
anyagi mennyiség növekedése számít, ezért nem a tudat a döntő, hanem a nanoméret alatti 
részecskék érzései, amelyek jobban tudják, hogy mi nekik a jó. Minél több részecske nyeri 
vissza egy kölcsönható kapcsolatban a nyugalmát, a szimmetriáját, vagy jut általa vágyottabb, a 
hiánya vagy és a már terhes többletet kiegyenlítődéséhez, annál mélyebbé válik a többszintű, 
sokkal nagyobb eredő felületén kialakuló kötődés, a fraktál rendszerű életpiramisba szerveződött 
sokrészecskés, a téridőben együttáramló szervezetek közötti kapcsolat. Ilyen állapot fejlődik ki a 
megalvó, megsavanyodó tejben, amikor a térfogat növekedés nélkül megnő a tej sűrűsége, és érezhetően 
növekszik a gravitációs erőként ismert különbség, a térfogatra jutó súly. 
 
Amikor még a megértésben tapasztalatlanok vagyunk, és még csak a tudás szintjén változunk, a 
differenciált tudás nem a szimmetria felé, hanem a tudatban jóként megismert hatások, 
élmények felé hajt. Egy idő után azonban megértjük, hogy a közös tudat nem objektíven 
szemléli a környeztet, elfogult részecskékből szerveződik, képes a csak jót magának és a hozzá 
nagyobb azonosságúaknak, a környezetének az élet jóját kiválogatni, amely miatt a neki jó 
hatásokból rendszeresen a kelleténél később már számára is terhessé váló többletekre tesz szert. 
Amikor felismeri, hogy a birtokolt többlet már terhes neki, megváltozik a tudati állapot, és 
szabadulni igyekszik az életfolyamatát már nehezítő már terhes többleteitől. Ilyenkor adja a 
szegényeknek a megértővé váló gazdag a vagyonát, és elmegy szentföldre, vagy téríteni, barátnak, vagy 
és remetének, és ilyenkor megy ki a paraszt az istállóba az állatok közé hálni, mert elege lesz a már túl 
sokat adó, és túl sokat követelő társából. 
 
Az értékrend-változás főleg akkor erősödik meg, amikor a környezet változó értékrendje miatt, a 
neki már túl sok hatásból a környezete is elsokall, és az addig sokak által gyűjtött, de egyszerre 
felismert többlet elértéktelenedik, és mindenki szabadulni akar az alulkeresetté és az igénynél 
többletté váló hatásoktól, anyagoktól. Ilyen inflációs, bizalomvesztő időben mindenki eladni 
akar, túlkínálat alakul ki az ingatlanok, a vagyoni tartalékok és a változtatni képes átlagos 
munkaerő piacán. Amikor már sokak által kínált hatásokból alakul ki valahol lokális többlet, 
túlkínálat, akkor e hatások leértékelődnek, ha a pénzből, akkor a pénz válik értéktelenné. 
Minden hatás, tulajdonság és képesség, ha túl sok van belőle, ha az a kereslethez képest jelentős, 
tartós, felismert túlsúlyba, túlkínálatba kerül, elértéktelenedik. Így járhat a jóság, a szépség, az 
erő, de hasonló sorsra jut az azonos okosság, az azonos tudat, és ekkor ismét felértékelődik a 
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másság, az eltérés, az egyediség. Ha túl sok az erkölcs és a morál, akkor az erkölcsös, morális 
élet elveszti a megbecsülését, ha túl sok a rend, vagy éppen a rendetlenség, akkor ez veszíti el a 
közvágy érdeklődését. Ilyenkor a környezet igénye megváltozik, más felé, az éppen 
alulkínálatban lévő, a sokaknak felismerten hiányzó dolgok felé fordul. Találj ki valamit, 
amelyről el tudod hitetni a környezetedben, hogy az nagyon értékes, az életet és a megmaradást, 
a szimmetriát, vagy éppen a változatosságot nagyon segíti, és terjeszd el a hírét, hozd mások 
tudomására, és rögtön egyre többen fognak vágyakozni, hogy e jónak hitt hatásból nekik is 
egyre több legyen a hatáskörükbe, a rendelkezési, birtoklási lehetőségükbe. Ha tudatosítod a 
környezetedben, hogy a rendből kevés van, egyre többen a nagyobb rendre vágynak, ha 
tudatosítod, hogy a környezetedben béke és nyugalom van, akik erre vágynak hamarosan a 
vendégeiddé válnak. Ha élénkségre vágysz, és el tudod terjeszteni, hogy benned, és a 
környezetedben élénk, sokféle élmény vár az ide látogatókra, ha el tudod terjeszteni, hogy nálad 
van a Kánaán, akkor az erre vágyó kíváncsiak, és az újat keresők áradata megindul az újra 
megismerni és átélni kívánt (a kezdetben már ismert) paradicsom felé. Lucifernek csak annyit 
kellett mondania a nagy első válság idején, hogy itt rossz az élet, de menjetek oda, - és bárhová 
mutathatott volna – ott van a Kánaán, ott érdekes az élet és változatos a világ. A szavainak és az 
állításának hitelt adó, kellő különbséggel, tehát legalább áramlási lehetőséggel, vagy és 
energiával rendelkezők azonnal a mutatott helyre áramlottak, és ott a centralizált helyen 
összegyűltek egymásra kölcsönhatásaiból valóban érdekes változás kezdődött. A friss 
keveredés, a sokak forgataga élénkítette a valóság változását, megváltoztatta a már megunt 
kapcsolatokat, új kapcsolatokat, közeledéseket, kötődéseket hozott létre, míg a már eltávolodó 
régebbi, esetleg korábban rossznak (nagyobb életnyomásúnak érzett kapcsolatok elhidegültek, a 
kölcsönható impulzus sorozatok megszakadtak. Lucifer feltalálta a megújulást, az élet 
változatosabbá tevési lehetőségét, ez azonban a régebbi, már unalmas, többeknek terhes változás 
megváltoztatását, a korábbi életminőség elhalását, megszűnését váltotta ki. Az előző, a néha 
nem mindig rossz, nem minden résztvevőnek terhes életnek el kell múlnia, a halál és a születés, 
az elmúlás és az átalakulás együtt járó testvérhatások, időben együtthatók. Amikor az egymással 
közös térben, az időben is együttáramló szervezetben túl sok a megunt terhes hatás, kapcsolat, 
amikor kialakul az együttváltozás érdektelensége, a változás jól szervezettségi problémája, 
akkor a lokális élettérben, az együttváltozók érdekeltsége hite a közös jövőben csökken. Amíg a 
többség nem akar mást, az élet elevickél, elvegetál valameddig, de ha már a többségnek rossz a 
kialakult, kifejlődött, és magától nem megváltozó állapot, akkor a már sokaknak rossz 
szervezettséget, állapotot meg kell változtatni, új fejlődési irányokat, új célokat kell kitűzni. 
Ilyenkor ismét eljő a Lucifer ideje, és feléled az élet kiváltságait addig élvezőknek a gonosz, 
megváltozik a rend, és a rendszer, a kialakult értékrendek felborulnak. Ilyenkor a már kisebbség 
által uralt és irányított változás, csak nekik kedvező rendje módosul, és az, amiből túl sokat 
birtokolnak, amiből a környezettől túl sokat elvettek egyszerre sokak szemében értéktelenné 
válik. Ha túlkínálat alakul ki a pénzben, a vízben, az aranyban, az energiában a kereslethez 
képest, a dolog és a hatás, amelyet már nem sokan keresnek azonnal értéktelenebbé, vagy más 
gazdát keresővé válik. Ez a sokak által jó szerveződési rendszerként ismert magántőke által 
irányított és e köré a pénz, mint értékrend köré szervezett rendszerek elhalását, lebomlását, 
változását éppen úgy kiváltja, mint a túl szocializálódó, egymást szubjektive segítő szociális 
rendszerek elhalását is okozhatja. Az egymásnak, és az érzelmileg egymáshoz közelebb álló 
kisebbségnek kiemelt támogatás, csak mások által megtermelt javakból, másoktól elvonással, 
negatív megkülönböztetéssel adható. Ahhoz, hogy a hozzánk közelebb állókat, a  nagyobb 
azonosságúakat kiemeltebben segítsük, kevesebb elvárással nagyobb ellenértékkel 
jutalmazzunk, támogassunk, ahhoz az szükséges, hogy a tőlünk idegenebbeket, az érzelmileg 
távolabb állókat az általuk létrehozott hatásoknál, az általuk létrehozott rendezettség növelésnél 
kisebb mértékben lássunk el nekik jó hatásokkal. A pozitív diszkrimináció megszüli a maga 
negatív diszkriminációját, amit vele együtt járó hatásnak kell tekintenünk. Nincs valakiknek jó 
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hatás, adás, másoktól elvonás és nekik rossz hatás nélkül. Csak akkor alakulhat ki jobb eredő, ha 
olyanoktól csoportosítunk át a már nekik is terhes többleteikből azoknak, akiknek éppen ilyen 
hiányokra van szüksége 
A tudat becsapható, de az érzés, megmondja, hogy az élet gyümölcse jó és fogyasztható, vagy 
mérges és az enyészetbe való. A terméséről ismerni meg a fát, a gyümölcséről a hatást. 
Amikor már nem növelhető egy életrendszerben, szervezettségben a különbség, amikor már nem 
hitethető el a rosszról, hogy az a többségnek jó, akkor változik a rend, és változás szele 
makroevolúciót hoz létre. A változás széllel, néha viharral jár, amely kisöpri a régi és rossz 
állapotokat, átadja a teret az új hitnek, az új céloknak, a másféle változási, törekvési 
lehetőségeknek. 
 
Ha már a befelé, a centralizáció felé áramlás igéje nem tartható, a túl nagy sűrűségűvé váló, túl 
gyorsan és már túl sokak által megérthetetlenül változó, rossz élet ellen megfordul a fejlődés 
iránya, és a további gyűjtés helyett a ki és a szétáramlás, a hatások egyenletesebb szétosztása és 
az együttműködés válik új céllá. Amikor az együttváltozó életbuborékban, egy közös 
szervezettségben életutazó részecske közösségek nagyon mélyen beáramlanak egy az átlagos 
tudati állomány fejlettségéhez, feldolgozó és megértő képességéhez képest túl gyorsan változó, 
nagyobb impulzus sűrűségű, tehát hozzájuk képest fejlettebb, fogyasztó életbuborékba, 
szervezetbe, nemcsak a változássűrűség, és a fejlődés gyorsul fel, hanem az életnyomás is túl 
naggyá válik. Ez a kisebb szervezet elfogyasztását jelenti, és a sokak által már egyre kevésbé 
vágyott gyorsabb, de kaotikusabb fejlődést adó izotróp valóság felé fejlődés helyett. Ilyenkor 
más, a védettebb, hazaibb, már megismertebb, nyugodtabban és kiszámíthatóbban változó 
élettér, életbuborék felé áramlási irányvágy, fejlődési vágy alakul ki. Ez az állapot a nyergelj – 
fordulj, a többség megváltozó igénye, amikor a régi áramlási irány, fejlődési cél egyre kevésbé 
felel meg a többség igényének. Az élet nem tud töretlenül, azonos irányba áramolva fejlődni, az 
életakadályokat rendszeresen ki kell kerülnie, és ha túlfejlett életbuborék, szervezet akad az 
életáramlás téridőbeli útjába, akkor ismét elhangzik a vezényszó, a nyergelj-fordulj. Ilyenkor az 
életfejlődés felismeri, hogy túllendült a szimmetrián, a legjobb és a legideálisabb állapoton, és 
ha korábban túl sokat elvett, elkezdi a túlzott elvonásait visszaadni, és befektetéseket eszközöl 
egy másik ígéretesebb jövőbe, de sohasem azoknak adja vissza a túlzott elvonásait, akiktől 
korábban a szükségesnél többet elvett. Ma ilyen időket élünk. A köz túl sokat elvett a korábban 
sikeresen termelőktől, és a túl sok elvonás, a keveseknek centralizált jó miatt a környezet 
állapota, együttműködő képessége, egymásba, és a közös jövőbe vetett hite elromlott, a többség 
elszegényedett. Hiába kínálja a szimmetrián áteső szervezettség már két kézzel az egyre 
értéktelenebb energiát, hogy olyan más jó hatásokat kapjon vissza érte, mint a 
foglalkoztatottság, az együttműködés, a közös együttfejlődés, sokszor már éppen azok bomlanak 
fel a túlerőltetett, túl gyors fejlődés során, akik addig a legjobb hatásokat voltak képesek a 
közösségnek biztosítani. Az értékrend változik, és ma már nem a tőkecentralizáció, nem az 
anyagi javak hajszolása válik az új céllá, hanem a túl sok tőke a túl sok elvont energia megfelelő 
elosztása, értékálló hozamot biztosító befektetése. A cél változik, és az új cél az együttműködés, 
a közös élményekben együttes örömteli részvét, és már nem a cél, hanem ismét az életutazás 
élményszerzési lehetősége válik fontosabbá. 
 
Az élet céljai és a fejlődési irányok periodikusan változnak. Ha nagyon mélyen beáramlik egy 
életbuborék, egy közös téridőben együttáramló szervezettség egy sokkal fejlettebb, nagyobb 
változássűrűségű életbuborékba, (szervezetbe) az időben észre térő, a rosszat a saját bőrén 
megtapasztaló többség igénye, érzése megváltozik. Ha a túl gyors fejlődést erőltetők miatt már 
túl mély behatolás történt, a szervezetség megosztódhat, differenciálódhat, hogy a befelé 
továbbfejlődőkön elrugaszkodó, még e szükségszerű, később elkerülhetetlen változás 
megértéséhez még nem elég fejlettek, a továbbutazókról elrugaszkodva visszalendülhessenek. 
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Ilyenkor nemcsak különválnak a gyorsabban változó, idegenebbekkel kitöltött valóságtérbe 
tovább és beáramlóktól, hanem lefékeződnek és szimmetriába kerülnek, egy időre egyesülnek a 
velük megegyező, a saját nagyobb azonosságú térrészük, az origójuk irányba kifelé áramlókkal, 
az egy ideig azonos értékrend és cél felé törekvőkkel. Az egymás felé áramlók (az idegen térrész 
felé be és az onnan kiáramlók) egyre közelebb kerülnek egymáshoz, torlódás, együttáramlás és 
egy ideig új közös célok felé együttutazás, együttfejlődés alakul ki, de a kezdetben még 
látszólag azonos cél felé áramlók hamarosan elválnak egymástól, a célok megosztódnak, a 
szervezetek részecskéi lassan ismét megszokják, majd eltávolodnak egymástól. 
 
 
 
 
 
Az önzetlen, a mindig adó szervezeti életállapot vége: 
 
Amikor a környezet felé kiáramló, annak mindig adó szervezet, szinte mindent kiad magából, 
kezd elfogyni a belső energiája, és ha ez nagyobb ütemben, arányban csökken, mint amilyen 
arányban töltődik, akkor úgy jár, mint Napóleon és Hitler szervezetei, amelyeknek az 
utánpótlásai a saját életterülettől kellően messze, idegen környezetben egyre jobban kimerültek. 
Amikor a szállítási útvonalak már túl hosszúvá válnak, lecsökken az invázió gazdaságossága, a 
térhódító folyamat fenntarthatósága. Ha nem megy elég jól a keveredés, a helyiekkel folytatott 
hatás és árucsere, a kiáramlás, lendület és hadtáp, áru, vagy alkatrész utánpótlás hiányában a 
kiterjedésű invázió megreked, és egy ideig még állófrontként megtartható, de hamarosan a nem 
támogatottaknak dönteniük kell az elkerülhetetlen változásról. Vagy maradnak az idegen térben, 
ahol, ha elég jó kapcsolataik alakultak ki, esetleg nehezebb sorsú idegenként gyökeret 
ereszthetnek, vagy nyergelj - fordulj, és gyerünk haza. A többség a nagyobb azonosságú honi 
tér, a hazatérés mellett, dönt, hacsak, valami szívbeli, érzelmi, vagy anyagi hatás nem tartja 
fogságban, függőségben. Amely kiküldött, kiáramló, idegen térbe és kisebbségbe kerülő 
szervezeteknek megszűnik az utánpótlása, de az ellenféllé, a külső környezetben élőké azonban még a 
közelebbi hátország és az ellenállás miatt kitart, akkor az egyre nagyobb ellennyomás megindítja a 
kiáramlott szerveződéseket a haza, a saját nagyobb azonosságú térrész irányába. A 
visszavonulás lehetőségei sokfélék. Ez lehet kerülő utakon, elterelődve, vagy radikális egyenes 
úton, pl. katonaszökevényként hazatérve, vagy ha az ügynök, a kereskedő megunja az 
eredménytelen értékesítést, külképviseletet, az anyóst, a társat vagy az idegen környezetet, 
egyszerűen otthagy, csapot- és papot és megindul hazafelé. A visszaáramló invázorokat, 
térhódítókat azonban a már nem ellenálló frontot szorítja és hazáig követi a korábban 
beszorítottak, meghódítottak, vagy éppen-csak elnyomottak erőre és lendületre kapó serege. 
Miként a Besenyőket, vagy a vereséget szerző kikapós Hunokat a visszavonulásban követte a 
Tatárok, a Német fejedelemségek serege, hasonlóan megindul a megerősödő elleninvázió az 
idegen térből visszatérő szervezetek nyomában. 
 
Amikor a visszavonuló élet egyre kisebb térbe beszűkül, beszorul, az életnyomása egyre 
nagyobbá válik, és vagy elfoglalják az idegenek a saját teret és meghódítják, mint már ismét 
kellően szabad piacot, miközben felszámolják a helyi termelést, a lokális ellenállást, 
megváltoztatják a megszokott áramlási rendezettséget. A meghódított térrészekben a 
hatásképtelenné tett hazai szervezettséget ilyenkor szétbomlasztják, szétverik, a helyiek 
gazdasági erejét, és az élet energiáit, az erőfölénnyel, vagy a helyzettel visszaélők többnyire 
kiszipolyozzák, elvonják. Amennyiben a belső őslakosságot nem szórják szét, nem számolják 
fel, mert szükség van annak a munkás kezére, az árubefogadó képességére és a fogyasztására, 
akkor az energiáik a külső térrészekbe vonódnak, a helyiek szervezettségén kívül az élettér 
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gazdasági ereje és a hatóképessége is lemerül. Mire a meghódított tér lakossága magához tér, és 
feleszmél, már régen nem ő az úr a hazájában, hanem az idegenek és a kollaboránsaik élvezik az 
élet jó részét, és neki megmarad az élet keserve és küzdelmes lehetősége. Az élet azonban nagy 
életnyomáson szinte csodákra képes, mert a szegénység nemcsak ötletességre és új megoldások 
keresésére kényszerít, hanem felfrissíti a folyton kutakodó elmét, hogy mitől lehetnek neki és a 
szervezetének jobb.  
A kiút keresése közben jelentős szerepet kapnak az idegenebb térből hazatérők. 
Amikor a közben némileg megváltozott idegenbe kiküldöttek, a hazatérők felismerik a 
különbséget, és a helyi hiányokat, egyben sokszor felismerik az idegenben megismert dolgokban 
rejlő lehetőséget is. Az otthoni termékek és az idegenben látott lehetőségek keverésével, az 
eltérő hatások egymásba vegyítésével újabb megoldásokat, új élettermékeket találnak fel, 
amelyek a kellő azonossággal, konkurenciával nem rendelkező térrészekben sokszor könnyen 
megfogannak, és gyorsan fejlődni kezdenek. Elkezdődik az idegenben látottak, halottak és a 
megismert helyi állapotok újszerű összefüggésekbe, addig nem ismert hatásokba, új 
kombinációkba szervezése. A bejött de a hatásaiban telítődő idegenek, nagyobb azonosságúvá 
válása közben párkapcsolatok alakulnak ki az ötleteket és az életprogramokat adók, valamint a 
tőkét és esetleg a helyt adók között, és a harmadik tényező, az átlagos szervezetek, a termelő 
lelkek bevonásával lassan kiegyezés és újra kialakul a szimmetria a megtámadott, de nem 
legyőzött, a térhódítókként a saját élőrétegbe beáramlók, és a helyi szervezetek között. Az életben 
sikeresebben keveredő, a térben elvegyülő új összetételű közösség a szimmetriatengelyen 
áthaladáskor, már egy ismét sikeresen együttműködő, együttfejlődő Sharp, Gömbállapotba 
szerveződik, az életfelszín összefüggéseit felismerőknek már együttváltozásáról ad képet. Az 
élet a melegfúziós környezetbe kilengése után hidegfúziós megtermékenyítést kapott, amelyben 
a beáramló inváziós fejlettebb életmegoldást ismerő térhódítók elfoglalva és megtermékenyítve 
az ellenőrzésük és a befolyásuk alá került élettereket, kiteljesítik a dominanciájukat. Ilyenkor az 
történik, ami a melegfúziós Hitleri seregek kiáramlása után, amikor Moszkvánál és 
Sztálingrádnál fordult a sors, kialakult a nyergelj-fordulj. A melegfúziós vert seregek 
hazavánszorgása közben végig ott lihegtek a nyomukban a nagyobb azonosságú, hidegfúziós 
orosz térhódítók.  
 
A 2. világháborúban megerősödött technikai tudás és jobbá vált életprogramban a közös cél 
összekovácsolta a szovjet nemzeteket, és annyira-lendületre jöttek, hogy negyven évig 
kiterjesztették Kelet Európára is a dominanciájukat. Amíg azonban a hidegfúziósok általában 
lendülettel és erővel, nyíltabban támadnak, addig a most ellenhatásba került, nőiesebb, a teret 
visszavevő melegfúziósabb nyugati szervezetek, szinte észrevehetetlenül, jó hatásokat hozva, 
adva terjesztették ki a befolyásukat. A folyamat azonban analóg. A helyi piacot most is 
kihasználják a legyőzők, az idegen vírusok a helyieket a saját árujuk, hatásaik termelésére 
késztetik, és míg a hidegfúziós oroszoknál nagyobb lendülettömegű kinetikai szervezetek csak 
az élet segítő, veszélyeztető és semleges baktériumainak számítottak, a most a terünkre 
kiterjesztő domináns hódítók inkább a mélyebben belekeveredő, a szervezeteket belülről 
átalakító fejlettebb vírusok kategóriájába tartoznak. A melegfúziós nőiesebb szervezeteknek 
kisebbek a részecskéik, finomabbak, szinte észlelhetetlenek a hatásaik, de a gyümölcséről, az 
eredőjéről most is megismerni a fát.  
 
 
A Magyar föld ismét idegen hatásokat nevel, sokszorosít, más életprogramok alapján építi 
a saját anyagából a talán nemsokára konszolidációba átlépő szervezettségét. Pedig az 
idegen programok nem sokkal jobbak, a termékeik pedig sokszor gyatrák és vagy 
túlfejlesztettek, vagy túlcicomázottak, sok esetben haszontalanok, csak a fogyasztás 
növekedésére, és a káros anyag túltermelésére jók. 
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A szervezetek gazdasági egyensúlyának a tartós megbomlása és a 
megtermékenyülés folyamata. 

 
Mint minden szervezet, amely az időben tartós, az emberi szervezetek is egy magas 
szimmetriában lévő határfelület, térrész megsérülésekor fogannak. A szervezetben az utód 
megfoganása olyan magas védettségű szubjektív térészt igényel, amelyben a belső védett térben 
változók valamiben erősen megsértették a teljesebb szimmetriát, azaz vagy az impulzus 
sűrűségben nagyon melegfúzióssá váltak, vagy megszaladt bennük egy addig megfelelő 
szimmetriában zajló fúzió, és hogy ne legyen a dolognak katasztrofális vége, inkább a 
részecskeszaporodás megfékezését, antitestekhez kötést, mintsem a teljes szervezet megszűnését 
vállalták. Mintha Csernobilben megszaladt volna a fúzió, és hogy a kiáramló túlhevült, túl nagy 
lendületet kapó, már sugárzó részecskék ne okozzanak láncreakciót, szupernova robbanást a 
környezetben, minden részecskékhez egy a lendületét megfékezni, és rendezettebb 
életáramlásba terelni képest antirészecske kapcsolódik. Lényegében ez a szaporodás másik 
aspektusa. 
 
Képzeljünk el egy melegfúzióssá vált, nagyon elnőiesedett szervezetet, amelyben egyre 
kaotikusabbak az állapotok, amelyben a krónikus a kellő lendülettel rendelkező hidegfúziós 
részecske energiahiány, amely a meglévő energiák belső körforgásba terelésével már nem 
enyhíthető. Ha a belső változássűrűség felgyorsul, és már mindenki mindenkivel ütközik, mert 
szervezetlen a tér áramlása, rendezettsége, akkor a hatékonyság elromlik, a térrész feszültsége 
nő, és egyre melegebbé válik. Ez a globális felmelegedés alapja. A felmelegedés viszont 
nemcsak spontán áramlásokkal, hanem gyorsabb szaporodással is jár, amelyben globalizációban 
felszabadulnak az erkölcsi határok, és mint az előző nagy válság idején szinte mindenki, mindenkivel 
szaporodni kezd. Ez vezet a fúzió megszaladásához, túl nagy részecskeszaporodáshoz. 
 
Egy a környezetnek nagyon eladósodott, már csak gazdaságtalan, túlfogyasztóvá vált 
szervezetnek két választása van az eladósodási folyamat megállítására, visszafordítására. Ha a 
saját erejéből nem tud export többletet elérni, és nem tudja a gazdálkodási deficitjét lenullázni, 
az adósságát miből visszafizetni, akkor vagy felszámolást kér, és ekkor kap egy kis 
időhaladékot, vagy feladja a harcot az egyensúlyban és életben maradásért, és hivatalosan is 
beismeri a környezetnek és a benne változóknak, hogy nem tud kiutat. Az Öszödi beszédnek ez 
lehetett volna az egyik folytatása, és átadni a lehetőséget azoknak, akik nem csalással, hanem 
őszinte hittel tudták, hogy lehet másképpen is élni. Mivel a kifelé nem történt meg a beismerés, 
és még az országnyi szervezetünkben együttváltozók is csak mosolyogtak a Gyurcsány őszinte 
beismerésén, elszólásán, ezért a rossz irányú életáramlásban, miként az Antall kormány idején, 
most sem történt valós fordulat. Az összeomlás és az újrakezdés, a lehet másképpen is élni 
ideológia ezért még nem kapott teret és lehetőséget Magyarországon.  
Azok, akik a közösség értékeit ellopták, elharácsolták, még egy nagyot akartak szakítani, amit 
még lehet a haldokló Magyar nemzettől, azt elvenni. Sokféle áltermésbe öltöztetve vonták el a 
haldokló szervezettség korábbi idejében az elődök által megtermelt energiát, hol Pogányi 
reptérfejlesztésre, hol Európában a legdrágább autópálya építésre, szükségtelen völgyhidakra, a 
környezetnek bérbe adandó és az utódokat sokáig kopaszra fejő kormányzati negyedre stb. a 
panamák és a harácsok számát, az ellopott milliárdokat sokáig lehetne sorolni, a magántőke és a 
magánvagyon sokak könnyéből hízott. Valódi rendszerváltás híján a bekonverzálódás politikája 
valójában a minél hosszabb vajúdást tette csak lehetővé, ezzel az országunk érzésbetegségét, a 
szimmetria romlását a javíthatatlanság homeopátiás megoldásával orvosolta. A tőkehiány 
növelése a mind nagyobb elvonással, a hasonló a hasonlóval valóban csak a betegség jelzésére 
alkalmas tünetek felerősítésére jó. A homeopátia azonban azt is bebizonyította, hogyha az 
életzavart okozó rossz hatásokat felerősítjük, akkor a fejlemények hamarabb átkerülnek a 
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fejlődést addig akadályozó tényezők potenciál gátjain, és a változás a makroevolúcióban 
felgyorsult rosszból hamarabb kialakul, gyorsabban kikényszerül. 
A lendületenergiában kiüresedett, elöregedett, az Istenben, egymásban és már a jövőben sem 
hívő szervezettség egyre jobban felfúvódik, a belső életnyomás nagyon megnő, miközben a 
kiutat keresők hatalmas sürgés-forgásban egymás akadályozásával a rendezettség további 
kaotikusságát növelik. Az átlagosság állapotát elvesztette a bioszféra, az átlagos réteg, és az 
ilyen állapotokat létrehozó részecskék nagy iramban költöznek át a gyorsabban fejlődő 
termoszférába. Miközben a melegfúzióssá váló szervezetségünk egyre jobban differenciálódik, 
az átlagos tömegfelezőtől kifelé tágul és felfúvódik, a belsejében a nagy életnyomás a centrális 
részen élőket, a túl gyorsan fejlőtteket, a melegfúziósabb alszerveződéseket egyre kisebbre 
nyomja össze. Minél több kis részecske rugaszkodik el a volt átlagos tömegfelezőtől befelé 
lévőkről, annál több lesz a külső környezetbe eltávozók száma, és ez fordított szimmetriában áll 
a befelé egymáshoz tömörödőkkel, a mind kisebb térbe szoruló, egyre kisebb méretre, de 
nagyobb térbeli sűrűségre beszorulókkal. A szervezetek belsejében ilyenkor a nagyobb 
áthatolóképesség felé fejlődés, nagyobb és centrálisabb, lokalizáltabb tömegsűrűségbe épül, 
amely nemcsak a változás sűrűséget növeli, hanem e térrészen való áthaladást, átlátást egyre 
nehezebbé teszi.  Ez megnöveli a szervezett tér fogékonyságát és kölcsönható képességét azon 
kisebb tömegszintű részecskékre, amelyek eddig háborítatlanul és kölcsönhatás nélkül 
átáramlottak a terünkön és az életidőnkön. Nemcsak hogy szaporodik az impulzusok mennyisége a 
nagyobb áthatolóképességű részecskékkel, hanem ezek a túl gyors, sugárzó, kapkodó részecskék már 
megjelentek az életszervezeteinkben, a számítógépeinkben, és a túlérzékeny, túl gyors reagálásukkal 
máris nagyon sok zavart okoznak. Tipikusan az előbb cselekszem, azután, (vagy akkor sem) 
gondolkodom mentalitásúak. Valószínűen nagyon gyorsan kellett egy elhaló-félben lévő csillagról 
elmenekülniük. Moetrius vezeték nélküli egere hiperérzékennyé vált az új dolgozók beépülésétől, a 
kertben szaporodó macskák szeme pedig nem bírja a túl gyorsan érkező részecskéket, ezért állandóan 
könnyezik a szemük. Valószínűen ezek a már az életterünkkel is kölcsönhatóképes részecskék okozzák a 
baromfi és a sertés-influenzát, amely már elérte az emberi fejlettséget is. 
Az ilyen magasabb frekvenciájú részecskékre fogékonyabb állapotba kerülő szervezeteknek 
megnő a gravitációs vonzása, az átláthatatlansága, miközben a külső aurája egyre kisebb méretű 
saját és idegen részecskékkel telítődik, egyre nagyobb térre terjed ki. A folyamatban a 
környezeti rétegekbe behatoló képessé válik, és feromon jellegű hírvivő, ellenhatásra és 
kölcsönhatásba bocsátkozni képes részecskék áramlanak ki a szervezetből. Ez tudatja a 
környezet részecskéivel, hogy a melegfúziós, túl centralizált, elnőiesedett szervezet megérett a 
szaporodásra, a fogamzó képesség nagyon előrehaladott állapotban van, és várja a befektetők, az 
energiát és lendületet a szervezetbe beszállítani, az életteret megtermékenyíteni képesek, az 
elektron jellegű részecskék rohamát. Miként bármely, termést, magot, vagy gyümölcsöt termelni 
képes növényi szervezet, amikor kivirágzik, a virágszirmok kétdimenziós felületeibe 
visszafejlődő részecskék, egydimenziós áramlási lehetőséghez jutva, virágporként, pollenként, a 
környezetnél kisebb sűrűségű szervezetekként kiáramlanak a környezetbe, de ezt csak az 
esetben tehetik, nyerhetnek kifelé haladásra segítő lendületet, ha valaki, velük hozzámérhető 
analóg részecskékről, vagy és a közös szervezetről elrugaszkodnak. Pontosabban és akkor, ha itt 
hagyják a már terhes anyagi javaikat, és az élet terheitől megszabadulva, elhagyva a nagyobb 
sűrűségűvé váló élőréteget, és társaikat a térfogatukhoz képest kisebb eredő sűrűségűvé válnak. 
Ilyekor az elrugaszkodás a virágokba, a virágporba és a szirmokba épülés kifelé lendítő ereje, 
azonos nagyságú ellenirány (eredőjű) befelé hatoló erőpárt hoz létre, amely az elrugaszkodást, a 
már túl nehéz anyagi balanszaikat kidobó elviselő részecskéket szabadabbá és a nagyobb 
változássűrűségű térrészből kiszorulóvá fejleszti, az itt hagyott anyagibbakat pedig egyre kisebb 
térbe egymáshoz tömöríti. Kialakul az egyre nagyobb részecske sűrűségű, az adott élőrétegben 
maradó, újabb életciklusra, további tanulásra, a még nem elég megértés felé tovább fejlődésre 
alkalmas életmag, amely, ha a kifelé elrugaszkodók továbbra is távoznak a környezetbe, akkor 
egyre kisebb térrészbe, egyre tömörebbé épül. Pl. a kalászokban, gabonákban, fűfélékben a 
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hidegfúziós részecskék eltávozása, nagy sűrűségű magokat hoz létre, amelyben fél komplexitás, 
fél tudati állapotú szervezettség várja a környezetből érkező befektetőket, a lendület, az energiát, 
és a megeredést segítő katalizátorokat, az átlagos részecskeállományt, amelyet a mi 
élőrétegünkben (a szentelt) vízként ismerünk. A magok köré egyre erősebb, azokat a közvetlen 
környezettől és egymástól is elszigetelő, kétdimenziós görbült sík, neutron felületek, héjak 
épülnek, amelyek jó ideig elzárják egymástól a kifelé és a befelé elrugaszkodó, eközben mássá 
váló részecskéket. A pelyvát, töreket, gyümölcshéjat, neutrális életbölcsőt, magzatburkot építő 
neutron részecskék azonban nem statikusan szigetelik el a kétfélévé szakosodó, eltérő neművé 
váló, eltérő életritmusra fejlődő szervezeteket, mert az impulzusokban keletkezett még sokkal 
kisebb, neutrinó jellegű, nemesgáz utódaik szabadon átjárhatnak a neutrális határfelületeken. Az 
egydimenziós állapotba, kiáramlóra, füzérsorba épült, és eltávozó, valamint a háromdimenziós 
magba tömörödött részecskéket, a közöttük megerősödő, de elvékonyodó kétdimenziós 
életfelületen, nagy sebességgel keringő, a maghoz képest annak a felületén lamináris irányban 
áramló átlagos részecskék megfelelően elszigetelik egymástól, és a belső térben a kiemelten 
védetteket, a jelenből a jövőbe átutazókat a környezeti tényezőktől. A különválók célja látszólag 
ellentétes, mert míg a kifelé áramlók, - az el a bennünket eltartani sem képes, rossz 
szervezettségű hazától - gondolati eredő, tudati állapot felé fejlődik, addig a belső védett 
magokba épülő, alacsony biodiverzitású, sok hatásban egyre hiányosabb egymással egyre 
nagyobb azonosságú részecskéken az elhagyatottság érzése, a magárahagyottság, és a miért 
hagytál el engem (istenem) érzés uralkodik el. A magányosság rossz érzés, nem sokáig viseli jól 
az élet, és ha kialakul, hamarosan az új társkeresési szindróma is felerősödik. A nők ilyenkor 
vörösre festik a hajukat, kicsinosítják magukat és a ferromonjaikat szabadra eresztve jelzik, 
tudatják a környezettel, hogy ismét párválasztásra készek. A cél a másik, lendületes, sok 
energiát begyűjteni képes, az életteret kitöltő társ keresése, a magány megszűntetése, energiában 
is nagyobb egyensúly kialakítása, a belső feszültség csökkentése. Ilyen vágy alakul ki az egyre 
jobban tüzelő nőkben, az emigrálókkal egyre több részecske által elhagyott országban, és ilyen 
vágy alakult ki jelenleg a bioszféra élőrétegében, mint együttváltozó, de melegfúzióssá váló, és 
az életenergiát rosszul elosztó szervezetben. 
 
A melegfúziós szervezetek gazdasági válságát túlélő másik lehetőség, hogy a változtatóképes 
energiában (és részecskékben) elszegényedett szervezetbe, befektetőket, és befektetéseket 
vonzani az energiahiányossá váló térbe, hogy az addig a térséget kölcsönhatás nélkül elkerülő 
idegen energia, ne csak futó kalandként áthaladjon, hanem tartósan társulva beépüljön a 
szervezet keringési rendszerébe. Ehhez a saját belső életnyomást is fenntartó szervezeteket 
kaotizálni és lebontani, felbontani szükséges, amely vágy a befektetők konkurenset nem tűrő 
igénye rendszerint hamar támogatásra talál a vészhelyzetet már felismerő melegfúziós 
szervezetek vezetésében, amelyben elkezdődik a saját ipar és a saját mezőgazdaság, a saját 
termelés, a honos konkurens szervezetek lebontása, hogy a becsábítandó kellő lendülettel bíró 
idegenebb szervezeteknek megfelelően alacsony nyomásúvá, konkurenciamentessé váljon a 
honi tér. Ez sok esetben a belső kereskedelem szétverésével és annullálásával kezdődik, amikor 
e helyi nagyobb kereskedelmi szervezeteket sok kicsire bontják, és egymással versenyeztetve a 
többségét tönkre teszik, a maradékot pedig érdekeltségre hozzák a beáramló idegenek árujának 
az átvételére, terjesztésére. A folyamat hamarosan egyre jobban kiteljesedik, és miközben 
növekszik a szervezet belső nyomása, egyre jobban kikerekedik, egyes idomaiban 
gömbölydeddé válik, a külsejében pedig kicsinosodik, magát kellető dámává fejlődik a 
szervezett élettér. A belsejében egyre nagyobb térsűrűségű termés, a továbbfejlődés 
megkezdésére azonban ilyenkor várni kell, időszinkronitásra van szükség a környezetbe ki és 
szétáramlók, a híreket és a hazai illatokat szétvivők, a már csak az otthon szépségét hirdető 
migráltak információinak az elterjedésére. A befolyásolandó környezetben a hazai szervezet jó 
híre kell, hogy kialakuljon, el kell, hogy terjedjen, a nyitottság, a honi szépség, a barátságos 



 221

fogadás, a konkurencia nélküli piac, az inváziós, a beáramlás szabad lehetősége, és az a jogi 
biztonság, a környezeti háttér garanciát ad az ilyen térbe befektetőknek. Az éppen 
lendülettöbblettel rendelkezőkben, a befektetésben-gondolkodókban az a meggyőződés, az a hit 
kell, hogy kialakuljon, hogy ide érdemes és biztonságos befektetni, hogy a befektetett mag, 
hamar szárba szökkenhet, és gyümölcsöt teremthet a térséget a felvirágoztatás felé 
fejlesztőknek. A befektetett energia és pénz ilyenkor megfial, utódot szül, több lesz belőle, és 
bár a befogadó ország szervezet ekkor egy ideig terhessé, nagyobb gondokkal küszködővé válik, 
de a megtermékenyülő magból a már vegyes genetikai állományú utód szervezet a kellően 
sterillé, konkurensmentessé tett térrészben hamarosan gyors fejlődésnek indul. A felfújódó 
térben idővel lecsökken a nyomás, a szervezet belsejébe beáramlókkal feltöltődik az energiában 
és változtatóképes részecskében is korábban kiüresedett térrész, és a külső határok kitágulásával, 
a belső magból és a külső megtermékenyítő életprogramtól kifejlődő magzat is fejlődésnek 
indul. Elkezdődik a sikeresebb együttfejlődés időszaka, a nagyobb energiaszintű, új 
életperiódust kezdő családba épülés időszaka. A szervezetbe befektetők, a külső család ettől 
kezdve nem idegenként kezelik, a családtaggá, rokonná vált országnyi szervezetet, hanem mint a 
hozzá tartozó olyan együttműködőként, akit a saját vele is kibővült szervezetébe integrálva ezen 
túl közös csapatban együtt focizik, azaz, közös szervezetben ezen túl együttműködik. Ilyenkor a 
befogadott családtag még nem lehet domináns, mert ez esetben hamar kikerülhet az energiát adó 
családból, egy ideig receszív állapotban és a nagyobb rendszer részeként kell a közös sikerekben 
és kudarcokban osztozni. Az új dominancia fokozatosan fejlődik ki, ahogy a szervezeti kötelék 
erősödik, amiképpen a közös utód fejlődik. 
 
Új, nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú, együttváltozó közösség részévé vált, az 
új életperiódust kezdett Magyarország.  
Miként a Mengyelejev táblázatban lévő elemek neve is megváltozik, ha a tömegszám, az 
energiaszint növekedésével új periódusba, és új összetételbe épülnek, ettől kezdve e szervezetet, 
mint a nála sokkal nagyobb tömegszámú, hatóképesebb életközösség új, páratlan tulajdonságú 
egyedi elemét, már nem Magyarországnak hívják, amely az elmúlt periódusban még halogén 
állapotú nemzetiség volt, hanem az Egyesült Európa egyik, a közös szervezettségi minta szerint 
átalakuló együttváltozó kisebb részeként. Ismét többségbe kerül az elektronok, a termelők száma 
a fogyasztókhoz képest, igaz hogy közben sok neutrinószerű nemesgáz, utód képződik, de 
amennyivel nő a fiatal lélekszám, annyival csökken az elöregedett, a túl gyors fejlődést már 
követni, megérteni nem képes állomány. Megváltozik az elosztás, és sikeresebbé válik a 
környezettel együttfejlődés. Magyarország negyvenéves elszigeteltsége, a nyugati határfelület 
felé véget ért, igaz, hogy a keleti fal már ismét vastagodik, de a kételektronos alkáli analóg kezdet 
mind a nyugat, mind a kelet felé nyitási igényt jelez. A nemesgáz állapot után a közvetítő, a víz 
állapotba kell fejlődnünk. A H2O egy olyan energiadús környezet több oldalról is beeresztését 
jelenti. A kiüresedett, Oxigén analóg, energia redukálására éhessé váló térnek másoktól kapott, 
befektetői energiára van szüksége a nagyobb szimmetria visszanyeréséhez. De a jó szimmetria 
megtartásához nem szabad túlságosan a nyugathoz, az új társhoz kötődni, meg kell tartani a 
kelet egyensúlyozó hatását, amelyben partner lehet Oroszország partnerállamain kívül Kína, 
India és Mongólia is. Ha a terünk nagyon összeszűkül, nagyobb szabad térrel rendelkező 
fejletlenebb országot kell megtermékenyítenünk, és a hidegfúziósabb genetikai anyagát keletről 
is beengedni a közös, de felfúvódásra készülő terünkbe. 
 
Amikor egy környezetben, szervezetben valamelyik együttfejlődés szempontjából fontos, és a 
környezet függőségi rendszerébe, életpiramisába épült bármely rész bajban van, akkor a 
többinek, az éppen magasabb energiaszintűeknek, hogy az egész rendszer ne omoljon össze, 
annak érdekében adniuk kell. Ha nem ad a magáéból az éppen nagyobb életnyomású közösség, 
akkor az ilyen szervezet túl alacsony életnyomása miatt elromolhat a nagyon lemaradt fejlődésű 
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környezet, és a környezet elromlása rossz irányba visszahathat a nagyobb közösség 
együttfejlődésére. Ha azonban túl magas az ország belső nyomása, akkor neki is adnia kell 
abból, amiből éppen a társaihoz képest többlete van. A kiüresedett, melegfúzióssá vált 
szervezetekben jellemzően csak tér és piac szabad, amelyre hamarosan szüksége lesz a Holland és 
a Német mélyföldeket elöntő tenger elől menekülőknek, az új hazát keresőknek, tehát a 
közösség befogadott új tagja egyelőre csak ebből tud adni. Magyarország, mint egy a belső 
biodiverzitásában, a sokféleségben, és a lendületes energiahordozókban kiüresedett terhes 
menyecske, teret ad a szervezetébe beérkező lendületesebb idegeneknek, de mivel tér csak egy 
van, ennek meg kell kérni, és meg kell adni az árát. Ez Magyarország Európai szintre 
felemelkedésének az Ára.  
A folyamatciklus végén a honos tér megváltozik, átalakul, a benne együttváltozókkal összefogó 
besűrűsödött mag az áttelepülő, betelepülő idegenek behozott lendület energiájának a 
segítségével egyre gyorsabb fejlődésbe épül, vegyül.  
 

Az Isten hozott az új Periódusodban, Alkálifém állapotba átfejlődő, megtermékenyülő 
Magyarország! 

 
 
 
 
 
Az emberi test relatív szimmetriája 

 
Amikor a szervezeti szimmetria megsérül, mindig egy tömegfelezői szimmetriafelület alakul ki, 
amely az átlag állapotára jellemző. Ez az átlag azonban mindig más, az adott szerveződés átlaga, 
a tömegszám átlagos állapotát, eredőjét is jelenti. 
Képzeljük el a női petesejttel egyesülő Ondósejtet, miként az eléri a petesejt határfelületét, a 
szimmetria felületét, és megsérti annak a kialakult relatív szimmetriáját. Sok esetben éppen a 
már nagyon szimmetria hiányossá fejlődő folyamatokat teszi e változás sokkal magasabb fokon, 
de az időben eltolódó szimmetrikusabbá. Hasonló analóg minden szervezet megtermékenyülési 
folyamata, amelyben azonban a behatolás nem az ok, hanem következmény és valami korábban 
történt eseményeknek, dolgoknak az okozata. Az ok valahol az időben előbbi folyamatok 
elromlása, gazdasági szimmetriahiány kialakulása, a szervezet elnőiesedése, melegfúzióssá 
válása, amely szintén az ok- okozati láncolatot képezve valamely még előbbi állapotainak, a 
szerencsétlen együttállású rossz irányú eseményfejlődésnek a következménye. Amikor az 
elnőiesedett, melegfúzióssá vált szervezetek feromonokat, angyali hírvivő részecskéket, 
emigránsokat bocsátanak ki a környezetbe, ezek megsértik a környezeti szimmetriáját, és előbb 
ugyan szinte észlelhetetlenül befolyásolni kezdik a kint a környezetben fejlődő, de kellő 
lendületenergiával rendelkezők tudati állapotát. Tehát a környezetbe ki és szétáramló, 
információ és hatáshordozó részecskék továbbadják az általuk addig megismert információkat 
és az otthon kapott okot, és a rosszabb életkörülményeket, a hiányos ellátásokat a haza 
elhagyásának az okozattá fejlesztik. A környezet fogékony és érzékenyen reagál a benne 
változást keltő idegenekre, vagy kiveti őket magából, vagy, ha nagyon elszegényedtek, nagy 
szükségük van a munkára, a pénzre és a megbecsülésre és a befogadásra, - akkor nagyobb eséllyel a 
helyieknél jobban dolgoznak, - ezért több esélyük keletkezik a beilleszkedésre. Az ilyen szorgalmas 
bevándorló részecskék, már az emigrálás előtt, az otthoni nincstelenségben és a 
munkanélküliségben jól megtanulták a leckét, hogy meg kell becsülni magukat, a jó sorsukat, 
ezért nagyon igyekvők, szinte angyalok, akik jó hírét viszik a nemzetüknek, az országuknak, 
hiszen a honvágy miatt egy-két év múlva már csak a jóra és a szépre emlékeznek.  



 223

Tehát az emigrálók viszik a hírt, és elültetik az információs hatásokat, elindítják a késztetést, a 
gondolatot a befektetésre, az egyre telítettebb piacról már kiszorulóban és új piacokat kereső 
lendületesen fejlődőkben a vágyat a térnyerés lehetőségére. Ez a feromon állapot, a gondolati 
szinten befolyásolás mindenkor megelőzi a fogamzást, amely a befektetői behatolással együtt 
már következménynek tekinthető. Ez hozza létre a megtermékenyítés alatt lévő szervezetekben 
a terhesebb életidőszakot, a hét szűk esztendőt, amely azonban relatív, tehát rendszerfüggő időt 
jelent. Kis rendszerekben ez milliszekundumokat, vagy perceket képez, nagyobb csillagszinten 
akár évszázadokig, vagy évezredekig tartó energia és rendezettséghiányos állapot kialakulást. 
Olyan következtetés is levonhatunk a környezetbe eresztett feromon jellegű részecskék behatolásából, 
hogy azok annyira felgerjeszthetik a környezetet, amivel az a kapott hatásnál sokkal nagyobb erővel vág 
vissza. Ez nem szükségszerűen rossz eredőjű hatásban, hanem olyan karmikus adósság növekedést 
jelentő visszaadásban is megnyilvánulhat, amelyben a megajándékozott szervezet, réteg, annak érekében, 
hogy ne nőjön meg a karmikus adóssága, sokkal bőkezűbben adja vissza a kapott jó hatást. Ez a gondolat 
megerősíti a vallásokból ismert mondást, hogy aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel igazságát.  
A nőies ferromonok azonban egyenként, szinte észlelhetetlen rejtett hatásokként érkeznek be az 
idegen térrészekbe, amelyek hatása a részekben nem észlelhető, csak az eredőjük együtt 
alkalmas arra, hogy a hatást kapó, a gondolattal változásra késztetett szervezet egyensúlyát 
valamely irányba befolyásolhassa. Ez a kiépülő kapcsolat, az érintettség miatt vonzóként ismert 
jellegű, szinte megmagyarázhatatlan érzelmi kötődést eredményezhet, de valójában a hazai 
környezet túltelítődő taszítása az az erő, amely a más, a saját élettermékkel kevésbé telített 
térrész felé a közeledést elindítja. Ez az eredőjében is gyenge hatásnak azonban valószínűen a 
túl kicsi kinetikai ereje, és a térbeli dekoncentráltsága miatt közvetlenül nem alkalmas arra, hogy 
olyan nagy ellenhatást, áramlási irányváltást, célváltozást, vagy és pályamódosítást fakasszon a 
beáramló idegenek által megzavart térben, hogy az nagy fizikai hatással, nagy azonosságú 
ellentámadást indító aszteroidába szerveződéssel, nagytömegű beáramlással reagáljon az érzelmi 
befolyásra. A megosztott és sok helyen csak kis erővel, információs hatással operáló beáramlók 
által kiváltott hatás valóban közvetlenül nem alkalmas a nagyobb szervezet megtermékenyítésre 
bírására, de arra igen, hogy a szervezettség forrására hatva Kupidó részecske közösségként a 
környezeten átutazó neutron, aszteroida szervezetek pályairányát az információkkal, és a 
feromonokkal egy kicsit megváltoztassa, egy kis kerülőre, háztűznézésre késztesse. A 2029-re 
várt vendég, a kérő, alias mister Megváltó ez miatt fogja a különben nagyon pontosan 
kiszámítható Földsúroló pályairányát megváltoztatni, és a Föld elöregedett élőrétegiben élők az 
élőrétegünket megtermékenyítő vendégsereg látogatására számíthatnak. 
 
 
Koncentráljunk a megtermékenyülés, a pre szimmetria-sértés ellenreakciót keltő állapotára. 
A petesejtbe, vagy a megtermékenyítendő szervezetbe behatoló idegenek azért nem lökődnek ki, 
mert a szervezetben a kellő azonosságú, érdekközösségbe épült befogadóik, a társaik 
folyamatosan védik őket. Védi az idegeneket az állam, amely becsalogatta a befektetőket, és 
védik őket a forgalmazók, akik a termékeik forgalmazásban érdekeltek. Védik őket melegfúziós 
nőies részecskék, akik az olcsóbb élelmiszer, ruhák és a közszükségleti cikkek beszerzésében, 
vagy gazdag partner fogásában érdekeltek. Hasonlóan védik a bejövőket a túlfejlett 
szerveződések, akik a haszonban osztozó társaiként, bevezetőiként, és az olcsóbb dolgok 
vásárlásában, a megnőtt pici rések kihasználásában érdekeltek. Védik őket a bank és a pénzügyi 
szektorban elhelyezkedő túlfejlettek, akik az energia mind nagyobb forgalmában érdekeltebbek.  
 
Az élet termelő fele azonban óvatos, kivár és viseli a terhes időszak keserveit, az oktatás, az 
egészségügy, a nyugdíjas réteg sérül, a profitból egyre jobban kiszoruló honos termelők és 
kereskedők ellenzéki érzésekre gerjednek. 
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Ahhoz, hogy megfelelően megérthessük, hogy ilyenkor mi történik, térjünk át a tudati felbontás 
egy másik szintjére, és egy kis analógiával gondoljuk át a relatív szimmetriában fejlődő utód 
állapotalakulásának a statisztikai valószínűségét. Folytassuk onnan a gondolatmenetet, hogy a 
petesejttel egyesült ondósejt, mint két részben eltérő, de még kellő azonosságú szervezet, egy 
melegfúziós, - nagyobb és kellő szabad térrel rendelkező, oxigénszerű, a lendületenergiára éhes - életbuborék 
részecskéivel, és a környezetből nagyobb lendülettel beérkező férfias, elektron jellegű, lineáris 
soros közösségekbe épült, egymást követő részecske közösséggel, az összekeveredés, a globalizációs 
egymásba vegyülés alatt és közben mi történik. 
 
Ha olyan, a környezetnél nagyobb belső életnyomású, felfúvódott életbuboréknak tekintjük a 
szervezeteket, amelyeknek a többrétegű határoló felülete, csak a megérés esetén, a magasabb belső 
nyomás állapotában és egyszer szakadhat ki, mégpedig jó eséllyel a globalizáció által kiváltott 
tüszőrepedéskor. Ilyenkor a nagyobb másságú, izotrópabb környezettől elkülönülés egy rövid 
időre megszakad, és miközben a petesejtek részecskéi által kiválasztott, eleget ígérő behatolók 
által kilyukasztott életbuborékban hirtelen lecsökken a fejlődéshiány miatti térnyomás, ez egybe 
esik a belsejében lévő szerveződések bomlásával, a peteburok felszakadásával, és az egyesülési 
folyamatot gátló ellenzék, a helyi termelők és kereskedők környezetbe kibocsátásával. Tehát 
nem egyirányú a globalizációban kifejlődő megtermékenyülési folyamat. Már ez is relatív 
szimmetriában fejlődik, de minden lufi, túlnyomásos életbuborék, egy ciklusban csak egyszer 
globalizálódhat, csak egyszer durranhat ki, amikor elveszti a környezethez viszonyított 
nyomástöbbletét. Az életbuborék azonban abban más, mint az egyszerű nagyobb belső 
nyomású ballon, hogy nem egyrétegű.  
A többrétegű életbuborék szerveződések zsilipelnek, először csak a külső rétegekbe engedik be 
az idegeneket, majd ha ott már nem okoznak nagyobb zavart, akkor a külső rétegek lezárása 
közben egy réteggel beljebb is lehetőséget adnak az élettermékek beépülésére.  Az átszakadt, 
globalizálódó felületen kívül, a következő rétegekben, a helyiekkel összekeveredő idegen 
részecskék között azonnal tömeges impulzusok és a vérlemezkékhez hasonló kicsi szimmetria 
felületek, rendezettebb irányt mutató együttműködések alakulnak ki. Ezek a 
szimmetriafelületek, szervezett kétdimenziós eredőjű szervezetek, mint a vérlemezkék, a 
kilyukadt és kiáramló nyomás helyén azonnal összetorlódnak, és a közös áramlásba épülések, a 
halmozódásuk szinte azonnal lecsökkentik a külsőbb réteg addig rendezetlenség miatti túl nagy 
nyomását. Eközben a vérlemezkékhez hasonló szimmetria felületekkel rendelkező 
együttműködések, nemcsak rendezettebb irányokba terelik, hanem szinte jelen időben 
befoltozzák a nagyobb életbuborék szervezeten a globalizációkor, a megtermékenyüléskor a 
külső rétegeken keletkezett lyukakat.  
 
Miként, amikor Magyarország bekerült a Közös Európai rendszerbe, a globalizáció 
megszűntette és lebontotta a nyugati határokat, néhány határfelülettel kijjebb, keletre azonnal új, 
most-már több réteg által együtt védett Schengeni határok alakultak ki.  
 
Tehát bármelyik irányból engedi be az életbuborék a megtermékenyítőket, azokból a sikeres 
rendezettséget növelő, bejutó csoport lesz a befutó, a megtermékenyítő, a sikeres és a domináns, 
de a bejutókat számosan segítik, a felületet meggyengítik, kívül és belül is előkészítik a 
megtermékenyülésre. Mielőtt a tömeges beömlés, a megtermékenyülés kialakulna, a 
rétegeken át sok információ csere, ígéret és alku hangzik el, és végül az lesz a befutó, amely 
szervezet kellően leellenőrizve nagy eséllyel be tudja tartani az ígéreteit, és ezért a 
befogadó közösségtől különleges egyedi bizalmat kap, az ígérete elfogadtatik, vele szemben 
HIT támad, és társsá választtatik. 
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A vegyülés és a keveredés azonos irányba áramlásának a törvényszerű kialakulása: 
 

Két szélsőséges és nagyon sok közbenső eset lehetséges a vegyülés során az impulzusok 
kialakulása közben. Az egyiknél egymással ellenkező cél, és ellenkező áramlás alakul ki az 
egymással érintkező felületen, és a két egymáshoz nyomódó részecsketömeg saját perdülete, 
nagyon eltérő életáramlási célja, az eltérő áramlási iránya nem engedi a közös új irány kialakulását. 
Ilyenkor az érintkezési felületen nagyon magas impulzus sűrűség alakul ki, amely a 
megtermékenyülési peteburkot azonnal befoltozza, megnöveli a helyi nyomást, és egy magasabb 
életnyomású, nagyobb impulzus sűrűségű köztes térrész alakul ki, amely idővel a két szervezetet 
szétnyomva, egyre szélesebb rétegbe épülve eltávolítja egymástól.  A magas impulzus 
sűrűségben keletkező fiatal részecskék azonban átjárják a közös teret, és mivel nekik ez az 
állapot a természetes, ezért a környezet ellentéte ellenére nemcsak elválasztják, hanem miként 
Rómeó és Júlia összekötötte az egymással kibékíthetetlen Capulett és Montague családot, 
összekötik az egymásnak idegen szerveződéseket. Az ilyen egymásnak ellentétes környezet felőrli a 
szerelmet, a fiataloknak nincs sok jövőjük, ilyen környezetben nincs idejük arra, hogy több generáción át 
egymásba keveredő közös genetikai vérvonalat alakítsanak ki.  
 
Kialakulhatnak egymáshoz képest semleges forgásirányok, és lassabb, de nem túl mély 
egymásba keveredések, kovalens felületi kötődések, amelyek egy-két réteg viszonylag felületes 
együttműködésével kapcsolódnak egymáshoz. Nagyon nagy egymás felé haladó lendület, vagy 
és mélyebben egymásba hatolás esetén, sokgenerációs nagyobb fraktálmélységű, sok szinten 
egymásba vegyülő kötődések is kialakulhatnak. Az egymáson sokszor áthaladó, egymás körül 
köröző, egymás bűvöletébe eső szervezetek között alakul ki a csodállak és irigyellek, hol 
imádlak, hol szeretlek de, nem tudok élni nélküled állapot. 
 

Amikor két sokrészecskés szervezet, részecskemező egymáson torlódik, ha nincs, vagy alacsony 
a személyi saját perdületük, akkor az érintkezési, kölcsönhatási ponton ébredő erők határozzák 
meg, hogy milyen lesz az eredő közös spin, és ezzel a szervezeti kötődés. Mivel ez nagyon 
sokféle lehet, erre most nem térünk ki, csak jellemző lehetőségekkel foglalkozunk. 
 

Ha a torlódásban az egymáson elmozdulás lefékeződik, ilyenkor nagyon kicsi az esélye, hogy 
mindkét részecske mező tömegpontja a közös támadási irányba esik, ezért, de még ekkor is a 
támadásponton egymáson lefékeződők körül, a hozzájuk képest kevésbé, vagy és később 
lefékeződők egy ideig tovább lendülnek, amelyben a legnagyobb nyomású torlódó térrész körül 
szárnyirányban előre hatoló forgató nyomaték alakul ki. Ez a fő érintkezési pont, térrész körül 
koncentrikus gyűrűkben egymás felé haladó, a másik szervezet hasonlóan előre lendülő 
részecskéivel időben kicsit későbbi relatív szimmetriát alakíthat ki, attól is függően, hogy az 
adott térrészek szélein milyen volt egymáshoz képest a részecske sűrűség, a tükrözött azonosság 
és a kinetikai erő. Valamilyen, akár többszörösen görbült síkon, hullámos, dimbes-dombos 
felületen azért kialakul az időben is változó, de lassuló, ezért tartósabb szimmetria, amely 
térgörbe paralel felületeket alakít ki. Tehát a szimmetria felületnek nem szükségszerűen kell 
síknak lennie, sőt az idealizált sík állapot éppen a kivétel, a ritkaság, a véletlen valamilyen 
szerencsés összjátéka, ilyen a valóságban valószínűen nincs, pontosabban felbontás kérdése, 
hogy mennyire észleljük az idealizált síktól az eltérést. 
Más élethelyzet és eltérően változó szimmetria alakul ki akkor, amikor a két részecskemező 
érintkezési felülete nagyobb és eltérő saját perdülettel rendelkezik, vagy és eltérő kerületen 
érvényesül a saját forgás. Ideális esetben a mezők átmérőjétől függetlenül az egymáson 
elcsúszáskor közel azonos kerületi sebesség alakulhat ki, de ez csak azonos átmérők és egyenlő 
saját spinek, és rezonancia esetén adna ideális periodikusan egymással találkozó állapotot. 
Ráadásul, az egymásnak áramló, torlódó részecskemezők forgási tengelyei sem szükségszerűen 
esnek egybe, és a búgócsiga-féle kúpos precessziós forgás is nagyon gyakori, pontosabban 
szinte elkerülhetetlen. Mindezen eltérések miatt, az egymásnak nyomódó részecskefelhők 
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részecskéi nem minden forgási ciklusban találkoznak egymással, ahhoz, hogy ez megtörténjen, 
ehhez lépéseket kell tenniük, meg kell szervezniük a találkákat, és olyan köztes, mindkettőjük 
által elérhető helyet és időt célszerű kitűzni, amelyen nagyobb a realitása a randevú sikerének. 
 
A sokkal nagyobb kerületi irányú kinetikai lendülettel, perdülettel, azaz nagyobb forgató 
nyomatékkal rendelkező részecske mező, a találkozási és az érintkezés kölcsönhatás 
viszonyában azonos, de ellenkező irányba is forgásra kényszerítheti a vele impulzusba kerülő 
kisebb forgató nyomatékkal rendelkezőt, ezzel a megszokott saját spinhez képest akár 
többszörös támolygó mozgásra késztetett (többnyire a tömegszámban is kisebb szervezet) 
megszédül. Innen származik a nő megszédítésének a lényege.  
 
Ha a közös lendület nem pont egybeeső támadásvonalon találkozik, akkor nagy az esélye, hogy 
a két szervezet részecskéi a tartós torlódásban, - miközben egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, 
- az engedő eredő – közös - irányban mozdulnak el egymáson. Ez esetben az elmozdulási irány 
az érintkező felületen lassan azonossá válik, és a két szervezet részecskéi szükségszerűen arra 
fognak elmozdulni, azok után fognak áramlani, akik először megtalálják, és másoknak is 
megmutatják a már túl nagy életnyomásból a közös cél felé áramlásra és az 
együttműködésre is alkalmas irányt, a kiút lehetőségét. 
Az egymáson torlódó, majd lelassuló, (egymáshoz képest szinte állóhullámmá merevedő) 
szervezetek részecskéi, az összenyomódás és a több rétegben összekeveredés után megindulnak 
abba a legkönnyebben engedő közös, eredő irányba, amely már kompromisszumot és kiegyezést 
adhat a két közösségnek. A túl nagy életnyomáson összeroppanó, a környezetben elöregedett 
szervezeteknek a túl nagy életnyomást el nem viselő részecskéi, a felbomlás után a kisebb 
életnyomású tér felé áramlásban, az élettermékeik kijuttatásával hamarosam megmutatják a kiút 
lehetőségeit.  
A már közös térrészben, szervezettségben egymáshoz is igazodó, összekeveredő részecskék, 
egyre több belső rétegen áthatolva, egyre több generációváltásban vegyileg is összekeveredve, 
szinte visszaépíthetetlenné teszi a kezdetben elegendő másságú, de idővel azonossá keveredő 
genetikai gomolyagot. 
 
A melegfúziós női szervezetek részecskéinek a többsége már kinn van a környezetben, kisebb létszámú, 
bár nagyfogyasztó, költekezőbb szervezeti központtal rendelkeznek, miközben az aurában el és 
szétporladt, kiszállt részecskéik elhagyják a közös térrészt, a megtermékenyíthető protonok még mindig 
nagyságrenddel nagyobb teret uralnak, mint amennyit a benne változó részecskék indokolhatnának. 
Hasonló létszámú, a tömegben hozzámérhető, az áramlási irányában és a tudati állapotában is 
rendezettebb hidegfúziós részecske közösség sokkal kisebb térfogatban elfér, ezért tud sorosan közös 
lendülettel, koncentrált szervezettségben behatolni és beépülni a neki tágas teret adó elnőiesedett, 
melegfúziós életbuborék belsejébe. A részecskék célra törekvése és koncentráltsága mellett a 
szerveződési méretében nagyságrendi különbségnek kell lennie a befogadók, és a beérkezők között. Ez 
teljesül a női szervezetben az Ondósejt és a petesejt viszonyában is. 
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A kártya szimmetriája: 
 
A fejezet e része arról szól, hogy az emberi szervezet a kártyához hasonló analóg, de relatív 
keresztszimmetriával rendelkezik.  Nemcsak a függőleges tengelyére, hanem a deréktengelyére 
is szimmetrikus. 
A fogamzási esemény, lényegében két valamilyen energiaszintű részecske közösség, részben 
eltérő, de kellő azonosságú egyedeinek a találkozásával és párba épülésével kezdődik, amelyben 
a kellő másság, az egymás felé tükröződő gondolatok hatások egybevetése kölcsönös 
hibaészlelési és javítási lehetőséget biztosít. A dolog egyik lényeges eleme, a nagy azonosság 
mellett valamilyen felbontásban mindig kimutatkozó másság, amely a közös határfelületen, az 
együttműködési szimmetria felületen kihozza az egymással gondolatban, cselekvésben és hatásban 
tükröződő eltérést, a nem egyezőséget, a másságot, de egyúttal kihozza a differenciált azonosságot 
is. A munkakapcsolatokban is szükséges a párokba épülés, annak érdekében, hogy a minden 
személynél természetes hibaszázalék, az egymás kölcsönös ellenőrzésével még időben, mielőtt a 
személyenként a környezetbe halmozódó hatások a mennyiségükben, vagy a minőségükben az 
elkerülhetetlen hibák miatt rosszá válnának, kiderüljön, kijavítási lehetőséget kapjon.  
Az egymással szövetségre lépő pár, még kellően azonos, az eredőjében egyetértésre alkalmas, 
de nem teljesen ugyanolyan gondolatokkal rendelkezik, amely tagjai mindig egy kicsit más 
aspektusból észlelik a valóságot.  
Ha egy férfias, hidegfúziós, a külsőbb rétegben keringő, szabadabb, rendezettebb tudatú 
szerveződés, éppen azért, mert az átlagtól kijjebb van, kívülről és nagyobb rálátással észleli a 
(pl. családi közösség, vagy és) a környezet dolgait, akkor sokkal jobban észlelheti a térben, vagy 
és az időben még eltérő dolgok, egymás felé tartó, egymást erősítő, valamiféle közös eredő felé 
ható, vagy ilyen eseményből származó, már széttartó összefüggéseit. Ezzel szemben a 
melegfúziósabb nőiesebb szervezet, a párja, amely belsőbb élőrétegben van, a kisebb rádiusz 
miatt nagyobb görbületi életbuborékjából sokkal nagyobb felbontásban észleli a közvetlen 
környezet dolgait, ezért és a részletekben elidőzés miatt lassabban halad, több olyan apróbb 
dolgot észlel, mint amelyet a férfias szerveződések többnyire nem észlelnek. Ráadásul a 
nagyobb lendülettel haladó hidegfúziós férfiasabb szerveződések, éppen a nagyobb áramlási 
lendület miatt, sokkal előrébb figyelnek, koncentrálnak és fókuszálnak a térben és az időben, 
ezért ők inkább tisztábban látnak messzire, jobb a távollátásuk, de hamarabb elromlik a 
közellátásuk, a közeli részletek felismerésében rosszabbak, sokszor éppen azt nem veszik észre, 
ami az orruk előtt van. A melegfúziós, nőies szervezetek ezzel szemben az orruk előtt 
szétbomló, vagy egyesülő, változó kicsi részletekre koncentrálnak, ezért ők sokkal jobb 
közellátók, a részletekben magasabb a felbontásuk, de a távollátásuk, a jövőbe koncentrálásuk és 
a dolgokra, az összefüggésekre rálátásuk sokkal gyengébb, ezért van az, hogy jellemzően ők 
jobban a mának és az elmúlás érzetében élnek. 
Mivel az élettárs, a feleség, és a munkatárs is egy kicsit más aspektusból, belülről, vagy kívülről 
látja egymáshoz képest a közös valóságot, a környezet történéseit, ezért bár a saját aspektusából 
mindketten jónak láthatják, tudhatják az észlelteket, a valóság realitása nagyobb eséllyel a két 
észlelés között van. Ezért objektívabb és szellemibb együtt a pár, mert a valóság testi, fizikai és 
szellemi aspektusainak a közös eredője, az átszűrődő ellentét differenciálásában az egymással 
folytatandó hatáscserében kristályosodik ki. A sikeres együttműködések azért szerveződhetnek 
egyre nagyobb bonyolultságba, életpiramisba halmozódó szervezettségbe, mert a személyi 
hibákat észlelő és kiszűrő párok kölcsönösen kijavítják egymás észlelt hibáit, és sokkal jobban 
körbejárják azokat a nem egyező eltéréseket, amelyeknél az észleléseik lényegesen különböznek 
egymástól. Az azonos vélemények erősítik egymást, a nagyon eltérőek, a homlokegyenest 
ellenkező vélemények, elképzelések és hatások pedig nemcsak semlegesítik, és ezzel kioltják, 
hatástalaníthatják egymást, hanem az ilyen zavarok esetén olyan impulzus (sorozat), vita, 
konfliktus, vélemény eltérés fejlődik ki a két félszervezet, a pár között, amelyben az egymással 
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ütköztetett részecskéik, sokkal kisebb, fiatalabb, nagyobb áthatoló képességű, a különbségeket 
nagyobb felbontásban megvizsgálni képes részecskékre bomlanak, és ezzel képessé válnak a 
közös probléma gyökeréig mélyéig hatolni, és a befelé és a kifelé egymáson differenciálódók 
belülről is, és kívülről is megvizsgálni a fejleményeket. 
A családi párba, munka-párba épültek, nemcsak eggyel nagyobb energiaszintet képeznek, 
hanem olyan összetettebb, hibajavító képességgel rendelkező párt, amelynek, - sikeres 
együttműködés, és a jobb hatások halmozása árán – egyre hibamentesebb eredőt létrehozó, 
egyre komplexebb, egyre nagyobb bonyolultságú szervezetekbe, nagyobb hatóképességű, sokkal 
bonyolultabb feladatokat is szinte hibátlanul megoldó életpiramisokba tudnak épülni. A 
hibaellenőrzés, az egymás hibáinak a kiszűrése nem egymás ellen, hanem egymásért, az 
együttműködő közösség egyre nagyobb sikeréért kell. A dolog, a szervezettség nem a 
részecskék természetes hibáiról és ezek felhánytorgatásáról szól, hanem a hibák és az 
életzavarok észleléseiről, felismeréseiről és mielőbbi kijavításáról. Ha egészen kicsi állapotban, 
a keletkezésükkor észleljük a hibákat és az életzavarokat, mielőtt azok megnőnének, és nagy 
zavarrá halmozódhatnának, ki lehet emelni a hatáshalmozódási sorból, az idő rendjéből, és 
semlegesebb, vagy és jobb hatáseredővel helyettesíteni. A kiszűrt hibák, a szimmetria hiányok, 
az eltolódások gyors kijavítása képessé teszi az életet a sokszoros visszacsatolással kölcsönösen 
ellenőrzött, nagyon bonyolult dolgok elképzelésére, megtervezésére és elvégzésére is. 
 
Ha azonban nagyon sokan épülnek össze közös rendszerű szerveződésbe, akkor a kölcsönös 
hibakeresés olyan többszörös visszacsatolást, elbizonytalanítást eredményezhet, amelyben az 
adott és valós személyi hibát többen is felvetik, és a hibázók erősebb elnyomásban részesednek, 
mint amennyi valóban szükséges. Ezért a többes körben, a túl sokszoros visszacsatolástól 
könnyen redukáló rezonancia, önbecsülési hiány alakulhat ki, valamely, vagy több szereplőben, amely 
a közösség önbecsülésének és a kezdeményező képességének a mérséklődésével jár. Az sem jó, 
ha két szerveződés teljesen közvetlenül cserél egymással hatást, mert ez esetben direkt 
rezonancia alakulhat ki, amelyben az adok – kapok egyre erősebb visszahatásai felerősödhetnek, 
a rezonáns kölcsönhatások pedig a kialakult állapotokat és együttműködéseket leépíthetők. A 
kettős párt képező szereplő közé ezért be kell építeni egy csillapító, tompító, a hatásokat az 
időben késleltető átlagos felületet, egy olyaneltérő fejlettségű átlagosabb utódot, amely mind a 
két szerveződés részecskéit, érdekeit magába hordja, amely mindkettővel kellő azonosságú, és 
ezzel áthidaló kapcsolatot, folytonosságot épít a párba épülők között. Ez jelenti a szent hármast, 
amelyben az atya és a szentlélek, a már elöregedettebb két réteg közé kerül a fiú, az utódréteg, 
amely mindkét szomszédos réteggel még kellő azonosságú, ezért a folytonosság megtartásához 
szükséges összekötő erővel rendelkezik. A tér azonban ezzel csak háromszereplős lenne, de 
valójában négyszereplős, időben változó állapotban fejlődik, amelyben az apa és az anya, (a 
férfi és nő) állapotú szerveződések közé, az ellentétet együttműködéssé fejlesztő, a párt 
egymással eltolódó, folyamatszimmetriába hozó családba utódok kerülnek. A hármas 
életszereplőt övező, befoglaló környezetben folyamatosan jelen vannak, az életáramláshoz a 
lehetőséget és az energiakölcsönt adó elődök, az elöregedettek felbomló, és a fiatalokba a 
környezeten át átépülő részecskék, a szent lelkek, akik külső és belső környezetet biztosítanak 
az élet megfelelő fejlődéséhez, a szervezett életállapot megtartásához. 
 
Észre kell venni, hogy az élet a megmaradása érdekében egyre jobban eloszló, az időben is 
eltolódó állapotba, egyre nagyobb folyamatosságba fejlődik, de ez az állapotfejlődés sem 
tartható a végtelenségig.  
 
Minden szerkezetnek, szervezetnek, fejlesztett életprogramnak optimális fejlődési állapotai, és 
véges élettartama van, amely után már nem szabad, és nem lehet gazdaságosan fenntartani, 
fejleszteni. Ilyenkor le kell bontani a rossz irányú fejlődő állapotokat, és a további javítás, 
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toldozás, sok ellentmondás helyett egy új életprogramot, egy jobb, korszerűbb szervezetet és 
ezekből egy új, a környezet mindenkori igényének is megfelelő életciklust kell felépíteni.  
 
A Mengyelejev féle periódusos rendszer ezekről a fejlődési lehetőségekről és a szélsőségekről 
szól, amikor az élet az adott periódusban átélve a lehetőségeit eléri az adott életciklusban a 
maximális fejlődési lehetőségeit, és az azonosságával teljesen kitölti, majd túlcsordulva túltölti a 
rendelkezésére álló teret és időt. Ezt követően az élet már nem képes előre, a jó irányba fejlődni, 
(valószínűen egy ellenirányú rendezettségű életbuborék szervezethez közeledik ezért szervezeti 
állapotot és fejlődési irányt vált. Ha addig az életfelületen lamináris irányba fejlődött, ezt 
követően erre merőleges irányba fog jellemzően fejlődni, tehát a korábbi szimmetriájától el fog 
távolodni, a változás, a téridős fejlődési állapot elérése után más szimmetriához fog igazodni. A 
különböző dimenziókba, rétegekbe fejlődő élet, kezdetben, hullámokban és periódusokban 
változó fejlődése egyre jobban eltolódik a folyamatosság felé. Amikor a korábbi folyamatosság, 
a megtartott korábban lendületes fejlődést biztosító áramlási irány már nem fejleszthető, azaz az 
adott életáramlási periódusban túl közel kerül egy melegfúziós szervezethez, vagy a teljesebb, 
izotrópabb, neki túl idegen környezethez, akkor a többségnek túl idegen környezetbe behatolás 
közben rájön, hogy ott nem sok keresnivalója van. Ekkor következik be a többség akaratának a 
megváltozása, amelyet előbb érzésszintű ellenérzés, majd gondolati változás előz meg, ebből 
fejlődik ki a mind nagyobb szinten is ható közös akarat, a változtatás igénye a más irányba, más 
állapot és más cél felé fejlődésre, amelyet csak a megfelelő stációk betartása után követhet a 
közös cselekvés. 
 
 
 
Miért nem vihetjük magunkkal az élőrétegből eltávozáskor az anyagi dolgainkat? 
 
Az ember utazik, rácsodálkozik a világ dolgaira, és az életutazása során sok minden megtetszik, 
kedvessé válik. Amikor azonban ezeket az élményeket emlékként, és résztudásként eltárolja 
magában, mindig egy kicsit mássá is válik, egy kicsi részt ezen túl képviselnek benne a látott, 
hallott átélt élmények és hatások. Ha nagyon sok olyan egyforma, azonos hatásban részesedünk, 
amelyek jellemzően azonosan hatnak ránk, amelyek hatására azonos irányba fejlődik az anyagi 
testünk és a tudatunk, akkor egyre azonosabbá válunk, lecsökken a másokhoz képest szükséges 
különbség, elveszik az egyediségünk. Ha ez egy meghatározható érték, arány alá csökken, 
nemcsak hogy ismerni fogjuk egymás gondolatait, és már gondolatban is tudunk kommunikálni 
egymással, azaz megvalósul a telepátia, a gondolatátvitel lehetősége, hanem túlságosan is 
egyformákká válunk, amelyben egyre ritkábban, vagy nem jönnek létre másokhoz eltérő 
gondolatok, találmányok, eltérő elképzelések. Az ilyen élet a túl nagy azonosság felé fejelődik, 
és ha nagyon lecsökken benne a másság, a személyi fontosság, az egyediség, az egymással 
helyettesíthetőség lehetősége nagyon megnövekszik. Ha nagyon sok van valamiből, valami 
azonosból, akkor az életnek egyre kevésbé lesz igénye a már megismert, megunt dolgokra, 
hatásokra, kialakul az egymásnak konkurens állapot, a személyi érvényesülési lehetőség hiánya. 
Valószínűen ennek a kommunális jellegű életnek is megvannak a maga, nagyobb felbontásban 
mindig megtalálható különbségei, ezt a rendszerváltozás előtt élők még ismerik, de a 
különbségek lecsökkenéséről már tudjuk, hogy az élet hajtóerejét is elveszi. A Bolgáriasodás, az 
érdektelenség kialakulása ennek a következménye. 
 
Ha az egzotikus térségekben tett utazásaink során, a látott, tapintott szép, más dolgokból mindig 
elviszünk egy darabot, akkor a sokaknak szép környezetek kifosztódnak, lepusztulnak, 
anyagokban, az egyedi hatásokban egyre hiányossá válnak, megszűnik az a szép egyediségük, a 
másságuk, amiért e térségekbe, tájakra utaztunk. Ha mindenki hazavisz egy darabot egy 
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csodálatos pl. Postojnai cseppkőbarlangból, akkor a barlang évmilliók alatt felépült, egyedivé, és 
ezért széppé vált valósága lecsökken, megszűnik, és már néhány évtized alatt olyan romos 
kőhalmazzá válik, amelyből már másutt is sok van, és ezen túl már nem keresi fel senki sem. 
Ilyenkor az ott és ebből az egyediségből élők kenyér és jövedelem, látogatók, érdekes és új 
élmények nélkül maradnak. Az egyediségek kialakulása, a mássá fejlődés érdekesé és 
kívánatossá tesz, de nem szabad ezen egyediségek létezését állapotát megbontani, meg kell 
őrizni, hogy az utódaink, a következő generációk is hasonló élményekben részesülhessenek. 
 
Van azonban a kialakult egyediségek megbontásának egy másodlagos, még károsabb 
következménye, amely a túlfogyasztásban nyilvánul meg. Ha nem csak szellemi emlékeket 
zárunk magunkba a látott, hallott szép dolgokból, hanem az anyagi élményeket is begyűjtjük, 
azaz mindig elveszünk egy kis szépséget emlékbe az észlelt egyedi anyagi dolgokból, akkor 
azok anyagi valósága egyre kisebbé, egyre lepusztultabbá válik, de eközben otthagyjuk a kezünk 
és hatásunk, a személyi fogyasztásunk nem valami szép nyomait. Miközben a kellően érdekes 
egyediségű helyek állapota és száma a turisták látogatása, fogyasztása, emlékelvonása miatt 
lecsökken, a hazavitt anyagi javakkal, az egzotikus virágok, kagylók, dolgok, korallok, holmik, 
azaz anyagi hatások hazaszállításával az otthoni környezet is megváltozik. Miközben a távoli 
egzotikus szépségekben felhalmozódott egyediségek fogyatkoznak, a hazai környezet 
biodiverzitása színesedik, egyre sokfélébbé, pontosabban azonosabbá válik, de ezzel egyre 
jobban megszűnik a környezethez képest korábban kialakult mássága, az egyedisége. Ha Európa 
háztartásai is telítődnek a nyugatról, Amerikából, délkelet Ázsiából, és a világ minden más 
részéből összehordott, hazahordott anyagi dolgokkal, kávéval, teával, növényekkel, azonos 
hatású, azonos tudású táplálékon, szellemi élmények nélkül felnőtt állatokkal, akkor a korábbi 
különbségek lecsökkennek, és a világ minden részén élők egyre azonosabb hatásokkal, 
élményekkel telítődnek. Az emlékhatásokon, a látott, hallott, érzett és tapintott hatásokon felül, 
az ennél nagyobb mennyiségben, arányban hazavitt anyagi dolgok már túlfogyasztásnak 
tekintendők, amelyek már nem javítják, hanem rontják a környezetünk egyediségét, a világ és az 
élőrétegünk kialakult különbségeit. Ha egyre azonosabb környezet vesz körül bennünket, ha 
egyre azonosabb élményeink keletkeznek, ha a megismerésünk azonos időben azonos dolgok 
felé fejlődik, akkor a tudati állapotunk, és az információ készletünk is egyre azonosabb irány, 
állapot, azonos következmény felé fejlődik.  
 
Miért káros az azonos állapot felé fejlődés?  
Mint a fejezet elején leírtuk, a világ és az élet dolgait a kellő különbség állandó megléte 
mozgatja. Ha ez a kellő, még elégséges, de nem túl nagy különbség nagyon lecsökken, 
kialakul az érdektelenség, a fejlődésképtelenség állapota. Ilyenkor az élet szervezeteiben 
nemcsak azonos emlékek, gondolatok tárolódnak, hanem azonos változások hatására azonos 
ötletek, reakciók születnek, azonos gondolatok fejlődnek, és ezzel lecsökken az egyedi, új és 
sokaknak érdekes élettermékek kitalálásának, létrehozásának a lehetősége. Az azonos dolgokat 
létrehozó szervezetek között lecsökken, majd megszűnik a kölcsönhatáscsere, nem lesz miért 
elutazni, életterméket vásárolni, hiszen otthon is éppen ugyan olyanokat lehet kapni. Lecsökken 
az életáramlás, az élet hajtóereje a különbség. Ilyenkor már hiába a belső kicsi másság, ha ez 
már nem egyediség, ha senkinek sem kell a sokféleség, mert mindenki éppen olyan sokféle, 
isteni tudással, univerzális ismerettel rendelkezik. Ez az állapot, a tökéletesség is csak addig 
vonzó, amíg kevesen birtokolják, ha viszont mindenki majdnem azonossá válik, akkor elveszti 
az értékét a tudás, az isteni állapot, és ettől kezdve valami másra, tiltott, nehezebben elérhető 
ördögibb hatásokra, vagy éppen a tudatlanságra, a naiv boldogságra vágyunk. 
 
Az életnek, - hosszabb távon - elkerülhetetlen része az anyagcsere, a hatások, anyagok 
továbbítása, amely miatt élőrétegenként, - ha csak lamináris irányú rétegbeli anyagcsere 
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történik, - ez esetben a másokkal egyre nagyobb azonosságba fejlődik. Ha nem történne időben 
váltott rendben, erre merőleges irányú, vagy rézsútos, a rétegek közötti anyagcsere, hatáscsere, 
akkor az élőrétegek elégtelen, elszigetelt keveredésében az azonosság állapota hamarabb 
kialakulna, és ez a fejlődési folytonosság megszakadásával gyorsabban kialakuló 
fejlődésképtelenséget eredményezne. Amikor a már egymással közös változásra szerveződő, az 
egymás melletti rétegekben kibányászott anyagok és hatások is belekerülnek a közössé váló 
rendszerek körforgásaiba, egyre jobban elosztódnak, telítődnek, és ezzel lecsökken az egymás 
mellett élő, de a sűrűségben és a változássűrűségben még kellően eltérő rétegek lényeges 
mássága, az a hatástöbblet, egyediség, ami miatt a környező rétegekben élők felkeresték, amely 
miatt kibányászták. Ha a visszagyűjtött hatóanyagok és nyersanyagok már fedezik a helyi 
szükségletet, és ez miatt nem sérül meg az egymás mellett élő rétegek szimmetriája, lecsökken a 
hatáscsere, az anyagcsere, akkor a mellette lévő belső, vagy külső rétegben felhalmozódott 
egyedi hatású anyagok értéke, keresettsége is elveszik. Ez a túl nagyfogyasztást eredményező 
folyamat tehát nemcsak egy rétegben, hanem az egymás mellett közös szervezettségben 
együttváltozó rétegek fejlődésére is visszahat, és miközben túlnövelte a keveredést, 
lecsökkentette a szükséges másságot, az egyediséget, a páratlanságot. Az életanyagok túl nagy 
keveredését tehát csökkenteni kell, nem szabad a másik élőrétegbe az amúgy is kis 
hatásokban átjutó anyagokat átvinni, csak a szellemi élmények és a kialakult tudás egy része 
vihető át a következő élőrétegbe, a más összetételű életbe, ösztönös, belső elfogadott ismeret 
egyedi állapotként, saját egyediségként. Ez az, amikor a felvilágosodásig eljutó emberek odaadják a 
szegényeknek, a rászorultaknak az anyagi javaikat, és magukkal víve a kialakult egyedi hatásaikat, az 
életismereteiket, elmennek hittérítőnek, barátnak, vagy Szentföldre a helyiek tudati állapotát 
megváltoztató keresztes hadjárat keveredést segítő, gerjesztő bajnokának. 
A tér törvényei szerint a nagyobb anyagsűrűségű szervezetek csak az isteni közösség jóváhagyásával és 
ellenőrzésével áramolhatnak a rétegek között, tehát az egymástól kellően távol lévő bonyolult komplex 
szervezetek között csak információs energiaszintű hatások, egységek áramolhatnak, amelyeket, ha 
szükséges, könnyebben ki lehet cserélni, ha elromlik, ki lehet javítani. Az idő rendje azonban időnként 
megengedi a szokásos életáramlással ellenkező irányú fejlődést és tömeges életáramlást, az élet 
információs szintű fejlődését, az élettudat körforgását. 
Ha több élőréteg az egymás melletti békés, lineáris, kiszámítható közös változásában eléri a 
továbbfejlődésre képtelenség, a túl nagy azonosság, a túl nagy egyformaság, az egyediség-
hiányos állapotát, betegségét, akkor az addigi bezártságból engednie kell, globalizálódnia 
szükséges új eddig még nem ismert hatások, különbségek, a hatáscsere fennmaradása 
érdekében. Ilyenkor a már túl nagy azonossága miatt, túl nagy belső nyomású rétegben megnő 
az életnyomás, és mint változatosságra vágyó életbuborék, életpete, élőréteg, - mint a túlérett 
gyümölcs kifakad, felreped, miközben összekeveredik az addig a közös határfelület, élőréteg 
másik oldalán elszigeteltebben egy kicsit kellően más felé fejlődő, neki eddig külső környezetet 
adó, sokkal nagyobb másságú, izotrópabb környezettel, élőréteggel.  
A globalizáció a túl nagy azonosság betegségére, a szükséges különbség hiányára utaló állapot 
egyik megoldási lehetősége, amikor egy közös változásban túl nagy azonosságúra kikeveredett 
élőréteg, fejlődéshiányossá váló közösség szervezettsége, tudatosan (vagy tudatlanul) de 
összekeveredik más, eddig hozzá képest elszigetelve fejlődő többfélébb, idegenebb élőrétegek 
közösségeivel. Ilyenkor az új hatásokkal, élményekkel, más tudati eredőjű szerveződésekkel 
való keveredésben az egymáshoz viszonyított azonosság lecsökken, a kellő különbség értéke és 
az élet hajtóerő értéke helyreáll, és az élet a nagyobb bonyolultság irányába, új gondolatokat és 
új hatásokat keltve továbbfejlődhet. Ez az igény fejleszti az élet szervezeteit az egyre nagyobb, 
egyre globálisabb állapot felé, de ennek az a következménye, hogy az élet az izotrópabb, 
többféle hatásnak kitett, kevesebb védettségű környezetbe kerülve egyre gyorsul, ezért egyre 
hamarabb éri el az elporlódás és a hatásokkal telítődés, az életuntság állapotát. Tehát az egyre 
nagyobb szervezetekbe épülés gyorsítja a rendszeridőt, a változás egyre gyorsabban jut el egy 
következő fejlődésképtelenség állapotába, de ez valószínűen ez térbeli szimmetriában van a 
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nagy részecsketömeget közös változásban eltartani képes szervezetek térbeli ritkulásával. 
Viszont az egyre gyorsabban változó térrészekben a kialakult egyediség, (állapot) egyre 
gyorsabban szűnik meg, pontosabban egyre külsőbb rétegbe kerül az azonosság kifejlődési 
ideje. Az időben és az egymást követő eseményekben egyre gyorsabban változó belső térrész 
térbeli kiterjedése, a melegfúziós Yang állapot, és ezzel az átlagos felület térbeli kiterjedése nő, 
de ez együtt jár az ilyen szervezetek környezetében fejlődő átlagos, még kellő szimmetriában 
változó férfias, Yin élőrétegek egyre kisebb maradványtérbe kényszerülésével. Ez viszont 
csökkenti a melegfúziós térrészek, a szervezett terek közötti átlagos, és a hidegfúziós állapotú 
térrészek méretét, viszont növeli a benne kialakult életáramlás, a szimmetria helyreállás 
gyorsaságát. Ha a mindenség nem nő a végtelenségig, mert a megismert életállapot 
váltakozása már az egész térre kiterjed, akkor a véges térben csak az egymáshoz képesti 
arányok változhatnak. Végtelen, és véges térben viszont minden Yang állapot Yin 
környezetével egyesülésekor, azaz a globalizációkor nem a tér mérete, hanem a kialakult 
azonosság arányai változnak meg, az azonosság tudati állapota válik a már túl nagy 
azonosságúról kellő mássággal kevertebbé. 
Ha elfogadjuk az élet egyik működési alapelveként, hogy a nagyobb azonosságúvá váló 
melegfúziós életbuborékok egymásnak áramlása, menése, egyesülése, vagy és részecskékben 
elválása miatt, az állapotának a téridőbeli dominanciája véges, akkor ez a kialakult azonosság, a 
kialakult tudati, érzelmi anyagi állapot időbeli végességére is érvényes. Ez esetben a tér 
állapotában a rendezettség, az áramlási irány és ezzel a tudati, érzelmi azonosság, és az értelem, 
a megértés szintje, eredője is periodikusan legalább két szélső állapot között, de valószínűbben 
két átmenettel négy jelentősen eltérő állapot között változik. A négyütemű főbb 
állapotváltozások egymáshoz képest a keringési ciklusokban 90 fokos évszakonként ismert 
főperiódusaiban, sok átmeneti 30 fokos hónapnyi részperiódusban fejlődnek.  
Jellemzően három hónap, negyed ciklus, háromszor 30 fokos irányváltásban fejlődik ki a tavasz, 
az azonos irányba áramlókkal éppen megfelelő együttműködő képesség, az azonos irányba jól 
kölcsönható életáramlás és a sikeres keveredés. Ezt az állapotátalakulást követi a nyár, szintén 
három hónapban kifejlődő 3 x 30 fokos = együtt 90 fokos fejlődési irányváltozása, amikor 
magas impulzus sűrűségben, a már ellenkező áramlási rendezettség túl magas impulzus 
sűrűségében, a már éppen 180 fokban, ellenkező irányban áramló rendezettségű élet összeveti 
egymással az azonosságát, a jelen felületét, amelyből a nagyobb tudati felbontás felé fejlődésben 
mindig kialakul az egyediség exportképes szelekciója. Ezt a nagyobb differenciálódással járó 
állapotot, tudat és eredő fejlődést követi nyárutó, az ősz átmeneti, a túl nagy azonosságot 
lebontó, megváltozó tudati rendezettsége, a romló, elöregedő állapot erősödő szelekciója, 
amelyben az élet eléri a köráramlásának a három negyedét, a kezdetihez képest a 260 fokos 
fejlődési irányt, tudati rendezettségi átalakulást.  
Az élet negyedik állapota, a férfias és öreg Tél, az ősz lebomlása, a tudati állapotok átalakulása 
közben megváltozik, és a korábban egymást őrlő ellentétes rendezettség, egyre jobban a 
kezdetnek megfelelő azonos irányba áramlik, de ebben a nagyon nagy azonosságú 
impulzushiányos állapotában a már túl nagy azonosságú öregebb állapot lebomlik, kialakul a 
lassabb változás, a megpihenés és a megnyugvás, majd a békés nyugalom időszaka.  
Ebben a ciklusban, az élet megértésre jutó része olyan eltérő, általa eddig nem ismert, vagy már 
elfeledett környezetbe, más rétegbe kerül, amelyben a réteg felszíne alatt fejlődő valóság még 
kellően érdekes, életélményeket nyújtó a számára, ezért a helyi idegen eltérő áramlási 
rendezettségű hatásokkal keveredve a lamináris szimmetriafelületeken átjutott azonosság ismét 
megújulásra képes, már ismét kellő egyediségű utód állapotba fejlődik. 
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A szervezetek kifejlődése: 
 
Az emberi szervezet a magyar és a tarok kártyával analóg elrendezésű négyirányú nem teljes alap 
szimmetriában változik, amely kifelé egyre több résszimmetriára bomlik. 
Az élet eltérő vegyületű kezdete, egy kellő másságú, egymással szemben fejlődő, valamilyen 
tömegszámú, de még kellő azonosságú részecskék (csoportba épült alszervezeteik, egyednek 
tekinthető közösségeinek) együttműködő párba épülésével kezdődik. A párok ezt követően más 
felé fejlődött közösségekkel újra nagyobb tömeget együttváltozásban tartó, még nagyobb 
tömegű, más tudati eredőjű párokba szerveződnek. Valójában az egyesülés rendszerint nagyon 
védett térrészben, viszonylag különleges, és nagyobb energiaszintű szerveződések által 
támogatott körülmények között megy végbe. Az addig egymástól külön térben fejlődő, 
önmagukkal nagyobb azonosságú együttműködő hidegfúziós részecske csoport, kellő 
előkészület és gerjesztés, a nagyobb azonosság közötti kevesebb impulzus következtében kialakult állapot 
különbség miatti vonzásként ismert térerő különbség, valójában a saját azonosságával nem teljesen telített 
térre lelés kialakulása miatt behatol egy hozzá képest melegfúziós eredőjű, nagyobb 
változássűrűségű, nőies eredőjű szervezet belső védett élőrétegeibe. A kellő azonosságú 
részecskecsoport behatolása és egyesülése, a már nagy azonosságú, de több, kevésbé telített 
térrel rendelkező, petesejtszerű, más tudati irányba fejlődött, de e fejlődésben megrekedt, a túl nagy azonosság, 
(az érdektelenség) életszervezési betegségébe került állományba, az eltérő genetikai keverékek 
egyesülését, életkoktél és relatív hatásszimmetria kialakulását eredményezi. A kezdeti hatás-
szimmetria, a szerveződések, így az ember szervezet belsejében, nagyjából a mindenkori 
tömegfelező közelében, a méhben, vagy és a petevezetékben egyesülő, egymásba vegyülő 
részecske közösség között alakul ki. Ettől kezdve, e nem teljes szimmetriájú, kellő eltéréssel 
rendelkező, de még kellő együttműködő képességű térrész, a kialakult azonosság, a kialakult 
rendezettség kiterjedése növekszik, és a kialakult keverék aránya, az állapot meghatározó az adott 
közösség továbbfejlődése és differenciálódása szempontjából. Az egymással közös térben, a 
közös határrétegben egyesülő, genetikai anyagként ismert, hidegfúziós DNS részecskék, a 
térfoglalók, az egyedi minőségükkel nem telített térrészekbe bekerülése, a már melegfúziós, nőies állomány 
tudati állapotának a megfertőzése, befolyásolása és megváltoztatása közben, szinte azonnal differenciálódnak 
egymással. A különbségkeresési, differenciálódó folyamatban az egyesülőkre merőleges 
eredőjű, átlagos szimmetriafelület (réteg) kialakulása közben, két nagyobb azonosságú, de 
egymással keveredni, vegyülni kezdő, de egymáshoz képest eltérő irányban továbbfejlődő 
anyagi félszervezet, közöttük vegyes átmeneti utódréteg, és körülöttük nagyobb azonosságú 
környezetet biztosító átmeneti aura fejlődik ki.  
A differenciálódni kezdő, feleződő, de mindenkor másokkal is kiegészülő állomány ezt 
követően meghatározható és kiismerhető statisztikai eredőjű fejlődésen megy át.  
 
A részben külön fejlődő, de egymással is összekeveredő állományok a saját differenciálódás és 
hatáscsere során mindig összegződnek, majd azonosság és eltérés szerint feleződnek, elválnak, 
majd másokkal párba épülve ismét kiegészülnek, amelyben egyre újabb szimmetriák és ezzel a 
részleteiben egymástól egyre jobban eltérő, de a statisztikai eredőjében mégis nagy azonosságú 
állapotok alakulnak ki. A kezdeti kicsi eltérés halmozódik, és a környezetben továbbfejlődő 
közösségekhez képest a saját aurájában eltérővé fejlődő részecske közösségek eredője, egyre 
nagyobb máságúvá, egyre nagyobb térrészre kiterjedővé fejlődik. A differenciálódás során az 
aurában és a központban magszerű, nagyobb sűrűségű, és ezért nagyobb változás sűrűségi térrészekben 
kifejlődő, de egymáshoz viszonyítva az eltérő körülmények között mégis mássá váló, mind 
eltérőbb eredőjű részecske közösségek cserélődnek egymással, (anyag és hatáscsere), miközben 
a saját félszervezetben, megtartva a téralapítói többséget, a dominanciát, a környezet engedte 
lehetőségek felé továbbfejlődnek. Miközben a centrálisan többszörösen védett magzatburokkal, 
sokrétegű lamináris áramlású, átlagos élőréteggel körülvett biztonsági térben, a 
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differenciálódásban a vegyülés és az eltérő, egyedi irányokba fejlődés meghatározható, a 
fejlődés törvényszerű állapoteredőket létrehozó folyamaton megy át. A nagyobb 
változássűrűségi központban, a tömegfelezői magzatburkon belül fejlődő kellő egyediségű 
közösség, az együttfejlődő szervezet térbeli létszáma egyre növekszik. Az élet kezdetben 
elöljáróság nélküli egyenrangú ősközösségbe fejlődik, de amint kialakulnak a szervezeti elöljárók, a 
lendületben, vagy a tudatban, a haladásban fejlettebb, a közösség kisebb térrészben, testbe épülő 
központjában, az együttváltozók által eltartandó vezetők, a nem termelők aránya egyre fokozódik. 
A szervezettség, és az együttváltozó tömeg növekedésével, az aura kiteljesedése közben egyre 
több idegen részecskének biztosítanak életváltozás átélésére alkalmas életélményeket, 
megtapasztalási lehetőségeket. A szervezeti központ differenciálódása analóg a saját aurájában 
fejlődő hidegfúziósabb eredőjű részecske közösség differenciálódásával. A folyamatban az 
együttváltozó szervezet eltartó képességének általában sokáig megfelelő centrális szervezeti központ, 
testként ismert, a közösségi aurájában, rétegében változó részecskéknél nagyobb egyedsűrűségű, 
nagyobb térbeli tömegszámú együttváltozó szervezeti fél fejlődik ki. Nevezzük az emberi 
szervezet testi részét az atomi szervezet protonjával analóg félszerveződésnek, szervezeti 
központnak, amelynek az aurájában (az egy vonatkoztatási rendszert képviselő közös 
térrészében) lévő elektron jellegű beosztott, vagy és vezető lélek részecskék, a központi 
szervezetben, a testben, de és azon kívül is tartózkodhatnak. 
A szervezet kifejlődése jellemzően a fő szimmetria felületre, (szervezeti egyenlítő) tömegfelező 
két oldalán történik, amelyben egymáshoz képest az azonosságokban tükröződő felületen, és e 
felület testté formálódó, átlagos térgörbévé átalakuló szimmetria rétegén kirajzolódik a múltbeli 
és a jövőbeni események kereszteződésében a jelen állapotainak és a helyi eltéréseknek a 
valósága.  E felülettől beljebb, az ötödik dimenzióban, a szervezet belsejében kisebb 
energiaszinten, időben gyorsabban fejlődnek a jövő, még többféle variációban kifejlődhető, még 
módosulható lehetőségei, míg a külsőbb, kevésbé észlelhető, kisebb sűrűségű rétegek felé 
távoznak a szervezet jelenét átélt, és e változást már megunt, kiismert részecskéi. Az átlagos 
élőréteget, a jelen felületét, rétegét azonban nemcsak belülről befolyásolja a kívülről érkező 
hatásokat kompenzáló, szimmetriába hozó részecske közösség, hanem a múltból és az 
izotrópabb, nagyobb másságú környezetből, és más analóg szervezetekből érkező, kellően 
kölcsönhatóképes hatások, a téren átutazó hidegfúziós részecskék is formálják. 
 
 
 
 
Az emberi életfa bemutatása: 
 
A szerveződési állapot, állandó hatáscserével, információ cserével, lineáris egydimenziós irányú 
kiterjedéssel kezdődik, amely kezdetben gerincbe, törzsbe és ebből elágazó páros, az áramlásban 
a szent keresztre szimmetrikus főágakba épül. A tömegfelezőnek tekinthető köldöktájék, a 
karcsú derék környékén, két erős, egymással párhuzamos elrendezésű, a szervezeti tengelyre 
merőleges határfelület, a hashártya, és a mellhártya fejlődik ki. Az átlagos jobban keveredő 
hasüreg alsó és felső részén a vérképző, a méregtelenítő és tároló szerveket, pl. lépet és a májat, 
a hasnyálmirigyet is a meleg és a hidegfúziós szervezeti résztől elválasztó hártyák fejlődnek ki. 
Az átlagosabb, jobb szimmetriában változó szervezeti térrész, a melegfúziósabb irányba fejlődő, 
kezdetben a gyorsabb differenciálódás színhelyét képező déli, (emésztő, szaporodó) szervekre, 
és (északi), szintén nagyobb azonosságú de sokkal kisebb azonosságú, a környezet részecskéivel 
sokkal jobban keveredő, eltérő sűrűségű, hidegfúziósabb,  lélegző rendszerre bontja a szervezet 
központi testbe épült tömegrészét. A két határfelületet jelentő hártya, a szervezeti térítők 
környezetében átlagos, jobban keveredő, fejlődő szervek, hol savas, hol lúgos környezetet adó 
gyomor, és az egyenletes váltódominanciában működő szív fejlődik ki. Az átlagos állományt 
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létrehozó, a testnedveket megszűrő, a vizeletet kiválasztó vesék is a fő differenciálódás 
közelében működnek, míg a derék szimmetriafelület másik határfelülete közelében tárolódik az 
emésztést is segítő testfolyadék, a szennyvíz gyűjtőhelye, a belső tenger a hólyag. A központi 
szervezetet sokrétegű lamináris, felületi áramlásirányú bőrrétegek veszik körül, szigetelik el a 
kisebb azonosságú idegenebb tér és az aura többi részétől, amelyen azonban rendszeresen 
átjárhatnak a saját aurába szétrajzó, kellő azonosságú részecskék és társaik. A központi 
szervezet, azaz a szervezeti centrum átlagos részétől északra, a hidegfúziós térrész, a külső 
környezet irányba távolodva egyre hidegfúziósabb eredőjű, egyre sokfélébb, de kisebb 
szervezeti tömegméretre növekedett gázrétegek találhatók, amelyek a kelően szabad áramlással 
megfelelően hűtik a szervezet agyközpontját, a vezetőség neutronokkal telített működési 
területét, az agyrészt. Az átlagos változássűrűségű deréktértől délre, a melegfúziósabb belső 
réteg, mint környezet felé találhatók az erős lábakra támaszkodó melegfúziós központok, amely 
szintén rendelkezik egy kisebb, kevésbé domináns neutrontároló termelő résszel, amelyek 
azonban a melegfúziós környezetben kisebbségbe kerülés miatt rendszeresen térelhagyók. 
 
Amikor a lineáris, egydimenziós, áramlásra és hatáscserére alkalmas életcsatornák, (az 
érrendszer, az idegrendszer, a nyirokrendszer, és az energiacsatornák, a bélrendszer, és az ezeket védő, 
életáramlásra alkalmas, kevésbé változó érfalak, az idegcsatornák) neutrálisabb csőrendszerei, (nanoszinten a 
széncsövek) valamint a vörös és a fehér vértest, (sejt) képzésben résztvevő, védett térrészt biztosító csontok, 
(valamennyi különböző energiaszintű réteg ellátó és közlekedésre, szállításra alkalmas hidegfúziós lineárisabb 
csatornái) kiépülnek, az áramlási útvonalak, a legjobb élethelyszínek betelnek, és bár később az 
együttfejlődés során a méreteik még nőnek, a szervezet többi részéhez képest az arányai nem 
nagyon változnak. Az energiaáramlási csatornák közelében a legjobban ellátott csatornák 
betelése után, részben párhuzamosan elkezdődik az élet kétdimenziós felületekbe, majd három 
dimenzióban kiterjedő, és az időben és a fejlettségi állapotban is eltolódó térbe épülése, és a 
mind nagyobb együttfejlődő tömeg zavartalan fejlődése érdekében a fejlődés térbeli, időbeli és 
állapotbeli eltolódása. Az élet rétegei lassan kitöltik a rendelkezésre álló, a környezetből 
áttelepülő, egyre nagyobb azonosságúvá váló, a közös vonatkoztatási rendszer időben egyre 
növekvő, a szervezet lehetőségeire jellemző méretű központi irányítói térészét, a test 
rendelkezésre álló térfogatát. Minden szervezeti rész differenciálódásában egymáshoz képest 
egy kicsit másképpen fejlődő négyes rendszer, két, a központi szimmetria két oldalán eltérő 
irányba fejlődő (férfias és nőies, külső és belső) réteg, közte átlagos szimmetriában változó, 
kellően vegyes, lamináris áramlású utódréteg, és körülötte aurába átfejlődő, és onnan friss 
utánpótlást adó szent lélekként ismert részecskeállomány együttváltozása, szervezett 
életváltozással tölti fel a szervezett tér központját, a testnyi térrészt. Valószínűsíthető, hogy 
további első és hátsó állapotbeli különbségek kialakulnak a harmadik irányú dimenziópár, (a 
szervezet első és hátsó részét befolyásolja) a harmadik felmenő eltávozó, átfejlődő, már 
differenciáltabb réteg már rosszabb eredőjű szimmetriája következtében. A nagy azonosságú 
belső szervek kiépülése addig és párhuzamosan tart, amíg a kellően szabad térrészek nem 
telítődnek, és ameddig nem távolodnak el a bennük kifejlődő részecskék eredői a közös 
szimmetriától, a valódi igényektől. A már három dimenzióban, az időben is eltérő állapotban 
fejlődő központi szervezetben, az ezért nagyobb változássűrűségű testben együttfejlődő tömeg, 
kihasznál mindenféle térben, tudásban és állapotban eltérő (eltolási) lehetőséget a környezetből 
kvantumokban, hullámokban érkező hatások lefékezésére, elosztására, és a veszteség 
csökkentésére, a változás még kiszámíthatóbb, de még kellően érdekes életélményt adó 
folyamatba terelésére. 
 

Az élet fiatal részecskéi kezdetben egydimenziósok, az előző korosztály által létrehozott lineáris 
életáramlási csatornákon, vonalban, és a kapillárisokban is áramlók, az idősebb fejlettebb 
tudatúak által vezetettek, majd nagyobbá és átlagossá válva, párba szerveződve kétdimenziós, 
időben tartósabb, a környezethez képest kevésbé áramló, az eredőjében-lassabban változó 
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felületekbe épülnek a párjukkal. A kialakult életfelületekkel, szimmetriákkal terelik és 
csökkentik a szabad áramlás lehetőségét, engedett és tiltott áramlási irányt, rendezettségi, majd 
megértési lehetőséget adnak a még fiatalabb állapotban, nagyobb szabadságfokkal, kevesebb 
korlátot ismerő kisebb részecskéknek. Az élet átlagos középkorú állapotában, már letelepedve, 
másokkal összefonódott szövetekbe szerveződve, egyre nagyobb életáramlásra alkalmas 
sejteket, csatornát hoz létre az életbe csak későbben induló, fiatalabb generációknak. A már 
nagyobb térre és háromdimenziós irányba is kiterjedő, harmadik, sokadik generációs 
melegfúziósabb, idősebb szerveződések egyre nagyobb, (bennük lassan némely szintben 
kiüresedő, alacsonyabb biodiverzitásba fejlődő) életteret adnak a bennük továbbáramló, saját 
életáramlási csatornákat létrehozó életfelületeket kialakító fiatalabb korosztályoknak. Az 
életáramlás természetes része az elöregedő, a fiataloknak már kevés életélményt nyújtó, túl 
lassan változó szervezetek, a tanyák, a falvak a városok kiüresedése, és az egyes elhagyott, kisebb 
belső sokszínűségbe öregedett, a részecskékben megritkuló terekben egyre több lesz a kevésbé 
változó, de az emlékek megőrzésére és az életáramlásra is alkalmas tér. 31. ábra 
 

Az emberi szervezet csontfa, (váz) rendszere és szimmetriája, valamint a főbb rétegei: 

 

Mellhártya, felett 
hidegfúziós eredő 

Hashártya, határfelület alatt 
melegfúziós eredő, emésztő 
rendszer, nemi jellegzetességek, 
szaporító szervek 

Köldök és deréktájt, a fő 
szimmetriarétegben, a 
szervezet egyenlítőjénél 
tavasz állapot, jó keveredés 

Az izületeknél 
melegfúziós körforgalmi 
csomópontok alakulnak 
ki, amelyeken az 
életáramló részecskék a 
szintben is eltérő 
kereszteződésekben  
sikeresebben  
elkerülhetik egymást 

Az izületek között az 
izomsejtekben, a 

rostokban lineárisabb, 
azonos irányba 
rendezettebb az  

életáramlás rendezettsége, 
 

és az izületek 
kereszteződéseiben erre 

merőleges a lábfejek 
áramlási rendezettsége 

Felső koponyatéri      védett domináns 
neutron               állomány 

Melegfúziós 
irányba a 
jövőbe 

távozó,a 
jelenben 

kisebbségbe 
berülő 

neutron 
állomány 

Leonardó ember ábrájában a szervezetet határoló életkör is berajzolásra került. Lásd a máshol 
bemutatott ábrát.
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A gerinc és a törzs a fő szimmetriasíkra merőleges egyenes szakasszal kezdődik, amelyben 
megfelelő távolságokra statisztikai valószínűséggel kialakuló körforgók és elágazások 
találhatók. Míg a comb és a vállizületekből kinövő védett fő csont főágak még egy alagutas 
füzérkötegbe rendezettek, a könyök és a térdizületben a második legnagyobb melegfúziós 
csomópontokban a genetikai elágazás miatt, térdtől és könyöktől kifelé már két ágra bomlódva 
folytatódnak. Míg az alkarban az orsócsont és a singcsont, addig a lábszárban a sípcsont és a 
szárkapocs csont, dominánsabb és ellentétes áramlási rendezettségű alárendelt főágakra bomlik 
a szervezet fája. Mind a kézfejek izületeinél, mind a lábfejek izületeinél újabb utód ágakban 
folytatódik a genetikai elágazás, a más irányba fejlődés, amely a szétágazó újakban már 10 
egymástól eltérő irányba ad életáramlási és másokkal keveredési, cselekvési lehetőséget. 
Az emberi test nemcsak a gerinc tengelyszimmetriájára, hanem a derék és köldöktájon lévő, erre 
merőleges fő szimmetria felületre, az emberi egyenlítőre is szimmetrikus, de a melegfúziósabb 
talajhoz, (réteghez) közelebb lévő (láb) rész időben gyorsabban változó környezet által 
befolyásoltabb, többnyire erősebb és melegfúziós eredőjű. A férfiaknál a derékszimmetriára, az 
egyenlítőre merőleges irányban a felmenői rétegek felé két eltérő irány felé törekvő ellentétes, 
északi és déli, elődi és utódi hidegfúziós, férfias pólus helyezkedik el. Ha a hidegfúziós, férfias 
eredőben a felső pólus, a védettebb idősebb neuronok tárhelye az agy neutronjai a dominánsak, 
a jobb élethelyzetben változók, akkor az alsó melegfúziós térrészben, idegenebb, melegfúziós 
környezetben fejlődő lendületesebb férfias részecskék, neutrinók még kisebbségben lévők, a 
lebomlók és az elvándorlók, a más melegfúziós szervezeteket, a viszonyítási lehetőséget adó 
mássággal megtermékenyíteni, és a jövőt felépíteni képesek. A kézfejben és a lábfejben 
kialakuló új elágazások már nagyon beleérnek a nagyobb másságú, idegenebb, a szervezethez 
képest izotrópabb környezetbe, amelyben egyre sűrűbben lévő határfelületek miatt az újcsontok 
lineáris szakaszai egyre rövidebbek, egyre vékonyabbak. Valamennyi újizület más élőrétegen, 
határfelületen áthaladó, a letérést, a lineáris pályaszakaszokra rácsatlakozást is lehetővé tevő 
melegfúziós kereszteződés, a kiáramló részecskék itt a körforgalomba terelődnek, és az 
elkanyarodást lehetővé tevő irányokba letérhetnek a kialakult életpályáról, és a környezetbe is 
benyúló füzércsatornákon, az aurán át visszatérnek a szervezet rendszerébe. 
 

A szervezet kifejlődése során először a fő áramlási rendszer füzércsatornái, az utak alakulnak ki, 
amelyek idővel vastagabbá, egyre nagyobb tömeget áteresztő képessé válnak, majd szinte 
egyidejűleg, de anélkül, hogy a szervezetet építő egyes részecskék tudnának róla, a nagyobb 
azonosságú szervek és a mirigyek, a máj, a vesék átlagos térrészben lévő életpiramisai, végül a 
megszületéskori első felsírást eredményező lélegzetvétellel feltöltődő tüdő is kitölti a teret. A 
szüléskor a szabadabb környezettel légcsatornákkal közvetlen összeköttetésbe kerül a tüdő, és a 
környezetet is átjárni képes szabadabb légtérbe kiáramlani és onnan a kialakuló 
nyomáskülönbség szerint periodikusan be vagy kiáramlani képes hidegfúziósabb részecskék 
számára elkezdődhet az életáramlás aurán és szervezeten belüli lehetősége. A máj a lép és a 
hasnyálmirigy, a vesék a szervezet legfontosabb nagy azonosságú üzemei, kiválasztó termelő 
szervei, a legnagyobb szimmetriában változó mellhártya és hashártya közötti részbe kerülnek, és 
igény szerint látatnak el a szükséges meleg, vagy hidegfúziós hatásokat kelteni tudó 
munkásokkal, alapanyagokkal. A gerinc állomány a térbeli kiterjedése során, már a magzati 
állapotban eljut az átlagos szimmetriafelületet két oldalról határoló határrétegek potenciál 
gátjához, ahol differenciálódásra kerül sor, és az egydimenziós áramlás erre merőleges eredőjű 
melegfúziós gömbfelületekbe, keresztirányba elterelődik. Kialakulnak a lábak és a karok 
leágazása, a medence csontozatos boltíve, mint a szervezet melegfúziós déli részének a 
legnagyobb forgalmú sokszorosan védett főtere. A szaporító szervet körülvevő, ölelő 
csontkoszorú nemcsak a genetikai elágazások, amely a szervezeteknek nagyobb 
változássűrűségű rétegre lábak megfelelő talajra támaszkodását is biztosítja, és ezen kívül 
biztosítja a szervezetekre jellemző nagyon egyedi, vagy túl nagy azonosságú, differenciált 
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hatások, a melléktermékek és a szükségtelen anyagok, részecskék vagy élettermékeit kibocsátó 
nyílások védelmét is. 
 

A tér és a szervezetek állapotfejlődésnek, statisztikai valószínűséggel előre is 
meghatározható következményei vannak. Gondoljuk át az megtermékenyült petesejtből 

kifejlődő emberi, állati és más szervezetek fejlődésének a statisztikai valószínűségét. 
 
 
 
A metszés lényege: 
 
A nagyobb bokraink és az évelő fáink alakításának évszázados hagyományai vannak, és ez 
akkor alakult ki, amikor valamelyik elődgeneráció felismerte, hogy az együttfejlődés nagyon 
szakaszos ritmusához képest a fejlettségbeli időeltolás folyamatosabb és egyenletesebb termést 
ad. A fákat alakító metszés látszólag a kertész elképzelésének tetszése szerinti alakítást, 
esztétikai formát ad a túl buja, vagy bozontos fáknak, azonban már az esztétikai célú alakítás is 
időbeli eltolódást okoz a fa szervezet struktúrájában, lehetővé teszi, hogy a kezdetben 
együttfejlődő fiatalság, többgenerációs állapot eltéréssel rendelkező, egymásra rétegződő 
életpiramisba épüljön. Ez esetben az egyedei fejlettség, a másság, a tapasztalatok és a 
megismerés is eltolódik az időben, (és a térben is). Ilyenkor nem nagy együttfejlődő évelő 
energiahullámokban érik meg a túlkínálatba kerülő, és ezzel értéktelenebbé váló életgyümölcs, 
hanem egyre folyamatosabban, évente mindig, de nem olyan nagy mennyiségben és 
változatosabban terem.  
A tudatos kertész és a jó gazda azonban szándékosan alakítja a fát többgenerációs, 
kasztrendszerré, amelyben fejlettebb tudású idős vastag ágak, nagyobb átbocsátó 
keresztmetszetű életcsatornákként épülnek a még tapasztaltabb, azonos irányba áramlást segítő, 
náluk is idősebb törzsre. Az egydimenziós, paralel áramlási rendezettség csak a törzsnél 
fiatalabb, de a legidősebb főágak elágazásainál tér el a kezdeti, kialakult (hagyományos) szülői 
irányoktól, de még itt is megtartja az egydimenziós irányeredőt, a füzérkötegbe, sejtkötegbe 
épült rostkötegek azonos áramlási rendezettségét. A főágak rendszerint kimerítik a más rétegben 
fejlődő gyökerekkel együtt a 2 x 180 fokos irányba az egyenletes térfoglalást. Ugyanezt teszik 
közben a gyökerek egy másik, időben gyorsabban változó szinten, rétegben, a kisebb alágak, a 
további eltérő fejlődési irányba leágazások pedig teljessé teszik az egydimenziós irányokban az 
egymás zavarása nélküli kiterjedési lehetőségeket. Amikor az egydimenziós áramlási irányok, 
az idősebb, fejlettebb 2, 3 és négy, vagy ötéves életcsatornák rétegei betelnek, elkezdődik, 
pontosabban felerősödik a kétdimenziós felületekbe épülés, egyre több levél alakul ki az 
ágakon, nő a környezettel együttműködésre alkalmas, kellő szimmetriában fejlődő érintkező 
felület. Az ágak kifejlődése után, mindig vannak kellően fiatal ágrészek, genetikai utódok, 
amelyek éppen a szaporodásképes állapotban a termést és a szervezet folyamatos utánpótlását 
biztosítják. A levelekhez hasonlóan később jelennek meg a fejlődési ciklusok, a virágok még 
szintén kétdimenziós felületbe épült következményei, szirmai, de ezek már jelzik a szervezet 
által elfoglalt, kitöltött térrésznek a szimmetriafelület körül kialakuló 2 x 180 fokos telítődését. A 
valamely állapotban való telítődés nemcsak az egydimenziós lehetőségeket meríti ki, hanem a 
folyamatossá váló fejlődésben lehetséges legnagyobb rendezettségi lehetőségű kétdimenziós 
felület telítődését is kiváltja. A termés, a már három dimenzió irányába kiterjedő életgyümölcs, 
amely egyre jobban eltávolodik a pont, és a vonalszimmetriától, csak akkor fejlődik ki, amikor 
az életfelületek túltelítettekké válnak, és növelni kell a differenciálódást, az életnyomást az 
élettér növeléséhez. 
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Amikor egy növényi szervezet virágzása, a korábbi zártság és elszigetelődés után a térbeli 
kinyílása elkezdődik, ez jelzi, hogy ideje gondolni a jövőre, azaz ideje áttérni a három 
dimenzióban változásra. A növekvő differenciálódásban a szirmok kétdimenziós síkján a 
szervezetet elhagyó, az ottmaradtakat egyre nagyobb térbeli sűrűségre késztetve elrugaszkodó 
részecskék, szabad tér hiányában, már három dimenzióban változó, a közös szimmetria 
tengelyektől egyre távolabb kerülő testtömegbe épülés lehetőségeit is kimerítik. Valójában a 
kinyílás és a virágfakadás is következmény, a szervezet túlfogyasztásának és a belső térrész 
telítődésének a következménye, amikor a már túl sok felesleges dolgot, hatást valami eladható 
érdekes formába, hatásba átalakítva el kell a környezetbe helyezni. Ami azonban az egyik 
szervezetnek kidobandó felesleges kacat, az a használt holmik beszerzéséből és kereskedelméből élüknek 
maga a paradicsom, az olyan környezetekbe szállítva, amelyekben a fejlettség még nem érte el ezt a 
fokot, az ismeretlen öreg hatások, szerkezetek, új és sokak által vágyott hatások, kelendő élettermékek 
lehetnek. 
 
A virág és termés, ki és szétáramló, az azonosságban megritkulás felé, és a befelé, az azonosságban 
centralizálódó, besűrűsödő magba fejlődő differenciálódásban, azonban mind a virágba fejlődő és 
kifelé áramló részecskék, mind a befelé sűrűsödő, pl. töktermésbe épülő részecskék hamarosan 
újabb határfelülethez, válaszúthoz, nekik idegen, eltérő összetételű környezethez érkeznek és 
ezen a határfelületeken, rétegeken torlódva mássá, egymáshoz képest eltérőbbé válva tovább 
differenciálódnak. A kifelé áramló részecskék utjai a következő határfelületen torlódásban ismét 
elválnak, más alcélok felé fejlődés alakul ki, míg a befelé a töktermésbe fejlődő részecskék 
szervezete a tovább differenciálódásban legalább három, vagy több rétegűvé fejlődik. A 
termésben és egymáson differenciálódó azonosságban is kialakul, kikristályosodik az egymással 
ütköztetett lényegi eltérés, a másság, amely egyre eltérőbb felbontásban továbbfejlődési 
lehetőségeket, további szakosodási lehetőségeket hoz létre. A tök következmény, termésbe 
differenciálódó, sűrűsödő félszervezet egy idősebb, lendületet vesztő része neutrálisabb, 
átlagosabb, lamináris vékonyabb kétdimenziós felületeken, rétegekben áramló héj részbe épül, 
ezzel határfelületet és védelmet ad a szervezet belsejében, átlagos sűrűségű, nagyobb nedvesség 
tartalmú terméshúsba szerveződő részecskéknek. A legnagyobb szimmetriában változó vizes 
rétegen belül, erősebben differenciálódó, kisebb sűrűségű, pudvás jellegű, a tömegarányához 
képest nagyobb térméretet elfoglaló, a térben gazdagabb melegfúziós, a differenciálódásban az 
eltávozó részecskék elhagyott, elöregedő terében a környezetnél nagyobb sűrűségbe épült 
magoknak képeznek az utódok által átjárhatóbb belső aurát. A legnagyobb sűrűségbe, és 
túlélőképességbe differenciálódó mag állománynak, a vele együttfejlődő, vele szimmetriában 
maradó környezetet képez a magot körülvevő pudvás, elnéptelenedő szervezeti rész. A magok 
hasonlóan tovább differenciálódnak, analóg, három + egy átfejlődő, eltávozó szent állományra 
bomlanak. A külső rétegbe fejlődik az elöregedettebb, neutrálisabb, szintén lamináris áramlású 
maghéj, átlagosabb, nagyobb azonosságú, új életciklusra képes utód állományba szerveződik az 
átlagos réteg. A leggyorsabban fejlődő, de a közös térből eltávozó réteg és a magok belsejéből 
elpárolog, az izotrópabb környezetbe, a maghéjat képező kevésbé védett aurába is már átépül, és 
az ott változókkal együttműködésre képes, együtt neutrinó eredőjű állományba fejlődnek. A 
fejlődésben és a tudásában, az összetételében és az élettapasztalásokban is eltolt 
részecskeállományok, az eltérően gerjesztett, (változó) környezetben analóg életesemények, de 
nem azonos életélmények, hasonló sors átélésére képesek. 
 

Amikor az életerő utánpótlása, a kialakult folytonosság megszűnik, a külső globalizációban, a 
héjréteg felszakadása és az átlagos állomány lebomlása után felszívódik a magnak addig társi környezetet 
adó aura, ettől a nagy részecskesűrűségű magok társatlanná, a környezetet gerjesztővé, ahhoz 
képest mássá, szimmetriahiányossá válnak. Ez a másság és a környezet időben egybeeső de 
ezzel éppen eltérő irányú fejlődése indítja be a magból az újabb életciklusba és együttműködésre 
és keveredésre, a környezetbe elvegyülésre képes állapotot. Hasonlóan ugyanezen együttfejlődési 



 240 

folyamatban fejlődik ki a nagyobb, de kiüresedő, elnőiesedő környezetben, a hiányérzést keltő 
részecskék utáni vágy, a szaporodás, a vegyülés utáni vágy, a tér nagyobb és élettel, 
életeseményekkel, anyai megtapasztalásokkal és utódokkal kitöltési vágy. 
Annyit érdemes tudni a szimmetria tengelytől, felülettől eltávolodókról, hogy csak addig tudnak relatív 
szimmetriában változni, amíg a közös szimmetriát megtartó párjuk is velük együttváltozó, életképes 
állapotban van. Azon szervezetek, amelyek valamely, a párjuknak, vagy nekik kedvezőbb irányba már 
nagyon eltávolodtak az eredet szimmetria felületétől, állapotától, mindaddig eredő szimmetriában 
változhatnak, amíg van egy társuk, párjuk, amely a saját többleteiket és hiányaikat, lineáris vonalban, 
kétdimenziós felületen, vagy más három dimenzió felé is kiterjedve a térben eltolva megfelelően 
kompenzálja. Azonban az egyik félnek ideális állapot felé eltolódás, a másik társi félnek egyre 
idegenebb, egyre nehezebben elviselhető, nehezen megélhető környezetet eredményez. Ez az eltolódás, a 
környezet egyre nagyobb mássága hozza létre, hogy a pár vagy visszatér az átlagosabb szimmetria 
felületére, vagy a túl idegen környezetbe, és ezzel kisebbségbe kerülő szervezeti fél hamarosan lebomlik, 
elsorvad. Ha a szimmetriától valamely irányba nagyon eltávolodó szerveződések párja valamely 
eseményben elhal, megbomlik, a pár nélkül maradó, és ezért ettől kezdve nem semlegesített szerveződés 
ismét nagyon szimmetriahiányos, félszervezeti, társatlan állapotba kerül, és azonnal elindul, hogy a 
hiányát másik társsal, vagy a helyzetét javító életáramlással, (hazamegy a mamához), ellenhatással, pl. 
evéssel, valamelyest normalizálja.  A szimmetriahiány, szimmetriahiányt szül, mert az erősen 
szimmetriahiányos, pl. nagy sűrűségű, vagy sármos szerveződés, a társszerzési vágya kiteljesülése 
érdekében, szinte azonnal kilök, elválaszt egy nála kevésbé vonzó, kisebb egyediségű másik szervezetet a 
párjától, és könnyen egymástól a társakat elvonó láncreakciószerű életlánc zavar fejlődhet ki.  
Amikor már a tér harmadik iránylehetősége is betelik, e síkban és a felületeken, a más élőrétegek felé 
eltolódás egy újabb idődimenziós fejlődési ciklust tesz lehetővé, amikor egymáshoz képest nemcsak 
radiális irányra lévő rétegekben, hanem időben és fejlettségi állapotban, az együttműködési képességben 
és az anyagi minőség felé fejlődésben is eltolódnak egymáshoz képest a kezdetben még kellő eltérésű, de 
a mássá fejlődés után ismét nagyobb azonosságúvá váló részecskék. 
 
 
A fák metszése, hogy ne alakuljon ki valamelyik fejlődési folyamatban, ciklusban túl nagy telítettség, ezért már 
fiatal korban, vessző állapotban elkezdhető az időbeli eltolás, a folyamatosság életpiramisba 
segítésére. Ha a gyökeret eresztő fővesszőt, néhány egészséges rügyet meghagyva elvágják, a 
levágott ágban a megmaradókhoz képest visszafejlődés, majd lebomlás és új ágakba, más 
irányba átépülés, visszatelepülés kezdődik. A fővessző a rügyeknél viszonylag kettes, vagy hármas, 
max. négyes szimmetriában, egymáshoz képest a folyamatban némileg eltolt fiatalabb új, 
másodgenerációs utód hajtásokat, alágakat hoz létre. A főágban továbbfejlődő részecskékhez 
képest az időben visszafejlődő, az új ágakban élő, változó szervezettség egy kezdetlegesebb 
állapotban fejlődve, mivel nagyobb felületre terjed ki az energia utánpótlás, némileg lassulva 
egy generációval, egy élethullámmal visszafejlődve lemarad a főágban fejlődőkhöz képest, ezért 
a fejlődési állapotában, az élet átélhető eseményeiben, nemcsak a térben, hanem az idő 
rendjében is eltolódik. Az alakító metszés akkor helyes, ha megfelelő életpiramist építünk 
ki, amelyben az egymásból kiágazó utód ágak az elődeikhez képest egy –egy generációval, (egy 
negyed életciklus állapottal) az időben is eltolódnak, ezért x idővel későbben, - némileg más 
körülmények között - másképpen élik át ugyanazon hatáseredőjű analóg állapotváltozásokat. 
Egy tízéves fiatal fában akár tíz különböző korú szint, (kasztréteg) élhet sikeres 
együttváltozásban egymást kiegészítő teljesebb életet, anélkül, hogy a túl nagy azonosság, a 
feladás és a fogadás, az együttfejlődés élethibája kialakulna. Ez egyidejűleg több részecske 
egyidejű életváltozását, életáramlásban részvételi lehetőségét teszi lehetővé. Ha a fa eléri a 
százéves állapotát, és megtartja az élet szabályait, az együttfejlődés szabályait, és minden évben 
új ágakat, új generációkat nevel, akkor akár száz különböző, egymáshoz képest az időben eltolt 
generáció fejlődhet benne szinte zavartalanul, nem túl nagy idő és életnyomásban. Ez 100 féle 
egyedi, de egyre gyorsabb időritmust alakíthat ki. A mamutfenyő még sikeresebben tartja meg 
az idő és az együttfejlődés szimmetriáját, valószínűen ezért élhet a közös szervezet igen hosszú 
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és viszonylag békés életet. A későbbi generációknak a közösség békessége érdekében egyre 
gyorsabban kell változniuk, szaporodniuk az elődeikhez képest annak érdekében, hogy áthallás, 
túl nagy keveredés, az azonos ritmus rezonancia lehetősége ne ölje meg az időben és az 
életsíkokban is életspirálokba eltolt szervezettséget. Ha nem sikerül a megfelelő térbeli és 
időbeli eltolás állapotát létrehozni, megtartani, akkor könnyen kialakulhat a Bábel szindróma, az 
egyidejűség olyan szervezetlen változása, amelyben a különböző irányokba fejlődtek, a 
kényszerű globalizáció, (a túl gyors, vagy és a rossz fejlődési irány miatti téridőbeli 
kereszteződés) során közös térbe kerülve már nem értik egymást, már nem tudnak egymással 
megfelelő hatékonysággal együttműködni. Ez jelzi a negyedik dimenzió, az idő betelését, 
letelését, amikor sokkal gyorsabb makroevolúció váltja fel a lineáris együttfejlődést. Annyira 
felgyorsulhatnak a folyamatok fejlődései, hogy az együttváltozó de elöregedett, megújulni és 
megfelelően együttműködni, együttváltozásra alkalmatlanná váló többség már nem tudja ezt megérteni, 
már nem tud a közös élettérbe globalizálódott, hozzá képest nagyon más, valamerre a térben, 
irányban, vagy a fejlődési állapotában, az időben eltoltakkal együttműködni. Ekkor, az (élet) 
idő, a negyedik dimenzió letelése után elkezdődik az ötödik dimenzió, az életsíkra 
merőleges irányú fejlődés, és az addig idősorrendbe, megérthetőbb eseményrendbe 
rendszerezett változást, a minden egyszerre történik izotróp, sokaknak kaotikus állapota 
váltja fel.  
Az ötödik dimenzióba, a szervezeteken belüli legvédettebb élettérbe már nem sokan juthatnak 
be, mert az életpiramisok tömegszáma befelé szintről szintre hatványozottan csökken, ide csak a 
megértéssel rendelkezők, a megvilágosultak, a tanítóvá válók kerülhetnek be. Ez azonban még 
nem az élet lehetőségének a véges, csak az együttváltozók közös tömegének a tér eltartó 
képességéhez mérhető redukálása. Mind a kifelé, mind a befelé áramlók feleződnek, de a befelé 
áramló egyre kisebb de komplexebb emlékeket őrző, más befelé áramlókkal egyesülő, ezért 
nagyobb azonosságú szervezetekre bomlanak. A kifelé áramlók azonban a külső rétegekből 
érkezett hasonlóan fejlett idegenebbekkel keverednek, ezért kifelé mindig nagyobb a másság, 
ritkul az azonosság, de nem a tér energiaszintje és az energia hordozók eredője csökken le. Az 
viszont lehetséges, hogy a külső környezetben a közös szervezetekbe épülő tömeg nem kevés és 
nagy sűrűségű, centralizált, hanem sokkal jobban eloszló sok kicsi vidéki szervezetbe fejlődnek. 
 
Valószínűsíthető, hogy a változás a mi körülményeink között és a földi fejlettségben elérheti az 
egyszerre hat, vagy hétdimenzióban való együttfejlődést. A hatdimenziós állapot a Mengyelejev 
elemrendszer hatodik főperiódusának (életszintjének) felel meg, (a Céziumtól a Polóniumig) 
amely talán a legstabilabb ismert állapot, az arany, a higany és az ólom szintje.  
A hatodik főszinten a magas rendezettség és jó hatástovábbítás, sikeres együttműködés 
uralkodik, amelyben a ritkaföldfémek mágnesezettségként ismert rendezettsége sokáig 
megtartva a kialakult rendet, a periodikus szinten fejlődése közben a hetedik rétegbe fejlődése 
során a teljes kaotizmus és a melegfúziós összeomlás állapotába megy át. 
 
A hetedik szint talán az Asztáciummal és a Radon állapottal kezdődik, amely a legtöbb, ide nem 
elégséges feldolgozó képességgel, nem elég együttműködő képes részecskékkel érkező 
szervezeteknek maga a pokol, amely már az átlagos megértéssel rendelkezők többségnek is 
teljes felbontással jár. Ez a radonszint a (nemesgáz) utáni állapot, a Francínium, a Rádium 
állapottal folytatódik, amely még hidegfúziós rendezettségi eredőjű, de ezt követően már a 
szervezettség szinte semmilyen állapota nem tartható meg tartósan, az életfolyamatok túl 
gyorssá és megérthetetlenné fejlődnek, a bomlás és a térelhagyás az egyre kaotikusabban 
változó pokol valóságából teljessé válik.  
 
A differenciálódásban fejlettebb csillagokban, nagyobb részecskesűrűségű, több életszint is kialakulhat, 
de lehet, hogy csak az arányaiban nagyobbak e rendszerek, mert idővel még a neutron csillagok is 
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felbomlanak. Minél nagyobb a rendszer differenciálódása, annál nagyobb áthatoló képességű 
részecskéket termel ki, amelyek idővel visszaveszik a mások által elfoglalt teret, a jussukat. 
 
Az Isten hét nap alatt teremtette a megismerhető valóságot, ez a hét nap azonban valószínűen 
hét nagyciklust, a hét főciklust, állapotfejlődési szintet jelenti, amely analóg a Mengyelejev 
rendszerben megismerhető állapot, rendezettség és tudatfejlődéssel. Miként az egyhetes 
megfeszített munkánál is, az élet egyre beljebb kerül a mind gyorsabban változó térrészekben, 
(az élet sűrűsébe) és a hatodik napra, ciklusra már elfárad, vágyik a megpihenésre. A fejlődési 
stációkat valamely szinten végigjáró élet az eltérő rétegekben, tudati állapotokban megismeri a 
valóság különböző állapotait és az élet stációit, és amikor kellően éretté válik, lehetőséget kap, 
hogy kijuthasson a teljes valóságot képező izotrópabb környezetbe, más analóg 
szerveződésekkel egyidejűleg változóvá válhasson. A hét periódus hét különböző esemény 
sűrűségű, különböző változássűrűségű, eltérő fejlettséget igénylő szintet jelent, amelyben az élet 
vagy egyre beljebb, vagy egyre kijjebb halad a kezdet még nagy azonosságú pontjától, terétől. 
Az életbe kifelé áramlása közben azonban egy másik élettérbe, mások kezdeti térrészébe egyre 
beljebb kerül, és a mind idegenebb környezetben egyre gyorsabb változásra kényszerül. 
 
Ebben hét hidegfúziós eredőjű, elektronban dús, együttműködésben sikeresebb, nagyobb 
azonosságú S mezős (Sharp) gömbszimmetrikus állapotot, (alkálifémek, és alkáli földfémek 
felé átmenet) hét átmeneti, jobb elektroncserét biztosító tavasz állapot, d mezős, sikeresebben 
keveredő, megfelelően együttműködő fémes állapot követ. A d mezős állapot után egyre 
melegfúziósabb nyár időszakba, a vele szemben áramlókkal hadakozásba szerveződik át az élet, 
hogy az adott szintű differenciálódásban megosztódva, az addigi lamináris áramlási irányra 
merőlegesen differenciálódó, befelé áramló centralizált magba, f mezős állapotba, és a mag 
későbbi kifejlődését támogató, elnőiesedő, ki és szétáramlás állapot felé, p mezős, halogén 
jellegű, az életben maradás érdekében mindennel vegyülni képes katalizátor környezetbe 
fejlődjön.  
 

A hét nagyciklus az élet története, a tudati állapotfejlődési lehetőségek körei, élőrétegei, 
amelyben a nagyciklusokat, - miként a kisebb szinteket is - szaporodási időszakok, jó keveredést 
biztosító isteni nemesgáz állapot, a térben egyesülés elporlódás és új vegyületekbe keveredés 
választja el egymástól.  
 

Minden kör a nemesgáz állapottal kezdődik és fejeződik be, (a porból lettünk és porrá válunk 
igazát erősítve) azaz egy olyan nagyobb energiaszintű, gyorsabban zajló, eseményben 
dúsabb átalakulással, átfejlődéssel, amelyben a makroevolúcióban felgyorsuló időszakban, 
a könnyen fellejtő élet újra és újra megtanul együttműködni. 
Az ilyen nagyciklusokat átélő szervezetekben, minden ciklus végén, az életnek a már nagyon 
rossz, túldifferenciált állapotban eljön a Messiás, a megváltó, aki másoknak, az addig jobb 
élethelyzetben változóknak azonos az Antikrisztussal. Ilyenkor az élet egymással ellentétes 
irányba fejlődő differenciálódó része a globalizációt, az elszigetelődés addig megtartó réteg 
felszakadását okozó, a környezettel egyesülését követő időszakban, egyre gyorsabban változó 
belsőbb, vagy külsőbb védetlenebb, az ismeretlen állapotok felé továbbfejlődőknek a nekik 
ismeretlenebb állapotú izotrópabb, a megszokottól eltérő életáramlás rendű, eltérő rendezettségű 
élőrétegbe, és ezzel kisebbségi állapotba kerül.  
Az egymással szemben fejlődő differenciálódás egyik lehetősége a mind nagyobb felbontás, a 
mind egyedibb célirány felé fejlődő melegfúziós állapot, amikor az élet egy részének az élet 
másik részére rá kell kényszeríteni az ideológiáját, az akaratát, a befolyása alá kell keríteni a 
megértésig el nem jutó, de együttműködésre nevelt, kényszerített, befolyásolt, vagy csak eltűrt 
részecskéket.  
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A külső eltérő állapotú térrészek felé fejlődők sorsa analóg, hasonlóan meg kell ismerniük és 
meg kell érteniük, ezért meg kell tapasztalniuk a másféle, esetleg nagyobb rendezettség 
alacsonyabb impulzus sűrűségű, a tudatban rendezettebb, de hőenergiában szegényebb állapotát. 
 
Az első Antikrisztus valószínűen az első nagyperiódus végén változtatja meg jelentősen a 
kialakult állapotokat, ami a Hidrogén tömegméret alatti fejlettséget, együttműködő képességet 
eljuttatja a Hélium állapoton át a Lítiummal kezdődő 2. nagyperiódusba. 
 
A második Antikrisztus, a Szén, a nitrogén és az Oxigén állapotok melegfúziós időszaka után 
várható, amikor a Fluor állapot után a már nagyobb energiasűrűségű, nagyobb részecske 
tömegszámú Neon nemesgáz állapot kialakul. Eközben a környezet éppen ellenkező irányú 
eredő állapot felé fejlődik, és a két egymással szemben haladó állapot tarthatatlansága, 
egybeesése, rezonanciája a nemesgáz állapotát hozza létre.  A második Antikrisztus az 
életfejlődését a harmadik nagyciklusba, életfejlődési állapotra juttatja, amely Nátrium és a 
Magnézium elektronban dúsabb állapotával kezdődik, és az Alumínium és a Szilícium 
differenciálódásában, az egyik irányban a Foszfor, a Kén és a Klór állapotfejlődésen át jut a még 
nagyobb részecskesűrűségű Argon nemesgáz állapotába. Ez az állapot kialakulása már a 
harmadik Antikrisztus, a harmadik nagy életciklus eljövetelét jelzi, amelyben az élet átlép a 
negyedik fejlődési ciklusába, (nagyperiódusába), a Kalcium és a Kálium ismét elektronban dús, 
poros levegőjű jobban keveredő, jobban együttműködő toleránsabb állapotába.  
 
A negyedik ciklusába kerülő élet túl került a középkorú, átlagos tudatú állapotán, a 
megértő és együttműködő képesebb állapotába fejlődik, amelyet, az elektronokat, a 
hatásokat egymással sokkal jobban cserélő fémes, ionos állapotként ismerünk.  
 
Az élőrétegünk kikerült az átlagos lehetőség, az átlagos élőréteg, a kellően vegyes, jobban 
keveredő állapotából, és miközben erősen differenciálódik, a befelé fejlődő, az anyagi állapot 
felé továbbsűrűsödő része melegfúziós, az átlagostól kifelé fejlődő része pedig hidegfúziós 
eredőjűvé vált. A belsőbb, nagyobb változássűrűségű rétegben maradók, az anyagi szintként 
ismert sűrűség felé továbbfejlődők egyre jobban elszigetelődnek a külsőbb, másféle 
szervezettséggel jobban keveredő, eltérő arányú szimmetriában fejlődő izotróp környezettől, ezt 
az elszigetelést segíti a két réteg között egyre gyorsabban fejlődő utódréteg, a termoszféra. 
 

Az életfejlődésének statisztikai valószínűséggel bekövetkező stációi vannak, amelyek 
analóg módon követik a Mengyelejev rendszerezésében megismert állapotfejlődést, amely 

mindenkor jellemző az élet együttműködő képességére, a szervezettség lehetőségeire. 
 
Az élet, a valóság és az elért teljesség megismerése felé fejlődése során az egy és a kétdimenziós 
(soros és felületen, még csak egy rétegben észlelhető) állapotváltozás megértésén át fejlődik, a 
három és a négydimenziós lehetőségek megértésén át, a minden egyszerre történik kaotikus, 
izotróp valóság megismerése felé, azon állapot felé, amelyben a szervezettség nem képes külső 
védelem, az események lelassított folytonosságba épülése nélkül nagyobb együttváltozó 
sokszintű tömegbe fejlődni. 
Az ionos állapotfejlődés a nagy azonosságú fejlődés többféleséget megengedő természetes, 
rétegződöttebb fejlődési állapota, amelyben a változás még az időben kiszámítható, az állapot 
változásban, a megértő képességben többféle eltérő, látszólag független állapotban van, amely 
miatt egyszerre nagyobb arányú kisebb egységekre bontott része tartható egymáshoz képest 
sokféle tulajdonságdimenzióban, állapotban eltolt együttfejlődési lehetőségben. 
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Az emberi szimmetriáról szóló részben megérthettük az életkezdetnek tekinthető kezdeti nagy 
azonosságú paradicsomi állapot még tudatlan, de hívő ideáját, amely ebből a nagy azonosságú 
állapot folyamatos differenciálódásából halad az egyre nagyobb másság, az együttműködésre 
képtelenség állapota felé. Azonban a kezdetben az ellenkező állapoteredőre, a környezetbe és az 
izotróp védetlen térbe jutó szervezetség ezzel szemben fejlődik, és a túl nagy másság állapotából 
fejlődik az egyre nagyobb azonosság és az együttműködő képesség, az élet megértése felé. A két 
ellentétes irányú fejlődés egymással szemben áramlása és torlódása, párba épülő 
differenciálódása közben a kifejlődött másság, a páratlanság, az egyediség mindig 
továbbfejlődik, és ezzel lehetőséget kap, hogy átélve megtapasztalhassa az életváltozás 
lehetőségeit, megismerhesse, és kijárhassa a Tao útját és iskoláját, a tudatfejlődés stációit. 
 
 
Az azonosság és az együttérzés, a rezonancia működése 
 
Nagyon nehezen fogalmazható meg az élet talán legnagyobb talánya, hogy miképpen működik a 
távkölcsönhatás, amelyet talán legjobban az ikrek, és az anya- gyermek közötti megérzésekből 
ismerünk. 
Tételezzük fel, hogy az élet töltöttebb állapotú, nőies, vagy és indulatos férfias szereplői, olyan 
semleges szigetelő réteggel, neutrális felületekkel egymástól elválasztott bináris, az élet során 
duális állapotú rétegeket képeznek, amikor hol nyugodtabbak, statikus eredőjűek, hegyet, azaz 
stabilabb hely környezetet képeznek a bennük áramlók kisebb részecskék számára, vagy éppen a 
kezdeti áramlási stádiumban vannak, amikor még ők, a kicsi Mohamedek áramlanak, és keresik 
fel egymás után a már hozzájuk képest nagy hegyeket. A két szélsőséges állapot között számos 
köztes átmeneti állapot alakulhat ki, de egymáshoz képest az éppen eltérően töltöttebb áramlik. 
Az élet legaktívabb résztvevői között belső és külső elszigetelő közegként vannak jelen a 
hozzájuk képest semlegesebb elődök és az utódok, akikkel, a valamerre átmenetet, vagy és 
megfelelően összekötő réteget képezőkkel teljesé válik a négytényezős szervezettség. Az 
időben, a térben vagy és az állapotában eltolt négy eltérő állapotból, mindig csak egy az aktív, a 
domináns, és a többi segíti a dominánsabb állapotban lévő életrész kiteljesülését, de valamennyi 
életszereplő analóg változási lehetőségben, statisztikai eredőben ugyanazon hatáseredőjű időben 
és térben is eltérő, ezért másképpen és máshogyan értelmezett életet él át. 
 

Az élet fogamzásakor kialakuló szimmetriasík ettől kezdve neutrális felületként szigeteli el a két 
eltérő eredő állapotra kerülő, nagyobb és kisebb térsűrűségbe épülő, másképpen szervezett 
másságot, amely állapot változása e szigetelő szimmetriasíkon áthaladó alany pillanatnyi 
állapotától és az időbeni kiegyenlítettségtől is függ. Fogamzáskor a korábbi nagyobb 
azonosságból differenciáltabb, a közös szimmetrián ki kristályozódó másság alakul ki, amely 
azonban nem egyféle, hanem egymással ellentétes eredő felé fejlődő, különböző, de az élet 
során mindig közös szervezettségbe visszatöltődő közösség kettéválik. A túl nagy azonosságúvá 
váló szervezettség szétválásakor az egyik hasonló analóg fél egy nagyobb változássűrűségű 
környezetbe kerülve másképpen, és eltérő ritmusban fejlődik, mint az ehhez képest kisebb 
változássűrűségű környezetbe kényszerülő, születő társa. A két isteni félegység egy időre 
szétválik, eltérő állapotba kerül, de attól kezdve mindkettő, nem teljes, legfeljebb fél 
szervezetként, vagy az eltérés növekedése, vagy a különbség megszűnése felé fejlődik. A kettős 
másság valamilyen egymáshoz képest eltérő keveréke folyton változik, a különféle 
környezetben, és eltérő tudati értelmezési állapotban más, de nem végtelen lehetőségű 
arányokba, eredőkbe épül. A térben és a tulajdonságaiban kétfelé, vagy és többfelé 
differenciálódott élet, a kialakult másságot eredményezők hatáscsere közben az életfolyamat 
során egyre vegyesebb, nagyobb azonosságú közös eredőre épül. Amikor az egymással ismét 
összekeveredő másság eredő lényeges különbsége megszűnik, akkor a túl nagy azonosságúnak 



 245

látott szervezetek még nagyobb felbontással megnézett kicsi különbségekre kell koncentrálni, és 
ezekre épített, lehetőségekhez juttatott újabb életfejlődési periódusokat lehet le és átélni. 
Lényeges része az élet megújulásának, hogy a szimmetriasíkon kiáramló új életkeveréket alkotó 
utódokba folyamatosan visszaépülnek a tisztítótűzben lebomlott, de kellő szimmetriában továbbélő, 
szellemi vezetést adó elöregedett szervezetek részecskéi, amelyek a DNS központi húzószálain, 
elporlottabb, érzékenyebb állapotban, kisebb, erőben már nem domináns szinten az életáramlás 
folytonosságot biztosítják. Ezek a nagyságrenddel kisebb de magas tudású részecskék mutatják meg az 
utódoknak a járható életösvényeket, a jó utakat, ők súgnak, ha rossz gondolatod támad, hogy ne tedd! 
 

A fogamzáskor kialakuló szimmetriasík helyzete az élet körforgása alatt megtesz egy fordulatot, 
azaz a kezdeti hatásokkal ellentétes második életidős állapotlehetőséget is tartalmaz. Az élet 
során a szervezettség eltérővé, szakosodóvá vált arányai egymáshoz képest folyton változnak, de 
a hasonló analóg életfolyamatot átélő szervezetek egymáshoz képest, csak a fejlődési irányban 
és az állapotokban válnak különbözővé, egymáshoz képest időben eltolódva más tudati 
eredőjűvé. Az adott szervezetekre éppen jellemző életállapot, a másság pillanatnyi digitális 
térbeli állapota, a részecskék pillanatnyi digitális rendezettségének valamely megfelelő 
életprogramba épült lehetőségei szerint tagoltak. Amely nagy energiaszintű szervezet valamely 
fejlődési állapotában a külső környezetbe kijuttatható információ és hatáshordozó részecskéket 
szaporít, azok digitális kódolása, igen, nem – is sorrendje általában megfelel, analóg a szaporító 
szervezetben kialakult pillanatnyi állapottal, azaz nemcsak a gyártó és a termelő fejlettségi 
állapotára utal, azt rögzíti a gyártott, sokszorosított élettermékbe, hanem a környezet fogyasztási 
fejlettségére és szokásaira is. Ez az állapot kódolódik az élettermékekbe azok elkészülésekor, 
megszületésükkor. 
Az életprogram a mind globálisabb gyártók szervezeteiben a miniatürizálás felé fejlődik, de 
ehhez sok energia kell, ezért az életprogramot egyre kisebben is sikeresen megvalósító, 
digitalizáló szervezeteknek sok energiára, nagy aurára, eltartó-képes környezetre van szükségük. 
Ez indikálja az egyik szélsőség, a nagyság felé fejlődést. A kellően nagy és sikeres tudati 
életprogramot készítő szervezetek, sok energiára tesznek szert, és a nagyon nagy egyediségbe 
szervezett (ezért kelendő) életprogramokat egyre távolabb is el tudják juttatni, ezzel nő a piacuk, 
a terítési területük. Az általuk korábban készített, kibocsátott, még javításra érdemes 
életprogramokat folyamatosan korszerűsítik, a csereszabatos részeiket kicserélik, javítják, kellő 
azonosságú állapotban tartják. Amikor egy közeli környezetben a termékeikkel betelik a tér és 
már a telítettség miatt nem helyezhető el több élettermék, a közeli környezetbe javított, vagy és 
új programokat, szerkezeteket bocsátanak ki, míg a kevésbé korszerűbbek forgalmazását 
távolabbi, eddig nem terjesztett területekre kiterjesztik, ahol azok még kellően újnak és keresettnek 
számítanak. Amikor egy tovább már gazdaságosan nem fejleszthető életprogramot kivonnak a 
forgalomból, azaz már gazdaságosan nem fejleszthető, nem korszerűsíthető, megszűnik a 
javításra, a karbantartása, a gondozása, a megfelelő korszerűségen tartása, akkor az eredeti 
létrehozók által javító hatásokban már nem támogatott termékek, a közben megváltozó fejlődő 
környezethez, vagy és újabb korszerűbb élettermékekhez képest alulfejlettekké, elavultakká, 
elöregedőkké, idővel működés képtelenné, korszerűtlenekké válnak. A fokozatos öregedés, a 
korszerűtlenné válás, közös sorsot és együttérzést, összetartást alakít ki azon, nagy azonosságú 
szervezetekben, részecskékben, amelyek azonossága az öregedésben is megfelelő, vagy és 
idővel akár növekedő. Amikor azonban egy termelő szervezettség elhal, és a termelés, a 
kibocsátott életprogramok folyamatos korszerűsítése, javítása, energiával, cserealkatrésszel 
ellátása, a kiáramlás utánpótlása végkép zavart szenved, a nagyobb energiaszintű támogató, a 
létrehozó, a függőségben tartó által adott hatás utánpótlás elapadása miatt a nagy azonosságú 
szervezetek is gyakran gazdaságtalanná és mecénás nélkül fennmaradóak, a sorsukra 
hagyottakká válnak. Ha egy létrehozó, a termékeit sokáig támogató, gyártó, fenntartó hirtelen 
megváltozik, ez, az egymással sokezer szálon összekötött, bonyolult összetett kapcsolatban álló 
térben a környezeti információs állapot megváltozását eredményezi, azaz gyorsan elterjed a híre 
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a termelő bukásának. A király bukása általános összeomlást, vagy éppen nagy kereset 
növekedést, felértékelődést válthat ki, attól függően, hogy az érzelmi szálakon milyen kapcsolat 
kötődik a változáshoz és az esemény megértéséhez. Egyes, a közelfogadás szerint értékesebb, 
egyedibb dolgot termelők, létrehozók elhalása, a termelés leállása azonban éppen ellenkező 
irányba viszi el a keresletet, és amikor a kialakult egyediség utánpótlása közismerten meghiúsul, 
és a megmaradt, mind nagyobb ritkaságnak számító teremtményei egyre jobban felértékelődnek. 
Más esetben, ha bizalmatlanság és működés képtelenségi hír terjed el, akkor elfordul a 
keresettség, és a már nem keresett dolgok azonnal, szinte jelen időben az értéküket vesztik, 
kivéve ahol nem értesülnek a változásról. A termelők érdeke tehát arra is kiterjed, hogy a rossz 
hírt keltő helyi változásaik ne tudódjanak ki, ne váljanak közismertté, hogy a valóságnál jobb 
kép alakuljon ki róluk a környezet szereplőiben, ezért hajlamosak a környezet felé kiáramló jó 
hatások, az adások kidomborítására, és eközben az ezzel járó negatív hatásokat, az energia és 
pénzelvonásokat gyakran meg sem említik. Ez teszi befogadóbbá és becsaphatóbbá a környezet 
hiszékenyebb, másokban még jobban bízó, még sok rosszat nem tapasztalt szereplőit, az 
adományozó, és a csupa jó hatásokat ígérő, a jó képmutató megtévesztőknek érdemtelenül a 
kellőnél több bizalmat adóvá. A jó és a rossz dolgok eltakarására alkalmas a térrész, és az 
életszereplő tulajdonságait látszólag jobb és rosszabb részre, fehér és fekete gazdaságra 
kettéválasztó szimmetriafelület, amely sokszor sikeresen takarja el a fogyasztást, az energia 
elvonást, miközben kidomborítja a felület, réteg másik oldaláról érkező, egyoldalúnak jónak 
látszó, vagy ilyenként kiígért hatásokat. Az élet termelői rendszerint kettős vállalkozást hoznak 
létre, egyet, amely a kellő rendezettségű és férfias többletekkel rendelkezik, míg a másik 
következmény szervezetbe, vállalkozásba viszik a hiányaikat. Ez egy felületesebben, ám a 
külsejében csinosabbra, kerekebbre, kelletőbbre készített, de a tartalmában sokszor 
haszontalanabb, melegfúziós értéktelenebb termék. Azonban a többlettel rendelkező nem 
alakulhat ki a hiányt befogadó nélkül. A kettő szigorúan együttváltozó kötelezettséget jelent, 
amelyek között azért mindig kifejlődnek megfelelőbb, átlagosabb, arányosabb szervezetek is. 
Amiképpen a termelők a piaci bevezetéskor az élettermékeiket, az áruikat mindig jobban 
kidolgozzák, nagyobb rendezettségre hozzák, az alacsonyabb bevezető (kisebb keresletre 
tervezett) áron, az önköltség szinten, vagy és ez alatt hozzák forgalomba, a hidegfúziós 
élettermék után, ezt ki kell kompenzálni, olcsóbb tömeggyártott, silányabb termékekkel. A 
későbben kibocsátott melegfúziós, kevesebb részletet, és kisebb önköltséget tartalmazó 
terméknél jön be lényegében a nyereség, a többlet, a térfoglalási kiterjedési lehetőség. 
 
Az élet alakoskodni, képmutatni, megtanult szervezetei tehát sokszor kettő vállalkozást, kettős 
könyvelést hoznak létre, amely során az egyik a rossz, az ördög, az Antikrisztus, aki elviszi a 
balhét, míg a másik a napfényben és dicsfényben fürdő fehér társa Isteni felmagasztalást kap. 
Ha a Napban leállna a nagyon magas életnyomású élet fogyasztása, a differenciálódás magas 
foka, akkor kevesebb, mint hét perc múlva általános energiaínség, infláció és energia elvonó 
kiáramlás alakulna ki, a nagyon alacsony életnyomású környezetekbe irányítva át a Földről is az 
energiát. Ez a Földszerű bolygók rendezettségének az azonnali összeomlását okozná, 
megszűnne az anyai Nap által segített, támogatott különbségképzés lehetősége, és a visszaálló 
szimmetriában az élet által elért differenciáltság az anyai védelem hiányában nagy eséllyel 
összeomlana. Ha egy nagy energiaszintű, nagy térre kiterjedő szervezettségben összeomlik a 
kiáramoltatással járó export, akkor az információ terjedési gyorsaságával alakul ki a 
környezetben, a szervezet egységeiben és piacán a krahh. Ha nagyon kicsi méretű, nagyon 
koncentrált életprogramba tömörített a kiáramló élettermék, akkor e kicsi méretű információs 
részecskék terjedési sebessége, fejlettsége és áthatoló képessége határozza meg, a közben 
kevésbé változó környezetben a rossz hír szétterjedését, és a helyi eszmélés a hatásváltozás 
terjedési sebességét. A többé már a gyártó által hatásutánpótlásokkal nem támogatott, ezzel 
rosszabb hírűvé, megbízhatatlanabbá vált élettermékekkel szembeni bizalom és a keresettség 
azonnal csökken. 
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Erősítő, állomások és bázisok: 
Mivel az állapotfejlődésben szinte végtelennek tekinthető térben sem lehet gazdaságosan 
megszervezni egy központból az élettermékek és a kifejlesztett hatások terítését, ezért minden 
nagy szerveződésnek nemcsak a termelést, hanem az anyagbeszállítást, a kereskedelmet, a 
szállítást és az elosztást, a forgalmazást és a terjesztést is segítő bázisokat, lerakatokat, kellő 
azonosságú kereskedelmi centrumokat, fiú, vagy és leányvállalkozásokat, más eredőjű 
élettermékek későbbi létrehozására is képes utód szervezeteket kell létrehozniuk. Ezek a 
lerakatok többnyire az alapítói szervezetek ismert mintái szerint épülnek, velük kellő és nagy 
azonosságúak. A szállított termékeket, vagy részeit létrehozó, segítő bázisok sokáig 
függőségben állnak az alapítókkal, a beszállítókkal. Az átmeneti, kisebb energiaszintű bázisokra 
is igaz, hogy a rendszert fenntartó esetleges rossz híre, összeomlása azonnal kihat az 
állapotukra, és minél nagyobb az azonosság, annál nagyobb, szinte jelen időben együttváltozó, a 
rendezettségre romló irányú állapotfejlődés alakul ki. Ha tehát egy nagy energiaszintű 
szervezettség, fenntartó, a gazdasági lehetőségeiben jelentősen megváltozik, az egymással 
függőségben lévő rendszerek könnyen összeomolhatnak. A folyamatos kölcsönhatás cserék 
csökkenése, leállása, az érintett szinteken a terjedési lehetőséggel szinkronban szinte azonnal 
megváltoztatja a kapcsolt, nagy azonosságú szervezetekben is jelen időben együttváltozó 
folyamatokat, és egyes hatások azonnali elmaradása az életpiramisba, hatásláncba épült 
rendszerek összeomlását okozhatja. Miként a nagy azonosságú ikrek, és az anya- gyermek 
kapcsolatban is állandó oda – vissza hatásáramlás, rendszeres információs energiaszintű 
többszörösen visszacsatolt hatáscsere van jelenben együtt élő szervezetek között, az azonos 
adok és kapok frekvencián, az állandó korszerűsítésben a szimmetria növelésében érdekelt 
kapcsolatban rögtön megérzik, ha a fenntartó adásában, vagy és a szimmetriatárs fogadásában az 
arányok és a hatásállapotok megváltoznak. Az egyik által szállított dolgok elapadásakor, 
nemcsak a másikba beérkező hatások álnak le, hanem az, amivel eddig fizettek, azok a hatások, 
amelyekkel ellentételezték a kapott jó hatásokat a másik szervezetben szinte azonnal 
feltorlódnak, vagy hasonló hiányokat hoznak létre.  
 
A szervezett térrészek állapotváltozása csak párosban történhet, legfeljebb közéjük ékelődik a 
változást késleltető, eltakaró észlelési és az eszmélési reakció idő. Ha a kialakult térbeli 
folytonosság, az összefüggés és az állandó jelen idejű kapcsolat, a megszokott ritmuson, a két kellő 
azonosságú feladó és fogadó szervezet, alszervezetei között megfelelő, akkor nagy a 
valószínűsége annak, hogy az adott szervezetek között információs kapcsolatot tartó, utánpótlási 
frekvencia, a kibocsátott javítások, támogatások ritmusa, valamelyik fél jelentős változása 
esetén szinte azonnal megváltozik, és ezzel a kibocsátó változását, - áthangolódás hiánya esetén 
– a vevőegység változása szinte jelen időben követi. 
 
Az anyagi részecskékként ismert, még kellő, általunk még észlelhető, mérhető tömegű, kinetikai 
hatású szervezetek terjedési sebessége jellemzően a fény tartományban, vagy és a sugárzásként 
ismert frekvenciákon leszabályozott, de ennél kisebb tömegméretű, információs jellegű, 
nanorészecskék ehhez képest a gondolat sebességével is áramolhatnak. Bár a fizikai sebesség 
egyik fontos határaként ismert a fénysebesség, a terjedési határnak a fejlődési lehetőséget 
átlépése, hang, vagy fényrobbanást és kisebb tömegű részecskékre bomlást eredményez, de 
ezzel lehetővé válik az ellenálló közegben a környezet kisebb azonosságú szervezeteire 
kevesebb kölcsönhatással járó kisebb egységekben gyorsabban továbbított hatástovábbítás. 
Mivel az eseményben az addig közös szervezettségben, tömegben együttáramló részecskék 
megosztódnak, a közösségeik a fejlődési, haladási határfelület elérésekor felbomlanak, ezért a 
kisebb tömegméretre, és nagyobb áthatolóképességű, gyorsabban áramlani tudó, kisebb áramlási 
keresztmetszetű alakzatra lebomló közösség több, azonos hírt, gyorsabb ritmusban, és kisebb 
kapszula egységre, kisebb szállítói csoportokra bízza. A statisztikai valószínűség szerint még 
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értelmezhető csomagokra, mondatokra, szavakra, hangokra, karakterekre, (információs 
alkatrészekre) végül igen és nem digitális jelekre bontva továbbított információ hordozó 
egységek a megosztódás során a visszamaradó, visszajelzéseket szállító társaikról elrugaszkodva 
feleződnek, de a terjedési sebességük az áramlási keresztmetszet, a közegellenállás csökkenése 
és az egymásnak átadott halmozódó hatások miatt megnő. E jeleket szállító nanoszintű 
részecskék beérkezési periódusa, sorrendje nem szükségszerűen egyezik meg a kezdeti leadó 
ritmusával, a köztes térben sokan eltérülhetnek, lekötődhetnek, máshová épülhetnek be, mint 
ahová szánták őket, de ha kellően nagyszámú kellően azonos információs csomagokra, 
egységekre, egyedre lett lebontva a közösség, akkor a statisztikai valószínűség szerinti 
beérkezésük, és az információ megfelelő átadása szinte biztosra vehető, és az információ 
valamilyen rezonáns, magasabb, de még megérthető frekvencián terjedve érkezik vissza. A 
rossz sorrendet a tudatnak kell megfelelően, a tervezett sorrendben összeállítani, ehhez kell a 
tervezővel analóg ismeret, a megértés és a z azonos isteni tudás. Ha rossz az építmény, mert az 
információkat elolvasók rosszul értelmezték az isten üzenetét, jön Morffy szabálya, és 
visszabontódik az egész addig a szintig, amikor még jó irányba fejlődött a rendezettsége. 
Valószínűen rosszul értelmeztük az igét, nem abban a tudati eredőbe raktuk össze, ezért 
következhetett be, hogy nem az isteni terv szerinti eredmény fejlődött ki. A tudatfejlődés a 
szemlélet és a paradigmaváltás a rendszerváltozásnál elmaradt, és most isszuk a levét. Ideje már, 
hogy az emberiség is megértse az isteni mű működését, és az igét az alkotó eredeti szándéka 
szerint értelmezve ne térjen le a meghatározott, járható ösvényéről, ne térjen el az együttfejlődés 
állapotától. 
 
A részekre bomláskor az azonos, a főritmus, (a szimmetria kialakulásakor ismert létszám) 
szerint ismert számú kisebb részletre bontódó közösség, az átlagos tömegszám körül 
megengedetten változó, de még értelmezhető szélsőség közötti tartományban, a ritmust, a jelet, 
a kódot azonosan ismerők által megfejthető üzeneteket továbbítanak, a fel, vagy és az 
alharmonikus, feleződő, vagy duplázódó frekvenciakulcsot szintén ismerő fogadók felé. Elég 
kisebb információs csoportokban a program kódokat elküldeni a felhasználókhoz, hogy a térben 
mindenhol jelenlévő hasonló, analóg karakterekből, és a helyi anyagokból az adott sorrendű 
információt, a küldővel azonosan érthető rendezettségbe összerakhassák. Tehát nem szükséges 
távoli térrészekbe, nehezen és csak gazdaságtalanul szállítható anyagi minőségben szétküldeni a 
fejlődés kódjait, elég, ha mindenfelé gondoskodunk megfelelő építőkről és felhasználókról, ott 
helyben jelen lévő megfelelő anyagokról, amelyekből a kellően korszerű, a jó program kulcsait 
ismerő helyi felhasználók, akár helyi építőket, lakosokat felfogadva e munkára megfelelő 
sorrendbe, és analóg bonyolultságba építhetik a nagyon távoli térben készült programok alapján 
a helyi anyagot.  
Mivel a sokak, többek által keresett anyagok nagy távolságra nemcsak nehezebben szállíthatók, 
hanem könnyebben lenyúlhatók, elveszthetők, ezért az életünket is létrehozó programkészítők, 
szállítók csak arról gondoskodnak, hogy a mindenhol megfelelő arányokban jelen lévő anyagok 
átalakításához, megfelelő létrehozó eszközök, programok és építők legyenek. A gond akkor van, 
amikor a kellően fejletté váló távoli termelők, az élet eredményeit csak (és rosszul) lemásolók 
megtagadják az istent, a program készítőjét, és saját, vagy másolt, nagyolt, utánozott 
programokat létrehozva maguk kezdenek a divatossá lett élettermékek gyártásához. Ilyenkor a 
jó programgazda azonnal abbahagyja a korábbi, nála elavult élettermékek, életprogramok 
termelését, és kibocsátja a már előre e célra elkészített sokkal korszerűbb új életprogram 
alapján készített, már előrelátás miatt talonban, vagy raktárakba álló friss, fiatal 
élettermékét, amely miatt az utánzók által legyártott tökéletlen és már korszerűtlen másolatok 
szinte azonnal elavulnak. Az eredetihez képest a kibocsátott másolat, a hamisítás, a hasonmás 
nemsokára elértéktelenedik, tömegesen előállított, a keresletnél nagyobb mennyiségben 
kibocsátásakor alulkeresetté válva leinflálódik. A korszerűtlen, elöregedett élettermékeket 
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lebontják, az anyagukat helyben visszanyerik, recirkulálják, a mással összekeveredett vegyes 
állapotukból megtisztítják, és egy korszerűbb életprogram alapján, már jobb keresettségre 
számító új élettermék létrehozására rendszerint újrafelhasználják.  
 
Ha a kialakult élettermék, életminőség termelését leállítja a nekünk mindenható programgazda, 
a kialakult azonosságunk, az életre ébredt támogatásunk szinte azonnal megszűnik, és energia, 
jó hatás támogatása nélkül a lélekkel teli emberi szervezettség lélektelenné válva a porba hull 
vissza, és ismét felhasználható, de már lélektelen, tudattalan anyaggá fejlődik vissza.  
Az életfelszínre leülepedésünk, az élőbb állapotból élettelenné válásunk ezen a folyamaton esik 
át, és miközben egyes régi de még kellő szimmetriában változó élettermékek, ott kellő 
újdonságként hatva egyre kijjebb kerülnek az általuk még ismeretlen, a minőségükkel még 
telítetlen térrészekbe. Közben a centrális terekben és szervezettségekben, a jövő műhelyeiben 
már más térszerkezetű részecskemezőkké, korszerűbb élettermékekké alakulnak át a lélek 
részecskék által meghatározott sorrendbe épített korszerűbb, keresettebb utód szervezetek és 
újszerű hatások. Az élettermék építőkből nemsokára mi is életprogramokat készítő, és ezt 
kiolvasó eszközöket, sokkal korszerűbb élettermékeket termelőkké válhatunk. Kérdés, hogy 
engedi e ezt a változást a Mindenható tér és a szervezettség törvénye. Ha betartjuk a 
játékszabályokat, az életszerveződési szabályokat, akkor a rendszer alkotó programgazda 
részévé, az isteni szervezettség elfogadott részeivé válhatunk. 
 
 
A térben a legnagyobb energiaszintű, centralizált szereplők, a szervezettség növekedése közben, 
a központi tömeggel együtt, az ehhez tartozó aura, a megfelelő beszállítói, hűtést és hatáscsere 
lehetőséget biztosító környezet mérete is növekszik. 
 
Képzeljük el, hogy az egytől való x számig felosztott frekvenciákon folyik az élet utánpótlása, 
korszerűsítése, amely az alacsonyabb, rosszabb hatásfokú frekvenciák betelése, korszerűsítése 
során az egyre nagyobb frekvenciák felé halad. A frekvenciagazdák nemcsak a saját, hanem a 
felharmonikus frekvenciákat is birtokolják. Ha a létrehozási szimmetria, (ez a saját frekvencia) 
körül megengedett sávtartományban a még kellő azonosságú, felismerhető, beazonosítható 
program alapján a nagy energiaszintű részecskemezők, - mint adók – folyamatosan jeleket és 
hatásokat sugároznak a tér minden része felé, akkor ezeket a jeleket, rezonánsan, értelmezhetően 
venni képes a kellő azonosságú szervezetek, a rendszeres utánpótlás, és az érzett felügyelés 
alapján, a tervezett rend szerint változhatnak, alkothatnak. Ha azonban a távolik adók, (vagy és 
az átjátszó erősítő állomások) valamiért elhallgatnak, megszűnik a jel és a hatások folytonos 
sugárzása, az utánpótlás vételi lehetősége, az idő folytonosságában keletkezett kicsi rés, szünet, 
hamarosan nagy és már nem bepótolható szakadékká szélesedhet. Ilyenkor az addig információs 
hatásokkal, energiával, jó szóval támogatott, megfelelő hiten tartottak magukra maradnak, és a 
folytonosságában megszakadó, a leszakított virág állapotába kerülnek.  
Az utánpótlás megszakadásakor a szervezetek azonnal felélik és kibocsátják, elpotyázzák a 
tartalékaikat, majd erőltetett egyre nagyobb életverseny alakul ki a megmaradásért. Kialakul az 
én, vagy a Te állapota, és elveszik a Mi állapotának az elismert lehetősége. Bár egyes 
sikeresen együttműködő növényi társulások, ha kellően bíznak egymásban, a magára maradt 
közösség, jól szervezett építő erejében ekkor még új hajtásokat, gyökereket eresztve 
hozzákapcsolódhatnak a környezetként ismert nagyobb, és ekkor is támogatás nélkül 
együttváltozó közös egységhez. Ha sikeresen jó hatásokat termelnek, készítenek és továbbítanak 
a felújított életcsatornákon a szomszédos környezetekbe, akkor e hatások keresettsége, 
sikeressége setén, a leszakított, támogató nélkül maradt szervezetség megeredve újra a 
természeti rendszer részévé válhat. Ehhez azonban meg kell tartani, be kell tartani a tér és a 
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rendezettség ismert szabályait, az életáramlás kialakult szabályait.  Lásd az ember és egyes 
virágos növények, és a szalamandrafélék túlélési képességében meglévő hatalmas különbséget. 
Más a sorsa az egymásban nem bízó, a bizalmi válságba kerülő, együttműködésben hiányos, 
egymás ellen menő szervezettségnek, amely a MI, a kovalens állapotba, együttműködésbe 
fejlődés helyett az én, a nekem, az csak én maradjak életben, a ne velem történjen inaktív, vagy 
rossz eredőjébe menekülnek.  
A bajba kerülő szervezettségben el kell vetni az én és a Te kialakult más, idegenként kezelt 
állapotát, el kell fogadni mások más, kialakult állapotát, és újra a MI egységébe, új 
együttműködésbe, új isteni szervezetbe kell egyesülni. Ilyenkor mindenkinek csak azon 
hatásokat kell beadni az együttfejlődő közösségbe, amelyekben ő a legjobb, amely miatt őt a 
vele együtt járó hibáival elfogadják olyannak amilyen, és a másságát megértve befogadottá és a 
közösség egyenrangú részévé válhat.  
Ilyenkor el kell fogadni a fifti – fifti osztozkodási arányt, hogy egy nekem, egy neked, azaz 
minden megszerzett jó és rossz hatásból egy a létrehozóké, egy pedig az együttváltozó 
közösségé, azaz megfelelő arányban osztandó. A közösség ismét továbbosztja a lehetséges 
egyét, amelyből egyet megtart magának, egyet pedig felad a királynak, aki szintén egyet megtart 
magának, egyet eltesz, feláldoz a változáshoz életteret adó, és közösen szervezett 
rendszerprogramot feltaláló Istennek, aki a jövő lehetőségének a megtartására, az élet 
fejlesztésére fordítja. 
 
 
 
 
 
Az élet kezdetekor felvett, és a növekedéskor kapott hitel kötelezettsége: 
 
Térjünk vissza egy gondolatsor erejéig az átlagos állapotból kiemelkedés, a mássá és 
egyediséggé fejlődés lehetőségére. Ahhoz, hogy bármely közösség, szervezet kiemelkedjék az 
átlag és az egyhangúság, az egyformaság tengeréből, valamiben jelentősebben mássá, és ebben 
elismerten a környezet aspektusából is fontossá kell válnia, azaz olyan egyediségre kell szert 
tennie, olyan képességeket, hatásokat, vonzalmakat kell magából kisugároznia, amely lehetővé 
teszi az erre áhítozók kielégítését, velük valamilyen kölcsönható cserehatás kialakulási 
lehetőségét. Sokszor e csere nem direktben, hanem bartellel történik, azaz nem energiával, 
hanem a másiknak szükséges, vagy általa továbbadható ellenhatásokkal fizetnek, vagy és olyan 
cserelánc, hatáslánc fejlődhet ki, amelyben addig adják, veszik, cserélgetik a saját jó hatásaikért 
kapott szolgáltatásokat, hatásokat, amíg nem kapják meg érte, a nekik a megmaradásért, a 
nagyobb szimmetriáért, vagy éppen a nagyobb egyediségért szükséges létfontosságú 
ellenhatásokat. 
A változáshoz, az átlagos szervezettségből átalakuláshoz azonban több energia kell, mint 
amennyi van az átlagos állapotban, amelyet vagy a belső közösség nagyobb kihasználásából, 
egymásnak eresztéséből, nagyobb belső impulzus sűrűség keltéséből tud meríteni. Az ilyen 
szervezetek, amelyek tartósan a belső forrásaikból táplálkoznak, idővel a veszteség keltődése 
miatt az energiából, a hagyományos csereértékekből folyamatosan meggyengülnek, és bár az 
energia kiadása közben ösztönös és megértett tapasztalatokra és tudásra, majd megértésre és 
bölcsességre tesznek szert, ezt azonban nem tudják mindig arra és akkor a legszükségesebb 
hatásokra cserélni, amikor arra a legnagyobb igényük van. Tehát a belső minőség változása, 
azonos értékrendet tartó vonatkoztatási rendszerben, a korábbi hatásokban és képességekben 
elszegényít, de más hatásokba és képességekben gazdagabbá, mássá fejleszt. Ha azonban a 
környezetben éppen nincs igény azon másságra, képességekre és hatásokra, amelyek a saját 
energia és hatások leadása mellett kifejlődnek, akkor az ilyen szervezet hatóképességei, 
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lehetőségei átmenetileg az adott környezetben csökkennek. Amíg a többség megtartja az eredeti 
értékrendet, addig a szegényedés a belső minőség átalakulása miatt folytatódik, és az elvárt 
képesség és a kapott, megismert képesség viszonyában energiahiány, veszteség alakul ki. 
Amikor azonban az együttváltozó közösség elhagyja a megszokott vonatkoztatási rendszert, és 
az értékrendszer módosul, akkor az új környezetben a korábban nem értékesíthető, rossznak, 
értéktelenebbnek bizonyult hatások felértékelődnek, az idegenebb értékrendet tartó 
környezetben keresettebbekké válhatnak. Senki sem lehet próféta a saját hazájában, abban a 
környezetben, amelyben túl sok azonos hatású analóg szervezet változik. De ha ez az egyediség 
egy eltérő egyediségekkel telített környezetbe kerül, akkor a mássága keresett egyediséggé 
átértékelődik, és az új értékrend szerint változó környezetben új igét, más célt, lehet 
másképpen is, igét hirdetővé válhat. 
 
A változáshoz szükséges energiát azonban nemcsak a belső minőség, a saját szervezet állandó és 
egyre nagyobb kihasználásával, a saját részecskeállomány elégetésével, differenciálódásával 
lehet elérni, hanem a környezet nagyobb kihasználásával, azaz a környezetből pótolt energia 
legális, vagy illegális állandó elvonásával. A saját szervezetét a környezetből elvont jó hatásokkal 
elkényeztető, önzővé, törtetővé, másokon átgázolóvá váló szervezetek, a változásukhoz 
szükséges energiát nem a saját szervezetük kihasználásával, hanem a környezet részecskéitől 
merítik. Ezt is lehet szabályosan cserével, mások megkérdezésével és hozzájárulásával, de lehet 
a környezet szereplőinek a megkérdezése nélkül, azok erős kihasználásával, az energiáik 
erőszakos, szabálytalan elvételével. Míg az előbbi egy tisztességes, kölcsönös szimmetriát, 
értékegyensúlyt megtartó kereskedés lehetőségét alapozza meg, amely bartellen és hatáscserén 
is alapulhat, addig az utóbbi lehetőség erőszakra, ügyeskedésre, a térbeli változási (univerzális) 
szabályok megsértésével jön létre. Ha a statisztikai többség megtartja az élet és a hatáscsere 
rendszer kialakult, elfogadott szabályait, az élet eredője kellemes értékcsere rendszerré, és 
lineárisan, kiszámíthatóan változóvá válhat. Ha azonban a tömegi és, vagy a tudati tehetetlenség, 
a korlátoltság és vagy a szándékos rossz akarat miatt, a hatás és anyagcsere, az energia és 
energiahordozó, a változtatóképes részecske csere, nem a kialakult és a többség által elfogadott, 
megértett szabályok szerint, hanem erőszakkal, vagy és jelentős időbeli szimmetriahiánnyal 
történik, akkor a másoktól, azok jóváhagyása, megkérdezése, akarata nélkül megszerző, 
szabálytalan, radikálisok felborítják az élet rendjét. A lineáris változás ilyenkor a többség által 
nem kiszámítható, nem megérthető nemlineáris, makroevolúciós változássá viharosodik. 
Ezért vált illegálissá, a többség megkérdezése nélkül egymásnak adott hatalmas vezetői 
végkielégítések és fizetések a bratyizás és a közösből juttatott egyedi előnyszerzés, a korrupció. 
 
Ugorjuk át a változó, és változtatóképesség erkölcsi aggályait, és folytassuk a gondolatmenetet 
onnan, hogy a tér bizonyos szereplői, másoktól kapott, vagy megszerzett differenciált 
többletekkel és hiányokkal rendelkeznek. Tehát kialakult egy különbség, amelyben egyeseknek 
bizonyos hatásokban, képességekben több van az adott időben és térben szükséges keresletnél, 
ezért az ő értékesítési lehetőségük, a változtató képességük e vonatkoztatási rendszerben 
túlkínálat jellege miatt elértéktelenedik. E szervezeteknek változniuk kell, más vonatkoztatási 
rendszert, olyan szervezetet, szervezettséget (pl., hazát, vállalkozást, vagy családot) kell 
keresniük, amelyben a kialakult képességeik, a jelenbeli adottságaik nagyobb keresletre találnak, 
amelyben jobban megbecsülik az általuk a környezetnek átadható hatásaikat. Ez a mássá 
fejlődés hozta létre az életáramlás igényét, a hatáscsere fenntarthatóságát, az anyag és az 
információs részecskék cseréjét. Kisebb méretekben ez még Nanoszinten, vagy és DNS szintű 
egységekben történik, de nagyobb, centralizált tömegsűrűségű állapotban már elérheti az 
anyaginak elismert, (ismert) térbeli sűrűséget, és valós fizikai, látható méretű egységekben 
cserélődhetnek együtt a máshol elértéktelenedő részecskék, élettermékek.  
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Tekintsük olyannak a hatáscserét és a részecskecserét, hogy az egyik helyen már éppen nem 
szükséges aratómunkásokat, a helyi területek learatása után, szállító eszközökkel csoportosan 
másik életterületre, munkaterületre szállítják, és valamilyen kvantumokban, egyenként, 
személykocsival, buszokkal, vonatokkal, hajókkal, vagy repülni képes eszközökkel mindig a 
hatásaikat és a képességeiket jobban értékelő helyekre távoznak. Ha a térben eltolt a gabona 
beérési rendje, akkor az aratók helyről helyre áramolhatnak, mindig találnak munkát és 
érvényesülési lehetőséget. Ha az egyik tönkrement vállalkozásnál elbocsátják a dolgozókat, 
azok hamarosan egyenként, vagy a képességeik szerint csoportosan és másik analóg 
szakismeretre igényt tartó vállalkozáshoz fognak bejárni, dolgozni, a változtató képességüket 
ezen túl más, akár távolibb környezetben adják le, cserélik, más, nekik jobban szükséges 
hatásokra, értékekre, vagy megfelelően máshol is elfogadott, értékálló csereszközre, elismert 
értékű energiára, pénzeszközökre. 
 
Ha a környezetből cserével, vagy és más módon nem pótolja egy szervezet a veszteségeit, akkor 
lemerül, kimerül, és nem tud változni, vagy és nem tudja visszafizetni azt a kölcsönt, változtató 
képességet, amelyet a még nincstelen állapotban, a már energiával rendelkezőktől, az 
életváltozást már korábban kezdő, valamiben többletet felhalmozóktól kapott. Ilyenkor egyre 
jobban eladósodik, és elveszti a változó és változtató képességét, az átlagostól eltérő hatóképes 
állapotát. A tehetségüket elherdálók, a cserealappal nem rendelkezők, az adósságukat nem 
törlesztők kiesnek az életfolyamatból, a változási folyamatból, egyre inaktívabbá válnak, és egy 
a változtató képességet csökkentő visszafejlődési folyamatban az ősz, majd a lebomlás és az 
inaktív változás állapotába kerülnek.  
A tér és a természet szabályai szerint, az aktív életváltozás lehetősége állandóan változik, és az 
életváltozás hossza és lehetőségét, már a kezdet kezdetekor, az életfonalak szabásakor 
meghatározzák a Párkák. Ez a tehetség, a személyi talentum kezdetben statisztikai eséllyel 
egyforma, de a környezetnek nem egyformán van igénye a sokirányú szakosodás lehetősége felé 
fejlődőkre, és ezért egyeseknek helyileg kelendőbb, másoknak nehezebben, vagy csak máshol 
eladható a tehetsége. Aki rosszkor és rossz irányba fejlesztett, szakosodott, olyan többletekre, pl. 
tapasztalásokra cserélte, állandóan másnak adta az anyagi lehetőségeit, annak a képességei és 
adottságai tekintetében a túlkínálatot eredményező területeken, szervezettségekben 
leértékelődnek, elértékelődnek, ezért ha meg akarják őrizni a ható és változtató képességüket, 
életteret, vonatkoztatási rendszert, környezetet kell cserélniük. Akik olyan képességek, hatások 
és tulajdonságok felé fejlődtek, fejlesztettek, amelyekből éppen nagy helyi túlkínálat van, azok 
tehetségét, talentumát a túlkínálatnak a kereslethez képesti viszonya leértékeli, ezért nehezen és 
rossz értékarányban tudják csak a képességeiket és a hatásaikat értékesíteni, más, nekik éppen 
szükséges más hatásokra cserélni. Az ilyen szervezetek folyamatosan veszítenek a helyi 
érvényesülési, változtatóképes lehetőségeikből, a relatív dominanciából, ezért a bennük változó, 
honos részecske közösségnek nem tudnak jó sorsot biztosítani. Az ilyen közösségek a 
környezetnek mindig adóvá, kihasználttá, kizsákmányolhatóvá, végső soron a lehetőségeikben 
elszegényedővé válhatnak. Az ilyen szervezeteket, vállalkozásokat, személyeket, országokat és 
városokat, ahol nem igazán jó az élet, a bennük rossz sorsra jutottak idővel elhagyják, egyre 
kisebb lesz a belső tömegszám, fogy a lélekszám, a változtató képesség, a rendezettség javító 
lehetőség. Ráadásul a hazai térben felnőtt, de eltávozó, helyben jól megélni nem képes nagy 
azonosságúak helyébe, távolról és sokféle helyről, eltérő szervezettségből ideérkező, egymással 
és a helyiekkel is kis azonosságú, ezért nehezebben szót értő, másképpen gondolkodó, eltérő 
rendezettségű, sokszor a tudatban, másban fejlett, a szükséges dolgokban fejletlen emigránsok 
érkeznek. Az olyan környezetben, amelyben a helyiek nem tudnak életben és kellő 
szimmetriában változni, mindig bevándorol olyan a bonyolultságban rendszerint alacsonyabb, 
vagy csak más fejlettségű, igénytelenebb utánpótlás, máshonnan kieső, a helyi változásban a 
helyüket nem találó, vagy a szabályokat be nem tartó, helyileg a kisebb szintű részecskékből 
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kifejlődő, kialakuló bevándorló kisebbség. Az igénytelenebb környezethez szokott bevándorlók 
még életképesek, megmaradó képesek az őslakosoknak már alkalmatlan, nem elég jó 
szimmetriával rendelkező környezetben. Mivel a kifelé elvándorló, emigráló szervezetek egyre 
távolabb kerülnek a nagy azonosságú kezdeti tértől, az origó állapotától, a hontól, és az anyai 
szervezettől, ezért egyre nagyobb átmérőre terjed ki, de eközben az azonosságban egyre ritkul az 
eredeti genetikai azonosság köre. A tér szereplőinek az azonossága kifelé statisztikai eredővel 
feleződik, máshol kb. a négyzetes szabályok szerint csökken. Ami azonban kifelé az azonosság 
csökkenése, az izotróp, idegen, kevésbé ismert, ezért ismeretlen, kiszámíthatatlanabb térrészbe beáramlással az 
azonosság ritkulása, az a bevándorlóktól is feltöltődő helyi környezetben fejlődőknek a nagyobb 
azonosságú honi tér lokális területe. Az onnan kiáramlás nekik is az azonosság csökkenését, 
kisebbségbe kerülés lehetőségét, (következményét) eredményezi, de az ő környezetükbe 
beáramlók nekik is idegenek, akiktől éppen úgy védeni kell a hazai hont, mint a nekünk, a 
hozzánk beáramló, itt nagyon más, a sokáig csak zavart keltő eltérő rendezettségűektől. 
 
Gondoljuk át, hogy az egyenlőség, az átlag állapotába kerülésből miképpen lehet kiemelkedni? 
Ha nem történik változás, impulzus, differenciálódás, ami kimozdítsa a szervezetet az átlagos 
élet egyhangúságából, szinte alig telik az idő, csak a belső óra kicsi energiaszintű rezgése jelzi, 
hogy azért van változás, és máshol feltételezve gyorsabban múlik az idő. A kiemelkedéshez, a 
változáshoz, az elvándorláshoz valakitől lendületet, kölcsönhatást, energiát, hitelt kell kapni. Ez 
esetben annak, akinek anyagi gondjai nincsenek, azaz van értékesíthető jószága, vagyona, az 
ezeket értékesítheti, lendületet segítő hatásokra cserélheti, de ha szegény, vagy nincstelen, akkor 
valakitől az elindulást segítő hitelt kell szereznie. Ha a változás, a hegy nem megy helybe, akkor 
Mohamednek kell a hegyhez menni, azaz el kell hagynia az életváltozásra számára 
alkalmatlanná váló élethelyét. Az eltávozáshoz, az életáramlásra átalakuláshoz, a korábban más 
energiákban, hatásokban kialakult többleteket át kell konvertálni, át kell váltani olyan hatásokra, 
amelyek lehetővé teszik az életáramlást, a kitelepülést. Az átváltási lehetőségek azonban 
sokfélék lehetnek, gyakran kerülnek kiszolgáltatott élethelyzetbe a ki és áttelepülők, gyakran 
nagyon rosszul tudják csak átváltani az addig kitermelt, eltárolt, többlethatásaikat, az energia 
tartalékaikat. Tévedés ne essék, az energia sohasem gazdátlan, az mindig valakihez, valakinek a 
korábbi hatásaihoz, változtató képességéhez kötődik, legfeljebb abban lehet különbség, hogy a 
képesség, a hatás gazdája, az a szervezettség, amelyben változik, mennyire becsüli meg, viseli 
gondját a hozzá tartozó részecskéinek. A gazdátlan, a rossz sorsba került, a nem megfelelően 
megbecsült részecskék, dolgok sokkal gyorsabban cserélnek életteret, szerveződést, keresnek új 
gazdát, más hazát, mint a rendszeresen megbecsültek, a jó sorsban tartottak, a megfelelően 
gondozottak. A rossz és nem eléggé megbecsült élethelyzetbe került szervezetek és részecskéik, 
tehát vagy változtatnak a saját akaratukból és a belső erejükből, a tartalékaikból a sorsukon, 
vagy ha nincsenek tartalékaik, mert nem hoztak létre anyagi tartalékokat, vagy mindent feléltek, 
akkor egyéb lehetőség hiányában, a magukkal vihető képességek mellett, olyan külső hatásokat, 
energiakölcsönt vesznek igénybe, amellyel átmenetileg, a jövő terhére eladósodnak. E kölcsönt, 
energia vagy és hatáshitelt, a karmikus adósságot, - bármiben nyújtották, - később 
értékálló, az adott időben a hitelezők által elfogadott dologban, változtató képességben, 
hatásban kamatostól vissza kell adni. Az élet szervezetei nem nyugodhatnak meg mindaddig, 
amíg a kezdeti tartozásukat ki nem egyenlítik, amíg a kezdeti szimmetriát vissza nem kapják. Ha 
a lendületesebb, dominánsabb időszakában valamely szervezet nem tudja idejében a kapott 
élethitelt teljes egészében törleszteni, az, amikor elveszti a dominanciát, az önálló változás 
lehetőségét, egyre nagyobb függőségbe és szolgaságba kényszerül. Az ilyen szervezet és a 
karmikus adósságot továbbvivő utódai generációkon át alárendelt, szolga sorsban maradhat, 
amíg nem rendezte az egyenlegét, nem kap másik önálló változásra lehetőséget.  
Eközben azonban elfáradt részecskéket, alszervezeteket cserélhetnek, nyugdíjba küldhetnek, 
másokat alkalmazhatnak, szövetkezhetnek az együttváltozásra, de az egész szervezet mindaddig 
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változásra kényszerül, amíg a környezethez képest kellő, hozzámérhető (akár negatív) 
különbséggel rendelkezik. Valószínűen ez az oka, hogy nagyon sokan berzenkednek a mástól 
kapott ajándékszerű hatásoktól, és hogy ne keletkezzen karmikus adósságuk, inkább azonnal 
nagyobb hatásértékkel, ellenhatással viszonozzák. Ha azonban egy sokrészecskés szervezet 
sikeresen ismét eléri a megnyugvás és a nagyobb szimmetria, a pozitív egyenleg állapotát, a 
szimmetriába kerülők lefékeződve egymáson alacsonyabb tempóra váltva megnyugodhatnak. A 
nagyobb életrugalmasságú, és elegendő egyediséggel, különbséggel rendelkező fiatalabb 
részecskék tovább változhatnak, a nagyobb energiaszintű elődök, vagy és az őket alkalmazó, 
befogadó szervezetek elhalása, kiesése esetén, mindig nagyobb teret, és új lehetőséget kaphatnak. 
Az elhalt domináns szervezetek forgalomból kieső részecskéi átadják a kellő szimmetriában 
lévő, életváltozásra alkalmas térrészt az utódaiknak, átadják az általuk létrehozott környezetet, 
hatásokat, és ismereteket a továbbélőknek, akiknek ez a kialakult állapot jelenti a kezdetet, a 
természetes állapotokat, vagy és a sikeresebb folytatás lehetőségét. Az átlagosnál nagyobb 
életnyomású elhaló térrészeknek, szervezeteknek vagy ki kell tágulnia, fel kell fúvódnia, vagy és 
azt követően össze kell omolnia a térméretben, a kiterjedésben annak érdekében, hogy a térben a 
változás hullámai az addig nyugvó részecskéknek új életlehetőségeket, továbbfejlődési 
lehetőséget biztosíthassanak. Az időfolyamatban az egymást követő generációk hatásai a közös, 
életváltozásra alkalmas térben halmozódnak, ezért a közös tér állapot is állandóan változik, a 
bonyolultságában is fejlődik, és mire egy generációváltással, a korábban megnyugodott 
részecskék új szervezeti összetételben, új közösségekben ismét beállnak, beszállnak az aktív 
életáramlásba, a volt tér már nem olyan, nem ugyanazon állapotban van, mint annak előtte, ezért 
nekik ismét sok érdekességet tartogató, megismerendő más térállapot alakul ki. 
 
Folytassuk a gondolatsort az új életáramláshoz szükséges hatások, pl. a kinetikai lendület, azaz 
energia és hatás kölcsönvételi szükségességéről. Az a szervezet, alszervezet, részecske, amely 
átmenetileg szimmetriába jutott, azaz elvesztette a határozottságát, az életáramlási lehetőségét, a 
lendületét, a környezethez képesti különbségét, a környezet fogságába kerül, másokkal 
együttsodródásra, együttáramlásra és inaktívabb változásra kényszerül. Ahhoz, hogy kikerüljön 
e másokkal túl nagy azonosságú együttsodródó állapotából, az egyediség nélküli együttáramlás 
kényszerűségéből, valami módon kellő különbségre kell szert tennie. Vagy kockáztatnia 
szükséges, vagy belsőleg kell differenciálódnia, (ez esetben legalább kétfelé ható lendületre és 
szétáramlásra, és egyesek életterének a szűkülése árán, mások felszabadulásra tehet szert), 
amely azonban a régi szervezettség (állapot) elhalását és térbeni felosztódását, a legjobb esetben 
a tömeg eltérő irányú megosztódását, szakosodását és feleződését eredményezi. A korábban 
együttváltozók egymásról elrugaszkodása nemcsak felezheti a differenciálódásban résztvevőket 
befelé, az ötödik dimenzió felé fejlődőkre és kifelé a nagyobb szabadságfokúnak ígérkező 
térrész felé fejlődésre, de mindkét irányba egymásról elrugaszkodók, hamarosan új torlódásba és 
más minőségű szimmetriába kerülnek az idegenebb környezetben. Ha azonban külső, nagyobb 
kinetikai lendülettel érkező, kellő azonosságú, (közel azonos téridős állapotú) sokrészecskés 
szervezetről differenciálódik, azaz azzal ütközve, a páros, egymás ellen ható, ezzel egymást 
semlegesítő részecskéiben szimmetriába kerül, (ez a belső differenciálódás következő 
életfázisa), akkor az idegenebbekkel differenciálódás során kialakuló közös lendületben mindig 
felszabadulnak, előkerülnek a kellő egyediséggel rendelkező, még páratlan részecskék. Míg a 
szimmetriába kerülők nagyjából helyben maradnak, vagy és keveredés közben vegyülnek és 
szétszóródnak, a párjukkal közös életáramlás felé terelődnek, addig a kellően páratlan, 
ellenirányú részecskével nem találkozó, a lendületében, vagy és a hatásában nem semlegesített 
részecskék, és az ilyen eredőjű szervezetek lényegi ellenhatás nélkül tovább tudnak áramlani. 
Ilyenkor a korábbi szervezettség megosztódik, hatástalanodott, lendületet vesztő neutrálisabb 
részecskékre, családokra, és független, továbbáramlani képes szabadabb, még társakat kereső, 
vagy ehhez is fiatal, még páratlan egyediségű részecskékre. A differenciálódásban tehát a már 
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nagyobb lendülettel, vagy kellő egyediség, nem helyettesíthető képesség hiányában áramlani 
nem képes, és a még kellő lendülettel rendelkező részecskék szelektálódnak, és kiválasztódnak 
azok az új lendületre, új életáramlásra kapó részecske szervezetek is, amelyek a 
differenciálódásban átvették az elődeik lendületének, hatásainak egy részét, akik, amelyek az 
eseményekben páratlan energia, vagy és hatáskölcsönt, életmintát kaptak. A kölcsön lehet 
spontán, és lehet tudatosan igényelt és adott, és lehet a saját képességgel kiérdemelt, 
megszerzett. Mivel a szervezetek mindig túlhaladnak, túlfejlődnek a szimmetrián, az életnek 
legjobb állapotnál, ezért rendszeresen túl sokat vesznek el a bennük változó kisebb közösségek 
energiáiból, amelyet, - ha kiderül, hogy az egész szervezet túl nagyszimmetriába jutott – ezt követően 
igyekeznek visszaadni, a kellő lendületre fejlődni és a másuknak is hasznos foglalkoztatást adni 
képesek részére kölcsön formájában biztosítani.  
Ma Magyarország ilyen állapotban van, és az állami szintű kizsákmányolás, az egyedek, az 
állampolgárok szervezeteinek a kifosztása kimerítette a családok, a vállalkozások és a nagyobb 
szervezetek energia tartalékait, változtató képességeit, de a túl sok elvont energia nem halmozódott fel az 
országban, az külföldre ment, a közös javakkal rosszul gazdálkodó elöljárók túlságosan rosszul megértett 
hűbéres szolgáltatásában. Az energia azonban nem vész el, csak helyet cserél, azokhoz megy, akik 
másoknál sikeresebb centralizáló-elosztó politikát folytattak. 
 
A korábban életáramlást kezdő, de a lendületben és a különbségképzésben csökkenő hatásfokú 
szerveződések is feltelnek az életváltozásuk során olyan életenergiával, tudással és 
képességekkel, amelyet az elöregedésüktől már nem tudnak megfelelő hatékonysággal forgatni. 
Az ilyen energia, vagy és hatástöbbletre szert tevők, a befektetők, igyekeznek olyan 
megbízható hitelfelvevőket, felhasználókat, a tudás többletüket, az elért eredményeiket 
megfelelően befogadókat keresni, akiknél ellenőrzött körülmények között jó helyen tudják az 
értékeiket, a korábbi életidőszak felhalmozott változtató eredményét, képességét. 
A hitelt és a változtatóképes energiákat, hatásokat átadók, a természet rendje szerint az 
öregebbek már bizonyítottak, a különbségképzési lehetőségüket kihasználva felhalmoztak, 
többletre tettek szert, de ahhoz, hogy a jó kölcsönhatáscsere történhessen, a befektetések 
felvevőit alaposan meg kell ismerni.  
 
Ahhoz, hogy valaki eredményes hitelfelvevővé válhasson, először kicsiben bizonyítania 
szükséges, hogy rendelkezik olyan ötletekkel, hatásokkal és képességekkel és 
megbízhatósággal, kiszámíthatósággal, amely miatt a hitelre, támogatásra, a lendületek és a 
bizalom átvételére érdemes. A korábban domináns időszakban többletet begyűjtők, vagy ezeket 
az alapokat kezelők, általában jól megválogatják a hitelt felvevő alanyaikat, azokat a 
szervezeteket, amelyek a megítélésük szerint betartják a vállalt szabályokat, a kötelezettségeiket, 
és később hozzák az ígéret szerinti elvárásaikat. Az egymásra találás azonban gyakran nem 
megy könnyen, ehhez segítő információ közvetítők, a cserélendő értékre, hatásokra neutrális, 
nem bűnbe eső angyalok szükségesek. Ehhez a közvetítőknek eltérő értékrendre van szükségük, 
az szükséges, hogy őket ne a hatalom, ne a cserélendő érték, hanem a dicsőség és az 
együttváltozó isteni közösségnek is hasznos közszolgálat, vagy a nagyobb megbecsülés vágya, 
az elismert siker vezérelje. Az életben mindig kitermelődnek ezek a nem anyagi dolgokra vágyó, 
a pénzre és a hatalomvágyra neutrális, mások elismerésére, a tudásuk, szorgalmuk, az értékük és 
a fontosságuk megbecsülésére annál fogékonyabb szerveződések. 
 
A jó hiteligénylőknek, már kicsi energiaszinten elképzelése, nagyobban is megvalósítható ötlete, 
sokaknak jó és eladható hatást keltő megoldási elképzelése van, bizalmat kell építeni, hitet kell 
kelteni, azaz olyannak kell a környezetében élők tudatában alakulnia, akiknek nemcsak 
fejlesztenivaló koncepciójuk, hanem szervezési képességük és kitartásuk is van. A jó 
hiteligénylőnek olyannak kell lennie, akikben a többletekkel rendelkezők megbízhatnak, akinek 
elhihetik az állításait, azaz az ígéreteiben is hitelképesebbé válnak. Ehhez korábbi 
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eredményeket, megbízhatóságot, szakmai tudást és átláthatóságot kell bizonyítaniuk, azaz a 
hitelfelvétel, olyan átvilágítási lehetőséggel kezdődik, amelyben a már e dolgokban 
tapasztaltabbak a kellő átláthatóság mértékéig megvizsgálják a kiválasztott, (vagy csak 
jelentkező) hiteligénylőkből a legalkalmasabbakat, a legmegbízhatóbbakat, a hitelre és a 
támogatásra érdemeseket. Közös új célt csak olyan megbízható szervezeteknek szabad 
hirdetniük, akik nagyobb eséllyel végigviszik az általuk elképzelt, megtervezett változási, 
szervezési programot, akik eljutnak a megnevezett célig, akik képesek magukkal egyre több 
együttáramló, bennük és a közös életprogramban hívő részecskét megfelelő élményekkel és a 
változás megtartásához, az életélményekhez-jutáshoz szükséges hatásokkal folyamatosan ellátni. 
 
A kicsiben sikeresek, a jól vizsgázók, a nagyobb lehetőségek és nagyobb csábítások között is 
megfelelő szimmetriában változók egyre nagyobb lehetőséget kaphatnak, hogy az 
elképzeléseiknek megfelelő szervezetek létrehozására. A fejlődés az isteni fennhatóság, az egyre 
nagyobb felelősséggel járó, mind nagyobb szervezetek felé folytatódik, de csak nagyon kevesen 
nem buknak el a köztes vizsgákon, az élet buktatóin. A lehetőségek szinte végtelenek, csak jó 
elképzelés és koncepció, nagyon nagy hit és kitartás, majd ezt követő következetes 
szorgalom, a cél felé haladás szükséges. A cél felé haladásban azonban sokakban elveszik a 
lényeg, elfelejtődik, hogy miért indultak el, mi volt az eredeti cél, és a közös életáramlásra 
élménykeltő lehetőségeket, egy idő után a saját tartalékaikat feltöltő egyedi harácsolássá, 
magukat a dologra érdemtelenné, a cselekedeteiket inlegítímmé fejlesztik. 
Amikor még kicsi egy szervezet, függőségbe kerül a külső környezettől, amelyben áramlani, 
dolgozni kényszerül. Amikor azonban már nagy a szervezet, sokkal nagyobb belső függőségbe 
kerül, mert a benne élők, az együttváltozók tőle függnek, és ez egyre nagyobb felelősséggel jár. 
 
Az életpiramisban folytonosság található, még akkor is megvan a tér és az idő megfelelő 
kitöltése, amikor átmeneti visszafejlődésben a tér és a szervezettség egy része összeomlik. 
Azonnal más hitelfelvevők, más közbizalmat kapók veszik át a helyüket, és a szervezettség, az 
evolúció bonyolultsága tovább fejlődhet a soha el nem érhető isteni teljesség, egyre tökélesedő 
állapota felé. 
 
A térben áramló bolygónyi, csillagnyi tömeget együttváltozásban és életáramlásban tartani 
képes szervezetek, már nagyon megbízhatóan, kiszámítható folyamatszimmetriában változnak. 
Nap, óra és percnyi pontossággal változnak, nem távolodnak el a megengedettnél jobban a 
kezdeti szimmetriától, a lehetőségeik idősíkjától, az idő rendjétől. A nagy mennyiségű 
részecsketömeget el és együtt tartani képes szervezetek a lehetőségeik szintjén pontosan 
igazodnak egymáshoz, a közös idő és tér rendhez, az élet rendjéhez, és megtartják az élet 
szabályait. Amely szervezetek nagyon hosszú ideig képesek egyenletesen keveredni, a hatásokat 
egymás között megfelelően elosztani, megfelelő arányban fejlődni, azok egyre nagyobb 
bonyolultságig eljuthatnak a szervezett fejlődés sokszintű stációin, egyre nagyobb tömeggel 
együttáramolva fejlődhetnek az isteni szervezettségű állapot felé, amíg csak megtartják az élet 
szabályait, az idők végezetéig lehetőséget kapnak a bennük is folyó, és a környezetükben is 
áramló életváltozás segítésére, a sokféle más szinten megtapasztalására és megtartására. 
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Miért buknak meg periodikusan a tőkésalapú, és a szociális rendszerek? 
 
Az életrendszerek, az időben változó, és a környezetet is változásra késztető rendszerek, hol 
befelé áramlók és centralizálók, a belső életközösséggel jobban törődők, hol kifelé áramlók és 
hatás, energiaszállítók, a környezetnek a korábban elvont energiákat, hatásokat visszaadók. E 
rendszerek energiája az időben korábban változók, felhalmozók energiájából, megtakarításaiból, 
sok idő alatti felhalmozódásaiból származik, és ez kellő alap ahhoz, hogy egyre nagyobb 
élettömeget, időben változni, élményeket szerezni akaró tömeget megfelelő változásban 
tartsanak. Ez a kezdeti hitel minden generációt már kezdetben, a fejlődése elején eladósít, és a 
változása során arra ösztönöz, hogy a jó élet érdekében a szükséges jó és rossz hatást cserélve, 
másokkal is kiélvezze az életet, minél több jó dologban részesedjen az általa szervezett, vezetett 
közösség ez idő alatt. Csakhogy a jó, mint hatás is relatív, és ami jó az egyiknek, a hatást 
kapónak, az nem biztos, hogy jó és önkéntes a hatást vagy energiát leadónak. Fordítva is 
lehetséges, hogy olyannak adunk a neki már terhesen többletben lévő valamely hatásunkból, 
amellyel nem leveszünk terhet a válláról, hanem a már meglévő terheit növeljük, és, vagy 
olyantól veszünk el neki létszükséges hatásokból, akinek ebben éppen hiánya, és nálunk 
nagyobb szükséges van.  
A nem központilag irányított, azaz látszólag felsőbb szinten nem szervezett, csak érzett 
hatáscsere a spontán működése ideje alatt meglepően hatékonyan, érzésalapon működik, de 
amint a szelekcióban eljut a tudatos kiválogatás, a jó és a rossz szétválasztásának a tudatosodó 
állapotáig, az lokális jó elválasztása a rossztól, térben és időben eltérő, túl nagyon differenciált, 
a változásokat ezzel segítő állapotokat hoz létre. Ha a válogatás során a jó a környezetből a saját 
szervezet felé elvonódik, és a szelektált rossz mindig a külső környezet felé továbbítódik, akkor 
miközben a belső mikrovilág egyre jobblét, eredő felé fejlődik, a külső környezet állapota 
lepusztul és elhanyagolttá, a senki földjévé válik. Éppen ezért kell a stafétagondolkodás, az 
időben és a térben az egymásba átérő rendszerek gondos hatásátadása, hogy az egymással 
összeérő szervezetség között ne vesszen el a lényeg, a gyermek, azaz az élet megtartható jó 
állapota. 
 
Ha a szociális gondoskodás, az adás nagyon általánossá válik, a rendszerrel visszaélők, a 
titokban begyűjtők miatt a folyton adók, a szabályokat megtartók elszegényednek, belülről 
kiürülnek, hatásképtelenné válnak, egy idő után kiégnek, kiszáradnak, és miközben a leadott 
hatásaiktól szépen fejlődik a környezet, a belső mikrovilág egyre szegényesebbé, sivárabbá 
válik. Nagyon nehéz a szimmetriát folyamatosan megtartani, a belső és a külső mikrovilág 
viszonyában a fifti - fifti alapot, az egyenlő bánásmódot, elbírálást betartani. Nehéz az 
állandó szimmetriában maradást folyamatosan biztosítani egy állandóan és periodikusan változó 
környezetben, amelyben a hatások kisebb-nagyobb adagokban cserélődnek, és gyakran azonos 
irányban halmozódnak.  
Az abszolút szimmetriában változás gyakorlatilag nem lehetséges, mert ez a változatlansághoz 
és a halálhoz, az életáramlás megszűnéséhez vezetne. Az életbuborékokként ismert, 
együttáramló, de nem egyformán fejlődő, keveredő részecskeszervezetek, valójában az egyik 
náluk nagyobb nyomású, nagyobb tömegű tértől a másik nagyobb életnyomásúvá váló, őket 
ismét eltaszító közösségek között áramolnak, fejlődnek, csak a lendületet megfékező, kellő 
azonosságú térrészek állíthatják meg, vagy terelhetik el őket. Mivel azonban addigra más túl sok 
más érdeket sértenek, a szimmetriánál továbblendülőket eltávolító, kitaszító életnyomás megnő, 
és ismét el kell hagyniuk az érzelmi állapotában megváltozó nagyobb részecskeközösségek 
életbuborékjait. Ez Szinbád és a bolygó hollandi, valamint a hazátlanná váló szervezetek sorsa. 
 
Csak időbeli váltószimmetria tartható meg, amikor az egyik túlkapást felismerve egy másik 
túlhatással ellensúlyozzuk a korábban rosszabb élethelyzetbe kerülőket, a jogosulatlanul előnybe 
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kerülők túl sok lehetőségeiből kártalanítva őket. Ilyenkor azonban mindig új sérelmeket 
hozunk létre, a jelen időben nincs igazság, csak az idő hosszabb rendjében állnak helyre a 
dolgok, de éppen az tartja fenn a változást, hogy a kártalanítást, miként a kölcsönök 
visszafizetését is, mindig mások, az utódok kapják. Lásd a magyar rendszerváltozás sikertelen 
56-os kárpótlási megoldását. A jelenben élők, a dologról nem tehetők fizették meg a 
kárpótoltakat, de nem azok, akik annak idején az elvett javakból másokkal szemben 
törvénytelen előnyökhöz jutottak. A korábban megsérült igazság helyrehozása, az 
igazságosztás, ha rosszul sikerül, új igazságtalanságot szül. 
 
Az élet egyik sajátossága, hogy a hozzá azonossági eredőben közelebb kerülőknek, a vele 
nagyobb azonosságúak felé kivételez, szubjektív, számukra többet ad, amit a saját tartalék 
hiányában csak a közös alapból tud csak elvenni. Ritkán értelmezett az a szubjektív adás, amely 
megérteti, hogy aki bárkinek ellenszolgáltatás nélkül, vagy kevesebb ellenérték nélkül a 
közösből ad, az, mivel az érdemteleneknek többet ad a járandóságuknál, ezzel becsapja a saját 
belső, vagy a külső, az őt az adott posztra felemelő, megbízó részecske közösséget, és ezzel 
azonnal illegitimmé válik e cselekedete. Nem lehet úgy másoknak a közösből eltérő mércével 
adni, hogy eközben az adó ne károsítsa meg a közös alapot-létrehozókat, a tartalékokat-
összeadókat, kitermelőket. Minél többet ad az élet az erre érdemteleneknek, az és a jogtalanul 
adó is egyre jobban eladósodik a kapásra érdemesebbeknek, az élet és együttváltozás szabályait 
jobban megtartóknak. Ez a karma törvénye. 
 
A közösség rossz gazda, mert amely jószág a közössé, annak hamarosan lába kel, vagy éhen 
veszik, hiszen mindenki a közös jószágtól csak a hasznot várja. Amikor etetni kell gondozni, 
akkor a gazdák éppen nem érnek rá, meghagyják a dolog lehetőségét másoknak. Csak hogy a 
közös lónak túrós a háta, tartja jogosan a közmondás. 
A magántulajdonba adott lehetőség, vagyon, tőke, jobb gazdához kerül, mert a felelően érdekelt 
szervező nélküli közösség nem jó gazda, nem tud a látható közeliek és a nem látható éppen 
távolabbiak között egyenlő mércével bánni, adni. A közösségi irányítás, a szociális jellegű 
együttfejlődés alatt, a köz egy darabig szépen fejlődik, de az egyén, ha nem kellően becsülik 
meg, és a többiek visszajelzett megbecsülésével nem erősítik meg a leadott jó hatásait, a 
hajtóerőben, a közös dolgok továbbvitelében érdektelenné válik. Ez az egyenlőtlen adás, a 
sikertelen hatáscsere, amikor már azt érzi, hogy többet adott, és érdemben ennél kevesebbet 
kapott, a közösség felé a további energia és a hatás leadásában érdektelenné teszi, és a rábízott 
javak szubjektív elosztása miatt szimmetriahiányos élethelyzetben taszítja. Nem tudni, hogy 
melyik az ok és melyik a következmény, de a közösségi változásban azok, akiknek rosszabb lesz 
a sorsa, mindig támadják, megkérdőjelezik a közszereplők legalitását, a köz érdekében tett 
egyenlő bánásmódot, amellyel, idővel a valóban jó szándékkal változtatókat is tönkreteszik.  
Lásd a Meggyesi Miniszterelnök érzelmi, lelki tönkremenését a kormányfői lélekmegrokkanás után. 
 
Amikor egy szervezet, egy város vagy egy ország gazdátlanná válik, a sokaság között 
szétosztódó, elharácsolt javaik miatt a részek egy ideig jobban fejlődnek, de eközben elsorvad és 
lemarad az egész együttfejlődése. A sokaság spontán jólétének az ára, következménye a 
szervezett közösségek többségének az elszegényedése, a bolgáriasodás, amikor először feltelnek 
az otthonok, de kiürülnek a boltok, majd az otthonok is, és a közös érdektelen hatáscsere nem a 
látható felszínen zajlik. Ilyenkor az élet könnyen átvált a túlszocializált, gazdátlan szervezeti 
állapotából, a túlirányított, de felszabadított, a szabad kereskedelem tőkeforgást jobban segítő 
állapotába. A tőkealapú társadalomfejlődés a sokféleség szabad virágzása, azonban a fékezetlen 
túl nagy versenyre gerjesztése miatt, árat felverő, a terméket istenítő, de a termelőt 
lealacsonyító. Az ilyen gazdaság egymás ellen és szervezetlenül vásárol, és csak a saját 
szervezettségére, legfeljebb az általa ismert, látott konkurenciára figyelve ad el. Ez miatt az 
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előbb sikeres fellendüléseket létrehozó tőkeforgás alapú versenygazdaság, olyan egyre erősebb 
fékezetlen versenybe kényszeríti a gazdaságot, hogy a profit alapú hajtóerő a pénz becsülete 
rendszeresen leértékelődik, majd elvész. Az érdekeltség fenntartása ezen ideológiai rendszerben 
is mindig átesik a ló túlsó oldalára.  
A kezdetben jó vezetőket egyre kiemeltebben, egyre halmozottabban, egyre több forrásból 
támogató rendszerek gyakran esnek abba a hibába, hogy a valami divatos tevékenységben a 
jóknak leadott személyi teljesítménynél jóval többet adnak, egy-egy kezdetben még jó 
vezetőnek, az általa valóban leadott teljesítmény többszörösét fizetik ki. Márpedig a közösen 
megtermelt, létrehozott értékből, ha egyeseknek többet fizetnek, mint amennyivel hozzájárultak 
a közös eredményhez, ezt csak azon az áron tehetik, ha másoknak, akik többel járultak hozzá az 
eredményhez, a létrehozott értéknél kevesebbel fizetik ki. Ez a rossz differenciálás minden 
szervezett rendszerben megbosszulja magát, elégedetlenséget és nemlineáris evolúciót vált ki. 
Miként ez a rossz differenciálás vezetett a rabszolgák, a jobbágyok és a parasztfelkelésekhez, de 
későbbiekben a munkásmozgalmakat is azonos indulatok gerjesztették. Mindegy, hogy mely 
korban van a tényleges termelő, ha az elveszti a motivációját, az együttműködő készségét, az 
együttműködésben az érdekeltségét, az érdektelenné válás az eredmény negatívba fordulását 
váltja ki. A gazdaságok elromlása, a veszteségessé válás kifejlődése szoros kapcsolatban van a 
dolgozók érdekeltségének a fenntartásával. Ha leértékelődik a létrehozó erő, a tehetség, a 
szorgalom, a valódi tudás valami máshoz, ügyeskedéshez, bőbeszédhez, helyezkedéshez képest, 
akkor az átlagosan maradó elszámoló eszköz, a pénzhez képest a sok termelő az inflációval 
alulértékeltté, a nem termelők pedig felülértékeltét válnak. Mivel az elszámoló eszköz 
azonossága, időben távolodva a még sikeres elosztás és a jó együttműködés kezdetétől egyre 
hígul, ezért azonos létrehozott hozzáadott értékhez, munkaértékhez egyre hígabb, egyre 
kevesebbet érő elszámoló érték kapcsolódik, és bár számszerűleg lehet, hogy növekszik, de nem 
olyan arányban, mint amilyen értékben a munka becsülete elveszik. Míg azonban az élet 
szabályait jobban megtartó többség rendszeresen kevesebbet kap az általa létrehozott értéknél, a 
mind érdemtelenné, inlegítímmé váló nem termelők az elszámoló eszköznél, a pénz reálérték 
vesztésnél mindig többet kanak, ezért az ő gazdasági lehetőségük, a dominanciájuk aránytalanul 
a többséggel ellentétes irányba változik. Ha felmerül a kérdés, hogy miből veszi az élet az 
energiát, miből termelődik az energia, amely működésben tartja a rendszert, csak egy válasz 
lehet, hogy ez az ára az életváltozásnak. Ha a többségtől elvont energia nem kerülne vissza a 
gazdaságba, ha elvonódik, ha külföldre menekül, vagy offsore cégekben mosakszik, a helyi 
gazdaság számára elvész, és az életnyomás csökken, ezért az életáramlás iramát egyre jobban 
kell fokozni. Márpedig a rendezettség növelésére fordított energiánál a közösségéből többet 
visszaadó rendszerek, szükségszerűen eladósodnak azoknak, akiknek elvonva a többletét, 
másokat kiemelten javadalmaznak. Minél több az érdemtelen juttatás, a vezetőknek adott, a 
kizsákmányolásra ösztönző prémium, annál kevesebbet kapnak azok, akik a tényleges 
rendezettséget növelik. Miközben a vezetők és a már túl jó pozíciókba segítettek 
meggazdagodnak, sok változtatóképes energiára tesznek szert, a valódi termelők, az elektronok 
hozzájuk képest aránytalanul elszegényednek. Miközben a tőkés piac folyton emeli a tétet, és 
látszólag számszerűleg egyre magasabbnak látszó fizetéseket produkál, valójában egyre kisebb 
vásárlóerőt ad vissza az erejüket a juttatásokon felüli mértékben a közös változáshoz 
biztosítóknak.  
A pénzforgásra alapuló anyagias gazdaságszerkezetben, egy kezdetben még kicsi folytonossági 
résből, egy ellentétes irányú folyamatban egyre nagyobb szakadék fejlődik ki, amelynek a 
partfalai, az ellentétes érdekek mentén egyre távolodnak egymástól. Miként az élőrendszerben 
megszakadó folytonosság esetén, a kialakuló résben a szakadék alfajai, fogyasztói és 
fogyasztottjai két irányba szélesedve, fejlődve az érdekeikben egyre távolabb kerülnek 
egymástól, ezzel azonban egyre közelebb kerülnek egy másik, eltérőbb fejlettségű faj, alfajjal 
való kölcsönható képesebb állapothoz. Miként az agrárolló, amikor ellenkező irányú elvárások 
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felé fejlődik, a rossz irányba fejlődő gazdaságokban is kialakul az elosztás első zavarakor egy 
kezdeti rés, amely később egyre szélesedik, és a folytonosság megtartásában ez idővel 
áthidalhatatlan szakadékká válhat. A fejlődés során két ellentétes érdeket, a fogyasztás és a 
termelés érdekét kellene egyensúlyban tartani a fizetőképesség és a foglalkoztatottság ellenkező 
irányba fejlődő érdekeivel. A termelésből hajszolt profit folyamatos növelési érdeke, azonban a 
minőségi termelés, a fejlődés leállásakor egyre nagyobb mennyiségi túltermelés felé kényszerít, 
amely ellentétes fejlődési irány felé halad, mint a fogyasztás valódi (reális) lehetősége. A 
tömegtermelés felé fejlődés során az emberi munkaerőt egyre jobban kiszorítja a csak előállítási 
és energia igényt támasztó ionos anyagoknak a változásba bevont gépek és az eszközök mind 
szélesebb választéka. Csakhogy a termelés elsősorban emberi fogyasztásra készül, és ha az 
ember, mint termelő egység, szervezet, mind jobban kiszorul a létrehozó, és fizetést, ezzel a 
családjának is megélhetést biztosító folyamatból. Mivel a rossz irányú fejlődésben az 
emberi termelő egységek, szervezetek a létrehozók, és ezzel ezért javadalmat kapók aránya 
egyre csökken, ezzel lényegében a fizetőképes réteg, a fogyasztó réteg is csökken. Ha a két 
ellentétes irányú, hatású folyamat tartóssá válik, a termelői- fogyasztói szakadék, a vásárlóerő 
képesség egyre csökken a létrehozott és eladni kívánt termékek érték, vagy és tömegarányához 
képest. Ez elkerülhetetlenül túltermelési válsághoz vezet. Mivel a melegfúziós eredőjű 
szervezetekben a termelés és a kereskedelem összehangolása a fogyasztással globális szinten 
nem megoldott, ezért az egymástól többnyire függetlenül, az életet szervezők által a túl gyors 
változás miatt nem eléggé átlátottan azonos célpiacra termelő vállalatok az életfelszín egészén 
ontják a túl gyorsan elöregedő, mesterséges haláll beépítésével is gyorsabb forgásra késztetet, de 
sokszor már a raktáron állás közben elöregedő, elavuló termékeiket. Az összehangolatlan, 
globálisan szervezetlen túltermelés, az árrésben érdekelt kereskedelem, egyre nagyobb raktári, 
tárolási igényű eladatlan készleteket halmoz fel, amely növeli a dolog költségeit, egyre jobban 
szűkül az az árrés, amit nyereségként, vagy később önköltségként realizálni lehet. Idővel 
szükségszerű visszaesések keletkeznek az eladásban, amely mind rapszodikusabbá válik, ez 
pedig szélsőséges forgalomváltozáshoz, és a termelési folyamatok beragadásához vezet. Ha 
pedig az eladatlan készletek, a fogyasztáshoz képesti túltermelés miatt le kell állnia a gyáraknak, 
mint az Opelnek, és ez miatt nem megy a termelés, akkor megszűnik a körfolyamat és a fejlődés 
lehetősége. A túltermelés és a túlkínálat miatt csökkenő árak, valójában a csökkenő, majd 
negatívvá váló eredmény megakadályozzák az új és valóban korszerű termékek kifejlődését. 
Ilyenkor a fejlődés előbb csak visszaesik, majd megtorpan, torlódás alakul ki, és vagy vegyes 
egyre nagyobb gyártó szervezetek, konszernek alakulnak ki, amelyek a párkapcsolat során közös 
jó irányokra találhatnak, ezek a jó szervezeti lélek által megmutatott irányba fejlődve a túlélők 
táborába kerülnek, vagy a differenciálódásban lendületvesztés közben ki kristályozódnak a 
másoktól eltérő különbségek, a továbbfejlődés lehetőségei. Ha a torlódásban nem alakulnak ki 
kellő különbségek, akkor az ilyen szervezetek megrekednek, a magas impulzus sűrűségű, 
izotróppá váló környezetben vagy elhalnak és lebomlanak, és az anyagi részecskéik a túlélőket 
fogják segíteni. A lendületet vesztők vagy gyorsan fejleszteni kezdenek, vagy vásárolni és 
alkalmazni kezdik a más környezetben kifejlődtek ötleteit, eljárásait, vagy csak lemásolják 
inlegítim módon, de ha bármilyen célra vezető módszerrel nem tudnak új kellő különbséget 
(fejlettségi előnyt) létrehozni, az ilyen szervezetek hamar az enyészet részévé válhatnak. 
A két folyamat akkor maradhatna szimmetriában, ha a termelés növekedését nem túl nagy idő és 
mennyiség eltolódással, folyamatosan követné a fogyasztás növekedése, az igények növekedése. 
Azonban az igények állandóan, a helyi fizetőképességek és a lokális telítődés közben változnak, 
és mivel a termelésből kiesők száma növekszik, azért a valódi általános közszükségleti cikkeket 
fogyasztók aránya csökken. A fogyasztás, az árrés és a haszon csökkenése ellentétes irányú 
fejlődés, az egyre gyorsabb és egyre nagyobb tömeget, különbséget, profitot létrehozó 
akaratnak, folyamatnak, ezért a valódi lehetőségek hiányában a kezdeti kicsi rés egyre nagyobb 
szakadékká fejlődik. A Világkereskedelmi Központban, már a szeptemberi események előtt tiszta volt 
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a kép, hogy az ellentétes irányú folyamat hová vezet. A terroristákat nemcsak hagyták, hanem 
elképzelhető, hogy serkentették a lehetőségek biztosításával a nyomok eltűntetésére, a gazdasági krahh 
késleltetésére. Morffy szerint azonban, ami bekövetkezhet, az nagy eséllyel be is következik, márpedig 
az egymással ellentétes irányba fejlődő gazdasági szakadék egyre szélesebbé vált. Nagy eséllyel 
először leállnak a nagyon favorizált, segített termelők, majd röviddel utána a beszállítóik, ezt 
követően a kereskedelem kerül csődközeli állapotba. Ez sokaknak rontja a megélhetési esélyét, a 
költekezés lehetőségét, ezért később kihat az utazásra, a turizmusra, amitől felborulnak sokak 
gazdasági és befektetési elképzelései. Ez pedig felborítja a pénzpiac, a bankvilág, majd a tőzsde 
már régóta ingatag egyensúlyát, és az általános gazdasági válság, kiterjedhet az egymással ezer 
szálon függőségben lévő teljes rendszerre. Most jelenik meg a párhuzamos fejlődés előnye, a 
tartalék megoldások előnye. Az izotrópabb környezetben kevésbé segített, ezért kevésbé 
függőségben lévő, e rendszertől függetlenebb gazdaságok kimaradhatnak az általános 
inflációból, sőt, az ilyen környezetben is működőképes vállalkozások, szervezetek 
felértékelődnek, a kieső szolgáltatók feladatait a maradóknak kell átvenni, ellátni. Ha jó 
Moetrius gazdasági érzésrendje, akkor a termelési és kereskedelmi, szolgáltatási láncból kieső 
favorizáltabba számának a növekedésével arányosan, az általános leértékelődés ellenére nő a 
megmaradók ázsiója, forgalma. A második világháború utáni Magyar eszmélés során ez vezetett a 
kulákozáshoz, a gazdasági elvonás fekete diktatúrájához. Az összeomló gazdaságban leállt a termelés, de 
a termelőképességüket megőrizni képes önellátó, komplex gazdák, és jól megszervezett termelő 
rendszereik, e bomló környezetben is képessé váltak a termelésüket megtartani, amelyben ésszerűen 
adódott a növekvő kereslet miatt az áremelés lehetősége. Természetes volt, hogy a csökkenő termelés és 
a növekvő fogyasztás állapotában, kihasználták a kereslet növekedését, amely önmagától is felhajtotta az 
árakat. A már rossz szervezettségű kormánytagoknak csak meg kellett nevezni a rossz élet hamis okát, 
elég volt a kulákoknak nevezett jó gazdálkodókra, és az akkor is lopásból élő kisebbségekre uszítani a 
népet, hogy miattuk vagytok nincstelen szegények. A NÉP hiszékeny. 
Hibás szemlélet a pénzvilág és a gazdaság, a bankok megmentése. Egyre több közpénzt kell a 
már így is elszegényedett közintézményektől, a vállalatoktól, a már teljesen eladósodott 
lakosságtól elvonni, többet, mint azok kitermelési lehetőségei, ezért a maradék termelő, a 
megélhetést biztosító ágazatok is felbomlanak. Minél többet vonnak el a valódi termelőktől a 
nem termelők, az eltartandók, a bankok, a fedezet nélküli szociális rendszer fenntartására, annál 
jobban csökken az érdekeltség, a valódi rendezettséget növelő munka pénzügyi megbecsülése. 
 
A gazdasági válság mindaddig mélyülni fog, amíg a szociális jellegű, ellenszolgáltatás 
nélkül adott támogatások, folyamatosan leértékelik a valódi teljesítményeket. Az a 
szervezet, államrendszer, kormány, amely folyamatosan támogatja a nem termelőket a 
termelők által létrehozott, azoktól elvont értékekből, az egyre jobban degradálja, leértékeli 
a rendezettséget növelő teljesítményt. Ez általános érdektelenséget, majd leállást vált ki, és 
végül addig növeli a feszültséget, az ellentétet, amíg gyökeres fordulatot nem kényszerít ki. A 
foglalkoztatóktól, a termelőktől elvonás a termelés élénkítése, fejlesztése helyett nem 
elhalasztja, hanem sietteti a véget, a szervezettség és a rendezettség összeomlását. 
Minden olyan, a közadóztatásba kerülő elvonás, amely a nem termelő ágazatokat támogatja a 
termelők által létrehozott elvonásokból, a tervezett fejlődés, a valódi fordulat ellen hat. A 
Fidesznek igaza van a gazdaságélénkítő elképzeléssel, csak valószínűen még nem számol a 
nemzetközi függéssel, nem ismeri, hogy mennyi szálon kötődik az összeomló nyugathoz a 
függőségbe került, a saját termelését felszámoló gazdaságunk. Márpedig minden szervezet, 
amely leáll a számára és a részecskéi számára létfontosságú közszükségleti cikkek, dolgok, 
szolgáltatások termelésével, az önellátó lehetőségét, a függetlenségét függőségre, behozatalra 
cseréli, az csak addig tud életben maradni, amíg a megszokott csatornákon, az életfolyamatot 
fenntartó dolgok folyamatosan pótlódnak. Ha azonban a beszállítók észlelik a kialakult Kulák 
helyzetet, a beszállítói monopólium kialakulását, a vevők a vásárlók függőségbe kerülését, 
hamarosan élni kezdenek a lehetőséggel, és minden olyan dolgot, amelynél a hazai termelés és 
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az ellentétező import leállt, a saját csatornáikon és extra magas árréssel szállítanak be. Igaz, 
hogy a szélesebb alapra támaszkodó élelmiszer, és közszükségleti cikkek piacán, a magas 
versenyhelyzet miatt az árak folyamatosan csökkennek, de a mind silányabb, sokszor 
megadóztatott árú így is kiveszi a családok zsebéből a létfenntartás adóit. Miközben az 
alapellátásra figyeltünk, és a mezőgazdasági, élelmiszertermelők, - egyéb lehetőség híján, az 
önköltség alatt kénytelenek eladni a termékeiket, - szinte észre sem vettük, hogy a valódi 
monopol lehetőségeket biztosító gazdasági szektorok kikerültek a kormány befolyása alól. A 
gáz és a kőolaj import és elosztás, a széntermelés feloszlatása, az elektromos áram termelése, 
most pedig a vízre tenyerelés olyan monopol függőségeket fejlesztett ki, amelyeket a végsőkig 
kizsigerelt lakosság már nem tud elkerülni. A lakosság jövedelmi viszonyára, és a fizetőképes 
lehetőségére nem figyelő elvonások, már olyan nagy mértékűek, hogy e szolgáltatásoktól már 
függőségbe kerültek, nem tudnak áram, gáz, víz, telefon, autó és közlekedés nélkül élni, nem 
tudnak a kialakult szokásukról, a fogyasztásukról lemondani. A monopolhelyzetbe került 
közszolgáltatók, az útépítők és a már a kormány által sem fékezhető főbb hűbéresek, a 
biztosítók és a bankok pedig folyamatosan emelik az árakat, becsapják a kormányt, a lakosságot, 
akkor és sok pénzét, nagyon drágán építenek, fejlesztenek, szolgáltatnak, amikor arra nem lenne 
valódi szükség. Miközben hatalmasnak látszó pénzek mennek ki a látszatköltségekre, a 
lakosságtól duplán visszaveszik, aki már régen nem tudja, hogy melyik számláját fizesse ki, és 
melyik helyett vegyen inkább élelmiszert. A törvény és a jogrendszer romokban hever, a bankok 
két lábbal taposva a jogrendszerünk hídszélességű, már éppen-csak áthidalható szakadékain, 
egyre gátlástalanabb oroszlánszerződésekre kényszerítik a kétségbe esésükben hitelfelvételére 
kényszerülőket. Az összeomlás előtt a törvény ágazat főbb ágai hatóképtelenné válnak, egymás 
után elromlanak, és a rendőrség tehetetlenségét a jogalkotás és a jogszolgálat tehetetlensége, 
eredeti célnak nem megfelelő inlegitímmá válása tetőzi. Ráadásul a végsőket rugó rossz, szociál 
jellegű kormány, egyre jobban rátenyerel a lakosságnál lévő vagyonra, sok évtized alatt a 
lakossághoz került vagyont, dolgokat kezdi visszavenni, egyre jobban megadóztatni, a hazai 
szervezeteket a saját környezetükben függőségbe, a lakásaik elvonásával bérletbe, majd 
földönfutóvá kényszeríti. A biztosítók, a Bíróságok már kényük, kedvük szerint értelmezik, a 
haszonlesők szájízére jó ideje elferdített átalakított jogszabályokat. Miként az életben, minden jó 
jogszabálynak van egy ellentétesen is értelmezhető párja, és mindig az nyer a jogi vitában, 
akinek több pénze jut a szócsűrés-csavaráshoz jobban értő ügyvédre. A kormány, már 
gátlástalanul megadóztat mindent a saját túlélése érdekében, ami még él és mozog, amiből még 
elvonható valami. Ez a rendszer, amelyben élünk súlyos beteg, a folytonossága és az istennel 
való kapcsolata már régen megszakadt, már éppen-csak vegetál, az összeomlás előtt az 
utolsókat rúgja azokba, akik létrehozták, akik eddig etették, gondozták, fenntartották. 
Ez azonban a rossz felé fejlődő valóságnak csak az egyik arca, csak az a kép, amelyre most a 
kelleténél jobban és többen figyelünk. A régi elhaló gazdaság romjain, - ha hagyják-, már 
fejlődik az önellátóbb, és a környezeti kereskedelembe is bekapcsolódni képes új gazdaság, és a 
lehet másképpen is élni eszmére alapuló ideológia. 
 
Az ősi minta adott. Az Istenbe vetet bizalom egyenlő az egymásba vetett bizalommal, tehát 
növelni kell a bizalmat egymásban, és a bizalomsegítő intézkedéseket előrehozni, a hitetlenséget 
erősítő intézkedésekkel szemben. A lehet másképpen is élni eszmét hirdetők, most még 
látszólag külön, - külön hirdetik az általuk felismert összefüggéseket, az Isteni tér és a változás 
univerzális szabályait. A túl sokféle és egymásnak ellentmondó, az együttműködést 
túlszabályozó szabályrendszert, Morffy elgondolása szerint a még működőképes állapotig le kell 
bontani, és innen felépíteni egy sokkal nagyobb szimmetriában álló másikat. Talán kezdjük 
ismét az életszabályok alapjával, az együttélést segítő legegyszerűbb Tízparancsolattal. 
A szervezettség csak akkor előny az egyedül lévő termelés, működéshez képest, ha a közös 
rendszerben együttműködők egymásra épülő hatásai nem lerontják, hanem kijavítják 
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egymás hibáit. Az egymás és a kölcsönös ellenőrzés célja a kezekből kikerülő minőség, az 
elérhető hatások javítása, a bonyolultság továbbnövelése csak egyre kevesebb hibával 
létrehozott, mind tökéletesebb dolgok felé haladhat. Ha erre nem képes az emberi réteg, vagy 
együttműködő csoport, akkor a már rossz hatásfokú együttműködéseket, szervezeteket le kell 
bontani, az egymással együttműködni nem képeseket el kell egymástól választani. Olyan 
nagyobb azonosságú részeket, egymással sikeresebb együttműködésre képes szerveződéseket 
kell hagyni ismét létrejönni, amelyben a résztvevők nemcsak nagyobb azonosságúak, hanem 
pontosabban érzik és félszavakból megértik egymást. Jelenleg a Bábel szindrómájában 
szenved az emberiség, amely a rossz szervezettség betegsége, zavara.  
 
A káosz az emberiség tudatában a Bábel zavarához kötődik, amikor szintén olyan nagy volt a 
szegénység, hogy távoli vidékekről egyes dolgokat eltérően értelmező dolgozók jöttek össze az 
élet még fizetőképes felszínén, centrumaiban, de az együttműködés zavara, a túl sokféleség 
egymást már meg nem értése, egymást nem érzése, a túl nagy másság miatt megakadályozta a 
valódi eredmény kialakulását. A rendezettség növelése helyett, csak az energia fogyott, a 
feszültség és haszontalan hőenergia keltődött. Ma ismét Bábeli időket élünk, az élet felszíne 
káoszban van, és ellentétes értelmezéstől, ellentétes cselekvési rendben, a meg nem értés és a 
bizalomhiány miatt bomlik az emberi társadalom. 
 
Az ember fél a változástól, de még jobban fél az élet a bizonytalanságtól, a kiszámíthatatlan 
állapotoktól. Ha már olyan bizonytalan az életünk, amitől mindennél jobban félünk, akkor eljött 
az ideje a változásnak, az emberi, isteni beavatkozásnak. Az élőrétegünkhöz képest itt ragadt, itt 
felejtett túlfejletteket segíteni kell, hogy az általuk keresett Kánaánt a másságnak megfelelően 
érdekes életteret megleljék. Egy élőrendszer mindaddig nem tud megfiatalodni, amíg túl sok a 
túlfejlett, az életteret foglaló, telítő, a régi, már csak nekik jó rendet erőszakkal, mesterségesen, 
vagy dominanciával fenntartó öreg a szervezetben. Ideje a változásnak, a paradigmaváltásnak. 
Az utód generáció csak akkor fog megfelelően megokosodni, ha azok az elődök, akik a végtelen 
tudást ismerő részecskéket, a tudás részleletit magukban birtokolják, elengedik végre e 
szabadulni akaró, de egymástól, a kialakult függőség miatt már nem tudó réteget. Az okos és a 
jóérzésű, másokat segíteni, tanítani kész részecskéink felszabadítása, lehetővé teszi a kellő 
azonosságú fiatalabb szervezetek belsejébe az áttelepülést, az utódaink megokosodását, eddig 
csak általunk ismert, és újabb összefüggések kifejlődését. 
 
Ha eljön az idő, sokaknak menni kell, márpedig az idő eljött! Eddig túlvédett környezetben 
változó pihent, új lendületre kapó erők kerülhetnek ki az izotóp környezetbe, míg a már sokat 
megismerő, de a fizikai hatásokban kifáradt bölcsebbé váltak, az univerzális tudást kapó 
komplex részecskék, végre az izotróp térrész viharából bekerülhetnek a többszörösen védett 
szervezett, megfiatalodó életterek belsejébe. Innen már rövid az út az információt tároló 
megpihenésig, a korábban domináns vezetők, utód és rokoni szervezetekbe információs 
tanácsadóként történő visszavonulásáig. Miközben a fiatalokba áttelepülnek az életváltozás 
dolgaiból sokat ismerő komplex részecske tanácsadók, e szervezetek fiataljai is tanulnak, és az 
utódszervezetek is elindulhatnak a tudatfejlődés, a Tao útján. 
 
 
 
 
 
 
Ha elpattan az élet egyik húrja, egy határfelület, akkor a nagyobb életnyomású térből többen 
átjutnak a külsőbb kisebbe. Ilyenkor megnő a keveredés gyorsasága és a rétegbeli különbség. 
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Amikor egy rétegben, a valami eltérő dolgokban, hatásokban fejlettebbek másban fejlettebb 
eltérő rétegbeliekkel összekeverednek, megnő a különbségképzés, a differenciálás további 
lehetősége. Érthetően az egyik féle fejlettségűek tapasztalatlanabbak a más irányú fejlődés 
dolgaiban, ezért jobban kihasználhatók, a különbségeik fokozhatók, ugyanakkor a közös eredő 
irányába ható fejlődés újabb futama elkezdődik. Ha hirtelen túl nagyra emelkedik a másság, 
akkor a túlfejlettek lebontásából, vagy alulfejlettekkel párba kapcsolásával csökkenteni lehet a 
túl nagy különbséget, míg az egymáshoz képest nagyon mások egy közös térbe 
összeeresztésével, összekeverésével lehet a túl kevés különbséget fokozni. 
 
Amikor a különbség nagyon naggyá válik, az egymástól nagyon elfejlődők között szakításra 
kerül sor. A szélsőséges körülmények között is életképesek, szervezettek és együttműködve 
maradók, a kellő életrugalmassággal, vitalitással rendelkezők a megmaradók, az utódok, míg a 
fejlettségükhöz, a felfogó képességükhöz képest a túl gyors változást megérteni nem képesek az 
adott szervezettségből, élőrétegből, szervezetből a lebomlók, a visszafejlődők, a nekik túlfejlett 
szervezettségből kiválók.  
A harmadik réteg, akit akár centralizált apa rétegként is pozícionálhatunk, a túlfejlődők rétege, a 
túl gyorsan megértők, a túl gyorsan reagálók, rendszerint a befelé fejlődők, akik valamiben 
okos, specializálódott részecskékben az adott tér térfogatához képest dúsak. Aki azonos térben 
több, hatóképesebb, nem egymás ellen ható részecskével rendelkezik, az jó szervezettség esetén, 
gyorsabb, okosabb, jobb problémamegoldó másoknál. A centralizáló, túlnépesedő, a változásban 
túl sűrűvé váló állapotból idővel szükségszerűen melegfúziós közösség, túl gyorsan változó, 
elnőiesedő, kitáguló, a környezetnek változtatóképes részecskéket adó szervezetté fejlődik. Az 
átlagos térrészben a leglassabb az élet, a legjobb a szervezetség a még érdekes élethez képest, de 
kifelé, és befelé is nő a tér izotrópiája, a külső környezetekből a fejlettebb rétegekbe 
folyamatosan beáramlók miatt a mind gyorsabb változása, a mind kisebb azonossága. 
Az ilyen melegfúziós irányba, állapotba fejlődő szervezetnek nemcsak a változás sűrűsége nő, 
hanem a probléma felismerő, megoldó, elhárító képessége is, de idővel csökken a lendülete, és 
romlik a gazdaságossága, ezért szükségszerűen az energiavesztő, gazdaságtalan, tartósan fenn 
nem tartható állapot felé fejlődnek. E harmadik állapotra jutó réteg továbbfejlődési lehetősége, 
az élet szimmetriájaként, ha korábban sokat begyűjtött a szervezetébe, a szervezettségébe, akkor 
ennek megfelelően később sokat visszaadóvá, a környezet energia és tudásadójává, nevelőjévé 
válik. Az előbb információs szinten adakozó, tanító szervezetek később egyre több részecskét 
leadóvá, átadóvá válnak, ezért a belső sűrűségük az általuk kitöltött tér térfogatához képest 
csökken. 
 
Az élet egyik szelekciós lehetősége, hogy a közös élettérből kiválogatja, és egymással társítja a 
valamely dologban, képességben, együttműködésben a legjobbakat, ez hatékony és az átlagos 
környezetből kiemelkedő gyorsabban fejlődő centralizált szerveződéseket hoz létre. Ennek a 
szimmetriájaként a környezetben egyre kisebb hatóképességű, egyre rosszabb eredőjű, egyre 
gyengébb képességű egyedek maradnak, szaporodnak fel, ezért ugyanazon időbeli folyamatban 
a tér más részében ilyenné, alulképzetté, rosszá válik a jó hatásoktól jó szervezetektől 
megfosztott környezet, emiatt az élet minősége, a környezetben le és elromlik.  
Ha egyes centrumokban, szervezetekben javul az élet minősége, de közben a környezet 
minősége elromlik, akkor azt hihetnénk, hogy az élet minősége globálisabb térrészben, azonos 
eredőben marad. Ez azonban nem igaz, mert miközben keveseknek egyre jobbá válik az 
élet, sokaknak válik egyre rosszabbá, a romló környezetet egyre nehezebben viselhetővé, 
ezért idővel, töréssel, zúzással, tombolással vagy csak falfirkálással vezetik le a másféle 
tehetséget éppen el nem ismerők felgyülemlő feszültségét. Ez növeli a differenciát, az 
életszínvonal és az életlehetőség, az életminőség különbségét, amely mellett azonban az élet 
egész eredője, a szervezettség eredője folyamatosan egyre rosszabbá válik. A dolog az egyre 
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nagyobb érdektelenség, a közöny, és a türelem elfogyása felé fejlődik. Mivel az Isteni 
szervezettség eredője ilyenkor lokálisan csökken, az élet többsége visszafejlődik, és az egész 
sikeresebb továbbfejlődéséhez, vagy a fejlettség szerint elkülönített életpiramisba, finomabban 
elkülönített rétegekbe épülés, vagy nagyobb keveredés szükséges. Ilyenkor a túlfejletteket, és az 
alulfejlett társaikat el kell különíteni az átlagosaktól, és vagy egymást kiegészítő, együtt 
átlagosabb eredőjű párokba kapcsolni. Ekkor, sikeres azonosság növelés, és együttfejlődés 
esetén, közös teherviselés és amorf jellegű, nagyobb azonosságú szervezeti rétegrend alakul ki. 
A rétegeken belül ez esetben is kialakulhat a nem túl nagy különbséget eredményező, az élet 
terheit sikeresebben együttviselő amorf állapot. Túl nagy rétegfeszültség kialakulása esetén, a 
már egymáshoz képest nagyon más, együttműködésre képtelenné váltakat fejlettség szerint 
egymástól kellőképpen elszigetelt ionos életpiramisba, rétegekbe kell építeni.  Ilyenkor kasztok, 
szintek alakulnak ki, miként az a valóságban észlelhető, de egymástól eltérő energiaszintű 
ionizáltabb rétegek között, az összeérő felületen mindig vegyes, egyre szélesedő, kezdetben 
eltérőbb, jobban differenciálódó majd nagyobb azonosságú átlagos rétegek alakulnak ki.  A 
határfelületeknek azonban nagyon vékonynak kellene maradnia, de ezek egyre szélesebbé 
válnak, és a kétszereplős téridő, a kezdeti jobban elosztó kétszer egydimenziósból kifejlődő 
kétdimenziós állapotából, rendszeresen három + 1 dimenzióban is változó, többszereplős térben 
és időben is egymáshoz képest eltolt együttszervezetté fejlődik. Valójában a kétszereplős 
állapotú tér, (rétegek) között, mindkét irányba átfejlődő átmeneti állapotban az élet súlyát viselő 
szent lélek vándorol, az egyik állapotot már nehezen tűrő szervezettségből, egy több reménnyel 
kecsegtető, éppen az állapotára figyelemmel jobbnak ígérkező másik állapotú szervezettségbe. 
Az időben szélesedő, jobban keveredő, átlagos utód rétegek kiszorítják a legnagyobb 
szimmetriában fejlődő közös élettérből, a náluk, időben, tudásban vagy egyéb képességben, 
másban fejlettebb, de elmeszesedő, elmerevedő, a rugalmasságot vesztő, vagy hozzájuk képest 
idővel gazdaságtalanná, elavulttá váló és a más dologban korszerűtlenebbé fejlődő 
szervezeteket, rétegeket. 
 
Az átlagos élet, ha tovább akar fejlődni a kialakult állapotából, két lehetőség között választhat. 
Az egyik, hogy növeli az azonosságát a saját rétegében, szervezetségében, de ekkor egyre 
jobban eltávolodik másságtól, a hozzá képest eltérővé váló környezet részecskéitől. Ilyenkor 
számítania kell arra, hogyha az életáramlása során, nagy azonosságú, azonos hatásokra fejlődő 
antiszervezettel találkozik, könnyen végzetes impulzusba kerülhet, hatástalanodhat, 
hatóképtelenné válhat. 
A másik fejlődési lehetőség, hogy a szelekciót egyre differenciáltabb irányba fejleszti, és 
centralizált térrészben kiválogatja a valamiben legfejlettebb, egymással együttműködő képes 
alszervezeteket, kiválogatja a cél szerinti jó hatásokat e kisebb térben élőkkel, és a számára 
rossz hatásúakat magukra hagyva a környezetbe továbbítja, kisebbségi, kivetett, száműzött 
sorsba taszítja. Az egyik megoldás felé fejlődés sem jó hosszú távon, mert a túl nagy azonosság 
nem kellően differenciálható túlkínálatot és lassabb fejlődés hoz létre, míg a túl nagy másság, 
differenciált együttműködési képtelenséggel, feszültséggel telíti az életteret. Az átlagos 
keveredés sem jó, ha túl sokáig folyamatos, mert lecsökkentheti a fejlődést, és a túl magas 
biodiverzitás, a túl sokféleség, az ellenkező akaratok célok azonos térben egyidejűleg 
kifejlődése túlságosan is lecsökkentheti a cselekvő képességet. 
Tehát az egyes szervezetekbe kiválogatandó jó, a túlságosan szelektált élet sem megoldás a 
többség problémájára, mert ki mondja meg, hogy mikor és ki a jó. Ma a legjobbak mellé, az 
adott dolgokban még fejlettebbek, még specializáltabbak, még jobbak jöhetnek, és ekkor 
eldobják a hozzájuk képest kevésbé jó szervezeteket és az újabbakhoz képest már elavult 
megoldásaikat. Az élet többsége nem tud ilyen kiemelten együtt fejlődni. A többieknél kisebb 
térben gyorsabban fejlődők lehetősége, hogy kicsiben egyre többféle eltérő életlehetőséget 
is kipróbálhassanak, és tanuljanak a sikertelen életmintákból, a szerencsétlen 
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szerveződésből, hogy a lassabban kifejlődő nagy többségnek ne kelljen a kicsiben 
gyorsabban megismert, rosszul sikerült változásokat, állapotokat átélni, megélni. Az élet 
rendszerint képes tanulni az átélt, megélt, megértett hibákból, ezért később igyekszik ezeket 
elkerülni, és ezzel a kicsi modellekben, elméletben, gondolatban, és kisebb tömegszámban, a 
fizikai valóságban is átélt, gyorsabban kiderülő rossz valóságokat nem kell nagyban a 
többségnek átélnie, nem kell a már bizonyosan rossz irányba fejlődnie. A DNS szekvenciái ezért 
hiányosak, ezért nem tartalmaznak mindenhol követendő információt. 
A túlfejlett kisebbséggé fejlődők dolga az élet minél többféle lehetőségének a lemodellezése. A 
kísérletezés sok energiába, áldozatba és lemondásba kerülnek, amelyet a többségnek kell viselni, 
kitermelni, elkülöníteni annak érdekében, hogy a rossz dolgok nagyobb energiaszinten nagyban, 
a nagy többség által átélendő fizikai valóságban ne fejlődhessenek ki. Ha azonban a kisebb 
energiaszinten átélt életmodellek megértetten sikertelenné válnak, túl sok energiát és jó 
életélményt vonnak el a közöstől, a sikertelen fejlődési irányokat, a rossz irányt megértő 
szervezetek leállítják. Ha a megkezdett fejlődési modellek, a kialakított lehetőségek 
zsákutcának bizonyulnak, másik megoldást kereső élet kezébe veszi a sorsát, fordít az élete 
kerekén, megváltoztatja a körfolyamatait, kihagyja, átugorja a sikertelen fejlődési 
részleteket. 
 
Az élet a fordulat után, többnyire tanul, de sokszor az ellenkező végletbe esik, eltérő irányba 
fejlődik, és a nagyobb tömeg ionizált állapotát vagy réteges elkülönítéssel, az egymással 
sikeresebben együttműködőket közös szervezetekbe átcsoportosításával, vagy egymás hatásait 
kiegyenlítető, amorf, jobban keveredő, az élet terheit együttviselő életfejlődést választ. 
Az élet másik, nagyobb tömegnél valószínűen sikeresebb együttfejlődési megoldása, a 
szélsőségessé váló, valamerre szakosodó szervezetek egymást kiegészítő párba kapcsolása, 
közös térrészbe, szervezetbe építése. Ilyenkor a túlfejlett átlagosabbá válva némileg 
visszafejlődik, a közös szervezeten belül is eltérő dolgok felé szakosodik, de ha a kiegészítő 
társa a legfontosabb kiegészítő elvárásokban a hiányosságait kipótló irányba fejlődik, a pár 
életképessége, a szimmetriája megmarad. Ennek a szakosodásnak az a fő problémája, hogy 
valamelyik fél éppen divatos irányba továbbfejlődése esetén, a valamelyik irányba 
továbbfejlődő alrészecske szervezetek, rendszeresen áttelepülnek a fejlődésüknek jobban 
megfelelő, a szakosodását jobban megbecsülő nagyobb szervezetbe. Ilyenkor a tudós, a 
szakosodott dolgokban, hatásokban egyre tudósabbá, de a műszaki dolgokhoz, a háztartáshoz 
egyre kevésbé értővé válik, míg a háztartást vivő, az ellenkező irányba, a monotónia felé fejlődő 
társa, egyre erősebbé, de a más szakmai dolgokban egyre eltérőbbé, a háztartásra szakosodóvá, 
más dolgokban könnyen visszafejlődővé válik. A két együtt párokat képező félszervezetek tehát 
eltérő irányba fejlődnek, amely későbbiekben eljuthat olyan szélsőséges mássá fejlődés 
állapotáig, hogy megismerve és megunva, elsokallva egymást, az egymáshoz vonzódásuk, az 
együttműködésük teljesen ellehetetlenülhet. Ilyenkor, ha az egyik fél a melegfúziós állapot felé 
fejlődik, a másik éppen a racionalitás és a hidegfúzió, a számítás felé fog haladni, amely később 
kibékíthetetlen ellentétté fajulhat. Ha az eltérő irányba tovább fejlődőket idővel egymástól 
elválasztják, elkülönítik, az eredeti viszonylag átlagos állapot ismét egy ionos életpiramisba 
fejlődő csúcsszervezetre, és egy visszafejlődő, másokkal nagyobb azonosságú, együttműködő 
képesebb szervezettségre bomlik. A szervezettség egyik kulcsa és lehetősége, hogy csak a 
legfejlettebbeket különíti el szelekcióban, akik a résztudáson át a megértés és az energiaadás, a 
jó hatás, az arany állapot felé fejlődnek, akiknek megadatik a lehetőség az élet egyes 
részleteinek, lehetőségeinek a gondolatban, vagy és kisebb megoldásokban a lemodellezésére, 
kikísérletezésre. Ha azonban az egyedi részirány felé fejlődőnek lejár a lehetősége, az egyedi 
útra térés fejlődési ideje, a környezet számára gazdaságtalanná, eltartandóvá, ezért idővel egyre 
nagyobb teherré váló elöregedő szervezet is felbontásra, megszűntetésre kerül. 
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Az élet másik lehetősége, hogy nem az egymással együttműködésre képtelen, ezért rendszeres 
szelekcióban kiválogatandó és egymástól elválasztandó szélsőségek felé, hanem a sikeresebb 
újrakeveredésben a nagyobb azonosság, az átlag felé fejlődik. Bár a genetikai állományok 
ilyenkor feleződnek, a kevésbé, vagy másban fejlett rétegekben, (szervezettségben) élőkkel 
keverednek, ezért a túlszakosodott, kinemesedett állományaik is átlagossá válnak, de ez miatt 
egymással nagyobb tömegben is együttműködő képesek, de ez az együttműködő képesség 
romlik a velük kellő azonosságú, ellenirányba, ellencél felé fejlődőkkel szemben.  
Az életbuborékok nagyobbak között ide-oda lökődése, szükségszerűen létrehozza a két 
szélsőség keveredés esetén az átlagosabb állapotot, de az átlagosnak a fejlettebbel, vagy a 
fejletlenebbel differenciálódása is mindig kihozza a különbséget, a szükséges másságot. 
 
Ha mindenkinek köze van a másikhoz, benne van a nagy azonosságú részecskéje a más 
szervezetekben, akkor azok már nem idegenek, azok ahhoz éppen elegendő azonosságúak, hogy 
ne menjenek egymásnak, hogy a kellően vegyes részecske állományaik a lehetséges 
együttműködés határain belül maradjanak.  
 
 
A Gondviselés egyik legszembeötlőbb evolúciós hatása, hogy a valamelyik irányban a 
szükségesnél jobban túlfejlődött, nagyon egyedivé vált szervezeteket egymással kiegészítő 
párokba kapcsolva fékezi a túl nagy azonosság, és a túl nagy lendület, vagy és a túl fejlett tudati 
állapot megértés nélküli kialakulását. Nem véletlen, hogy a Mengyelejev táblázatba emelt 
elemeknél, az átlagos sűrűségű, fémes állapotú elemek hajlamosak a nem a közösségeikbe (oda) 
való részecskék, elektronok cseréjére, az egymással keveredésre, vegyülésre. A közös 
szimmetriától, a környezetre neutrális eredőtől eltávolodó szélsőséges elemek, az ideálisan 
keveredő nemesgázok semleges oszlopától a jobbra és balra sorolt, elektronhiányos, azaz a 
változtatóképes dolgozókban hiányos, a tudatban már túlfejlett, de gazdaságtalan, melegfúzióssá 
vált, hőenergiában és belső feszültségben gazdagabb Halogének szervezetek. A sokféleségben-
hatásban hiányossá vált, a belső biodiverzitásban csökkent Halogének a hozzájuk képest 
megfelelő kiegészítő tulajdonságú, elektron többlettel, sok szorgalmas dolgozóval és 
lendülettöbblettel rendelkező, a nemesgáz vonaltól jobbra (kifelé) eső alkáliföldfémekkel lépnek 
egymás szélsőséges tulajdonságait kölcsönösen redukáló, együtt semlegesebb, neutrálisabb de 
nagyobb energiaszintű, a különbségeiket kitermelő családi eredőbe. Ez jelenti az új életperiódus, 
az eltérő azonosságú utód rétegek kezdetét, a szerveződés magasabb egyedszámú 
részecsketömeggel elérhető nagyobb, vagy csak eltérőbb bonyolultságát.  
 
Az új periódus kezdetén, még a lendületenergiát hozó, a tudatban rendezettebb elektrontöbblet, a 
hidegfúziós behatolók a mérvadók, ezért az ilyen állapotú, és ezzel analóg szervezetek már 
hidegfúziósabb, férfiasabb eredőjűek. A melegfúziós többségi (idegen) környezetben később 
ezek is elveszítik a férfiasságukat, a lendületességüket, és a függetlenségüket is. A szén, az 
Oxigén és a Halogéncsoport már rossz biodiverzitású elemei, szervezetei azonban 
melegfúziósok, elnőiesedtek, felfújtabbak, nőies eredőjűek, akik éppen akkora 
elektrontöbblettel, dolgozó többlettel, lendület többlettel rendelkező társat választanak, mennyi 
jellemzően az életterüket és a hiányaikat kitölteni képes elektron hiányuk. Míg az egyik, az 
átlagoshoz képest a sokféleségében hiánnyal rendelkező, nagyobb azonosságú ionos szervezet 
erőt és hőenergiát, és differenciáló képességet, feszültséget visz a közös kapcsolatba, addig a 
másik lendületet, együttműködést, célratörő tulajdonságú férfias, a tudatban rendezettebb 
részecskéket. 
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Gondoljuk át az életszerveződés másik fő aspektusát: 
Az Istennek kedves, ha a legjobbak kiválogatása és túlságos elkülönítése helyett, az élet nem 
teljesen átlagos eredőjű, de egymástól eltérő dolgokban fejlett szereplőit, nem teljesen 
véletlenszerűen, egymást kiegészítő, együtt jobb szimmetriaeredővel rendelkező, a környezetre 
terhet, rossz hatást nem áthárító, a problémáit egymás között lokálisan megoldó párokba, 
csoportokba, közösségbe szervezzük, amely együttműködésben résztvevő közösség, az 
egymástól átvett, megismert, elviselt dolgok elsajátítása közben megtanulnak alkalmazkodni.  
 
Ha az élet szereplői nem választhatják mindig a legkönnyebb megoldást, a másoktól a jó 
munkaerőt és a társat, a jó hatást, elorzást, akkor rákényszerülnek, hogy megismerve egymás 
előnyeit és hiányosságait, kapcsolatba kerüljenek egymással, közük legyen egymáshoz, és 
megtanuljanak egymást kiegészítve, javítva, egyre nagyobb közösségekben együttműködni.  
Ha a szervezettség arra irányul, hogy egymás hibáit felismerve, az élet természetes részeként 
elkövetett élethibák gyakori előfordulását meggátolják, kijavítsák, és ne engedjék felépülni az 
átlagosból a jó elkülönülésével leváló rosszat, akkor az egymáshoz halmozódó hibás, 
túldifferenciált, és ezért az együttműködésre képtelen életépítmények helyett, egyre jobb 
minőségű, egyre nagyobb bonyolultságú szervezettségbe épülhet az élet.  
 
Az azonos élőrétegekbe kerülő élet szereplői nagyjából azonosan fejlettek, egyenlő 
képességekkel és képesség hiányokkal rendelkeznek, a párkák viszonylag pontosan mérik a 
tehetséget, a tudás és a lendület sokféle részecskéit, de ezen eltérő képességek az időben és a 
térben nem egyformán érvényesülnek. Mindenki jó valamiben, és ha ezért a szükséges jóért a 
közösség elfogadja a benne lévő hiányosságokat és a vele járó rosszat, akkor minden 
életszereplő az Isteni közösség hasznos és megbecsült tagjává válhat. A szervezett élet célja, az 
egymást kiegészítő hatások, információk, dolgok és lehetőségek olyan sikeres rendszerbe, 
szervezettségbe építése, amelyben, a nagy közös térben, abban az életidőben, amelyet a sors kereke, a 
változás valamely kellően aktív életlehetőségeként kiosztott, rendelt számára, mindenki előbb- utóbb 
megtalálja a helyét. 
 
Ha a túlfejlettek tudatában kétség és hitetlenség merül fel, ha arra jutnak a tudati eredőben, hogy 
nincs Mindenható Isten, nem áll felettük ellenőrző, a dolgaikat számon-kérő szervezet, és a 
Gondviselés kötelességét megtagadva hitetlenné, istentagadóvá, túlságosan materialistává 
válnak, akkor könnyen elkanászodnak, és mások, a közösségek által létrehozott, rájuk bízott 
dolgait a maguk hatókörébe menekítik, elorozzák, kisajátítják. Ilyenkor a kialakult, megismert 
életszabályokat addig módosítják, amíg az nekik egyénileg nagyon kedvezővé, de ezzel a 
kevésbé és másképpen, másban fejlett többségnek egyre kedvezőtlenebbé nem válik. A korábbi 
általános szerveződési szabályokat felrúgó szervezetek istentagadóvá fejlődése, a környezet 
istenfélővé fejlődését váltja ki, és ismét felerősödik a messiásvárás. A közös javak elorozása, a 
köztulajdon magántulajdonba átharácsolása felébreszti a gazdát, amely ellenőrzést és 
számonkérést hoz létre a közös szervezettségben sokszor egyre gazdátlanabbá váló javak 
tulajdonlásában.  
Minden szervezet éppen annyi részecske, alszervezet felett kaphat irányítási gondviselési 
lehetőséget, amennyit megfelelően gondozott életváltozásban tud tartani. A gazdátlanná váló, 
elhanyagolt dolgok az ilyen körülmények között gyorsabban új, és jobb gazdákra találhatnak. 
Ha azonban túlzásba esik a túlfejlettek rétege, akkor éppen az istentagadó materialista 
szervezetek azok, akik felélesztik a sokaknak Megváltóként ismert jó, és a sokaknak rosszabb 
életlehetőséget hozó, ezért a saját tudatukban gonoszként átélt sorsrendezőt, a változás közös 
gazdáját, a térben időtlen idők óta fejlődő megértő, de haragossá válni is képes Isteni gazdát. Az 
isteni közösség, a Gazdaszellem feléledése a közösség dolgainak az elszámoltatásához, az 
eredeti gazda által a z éppen felelős Gondviselők számonkéréséhez vezet.  
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Az életnek rossz eredő kialakulása életre hívja a jót, a megváltót, a sorsfordítót, a sokak 
felett a gondot-viselőt, és ezzel feléled, és újra hatóképessé válik az isteni Rend. Így hozza 
létre a már túlerős és túl nagy hatású Yang az elnyomott Yin gazdaszellemét, megerősödését. A 
dominanciaváltás ilyenkor megtörténik, és a közösségek irányítására, a közös dolgok 
megfelelőbb szervezésére mást, jobb gazdákat kérnek fel, bíznak meg. A folyamat, fejlődési 
irányváltással jár, és az élet törekvése más ideológia, eltérő életcélok felé fordul. Az isteni 
közösség, mint az eredet szerinti tulajdonosa az együttváltozásra alkalmas térnek, ekkor új 
szerződést köt a megbízott, még eskü tenni is kész új gondviselőkkel, és belemerül az 
együttváltozás feléledő új hitébe, ezzel átruházza a változás irányításának a felelősségét. Az 
isteni közösség periodikusan gyakorolja a hatalmát, az ellenőrzési jogot, a jó és a rossz gazdák, 
a kisebb energiaszintű dolgok, jószágok feletti Gondviselők elszámoltatását. 
 
Ha valamely szervezetnek rendszerint rosszul jön ki a lépés, akkor előkészítetlenek, átgondolatlanok 
a dolgai, azaz kisebb energiaszinten nem voltak lemodellezve a lehetséges megoldások, átugrott egy – 
két szükséges fejlődési stációt, ezért a szükséges fokozatokat be nem tartó, a túl nagyon egyszerűsítő, túl 
gyorsan fejlődni vágyó, a rögtönzött, túl korán a nagyobb szintű valóságépítés alkalmával hibás 
megoldást választott. Akinek a dolgai átgondolatlanok, aki túl sokszor improvizál, aki szervezetlen, kellő 
mélységig a teendőket nem átgondoló, a szükséges részletekre nem lebontó, nem felbontó, az sokszor 
zsákutcába juthat a fejlődése során. Aki rendszeresen rosszul időzít, azaz nem a megfelelő időben, 
ritmusban cselekszik, a ritmust és a megfelelő cselekvési sorrendet nem megtaláló látszólag gyorsabban, 
de valójába csak szakaszosabban fejlődik. Rövid nekilendülő gyors előrefutások alkalmával, mint a 
flúgos futam résztvevői, - némi előnyre tesz szert, de ezt rendszeresen elvesztve gyakran lemarad az 
egyenletesebben fejlődőhöz, az átlagosabban haladóhoz képest. 

 
 
 

Az értékrendek változása: 
A pénz, mint értékcserére alkalmas dolog, hatás reálértékének az elvesztése: 
 
A pénz egy eszköz, amely az élet által létrehozott értékek, a többletek és az igények, a 
hatáscsere elszámolásának a megkönnyítését hivatott segíteni. A szerepe nem az értékek 
létrehozására, hanem a csere megfelelő arányaira vonatkozott, amelyben a felkínált érték, az 
igénynél nagyobb felhalmozás, azaz a cserére alkalmas hatástöbblet más dolgokra cserélését 
segítette. A felesleges hatások és a piaci igények közötti csere mindaddig nehezen működött, 
amíg a közvetlen hatásokat próbálták meg egymásra elcserélni, mert nagyon ritkán találkozott a 
felkínált hatástöbblet ugyanazon szereplőnél olyan hatásra, amelyben másik, az éppen szükséges 
ellenértéket éppen olyan szerveződés kínálta fel, akinek a másik fél által felkínált dologra volt 
igénye. Míg ez a közvetlen elszámolás, az én adok Neked, Te adsz nekem, még kellő átéréssel 
és bizalmi pufferolással működött, és az élet szereplőinél elég volt az érzés, hogy mind a kettő 
fél jól járt és üdvözült a cserével, a hozzáadott érték eltérés lényegében eltörpült a létrejött jó 
hatás mellett. A halász halat adott a többieknek, és éppen annyit, amennyit nélkülözni tudott, a 
vadász a zsákmányát osztotta meg, amelyért halat, magvakat, megbecsülést kapott. A felek 
ekkor még kevésbé jegyezték a negyedik dimenzió, az idő értékét. Amikor azonban az élet 
eljutott a magszaporítás, a fúzió lehetőségéig, azaz elérte a felhalmozás, a többlet olyan 
lehetőségét, amelyben a bizalmi tényező csökkent, a közvetlen adás és az egyenlő elosztás pedig 
a közösségbe beadás hiányában egyre lehetetlenebbé vált, a közösségi elosztás helyett kialakult 
a direkt hatáscsere. E megoldásban sokkal nehezebb volt egymással egyeztetni a felkínált és az 
elvárt értékeket, az elcserélt értékek különbségeinek a feljegyzése bonyolult volt és hosszabb 
távon nem működött. Az élet igényelte a cserére felkínált, az elszámolást megkönnyítő, 
nevesített értékű eszköz bevezetését, amelyben minden dolognak meg lehetett nevezni a 
létrehozott, a tulajdonosának bekerült, általa nyilvántartott értékét. Ha az igények találkoztak 
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egymással és nagyjából azonos elvárása volt a feleknek, a csere létrejött, ha azonban nagyobb 
volt az eltérés, a létrehozott értékek arányában, akkor megegyezés esetén a többletet kapó, vagy 
felvállalt valamiben a különbség átadását, vagy és később már a nevesített pénzeszközben 
kiegyenlítést. A pénz kezdetben megfelelően biztosította a létrehozott többlet értékcseréjét. 
Amíg nem múlt nagyon gyorsan az idő, amíg nem pörgött fel a változás magas frekvenciára, és 
az értékarányok időben kellően tartósak, stabilok maradtak, addig az elszámolásra alkalmas 
eszköz megfelelő cserelehetőséget biztosított. A létrejött árutöbblet, hatástöbblet értéke lineáris 
időben megnevezhetővé vált, amely miatt az áruhatások egy részét, ezen túl nem nehezebben 
eltartható készletekbe, hanem értékállóként ismert csereértékre váltották, és a gabona, termék, 
hús stb. hatások, mint a megélhetést segítő anyagok és eszközök többletei ezen túl egy másik, a 
többit dzsoliként helyettesíteni képes eszközben tárolódtak, cserélődtek. Az élet egyre 
többféleképen tudta alkalmazni ezt az eszközt, amelynek a gyűjtése, birtoklása lassan céllá vált.  
Montesquieu kellően józan fejjel gondolta végig a pénz, mint cserére alkalmas eszköz szerepét 
és helyét a társadalomban a létrehozott többlethatások, és sikeres alapot épített fel, a csereeszköz 
gazdasági problémáinak a lebontására. Érdemes megismerni az Interneten a munkáit, és itt-ott 
beleolvasni a pénzeszközről szóló leírásaiba. Az Aspektus sorozat korábbi könyveiben ízelítőt 
adunk e gondolkodásból, hogy a ma embere is megértse, a pénz csak eszköz, és az eszköz nem 
termel magától értéket. Csak a termelővel együtt képes olyan az életnek jó hatást biztosítani 
 
Ha felállítunk egy a hatások értékére vonatkozó arany háromszöget, amelynek az egyik részébe 
a termelő, a létrehozó, a felkínáló, azaz a valamiben többlettel rendelkező, és az általa felkínált 
dolog kerül, akkor a szemközt lévő másik sarokba a cserélő, közvetítő személy, vagy eszköz, 
azaz a pénz, akkor a harmadik tényező az igénylő, a vásárló, a dologra, hatásra igényt formáló, 
és az általa a cserére felkínált érték, hatás kerül. 32. ábra. A hatáscsere aranyháromszöge 

 
 
A felkínált és a keresett értéknél, mind a két félnek van egy elképzelése, hogy amit keres, vagy 
kínál, az a saját értéktermelési rendjéhez képest mennyit ér. Ha ezek az egymással cserélendő 
dolgok hatások, hozzáadott, a felek által elképzelt, nyilvántartott értékek megegyeztek, és a 
szándék kölcsönösen fennállt a cserére, a csere létrejött. Ha a felkínált értékek átlagos piaci 
értékében megegyeztek a felek, a többletekkel és a hiányokkal, igénnyel rendelkezők, akkor a 
közöttük lévő középső rétegben reál, vagy és értékszimmetria alakult ki. Ha azonban valamelyik 

Valamilyen. Pl. 
melegfúziós hatásban 
többletet létrehozó, a 
hidegfúziós hatást 
igénylő, és az általa 
létrehozott többletei. 

Hidegfúziós 
hatástöbbletet, 
életterméket létrehozó, 
melegfúziós hatást 
igénylő, és a feleslegben 
lévő hatásai. 

A tér harmadik tényezője a fehér és számos 
átmenettel rendelkező átlagosabb 
fejlettségű és részben fekete környezet. 

A hatás és értékcserében, ahhoz, hogy a tér valamelyik 
szereplőjének valamilyen hatásból, anyagból többletet 
legyen, azt az élet másik szereplőitől kell megkapnia, 
kölcsön, adomány, vagy elvett formában. Akár 
másoktól kapja, akár elveszi, a fekete gazdaságból 
vagy a fehérből szerzi a többletét, valakinek mindig 
eladósodik. Ha a szervezet a saját tehetségét a 
talentumát és a saját részecskeállományát 
zsákmányolja ki, akkor a belső állománya felé 
változik meg az értékegyenlege, azaz a magából 
létrehozott érték miatt a szervezetnek követelése 
keletkezik azokkal szemben, akik élvezik az általa 
létrehozott, leadott többletet. A termelő és a terméket 
vagy a saját energiájából, vagy másokéból hozza létre 
tehát a létrehozott értékkel szemben energiát használ 
fel a saját szervezetéből és a környezetéből. Ha mással 
elcseréli, akkor a többletet, vagy a különbséget valaki 
kapja, vagy fedezi. Ha a többletet a  különbséget a 
környezet kapja, amely katalizátorként vesz részt a 
folyamatban, az elszámolás könnyebbé válik. Amely 
energia, hatás éppen nincs meg valamelyik 
szervezetben, az vagy éppen úton van, áramlik, vagy a 
környezetben elraktározódik, realizálódik. 
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fél többletet kapott, vagy hiányt regisztrált, a különbséget a környezetéből igényelhette, amellyel 
végül kiegyenlítette a másik fél felé a számlát, de a tartozása megnőtt a környezete felé, 
amelyeiknek a segítségét igénybe vette. A fekete vagy a fehér környezet tehát amolyan 
pufferoló, kiegyenlítő tartálynak, a folyamatokat segítő katalizátornak tekinthető, amely segíti az 
érték és hatáscserét, de bár látványosan nem vesz részt benne, nélküle nem működnének a 
sohasem teljesen azonos értékű kölcsönhatások. Ha azonban a tér szereplői megegyeznek abban, 
hogy a hozzáadott értéket, egy egységnyi, tömegnyi részecskére nézve időegységben, az 
impulzusok szintjeihez és számához viszonyítja, akkor a tényleges változás, vagy a cselekvés az 
értékmérő, függetlenül attól, hogy az, valakinek jó, vagy másoknak rossz hatáseredőt hoz létre. 
Maga a változtatás egysége az impulzus, amelynek különböző értékrendje, fokozatai vannak, 
attól függően, hogy hányan vesznek részt benne. Ha a kezdeti energiaszintet, talentumban 
mérik, amely szoros kapcsolatban van a résztvevők számával, a kezdeti hatáseredővel, akkor 
ehhez képest a hatóképességet lehet fokozni a közösség egyre nagyobb tömegbe épülésével. A 
közösségi hatásokkal, képességekkel, a talentummal és az elosztással is jól gazdálkodó, 
sikeresen együttműködő, szimmetriában változó szervezetek, amelyek a keveredés szabályait is 
megtartva kellően együttfejlődnek a környezetükkel, egyre nagyobb, egyre sikeresebb 
szervezetté épülhetnek. A szervezetek felépülésekor kapott kezdeti talentum, energiaszint tehát 
nem nulla, hanem csak az eredője nulla, mert a közös összeadott értékkel szemben az összeadók 
követelése is nyilvántartásba vétetik. A szervezet a nevesített kezdeti eredőhöz képest, és nem a 
nulla értékhez képest változhat pozitív, vagy és negatív irányba többletet szerzővé, vagy az 
átlagos korábbi értékét vesztővé. A differenciálódásban kölcsönhatások keletkeznek és 
többletek, vagy veszteségek realizálódnak, attól függően, hogy a közös szervezetben milyen az 
egymásba vetett bizalom és a Hit. A sikeres szervezetbe egyre többen átpártolnak, egyre többen 
próbálnak szerencsét, amely miatt idővel a szervezet terhelése megnő, és a korábban sikeres 
együttműködés, ha nagyon elromlik a termelők és a fogyasztók, az eltartandók aránya könnyen 
veszteségessé válhat. 
Ha valamely szerveződés a hatáscsere folyamatában a kezdeti talentumot olyan sokféleségre, 
magas biodiverzitásra cseréli, amelyben majdnem minden lehetséges hatás jelen van és szinte 
minden környezeti szereplő képviselve, érdekelve van a szervezet megmaradásában, akkor bár 
semmiből sem lesz lényeges többletet, de mégis gazdagnak, tehetősnek érezheti magát. Az ilyen 
szervezetet bármilyen hatásváltozás, hiányhullám éri a környezet átalakulása alkalmával, mindig 
lesz miből pótolni, mindig lesz olyan hatásállománya, amely más dolgainak a leértékelődése 
közben éppen felértékelődik. Ezzel szemben a valamerre sikeresen szakosodó, valamely 
hatásokból sokat begyűjtő, a javait és a talentumát e hatásokra cserélő szervezet a begyűjtött 
dolgokból többletre szert tevő gazdaggá válik, de a gazdagsága az értékrend tartósságára alapul. 
Ha az értékrend megváltozik, a spekuláns, a favoritra tevő szervezet vagy meggazdagszik, vagy 
teljesen tönkremehet és elvesztheti minden lehetőségét. 
 
A pénz, mint értékcserére alkalmas értékmérő, viszonyító eszköz további gondolatait 
olvashatják a Fekete könyvben és a Hatalom és legitimitásban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 272 

Megy, mint a karikacsapás… 
A mondás a lendületességről szól, mert aki lendületben van, annak sokáig jól mennek a dolgai, 
annak nem kell állandóan hajtania, elég időnként egy-egy jól időzített csapással az általa hajtott 
dolgokat meglökni. Az ilyen szerveződésnek sok ideje keletkezik az őt változtató, a belső időt is 
módosító egyes események között, ezért jut ideje megérteni, és megoldani a feldolgozó 
képességére fordítható idejéhez nem túl sűrűn érkező problémákat, hatásokat. A szervezett 
tevékenység körfolyamatait, ha azok együtt túl bonyolultak, túl sok együtt megérthetetlen 
feladatot adnak, kisebb egységekre, egymást követő, kiegészítő körrészletekre kell bontani. A 
túl nagy és nem eléggé átlátható problémák kisebb egységekre, részproblémákra bontása segíti a 
zavarok kitisztulását, a homályos részletek megértését. Ha már megértjük a korábban problémás 
dolgokat is, akkor azokat ismét a nagyobb egység, az egész megértéséhez szükséges 
összefüggésbe kell kapcsolni. Ezt a tudati összekapcsolást, a dolgok összefüggésének, a 
lényegének a megértését segíti, ha a már egyértelműen látott, megértett részleteket megfelelő 
logikai rendezettségben ismét egymáshoz kacsoljuk. Ez azonban nagy eséllyel csak akkor 
történhet megfelelően, a részdolgokat olyan átfedéssel kapcsoljuk egymáshoz, kézből kézbe 
adjuk, amelynél az átfedés azonosítói egyértelművé teszik a részletek összeillését, ezzel az egész 
sikeresebb megértését. Ha azonban hibát vétünk, rosszul kapcsoljuk össze a már megismert 
részleteket, és rossz összefüggésre következtetünk, akkor Morffy megoldása szerint ismét szét 
kell bontani a dolgokat az egyértelműen megértett részekre, és az egymáshoz illeszkedő 
átfedéses részletekre jobban figyelve ismét össze kell raknunk, hogy megérthető, értelmes 
folytonosságot kapjunk. 33. ábra  A részekre bontott körfolyamatok átérése, az átfedett átadás 

 
Miként a staféta versenyfutásban sem indulhat a következő életszereplő, versenyző addig, amíg 
az elődje be nem érkezett a párja rajtvonalához, és pontosan kézből-kézbe át nem adta a 
magával hozott lényeget, a stafétával adott információt, és amíg a társa át nem vette, 
egyértelműen visszaigazolva, hogy megfogta, megértette és képes a megfelelő folytatásra, addig 
a következő versenyző, a következő periódus nem indulhat el. Ilyenkor a hibát vétő 
szervezettség lemarad a többiektől, idővesztésre ítéltetik, mert a folyamatosság, a lényeg 
megértése és megtartása a verseny alapvető feltétele. Lásd a virágok hasonló átfedésben lévő, 
nyíló szirmait. 
A szakaszra, részekre bontott körfolyamatokban, a cselekvési, intézési fázisokban, minden 
részszereplőnek és az általa a közös rendszerbe beadott hatásának egyformán fontos a jelenléte, 
és a teljesítése. Minden szereplő, eredetileg közel azonos talentumot és lehetőséget kap a 
részvételre, de néhányan túl gyorsak, és egyszerűsítve elkapkodják, mások pedig 
elbátortalanodva lelassulnak és lefékezik a közös együttműködést. A részekre bontott feladatok 
posztokat és személyre, szakaszokra bontott teendőket határoznak meg, amelyeket mindig csak 
az a közszereplő, (megbízott) végezhet, akinek a beosztása, a kalapja erre a részfeladatra 
vonatkozik. Ha túl sokan és egymással párhuzamosan egyszerre végzik ugyanazon dolgokat, és 
ha a hibák kerülnek a rendszerbe, a gördülékenység megakad, és a rontásért, a fejlődés 
lelassulásáért a felelősök nem lesznek megtalálhatók. Nem működnek megfelelően azon 
szervezetek, amelyeknél párhuzamos hatáshordozók ugyanazon működési területet végzik, 

Ha a kicsi részletekből felépülő körfolyam részleteket, kellő átéréssel, staféta 
megoldással, egymásba átérő illesztett hatásokkal kapcsoljuk egymáshoz, akkor 
megérthető, hogy amelyik staféta művelet előző ciklusa, hatása nem megfelelően 
kapcsolódik az elődeihez, azoknál a következő művelet részletet, folyamat részletet 
eseményt, vagy és tanulási folyamatot nem szabad elkezdeni.  
A ráépülő, egymásra halmozódó dolgoknál nagyon fontos a jó és megértett, ezért 
stabil alap, amelyre már lehet szilárd tudás építményt, folytatást, halmozódást 
ráépíteni, de ha bárhol akár megértési, akár cselekvési hiány alakul ki a 
folytonosságban, akkor ott le kell lassítani kell, és addig nem szabad a dolgot 
továbbvinni, amíg a hiány be nem pótlódik, amíg a folytonosság helyre nem áll. 
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művelik, bár elvileg az átbocsátó keresztmetszet halmozódik, bővül, azonban az ilyen 
rendszerekben az átvétel és az átadás személyre szóló teendője nélkül a hiba bekerülése esetén 
többnyire nincs felelőssé tehető. Ezt nevezzük a bonyolultság növekedéséhez, a szervezettség 
növekedéséhez szükséges átfedésnek, átadásnak és átvételnek. Ez miatt az összetett, párhuzamos 
analóg rendszerekben a felelőssé tehetés, és a számonkérés, a pontos munkaműveletek 
betartatása sokkal nehezebben követhető, az egymás eredményét lerontó hatások sokkal 
gyakoribbak. A hatásköröket nagyon pontosan kell definiálni, meghatározni az előző fázistól az 
átvétel feladatait, részleteit, a köztes főcselekvések, a főhatások elvárt teendőit, és a 
továbbadandó állapotba építés elvárt követelményeit. Azonban azon szervezetekben, 
amelyekben mindenkinek megvan a saját kalapja, a saját működési területe, amely kellő 
folytonossággal bír, azaz megfelelően átér az előző hatásátadótól való ellenőrizhető állapotú 
átvételre, és az életláncban a következő szereplőnek is biztosított a kellő átérés, a stafétahatás 
betarthatósága, akkor a hibák idejében kiszűrhetők, nem halmozódnak rá feleslegesen 
továbbépítő hatások.  A személyi eredmények halmozódó eredményei, az együttműködések és a 
szervezettségek eredményei ezzel javíthatók, növelhetők. Az átadáskor és az átvételkor meg 
kell győződni arról, hogy a résztvevők által a közös rendszerbe beadott részletek azonosak 
e, az elvárt, kiígért, a ténylegesen szükséges részletekkel, és azok együtt adják e azt a 
szükséges eredőt, amelyért az egész együttműködés történik. A munka jól szervezett 
folyamata, egyenlő az együttműködés jól szervezett folyamatával, az élet megfelelően 
összehangolt, és az eredőjében is jól végződő folyamatával. 
Ha jól megszervezésre kerülnek a körfolyamok részszakaszai, akkor a munkakörök és a 
hatáskörök sokkal gördülékenyebben adják – veszik, továbbítják egymás felé az egyre jobb 
eredményre, az egyre jobb bonyolultságra halmozható hatásokat. Ha kicsiben jól mennek a 
dolgok, és a jó részletek egymáshoz építése is gördülékeny, megy minden, mint a karikacsapás, 
akkor a jó alapra növelhető a rész és az egész körfolyamatok száma, azaz egyre nagyobb 
bonyolultságba, együttváltozásba épülhet az élet. 
Lényeges meghatározni, hogy a posztoknál, a rész-körfolyamatoknál, hogy mettől – meddig 
terjed a hatáskör, azaz a tevékenység továbbítási és halmozási kötelezettsége milyen felelős 
alszakaszokból, részfázisokból tevődik össze. Az állapot (fázis) átalakulások a változási 
folyamatok részei, amelyek a kialakult állapotból állandó minőségváltozást hoznak létre, de ez a 
minőség csak akkor képes egyre nagyobb, egyre összetettebb bonyolultságba épülni, ha az 
egyesülés, az együttműködés egymást segítő irányú, kinetikai lendületű, és nem rontó eredőjű. 
Tehát mindig van a körfolyamatoknak megfelelő személyekre lebontott részei, és e részeknek 
egymással szükséges átfedési, egymáshoz illeszkedési részei.  Az elődöket összekötő 
illeszkedési részleteket többnyire az utódok hordozzák, akik összekötik az ő elődjeiket, az élet 
folytonosságában az ő utódjaikkal, a múltbeli változást, a jövőbeni változással, amely az 
előzőkre épül. A személyekre lebontott részeket nevezzük a részletek fontosságának, a részletek 
kidolgozási igényének, ez többnyire melegfúziós kidolgozást és képességet igényel, de a 
részleteket egymással összefüggésbe kapcsoló, a megfelelőséget és a komplexitást, ellenőrző 
tevékenységet összefüggés ismeretnek, hidegfúziós feladatnak tekinthetjük. Az a tudomány, 
amely csak az élet részleteit bontja ki, de nem meri e részleteket az összefüggések ellenőrzése 
alá vonni, lényegében nem hoz létre megértést, csak a részletek ismeretét. A dolgok és az élet 
megértéséhez nem elég a részletek ismerete, hanem szükséges a részletek egymáshoz 
kapcsolódási ismerte, a logikai és rendezettségi összefüggések ismerete is. Valakinek, 
valakiknek nem elég, a résszerepek szövegét megtanulni, megérteni, hanem szükséges az egész 
folyamat, a teljes életjáték összefüggéseinek és sorrendiségének az ismerete, azaz azon isteni 
kód, végszó megértése, amely alkalmassá teszi a tervező által elképzelt terv, az ige 
rendezettségének a megfelelőre-segítésére. Leonardo az egyike volt azoknak a 
reinkarnációknak, aki ismerte ezt a csak kevesek által megérthető kódot. 
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Az emberi életbe szerveződés részszereplőinek, azonban mint a színészeknek, nem szükséges 
ismerniük az egész színdarabot és mindenki szerepét, a többiek tevékenységének az 
összefüggésrendszerét, csak elég ismerniük a saját szerepüket, a játék egy részét, és a 
szerepükhöz kapcsolódó, a közreműködésüket beindító vészókat. Ezek, mint a staféta botja, 
mind a két szereplő és a rendező által azonosan ismert, azonosan értett dologként segíti a 
bekapcsolódást, a saját hatás hozzáadását, halmozódását másokéhoz, ezzel a közös játékba jókor 
bekapcsolódó szereplők együtt előadhatják az Isteni színjátékot. Csak a történet írójának, és a 
rendezőnek kell ismernie az egész dolog, az összes szerep és szereplő összefüggését, egymáshoz 
képesti viszonyát és sorrendiségét, a bekapcsolódás idejét, a megfelelően feladott, a megfelelő 
időben a részeket egymáshoz és bekapcsoló végszavakat. Az író nélkül és a rendező, valamint a 
segítő angyalok, az információkat közvetítők nélkül nincs megfelelően szervezett, eljátszott élet. 
 
Az idegen, és az élet hasznát leső szereplők rendszerint beékelődnek e körfolyamat egymásba 
átérő részei, a bizalom és az ellenőrzési lehetőségek közé, és egy kicsit az egyik féltől, egy kicsit 
a másik féltől elvéve szerzik meg a saját részüket, de eközben rést, folytonossági, összeérési és 
megértési hiányt keltenek. Az élet eredőjével sáfárkodók minél jobban faragják, szélesítik 
maguk számára a rést, egy kicsit még többet a vevőtől, egy kicsit még többet az eladótól, és a 
kezdeti kicsi részből egyre szélesebb, már áthidalhatatlan folytonossági zavar, szakadék válik. 
Az élet kezdetben kellő átfedéssel, a szükséges bizalommal rendelkező egészséges 
körfolyamatai, így tördelhetők egyre kisebb, egymástól különálló részekre, és így fordíthatók 
később e részek egymás ellen ható irányokba. Ha a részletek egymáshoz illeszkedését, a 
folyamatok egymáshoz kapcsolódását megnehezítjük, megakadályozzuk, akkor a legfejlettebb 
szervezettség folytonosságát is meg lehet szakítani, és a korábban sikeresen együttfejlődő 
egészt, felbomló, egymástól elszakadó részletekre lehet bontani. Így múlik el a világ dicsősége. 
 

 
 

A szervezetnek azonban a látható határfelületeken nincs vége, bár az eltérő mássággal 
rendszerint kellő folytonossággal és folytatással bír a külső és a belső rétegek egyre eltérőbb 
információs rendezettségű részecskéi felé. Az énnek nincs egyértelmű határa, az mindenképpen 
már a szervezethez tartozó részecskék esetén is minek tekintendő, tehát az egyén egy szervezett 
közösségnek tekinthető, amely szervezett közösségek más, kisebb azonosságú szervezett 
közösségekkel álnak együttműködési, együttfejlődési kapcsolatban. A folytonosságbak az isten 
és az ördögi alvilág részei és jelenbeli összekötője vagyunk, amely hol az egyik irányba fejlődik, 

Az ember szervezet szimmetriája a szent keresztként 
ismert, terpesztett, széttárt karú állapotban. A 
különböző rétegek nemcsak a szervezet fizikailag 
ismert külső, pl. bőr, hanem a belső rétegeiben is 
folytatódnak, és az auraként ismert külső térbe is 
kiérnek, más szervezetekbe is átérők. A függőleges 
tengelyszimmetria (az ősibb felmenőkhöz kapcsolódás) 
egyértelmübb, de a karok kiterjesztési irányában 
lévő erős keresztszimmetria mutatja a neutron 
állomány fejlettségi különbségét. A fej, a szervezeti 
tudatcentrumban változó rész ismert test 
tömegarányához képest kb. 1:10 (1:12) arányú és 
hasonló, vagy még nagyobb, de legalább (1:5)az 
aurában változó tömegarány. Ha azonban az aurában 
lévő nagyobb másságú részecskeállományra is 
figyelünk, akkor ez az arány sokkal kisebb, talán 1:10-
hoz, amely éppen így áll, fejlődik megfelelő eredő 
szimmetriában, arányban a testhez tartozó  egyéb 
tömeghez képest. 34. ábra 
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és válik nemesebbé, az életminőségében jobbá, hol a másik irányba válik a saját más részeihez 
egyre rosszabbá, azt a saját túlélése érdekében visszafejlesztővé. 
 
Az biztosítja az élet eredő együttműködési többletét, hogy a térben áramló neutronok megtanultak 
lineáris vonalban, egymást követő fűzéssorban egymás után áramlani, ezért a szemből érkező 
megsemmisítő impulzus esélye statisztikai valószínűséggel mindig kisebb, mint a másikkal rézsút, 
oldalazva, megfelelő együttműködési lehetőséget biztosító kis irányszögben egyesülés, a hatások jó 
irányú halmozódása. 
 
 
 
 
A változás generálója: 
 
A térbeli áramlás során, a bolygók (és más szervezetek is) olyan nekik addig idegenebb 
térrészbe érnek, amelyekbe beáramlásuk során megfelelő kölcsönhatóképes szöget zárnak be az 
ott élő nagyobb szervezetek körül keringő akár már nagyon nagy átmérőjű, vékony szimmetriakorongban 
áramló elporladt részecskék életsíkjával, élőrétegével. 
A bolygónkon a tudás növekedését, a keveredés gyorsulását egy ilyen nagyobb másságú, 
nekünk idegenebb élettér, nagyon kicsi energiaszintű, de nagy áthatoló képességű részecskék 
életsíkjának, vagy és életfelületének, élőrétegének a kereszteződése generálja. 
A környezettől egyre jobban elszigetelődő, majd a túl nagy belső nyomás miatt globalizáción 
áteső bioszféra rétegében is gyorsul a keveredés. A rétegvándorlás, az eltérő, egymásnak 
ellentulajdonságokat, ellenhatásokat hordozó részecskék közös térben összeérése teljessé vált, és 
ezzel a felgyorsult a közös rétegben összekeveredett másság, egyre nagyobb azonosság felé 
szaporodása, és ezzel az élőréteg rendszeridejének a gyorsulása. A környezettől elszigetelődő 
térben szükségszerűen növekednie kell az életversenynek, az életnyomásnak, ellen kell tartani az 
egyre nagyobb súllyal a bioszférára nehezedő termoszféra nyomásának, tartani kell a tempót az 
ott folyó gyors fejlődéssel. A növekvő életnyomás teszi lehetővé, hogy az egyre nagyobb 
életnyomású, egyre kaotikusabb körülményei miatt, a nagy sebességgel áramló részecskék 
impulzusaiban, hasonló nagy, vagy még nagyobb áthatolóképességű antirészecskék 
születhessenek, akik képesek megállítani a fejlettebb behatolókat. Az élőrétegben szétterjedő 
keveredés, a globalizáció szükségszerűen a fejlődés gyorsulásához, és az azonosság, és az 
életverseny növekedéséhez is vezet. 
 
Egy egyszerű fizikai hatást kell megértenünk. Ha két egymás felé x sebességgel áramló buborék 
részecskéi összeütköznek egymással, akkor az összeérés egymáshoz képesti sebessége 2x.  Ha a tömeg és 
a tudati tehetetlenség miatt az egyik életbuborékban az életnyomás P értékű, és a másik életbuborékban is 
már legalább akkora, akkor az összeérés impulzus terében legalább 2 P, vagy ennél is nagyobb nyomás 
alakulhat ki. Az ilyen életnyomáson összepréselt, egymásba kényszerített életbuborékokból a ki és 
szétáramló kisebbek, a keletkezésük, a felszabadulásuk pillanatában azonnal behatolnak a már 
nagyobbakba, a már öregebbekbe, azokon átáramolhatnak, amely közben az útjukba kerülő, kellő 
kölcsönhatóképes részecskéket, anyagokat, a környezet állapotát megváltoztatják, azoknak 
lendületimpulzust, gerjesztést átadva továbbváltozásra késztetik. A folyamatban az impulzus, a sűrítés a 
minitűrizálás felé fejleszt, amelyben az impulzus térbe kényszerült lendület és életnyomás, a jelen lévő 
részecskékkel együtt egyre kisebb térrészbe sűrítődik, ezért egyre nagyobb belső sűrűségű fiatal 
szervezetek, új anyagibb lelkek fogannak. De a folyamatban nemcsak sűrítődés alakul ki, hanem a 
kétütemű rendszernek tekinthető szervezettség egy másik része eközben szét és kiáramlik, azaz a 
nyomásnövelés ideje alatt a rendszer az impulzus következményeként máshol kipufog, ki és szétáramlik, 
a csökkenő életnyomás felé fejlődik. 
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A Titanic katasztrófája, a mind nagyobb tömeg teljes életfelszínen összekeveredése csak előre 
vetítette a rossz fejlődési irányt. A később már repülővel is közlekedő emberiségnek megszűntek 
a természetes határfelületek korlátai, az óceánok és a földrészek megfelelő elszigetelést biztosító 
távolsági, földrajzi, neutrális víz korlátai, ezért a szabaddá vált utazástól a bioszférai rétegbeli 
másság, azonossá keveredése felgyorsult. Az impulzus sűrűség mikroszinten is egyre magasabbra 
emelkedik, az eddig megfelelően felügyelt fúzió megszaladt az időben. 
Az egyre nagyobb arányú keveredés határozatlansághoz és nemlineáris változássűrűséghez 
vezet, amelyben egyrészt egy ideig lokálisan javul a sokféleség egymáshoz képesti helyi 
mássága, de ezzel nő az elidegenedés, és az egész életfelszínnek a mind nagyobb azonossági 
eredő felé fejlődés gyorsasága. Miközben egymás másságának a megértése és elfogadása felé 
fejlődünk, mikroszinten egyre nagyobb egzisztenciális harchoz, differenciálódáshoz vezet az 
élet túlgyorsulása. 
 
Elképzelhető, hogy a folyamat, egy az áramlási irányunkra eltérő irányrendezettségű rétegbe 
egyre mélyebb behatolás, amely akár az ekliptika is lehet, vagy és a Mars és a Föld közötti, a kifelé 
áramlásunkra mindenképpen rontó rendezettségű, azt megváltoztató, átalakító jellegű. A lényeg 
valószínűen abban rejlik, hogy az egyik szélső állapotból, a nagy apai különbség állapotából az 
anyai belsőbb élőréteg felé áramlás során, a tömegfelező, az ekliptikai sík környékén az apai és 
az anyai réteg különbsége lecsökken. A hajtóerő a már megkezdett fejlődési irány felé fejlődést 
hajtó akarat ilyen kor lecsökken, elbizonytalanodás, határozatlanság alakul ki, de a közös 
szervezetet tovább viszi a tömeggel megszerzett közös lendület és a tudati tehetetlenség. Az 
áramlási irányrendezettségünktől mindenképpen eltérő áramlási rendezettségű a fő szimmetria 
felület, - amelyen nemsokára áthaladunk, - (már ebben az átlagos zónában áramlunk), de 
lehetséges, hogy az életet megjavító áramlás rendezettségűvé válik, ha áthaladunk a nagyméretű 
potenciálgáton, az ekliptika téridőt elválasztó idősíkján, a Nap felmenői szülői csillagainak a 
közös határfelületén. Az áthaladás, a hozzánk képest sokkal elporlottabb, de nagyobb 
áthatolóképességű gyors felmenői neuronok általi átvilágításával kezdődik, amelyek áthaladnak 
a téridőnkön, és eközben átformálják a részecskéink áramlási rendezettségét, közelebb viszik 
azon irányhoz, amelyre a fő szimmetriasík másik felén, a melegfúziós övezetben meg kell 
tartanunk. A lineáris áramlási időszakok után, amikor az életáramlás egy nagyobb szintű 
felmenői idegpálya kereszteződéshez, körforgóhoz, melegfúziós eredőjű részecske településhez 
ér, meg kell változtatni a kialakult áramlási irányt, körpályára állva, jutva kell kikerülni a 
veszélyes csomópontot, amely folyamatos irányváltással, rendszerint pálya és sávváltással is jár. 
A fejlett települést megközelítőknek el lehet kerülniük a várost és a buktatóit, erre alkalmas 
ínszalag analóg áramlási pályák állnak a rendelkezésére. Ha sok életélményre vágynak, át lehet 
hajtani a városon, a fejlett településen, de ekkor nemcsak érdekes életélményeknek, hanem 
gyorsabb, és kölcsönhatást okozó változásnak is kiteszi magát az élet kellően nem átlátható 
sűrűjébe behatoló szerveződés. A nagyforgalmú településéken az idegen járókelő könnyen 
veszélyes útkereszteződéshez érhet, az élete megváltozhat, új kapcsolata alakulhat ki, vagy 
éppen utolérheti a végzete, és elfolyósodva az életenergiája mások könnyebb haladását segítheti. 
A lendület és a haladási irányváltáshoz azonban vagy külső eltérítő erő, kölcsönhatás szükséges, 
vagy a szervezetnek differenciálódnia kell, és egymásról elrugaszkodva a bokaszalagokon, a 
körforgók a körforgalom külső pályáira áttérve, jobbról és balról kikerülni a forgalmi akadályt. 
Ha ez nem történik meg időben és a globális kereszteződésbe - megtartva az eddigi irányt, - 
vadul beáramlunk, nagy eséllyel az áramlási kinetikai tömegirányunktól eltérő más,- szintén 
vakon a megkezdett irányba továbbáramló, már elmeszesedett közlekedőkkel találkozhatunk. A 
tisztítótűz és a szerelemre gerjedés elporlasztja a két magáról megfeledkező, egymásnak áramló 
szervezetet, amelyeknek a részecskéi nagy azonosságú folyadékként az adott körforgalom 
izületrendszerét kenő, hűtő, az anyagibb maradványokat, kristályokat az izületből kimosó, 
eltávolító állapotba fejlődhetnek. A téráramlás közlekedési biztonsága is statisztikai 
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valószínűségű, azaz mindig vannak olyanok, akik nem figyelnek a szükséges változtatási 
igényekre, és ez a rutinszerűen továbbhaladók elfolyósodásához vezet. Ez az életáramlás 
statisztikai valószínűséggel bekövetkező törvénye. 
 
 
A Léim (lájm) kór és a kullancs: 
 
Amikor egy fejlett Léim vírussal, vagy és saját túlfejlett részecskeállománnyal rendelkező kullancs, 
megcsíp egy ilyen fejlett, gyakorlatilag szinte minden körülmény között megélni képes szervezetet, az 
addig a potrohában, a melegfúziós testrészében másokkal együttfejlődő részecskék bejutnak egy átlagos 
eredőjű szervezett térbe, pl. az emberi szervezet védett bőrrétegein belülre, akkor hamarosan enyhe 
bőrpír keletkezik a kullancscsípés körül. Ez a bőrpír, az eltérő azonossággal megfertőzött térrész 
hamarosan körkörös gyűrűben kifelé tágulni kezd, jelezve, hogy az idegen térrészbe bejutó ahhoz képest 
túl fejlett állomány sikeresen beilleszkedett, és elkezdte a számára ideális, paradicsomi élettérben a saját 
részecskéi sokszorosítását, a tér és az idő, az életre alkalmas, kellő azonosságú térnek a kitágítását. A 
meghódított szervezetben sok kevésbé fejlett részecske formájában bőséges táplálékot, és a 
terjeszkedésre, szaporodásra alkalmas életteret találnak. A sok energiát adó környezetbe bejutó, 
melegfúziósan fejlettebb, nagyobb bonyolultságú, eltérő genetikai eredőjű részecskék, bár kisebbségként 
települtek át az éden földjére, mint a zsidók ősi részecskéi a Kánaán Sínai térség termékeny részére, de 
az ellenhatással, az élettermékeknek a terjeszkedést meggátló lehetőséggel még nem rendelkező 
szervezetekben máris elkezdődött a diaszpóra, a szétszóródás és a kiterjeszkedés. Miként az elöregedő, és 
a más dolgokban kevésbé fejlett kisebbség sikeres megoldásai ellen védekezés képtelenné váló 
belvárosok, mint a megfertőzött fák korhadó belseje, a belső részekből a korábbi azonosság, a számukra 
az életre már nem alkalmas környezetből, - amely térrészben eddig élt - egyre kijjebb szorul. Hasonlóan 
szorítja ki a Leim vírus a megfertőzött területről az ilyen környezetben életképtelenné, alkalmazkodás 
képtelenné váló őslakosokat, a megszokott életet már folytatni nem képes helyieket. A bőrpír, miként a 
korhadó fatörzsnél az egészséges állomány gyűrűje egyre kijjebb kényszerül, lényegében kiterjedve 
kiszorul a korábbi életteréből, és ezzel helyet és tért ad át a melegfúziósabbá válóknak, az adott 
helyzethez alkalmazkodóknak és a már velük együtt élő hódítóknak, a már másképpen, a régi helyiek 
által kaotikusnak látszó, átláthatatlanul és megérthetetlenül fejlődő részben még megélni képes 
szervezeteknek. A kiszorítás addig folytatódik, amíg a fejlettebb változat teljesen fel nem éli a 
környezetét, a környezet adta lehetőséget, vagy ha a környezet képes analóg ellenhatással a terjeszkedést 
megállítani, és visszaszorítani. Mivel azonban ehhez idő kell, ha a rendelkezésre álló eszmélési, 
ellenhatási idő alatt a fejlett vírusok szét tudnak terjedni, ha még az ellenanyag, az antitestek kifejlődése 
előtt kaotizálni tudják a gazdaszervezetet, akkor azt és az ott élő szervezetek, a nőiesebb részecskék 
védett belsejét, a nekik tág életteret sokáig a saját részecskéik, élettermékeik termelésére késztethetik. A 
folyamatban a megfertőzött szervezet nemcsak jelentősen megváltozhat, hanem alárendelt dominanciába 
kerülhet a saját életterében, és a korábbi közös tudat, a neuron állomány, amely nem talált megoldást a 
problémára cselekvő képtelenné válhat. A fertőzés addig tart, amíg a meghódított élettérben érdemes a 
saját hatóanyagaikat termelni, amíg az gazdaságilag megéri, tehát elég energiával rendelkező, utánpótlást 
biztosító folyamat fejlődik ki. H azonban a kezdeti térhódítók sokáig élnek, az idegen környezetben az 
átlagossá, kellően vegyessé váló saját utódaik kiszoríthatják őket az elfoglalt élettérből, mint a hozzájuk 
képest elöregedetteket, az életteret feleslegesen telítő, foglaló, már nem szükséges szervezeteket. A Mór 
megtette a kötelességét, a Mór mehet. Konszolidáció és békésebb együttélés, másféle, együttműködőbb 
kihasználás kezdődik, hiszen a behatolók is felismerik egy idő után, hogy az szinte ingyen évtizedekig 
termelő rabszolga többet ér a legyilkolt és a tetemében felbomló rabszolgánál. A valódi egyenrangúság, 
az igazi béke, a tényleges egyenrangú együttműködés azonban ilyenkor még messze van. 
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A megérett (túlérett) gyümölcs Globalizációja: 
A globalizáció más aspektusból: 
 
Amikor egy életgyümölcs, egy szervezett tér megérik, az érés során egyre nagyobb belső 
feszültséggel telik fel, miközben a korábbi egymást kiegészítő, megfelelő hatásokat egymással 
cserélő sokféleség, egyre inkább másokkal azonos, a közösségben idővel elértéktelenedő 
cukorenergiát kezd termelni. A divatossá váló cukor néha növeli a keresettséget, és ekkor a 
keresett mannához hozzákapcsolva több hasznos élettermék juttatható el más szervezetekbe, a 
környezetbe. Ez más eredő felé továbbfejlődőknek a Tao útjára jutás újabb lehetősége. Amikor a 
belső sokféleség együttműködése, megfelelő kölcsönható rendszere a tudás felé fejlődésben, a 
sokféle eltérő egyediséget létrehozó képességben kimerül, az azonosság irányú fejlődés, (az 
azonos tudású táplálék miatt) egyre nagyobb azonosságú élettermékeket, azonos hatásokat 
termel, azaz a fogyasztóknak cukorenergiában dús édes belső állományt hoz létre. Amikor 
azonban már nem lehet cukorba, vágyakba csomagolva eladni a saját hatásokat, amikor a már 
túl sok máztól, sziruptól, hazugságtól megcsömörlik az élet, eljön az Öszödi beszéd ideje. 
 
Az egyre azonosabb élettermékek megnövelik az egyediségben hiányos, az egyre nagyobb 
azonosságú termékeknél a túlkínálatot, és ezzel kölcsönösen leértékelik, elértéktelenítik 
egymást. Azon hatásokból, amelyekből nagyon nagy a túlkínálat, amelyeknél a pillanatnyi 
elhelyezhető igénynél több termelődik, lokálisan eladhatatlan többlet fejlődik ki, amelynek 
sürgősen más térben kell gazdát keresni, mielőtt a túlkínálat teljesen semlegesítené, és 
életáramlásra képtelenné tenné egymást. Ha nem történik meg idejében a termékváltás, a 
termékfejlesztés, a generációváltás és a szemléletváltás, az élettérváltás, vagy a globalizáció, a 
még nem megfertőzött környezet bevonása a terjesztési területbe, akkor az élettérben, vagy és a 
közös szervezettségben felszaporodó hatások egyre nagyobb azonossága, (a különbségképzés 
egyre nagyobb hiánya) súlyos gazdasági válságot, forgalom csökkenést, és ezzel elvezetetlen 
feszültség és hőnövekedést hoz létre. Ha az ilyen szervezettség nem találja meg a kiutat, a 
gazdasági válságból, az azonos hatások túlkínálatából, a rossz irányú, túlgyorsult fejlődésből, 
akkor a fokozódó feszültség egyre nagyobb térre kiterjedő globális válságot hoz létre. Ez kedvez 
az élet differenciálódásának, az útkeresésnek, és amikor a belső élőrétegek túl nagy 
azonossággal feltelése után, a növekvő életnyomástól a határfelületek átszakadnak, és egyre 
nagyobb térre kiterjedő globalizáció, a környezettel összekeveredés alakul ki. A globalizáció a 
közös, de védett, egy nagyobb energiaszintű támogató által segített szervezettséget addig más 
szervezetektől, élőrétegektől kellően elválasztó határfelületek, az elszigetelődések lebomlása, 
amikor az egymáshoz képest egy kicsit másfelé, másképpen fejlődő, de még kellő azonosságú 
rokon rétegek (szervezetek) részecskéi a közös, (meghódított, megnövelt befolyású) élettérben 
összekeverednek. Ilyenkor ismét megnő a különbségképzés, és az azonosságnövelés, a 
differenciálás lehetősége. Az egyik dologban fejlettek, az összekeveredett térben, más 
dolgokban kezdőknek számítanak, és a valamiben túlfejlettek tudása az eltérő értékrend 
szerint működő vonatkoztatási rendszerben kevésbé érvényesül. Ilyenkor a rossz irányba 
szakosodott, másokkal azonos célokra fejlődött szervezeteknek megnő a konkurenciája, és 
csökken a piaci részesedési lehetősége, ezzel csökken az élettere, az élettermék elhelyezési 
lehetősége.  
A sikeres, jó irányba fejlődő szervezeteknek viszont kinyílik a tér, főleg ha az egyesült 
szervezetekben nincs hasonló ellenterméket gyártó, ezért a saját élettermékei, mint a környezet 
szereplői által igényelt hatások, anyagok élettermékek, kitódulhatnak a nagyobb felvevő 
képességű környezetbe. 
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Gondoljuk át, a megérett gyümölcs, vagy a megérő melegfúziós paradicsom globalizációjának 
az esetét. 
Egy nagyobb közös családi szervezet, a sikeres és természetes fejlődés során, a környezetnek 
hasznos, utódokat rejtő, eltérő és fiatalabb, - az anyaszervezet állapotához képest még kezdetlegesebb 
szervezeti állapotban lévő – alszerveződéseket, életgyümölcsöket termel. Amíg a növény családban 
megfelelő az együttfejlődés, a belső hatás és anyagcsere, a minden irányba szakosodás, a közös 
rendezettség, a sors adta áramlási, fejlődési irányok megtartása, addig a szervezet a mindenkori 
nagyobb életnyomású állapotban lévő részeiből, megfelelő hatásokat ad az éppen kisebb 
életnyomásban, vagy valamilyen hatásban, hiányban lévő szervezeti részeknek. A kölcsönhatás 
csere addig működik, amíg a szervezeti családi egység, amely része egy nagyobb szervezettségnek, 
olyan fejlett, egyedi ,,jó,, hatásokat ad a környezetbe, amelyre ott fizetőképes felvevő igény van. 
Tehát az együttváltozó közösség a belső differenciálódásban, energiában és energia felvevő 
képességben jobb melegfúziós részecskéket termel a gyökerek számára, és hidegfúziós, nagyobb 
szabadságfokú, lendületes részecskéket termel a környezetbe. Amikor azonban a pl. paradicsom 
család, már nem tudja elhelyezni a környezetben a belőle kiáramló, másokéhoz túl nagy 
azonosságú, ezért leértékelődő hatásokat, és hatáshordozó részecskéit, mert hasonló 
hatáskeltőkből az időbeli, vagy és a térbeli eltolódás hiánya miatt túl sokan és egyszerre kínálják 
magukat, az életgyümölcseiket, akkor a csak lassabb ütemben leálló beszállítóik miatt az 
elhelyezhetetlen belső nyersanyag, a félkészanyag készletek feltelése fokozódik. Ha azonban a 
szervezetbeli belső hatóanyagokat termelők, feldolgozók, elkényelmesedve a jólétben, az olcsó 
importban felszámolták a hazai termelőket és beszállítókat, már nem egymástól vásárolnak, 
cserélnek, a belső kölcsönható szervezettség, az önellátás, és ezzel a korábbi függetlenség 
megszűnik. A közvetlen környezeti beszállítást feladók, továbbra is megtartva a kialakult 
kapcsolatot már csak külföldi beszállítókra támaszkodnak, ezért egyre nagyobb függőségek, és 
egyre hosszabb szállítási útvonalak alakulnak ki. Miközben a nem éppen az igénynek megfelelő, 
nem a szükséges hatásokat tudó, a megfelelő pillanatban nem mindig és nem olyan minőségben 
rendelkezésre álló beszállítói termékek túl nagy dominanciába kerülnek, a saját termelések 
lecsökkennek, majd leáll a forgalmuk, kialakul a beszállítói, majd az árakat megnövelő 
függőség. Ilyenkor már csak idő kérdése, hogy az egyre rosszabb hatásfokkal vásárló, de olyan 
áron, mennyiségben eladni már nem tudó beszállító szervezet készletei, raktárai, és terjesztési 
területe mikor válik túltelítetté, a szállításban vagy a terjesztésben rapszodikussá, hullámzóvá, 
majd az élettermékeiben elhelyezés és eladás képtelenné. Ilyenkor fokozódik a belső nyomás, és 
az életgyümölcs előbb megsárgul, szerveződési nyárba telítődik, majd gyorsan hanyatló őszbe 
szerveződve megpirosodik, a környezeti fogyasztó számára feszültséggel és elfogyasztható 
cukor energia tartalommal megérik, megédesedik. Talán azokat az elfogyasztott szervezeteket 
érezzük édesnek, amelyben nemcsak sok cukorenergia van, hanem amelyek kellően elöregedtek 
a lebontásukhoz, a szükséges állapotváltozáshoz, a bennük rejtőzködő részecskék 
felszabadításához. Az Istennek nem kedves az életerős, és még fiatal, egymással jól 
együttműködő, az életenergiát jól elosztó, magas belső biodiverzitású részecske szervezetek 
fogyasztása. Az ilyen szervezetben még együttvannak a jó és a rossz hatások, az energia ezért 
nem vonható ki a rossz hatások nélkül. Csak azon élettermékek szervezetek fogyasztása 
javasolt, amely már kellően beérett, amely kellően elöregedett, amelynél a változtatás több jóval 
jár, mint rosszal. Amikor a már, vagy még jó, az életet és a szerveződés szabályait megtartó 
isteni részecskék már kimenekültek a kaotikussá váló térből, és már csak az egymás ellen 
harcolók maradnak benn, az élet gyümölcsében a jó élet elromlik, és a már nem szervezett rossz 
közösség fogyasztható, felbonthatóvá válik. 
Ha van elég fogyasztó, igény a kitermelt feladott mennyiség felvételére, a hatások és az élet 
körfolyamatai tovább áramlanak, egyre nagyobb bonyolultságba épülhetnek. Ha azonban nem 
elég jó a kereslet a kialakuló túlkínálathoz képest, akkor csak a feszültség és a hő növekszik a 
kialakuló káosz, a szervezetlenség és az együttműködés hiánya miatt. Ez az oka, hogy megsárgulnak, 
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majd megpirosodnak az élet gyümölcsei. Miközben egyre nagyobb a belső eladhatatlan, túltermelődő 
készletek, a belső feszültség egészen addig növekszik, amíg a sejteket és az alszervezeteket, a változás 
sokféle egységeit közös vonatkoztatási rendszerbe, közös szervezettségbe tartó határfelületek, a gyümölcsök 
vagy a paradicsom héja, engedve a környezethez képest már túl nagy nyomásnak fel nem reped. 
Gyorsul a repedés, a globalizáció, a közös térbe kikerülő szervezeti bomlás, ha a környezetben túl 
sok a könnyen beépülő átlagos részecske, az eső, a csapadék. 
A már nem tartható, felszakadó határfelületeknél, a felbomló, összeomló szervezettségnél a már 
túl nagy azonosságú részeknek az együttváltozási kényszere megszűnik, és a már túl nagy 
életnyomásba hajszoltak kiszabadulnak a túlszaporodott, és egymással hasznos eredményt 
produkálni már nem képes közösségnek már túl kicsi, a kritikus tömeget szervezetlenségbe taszító 
vonatkoztatási rendszerből. Ilyenkor egzodus alakul ki, és a még kellő lendülettel, különbséggel 
rendelkező részecskék megindulnak újabb, őket és a tudásukat, az erejüket, vagy és a lendületüket, a 
képességeiket jobban megbecsülő, fiatalabb együttműködéseket, élhetőbb környezetet, új hazát 
keresni. A korábbi szervezett tér útkereső részecskéi rendszerint valamiben eltérő 
szervezettségű, más rendezettségű, de őket kisebbségben befogadó fogyasztóba kerülnek, ahol a 
korábbi önálló, de nem elég jól együttműködő szervezeti életszakasz átélése után, 
megismerhetik az alárendelt, kisebbségben eltűrt szervezettség változásának az ellenkező 
aspektusait is. Megismerik, hogy lehet másképpen is, jobban is élni, és a környezeti áramlási 
életpéldákból, az eltérő életprogram másféle szervezettségében meglátják a már megismert 
korábbi viszonyítási alaphoz képest a helyi jobbat, a különbséget, és megismerik a helyi 
rosszabb megoldásokat is. Ez a különbség megismerési lehetőség teszi javíthatóbbá, vagy és 
javíthatásra törekvővé a lehet másképpen is élni viszonyítási lehetőségekről információt-
szerzőket. 
 
Az országunk, és az élőrétegünk globalizációjában az élet gyümölcse, a bioszférán 
túlszaporodott emberiség beérett, már túlérett, ideje keveredni, szemléletet váltani, jobb és 
sikeresebben együttműködésekbe átszerveződni. Elérkeztünk a szervezeti ősz, az alkony 
lebomló állapotába, amelyet az életterünkön átáramló, ellenkező irányultságú részecskék egyre 
nagyobb eltérően rendezett áramlása miatt, az élet nem tud a korábban kialakult tömegméretben 
és bonyolultságban átvészelni. Változnunk szükséges, mert amerre eddig fejlődtünk arra már 
nincs továbbfejlődési lehetőség. Lehetséges, hogy az idegen rendezettségű felségterületen, egy 
felmenői idegpályán, forgalmas kozmikus településen (időszakon) áthaladás idejére, kisebb 
egységekre kell lebomlani, ha kell, az egyedszint alá, akár az ionos állapotáig is visszafejlődhet, 
és a még megfelelően működőképes külső környezetbe, rétegekbe költözik ezen időre az 
ellenanyagokkal bombázott élet lebomló bonyolultsága. 
 
Amikor egy összetett térben az átlagos határfelülethez képest a belső térrészben öregszik el és 
bomlik le az élet, akkor a még kellő életrugalmasságú, de a túl nagy változássűrűséget, a minden 
egyszerre történik állapotát még nem értő szervezettség, egyre kijjebb megy, egyre nagyobb 
kerületei határrétegben, az izületekben áramlik. A számára életképtelenné lett, túlcentralizált, 
már a kialakult életmegoldását nem támogató környezetet átadja az ilyen körülmények között, az élet 
hulladékain és a korhadékain is megélni képes, igénytelenebb, a téridőben az adott helyhez 
alkalmazkodó képesebb szervezeteknek. A gyorsabban fejlődő élet az elöregedett, elkorhadó 
bioszférából valószínűleg a visszafejlődés után részben átkerül a dinamikusabban fejlődő fiatal 
termoszférába, a külsőbb és még kellően egészséges, nagyobb életrugalmasságú, jelenleg 
nagyobb vitalitású külsőbb rétegbe, amelyben egyre vastagabb az átlagos, már a hagyományos foton 
részecskék által át nem hatolható, nagyobb szimmetriában fejlődő élőréteg változás sűrűsége.  
A folyamatban a Földnek anyai Nap is együttfejlődik, és az egyre nagyobb életnyomáson 
változó, egyre nagyobb lendületre szert tevő új fotonszféra, egyre fejlettebb, egyre nagyobb lendületre 
szert tevő, egyre nagyobb áthatolóképességű, nagyobb tudású változtatóképes részecskékkel 
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táplálja az elöregedett bioszféra, neutrálisabbá váló, de megokosodó, még életképes, kellő 
szimmetriában maradó szervezeteit. Ez az oka a Nap egyre nagyobb perzselésének, és a 
rendkívül magas, nagy áthatolóképességű, gyors leégést létrehozó ionsugárzásnak, az egyre 
melegebb belső rétegben a barnább bőrű emberek arányváltozásának. Az UV frekvenciában 
érkező, egyre kisebb tömegbe, egyre soroltabb lineáris füzérsugárba koncentrált, mind nagyobb 
kinetikai lendülettömegű, áthatolóképességű részecskék, egyre gyorsabbak, egyre nagyobb a 
kinetikai erejük, és a bőr felszínén keresztül a szervezet belsejébe is bejutó hatásaik már 
roncsolók. A kismacskáink és az állataink folyamatos szemgyulladással küzdenek.  
Kérdés, hogy a túl nagy feszültséget, a túl gyors fejlődést meddig bírja a Nap, és meddig bírja 
utódfogamzása, az azonosság feleződése nélkül a Föld? Hamarosan átjutunk egy 
makroevolúciós fejlődési időszakon, de megjósolhatatlan az a következmény, átalakulás, a 
vissza, vagy az előre, a jövőbe fejlődés, amelyben részesedhetünk. A termoszféra gyorsan 
fejlődő szimmetriarétege egyre vastagabb, az alulról, (belülről) melegfúziósabb részecskékkel, 
kívülről nagy sebességű fotonokkal és idegenebb, más térrészből származó gyors neutronokkal 
táplált. A külsőbb, új átlagos (fő) szimmetria felületen, a gyorsan változó egyre nehezebben 
áthatolható rétegben lamináris áramlásba terelődik az itt kifejlődő, kikeveredő új élet. Amikor 
át- átjut a gyorsabb és a lendületben fejlettebb anyai részecskék inváziója az új utód rétegen, az 
elöregedett bioszférán forrón tüzel a Nap, és nagyon erős az UV sugárzás, a szövetroncsolás, az 
élet lebontás szintje. Ez hozza létre periodikusan a vastag és csapadékban dús felhőréteget, a 
gyakori viharokat, az elszigetelődő rétegbeli különbség még át és áttörő szimmetriába kerülő 
megnyilvánulásait. A Mars már átjutott ezen az életfokozaton, és miközben két utódot szült, 
nagyon megkarcsúsodott, elvesztette az aurája nagyobb, és a tömegének, a korábbi belső 
ellenzékének egy részét. Az elveszett aurája egy részét a nála fejletlenebb, az anyai Naphoz még 
közelebb keringő, nála fiatalabb Földnek és Vénusznak adta, amely hidegfúziós testvéri 
ajándékként érkezett a belsőbb napi rétegekbe, míg más részét a külső napi rétegek, a kisbolygó 
övezet felé továbbította. A korban a Mars előtt járó, jelenleg elhunytnak és lebomló-félben 
lévőnek tekinthető, volt ötödik bolygó egymástól elvált részei már a különváltozásban, a 
kisbolygó övezetben és külön keringőrészekben fejlődnek, hogy a diaszpórai szétszóródása után 
részben visszatérjenek a nekik anyai Marshoz, vagy a csillagfejlődésben már fejlettebb Jupiter 
nagytestvérhez csatlakozzanak. A kifelé lendülve nagyobb lendületre szert tevők, 
melegfúziósabb eredőjű részecske felhőként egyesülnek a Jupitertől a belső rétegek felé 
eltávozó, nekik hidegfúziós részecskékkel, hogy a centralizálás és a tömörödés, összesűrítődés 
után, az elbocsátó Jupiterhez hasonló óriási gázbolygóvá, majd egyre több részecskét a 
környezetnek átadó melegfúziós, energiát sugárzó naputóddá fejlődhessenek. A volt ötödik 
bolygó szervezet, átjutva egy nagyobb felmenő idegpályáján részekben jut túl a nehéz téridős 
időszakon, de ezt követően más összetételben új életperiódusba fog kezdeni. Jelenleg a 
keveredésre alkalmasabb nemesgáz állapotban, eredőben van. 
 
A Zsidók néhai előd részecskéinek a Sínai térségben és a Holt tengerbe, a bioszférába bejutása, 
az Armageddonnál szétszóródása hasonló, analóg téridős esemény volt, amely szétszóródást, az 
idegen rendezettségű térben a kisebbségként idegenné válást az életfelszínen összeérés, és 
torlódással kezdődő fejlődésképtelenség követi. A fogyasztóink arathatnak, de mint tudjuk, ha a 
bejutó kisebbség a fejlettebb, akkor nem a nagyobb szervezet marad a közös térben domináns, 
hanem a kisebbség egy idő után átveszi, majd megtartja és átszervezi, megszervezi az irányítást.  
Moetrius, és sok fejlettebben gondolkodó részecskéi régóta súgják, hogy hamarosan eljön az 
idő, és a leáldozó szervezettség felett új csillag válik dominánssá, talán éppen bennünket, 
Magyarokat, az egyediségünk miatt támogatóvá, vagy ezer éves történelmi időszak után felbomlóvá, 
Európába beolvadóvá!  
Az idő valóban hamarosan eljő! Sokkal korábban és hamarabb, mint azt sokak gondolnák! 
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Az idegen földbe került paradicsom palánták esete: 
 
A saját telken nevelt, a környezettel kellő azonosságú paradicsompalánta mellé, viszonylag magas 
fejlettségű állapotban lévő de idegen környezetben nevelkedett, már 1,5 – 2 cm-es kis paradicsommal 
rendelkező fejlett palántákat vásárolt és ültetett a társam, a már honos, de az idegenekhez képest még 
fejletlen palánták közé. A nagyon védett és nagy azonosságú idegen környezetben eddig sikeresen 
fejlődő, valószínűen egy kicsit elkényelmesedő paradicsom palánták azonban nem bírták a nagyon 
intenzív UV –s hegyi levegőt, és a nekik nem kellő azonosságú környezeti (nekik ellenséges, kisebbségi 
sorsot adó) talajt, ezért a kiültetés után leálltak a fejlődésben. A palánták levelei, a tüzesebb talajbeli, 
izotróp, nekik idegen környezetben leszáradtak, visszafejlődtek, a kellően fejlett és alkalmazkodó képes 
részecskéik átépültek a még kellő azonosságú, de dinamikusabban fejlődő helyi paradicsom 
kezdeményekbe. Az elhagyott palánták, és a rajtuk túl korán kifejlődött bogyók, hamarosan utánpótlás 
nélkül maradva aszott állapotban megkeseredetté, és kényszeréretté váltak. A hellyel nem kellő 
azonosságú növények a nekik idegen környezetben két hét alatt teljesen visszafejlődtek, miközben a 
területet és a környezeti talajt, a környezet szereplőit már jól ismerők, a már befogadottak, a megfelelő 
hatásokat cserélők remekül fejlődtek. Az idegen paradicsompalántáknak az életfelszínhez, a 
környezethez és az életfelülethez kapcsolódása egyre csökkent, a még kellő tudással és egyediséggel, 
lendülettel rendelkező részecskéket átcsábították a jobban fejlődő helyi szervezetek dinamikusabb 
közösségei. Az egykori belső paradicsomi élettérben, az idegen palántákban az egymással még 
megfelelően, gazdaságosan együttműködő részecskék tömege egyre csökkent, miközben a nagyobb 
azonosságú a nekik ismerős, hazai környezetben továbbfejlődők szervezett élettere, életfelülete egyre 
hízott, gazdagodott, egyre nagyobb térre teljesedett ki. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a sikeres 
együttfejlődés, az elfogadottság meghozza a maga gyümölcsét, és a saját környezettel nagyobb 
azonosságú palánták egy hónap alatt egyre nagyobb paradicsomfákká fejlődtek, miközben az idegenek, a 
kisebbségbe kerültek teljesen elsorvadtak, elszáradtak és felszívódtak. 
Az életfelszín csökkenése, a kapcsolatok leépülése, a környezet ellenséges hatása megtette a magáét, és a 
nem megfelelően működő közös szervezetben, az együttműködést elhagyták a még kellő 
életrugalmasságú, a másféle rendezettségben még alkalmazkodni képes, a konkurenciában kellően 
megbecsült fiatal részecskék. Az idegen paradicsom, - miután levetette a kényszerérett ízetlen, fanyarú, 
savanyú aszott gyümölcseit, - amelyekre a környezetben még a hangyáknak sem volt igénye, - kiszáradt, 
lebomlott, a részecskéi elpárologtak, más, életképesebb, őket jobban megbecsülő, több hatással segítő 
szervezetbe mentek át az együttműködést, és az életáramlást folytatni. 
 
A tanulság, hogyha egy szervezet, idegen környezetbe és kisebbségbe kerül, és nincs meg a 
megfelelő együttműködésre alkalmas, egymásban még bízó, együttműködésre és szervezett 
életváltozásra képes kritikus tömeg, akkor a saját azonosság, a tudati és az érzelmi rendezettség 
hamarosan visszafejlődik, a szervezet részecskéi beolvadnak az idegen szervezetbe, de ezzel egy 
kicsit megváltoztatják a nekik idegen környezetet és annak a részecskéit is. Ha többször megismétlődik a 
beoltódás és a szétszóródás, a diaszpóra, akkor idővel a kisebbségi azonosság is egyre nagyobb 
tömegbe halmozódhat, helyenként lokálisan kellő saját azonosságban többségbe, és az eredetibb 
vegyületekbe koncentrálódhat, és eközben könnyen fejlettségi előnyhöz juthat az életfelszín 
valamely, éppen nekik kedvező történési eseményeiben és idősorán. 
 
Ha egy vállalkozás, egy szervezet egyre kisebb tömegszám alá bomlik, akkor egyszer eljuthat 
azon állapotba, amikor a termelőképessége kisebbé válik, mint a környezet rezsi és fenntartási 
költség elvárása, és ekkor a befelé fejlődő spirál, az együttműködéshez nem elég kritikus 
tömegszint alá csökkenés miatt beindul. Tehát minden szervezetnél, legyen az egyed, család, 
vállalkozás, nagyobb közösség, város, vagy ország, egy nemzeti közössége, vagy 
kisebbségekkel nagyobb, de közös térrészben élő vegyesebb népessége, a visszafejlődése során 
eljuthat az életképtelenné válás, a bomlás, a kihalás, a kritikus tömeg alsó állapotáig. Ha 
ilyenkor átkerül a bűvös határon, a gazdasági egyensúlya megbomlik, és vagy eltérő értékrend 
felé fejlődik, beolvad, asszimilálódik, vagy végleg felszívódik az evolúció színpadáról. Ez az 
állapot vet véget az adott időben és adott térrészben rosszul szervezett életnek, pontosabban a 
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szervezettség elért fokának, a jelen állapotának, de nem vet véget a kellően életerős, nagyobb 
életrugalmasságú állapotban változó, kisebb energiaszinten is a környezetnek fontos 
szervezettségnek, a széteső szervezetben élő, kinevelődött fiatalabb, de még kellő, nagyobb 
életszimmetriában változó egyediségek továbbváltozási, továbbfejlődési lehetőségének.  
 
Az élet kisebb tömegű szervezetei valóban látszólag halhatatlanok, de az ilyen isteni 
szervezeteket létrehozó, még kisebb részecskék is cserélődnek, ezért bár a tudati megfigyelő 
képességgel nem érjük el azt a felbontási lehetőséget, hogy a lélek felbomlását és az elöregedett 
nanoszintű részecskék halálát észlelhessük. Valamely, éppen a legdifferenciáltabb állapotában 
változó, neutrinó jellegű, legkisebb, ekkor még angyali szervezetek lehet, hogy tényleg 
halhatatlanok. A halhatatlanság azonban nem az információt hordozó részecskék, hanem az 
információ rendezettségének a lehetősége. Csak a páratlan, egyedi fejlettségű szervezetekre nem 
vár differenciálódás, de mint tudjuk, sok líd disznót győz. A halhatatlanságuk, a 
változatlanságuk azonban csak addig tart, amíg hozzájuk nem mérhető fejlettségű, téridős 
(szerkezetű) ellenirányú antirészecskével, vagy ellenhatású részszervezetekkel nem találkoznak, 
mert ekkor - nagyon nagy áramlási irány eltérés esetén - ők is differenciálódhatnak, és feleződve 
egy nagyobb energiasűrűségű, nagyobb térsűrűségű, centralizáltabb, és egy kisebb sűrűségű, 
aurát képező részecskefelhőre bomlódhatnak. A feleződést azonban hamarosan eltérő 
összetételű újabb egyesülési lehetőség követi. Tehát az élet összetétele folyton cserélődik, az 
életinformáció nagy része helyről helyre változik, de lokálisan sokáig azonos eredőben kitarthat. 
Van azonban a térbeli arányoknak, a tömegméretnek és az áramlási sebességhez tartozó 
kinetikai erőnek egy olyan feltételezett szintje, - és ez lehet az Einstein által is keresett igazi 
téridő állandó, - amikor a kellően szabad térben áramló, még a lehelet elől, és egymás elől is 
kitérő, nagyon könnyű, szinte tömeg nélküli részecskék, a megértésig eljutás, a megbékélés után 
tovább már nem szaporodnak, azaz eljutnak azon állapotba, hogy nem ütköznek meg egymással, 
nem keresnek nagy energiaszintű változást. Az elöregedés és a megértésig eljutás miatt, az 
eltérő szervezetekhez már neutrálissá váló, elporlódó, nemesgázzá átfejlődő neutrínók már nem 
differenciálódnak. Ezek a részecskék nemcsak az eredőjükben halhatatlanok, hanem 
jelenleg valószínűen ők a tér és a gondviselés, a szervezettség irányítói és urai. 
 
 
 
 
Az egymásba vetett HIT fontossága. 
 
Az élet két ellenkező irányultság felé fejlődő fordulóból áll, amely alatt számos élethelyzetbe 
kerülhetünk, de az eltérő élethelyzetek eredői az élet végéig kioltják, semlegesítik egymás 
hatását. Valójában minden életforduló más és más irányok, más és más élethelyzetek, meg és 
átélését teszi lehetővé, amelyek egy szimmetriaként ismert eredő, az életáramlási tengely, 
Ariadné fonala körül keringve körül zajlanak. Minden élet az életszakasz második felében 
jellemzően szimmetriába kerülve egy kicsit eltérően változó, lehetőségeket kap, mint az előző 
életet során, megismerheti az addig általa okozott rossz és jó hatások másik oldalát, a változtatás 
következményeit. Néha az egyik tulajdonságokból, hatásokból több jut az egyik életszakaszban, 
mint a másikban, de ez mindenkor más képesség hiányokkal társul. Az eredő szimmetria teljes 
életben meglétét és kiegészülését, az idő késével operáló isteni szervezetnek, egymásnak 
köszönhetjük. Tehát nem szükséges mindenkinek minden tudást, minden lehetséges 
megértést mindjárt megszerezni. Az életsorozat végére, idővel, sok eseményben fejlődve, 
elporlódva mindenki eljut a megértés, a tudati komplexitás magasabb fokára, amikor 
megismeri és megérti az egymásba, és az életet szervező, irányító isteni közösség 
szimmetriájába vetett HIT szükségességét. 
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A HIT nem vallásos valami, bár valószínűen könnyebb volt a vallás körébe sorolva, valami 
egzotikusabb hókuszpókusznak titulálni. A hit a tudást helyettesíteni képes bizalom megléte. 
Nyugodtan nevezhetjük az életváltozás dzsolijának. Az Isteni együttváltozó közösségbe, a tér és 
az idő szimmetriájába, a természetbe vetett hit megléte esetén, nem vész el a cselekvő képesség. 
A tudás és az ismeret megszerzése, csak a tapasztaláson és az elporlódáson át lehetséges, de 
ekkor elveszik a lendület és az erő, a cselekvési lehetőség elveszése pedig cselekvőképtelenné, 
sokat tudóvá, de az életet csak másokon átélővé tesz. Ha az átlagos többség egyidejűleg eljutna a 
megértésre, a többség cselekvőképessége elveszne, és ez esetben az élet szükséges rendezettség 
növelését már nem lenne, aki sikeresen elvégezze. Tehát az egymásba, az isteni közösség 
szimmetriájába, az együttváltozás értelmébe, a létezés értelmébe vetett HIT kialakítása, 
megtanulása, megtartása egy dzsoli, egy a tudást helyettesíteni képes, az élet működését segítő 
eszköz, amely lehetővé teszi a minden tudás nélkül a sorsot elfogadók, a hívők 
cselekvőképességének, entrópia javító képességének a megőrzését, a rendezettség növelő, 
helyreállító képességének a megőrzését.  
 
E hit nélkül már kihalt volna az élet, vad és viharos gonosz világ uralkodna, amelyben a 
rendszeresen elromló rossz állandóan szükséges javítására már nem lenne elég cselekvőképes 
erő. Mindig van az életnek olyan rétege, amely az élet eredőjén az általa rontottnál többet 
javít, akik rendbe hozzák mások entrópiaként, természetes rendezetlenség növekedéseként 
ismert hibáit, és a környezet adó másokon elkövetett erőszakos cselekedeteit lágy, több szeretet 
adó érzésekkel kárpótolják. 
 
 
 
 
Kicsit más: 
Amikor egy életképtelen vállalkozást beolvasztanak a nagyobb, vagy még jobb hatásfokkal 
működő szervezetbe, akkor természetesnek vesszük, hogy az állapotok és a szervezetség 
megváltoznak, és a rendezettségi változásban egyesek jobb, mások rosszabb életpozíciókba 
kerülnek, részben átmenetileg visszafejlődnek, de közben mások gyorsabb fejlődési 
lehetőségekhez jutnak. Az életkerék, a szervezettség körforgása, mint az óramutatót hajtó 
mechanikus szerkezet, mindig léptetet egyet az evolúciós fejlődés kerekén. 
Amikor egy négyutódos macskacsalád fejlődése valamelyik kiscica állapotban megáll, és a 
szülők életben maradása, de az egyre kevesebb eleség miatt az utódokba átfejlődő 
részecskeállomány lecsökken, akkor a legkisebb, vagy és a legéletképtelenebb szervezettségben 
élő kismacska részecskéi a közös szervezettség feloszlatása, a nagyobb, vagy és jobban működő, 
egészségesebb szervezetbe beolvadás mellet döntenek. Ilyenkor mi csak annyit észlelünk, hogy 
az egyik kiscica elpusztul, de a gondos megfigyelő hamarosan észlelheti, hogy a megmaradók, a 
kellő szimmetriában és életrugalmasságban, a legnagyobb azonosságú családtagba, szervezetbe 
átszerveződni képesek, és gyorsabb továbbfejlődésre képes, egészségesebb megmaradó macska 
szervezetbe épülnek.  
Hasonló dolog történik, amikor egy növény szervezet elpusztul, és felszívódik. A lebomló 
növényekből a még kellő életrugalmasságú fiatalok a közös szervezettségből lebomolva, 
bionként ismert, életképes moszatcsomókba, egymással együttműködő, és a szervezettséget ismét nagyobb 
bonyolultságba építő közösségekbe épülnek össze. Néha jobb egy másik, kellő azonosságú, a hasznos 
részecskékre igényt tartó, és azokat kellően, a tudásuk és a hozzáadott hatásuk alapján megbecsülő szervezetbe, 
egy másik vállalkozásba, vagy és egy a fiatal utódokat, vagy éppen a már gyenge de nagyobb 
tudású öregeket kellően megbecsülő jobb családba átépülni, mint teljesen alapról egy önálló 
saját elképzelésre alapozott új szervezetet létrehozni. Ha azonos időben, azonos térben túl sok 
azonos, egymásnak később konkurens szervezete fejlődik ki, akkor kölcsönösen 
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hatástalaníthatják egymást, és végül mindegyik veszteségessé válik és elsorvad. Mivel a 
kicsiben életképes ötlet, nagyobb energiaszinten nem valósítható meg társak és segítők, vagy és 
külső töke, érzelmi, szellemi, karmikus kötelezettség növekedés, vagy és energiahatásban 
eladósodás nélkül, ezért csak kevesek képesek a saját erejükből nagyobbra fejlődni. Mivel 
azonban a baráti segítség, a más által adott hasznos hatások is eladósítanak, az a fogalom, hogy 
a saját erejéből gyakorlatilag igaztalan, lehetetlen. Minden eredmény az együttműködésben 
résztvevők közös eredménye, még akkor is, ha keveseknek éppen sikeresebb, másoknak ez 
időszakban pedig kevésbé sikeres volt a közrehatásuk. A közel azonos hatáseredővel 
rendelkező szervezeteknek, közel azonosan mérték ki a tudását, az egyedi talentumát, de éppen 
másokban vagyunk jobbak és rosszabbak, ezért nemcsak a pillanatnyi tudásban, hanem az élet 
során az időben is eredő szimmetriában fejlődünk. Hogy mikor melyik hasznos hatás volt az 
előre vivő, a közösség együttfejlődését segítő, ez csak utólag, a végelszámolásban derül ki, vagy 
és a végelszámoló szimmetriahiányos újraelosztási procedúrájában. 
 

 
 

Az eredőjében is jó munka következménye! 
 

Befektetés a jövőbe! 
A metszés, a rossznak ítélt dolgok lemetszése, és a jobb dolgok, következmények engedése, 
gyorsítja a szervezetek evolúcióját, csökkenti az életidejét, (de nem az életélményeik számát), 
ezért e dolgok bár gyorsabban, de rövidebb életideig élnek. Ugyanez a következmény alakul ki, 
ha a környezet szereplőit nem a metszéssel, hanem a folyamatos javítással, a természet spontán 
változásába beavatkozással megváltoztatjuk, és az általunk rossznak ítélt dolgokat lenyesve, 
eltávolítva nekünk jobb állapotba, eredőbe hozzuk, a saját elképzelés szerint differenciáljuk. 
Azonban a nekünk jobb állapot nem szükségszerűen az, a megváltoztatott dolgok és hatások 
összességében, és ha ez az eredő következmény nem semleges, ha ez a környezetet rosszabb 
állapotra juttatja, az általunk okozott rossz hatás kellő szimmetriába nem jutó többlete később, 
idővel, szükségszerűen visszajön. A háromdimenziós, három generációs tér egyensúlyáról, a 
relatív szimmetriáról az idő gondoskodik, azaz ha nem igazán jó a tetteink hatása, eredő 
következménye, akkor csak idő kérdése, hogy ennek a szimmetriájaként, mikor kerülünk mi is 
rosszabb, a változtatásunk előtti egyensúlyt ismét létrehozó következménybe. Ez az a hatás, 
ami miatt gyorsul az idő és az élet, a változás sűrűség. 
 
Tudomásul kell venni, hogy minden általunk megváltoztatott dologban, a dolog részecskéiben a 
változás eredőjétől függő jó vagy rosszabb érzet, következmény keletkezik. Az érzékelési 
lehetőséggel rendelkező részecskék pontosan megérzik azt is, hogy a változásuk következtében 
jobb, vagy rosszabb eredőbe kerülnek e, mint előtte. Az átlagos munkahatások alkalmával is 
változtatunk a környezeten, de ha ezeknek a változásoknak, a megváltozó szervezetekben 
keletkező érzetek és hatások nem érik el az átlagosnál jobb következményt, a jobb eredőt, akkor 
később, amikor a változás következményei a környezetről visszaérkeznek, a keletkezett 
érzésnek megfelelő ellenirányú, azaz rossz változtatást okoznak nekünk. 
 
Ha a kibocsátott hatásaink következménye, a változásban résztvevőket, az érintetteket általuk 
már vágyott jobb állapotba juttatja, akkor ezek a hatások, mint az érintett részecske szervezetek 
pozitív emlékérzete, később megtérül. A jó hatásokat átélt, kapott részecskék jó érzéssel 
gondolnak, emlékeznek a nekik többlethatást adóra, azokra a változási helyekre, szervezetekre, 
élőrétegekre, amelyekben sikereket értek el, megbecsülésben volt részük, ezért később, amikor 
már jobb élethelyzetben lesznek, kamatostól visszaadják e kezdeti jó érzéseket, hatásokat. Ezért 
mondja az ige, hogy ha minél több jó hatást adsz ki magadból, annál többet fogsz kapni.  
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Való igaz, ha kisebb lesz a központi tömeged (a még egyensúlyban maradó testtömeged), és az 
életnyomásod az átlagos térnyomás értéke alá kerül, akkor a hozzád képest nagyobb nyomású 
környezetből azonnal meg fognak indulni a feléd áramló, neked energiát és változást adó, hozó, 
a helyi túl nagy életnyomást már nem igazán jól viselő, érzékenyebb változtatóképes részecskék. 
Ezek okozhatnak jobb és rosszabb következményt, attól függ, hogy mit engedsz be magadba, és 
milyen rendezettséget tartasz az aurád életáramlásában. Tehát megválogathatod, hogy milyen 
hatásokat, életszereplőket engedsz be a teredbe és az idődbe, a szellemi és a fizikai valóságodba. 
Mivel a tér kis energiaszintű, az evolúciós rendet és következményeket már ismerő szereplői 
irtóznak a - későbbi életváltozási és dominancia kialakulási lehetőséget megszűntető - karmikus 
adósság kialakulásától, ezért mielőtt nagy és terhes érzelmi hatásadósságuk keletkezne, időben 
és busásan visszaadják a kapott jó dolgokat, információkat, érzéseket. Úgy is értelmezhető a tér 
és az idő rendje, hogy amely részecskék nekik rossz irányú, hatású változásban elszállnak, 
kiáramlanak a környezetbe, azok rossz emlékekkel gondolnak vissza e változásokra, és a 
változást keltőkre, a negatív hatású változást kiváltó térrészre. Ezt nagy eséllyel, - mint 
információt, elbeszélt sorsot, - hamarosan továbbadják a közvetlen és a távoli környezetnek is, 
azaz az élet szereplői nemcsak a mi szintünkön pletykásak, beszédesek, hanem sokkal kisebb 
energiaszinten is kommunikációs kényszerrel rendelkeznek. Ez esetben a belőled és a 
szervezetedből, a Gondviseleted alól kiáramlás nemcsak energiaveszteséget okozhat neked, 
hanem a rossz híredet keltheti a környezetben, és ez más részecskéket is arra késztethet, hogy 
elhagyják a téridődet, a testedet és az aurádat, a szervezetedet, vagy be sem áramoljanak, elkerüljenek 
az Isten szorgos, változtató képességgel rendelkező részecskéi.  
 
Nemcsak Te dönthetsz, hogy kit fogadsz be, hanem a lehetséges testépítőid, a változtatóképes 
lehetőségedet növelő, vagy csökkentő kisebb energiaszintű szervezetek is megválogathatják, 
hogy milyen szervezetbe mennek dolgozni, és milyen hatáseredőjű környezetben akarnak élni. 
Akik azonban az eredőjében, többségében jó hatásokat keltenek a környezetükben, a személyi 
hatáseredőjük több részecskét hoz jobb következménybe, mint amennyit rosszabba, azoknál 
több a szervezetükből és a hatásaikból az életbe kiáramló, jó érzéssel távozó részecske. Ez a jó 
híredet viszi, kelti a környezetben, és nemcsak úgy emlékeznek rád, hogy jó volt benned élni, 
hanem a kapott, az utólag többnyire megszépült emlékeiket is elmondják a környezet analóg 
szereplőinek, akikben bizalom épül fel irántad, a változásra alkalmas élettered felé. A jó 
érzésekkel, emlékekkel kiáramló, még páratlan részecskék, amikor párkapcsolatba kerülnek, 
utódokat nemzenek, szülnek, nevelnek, akkor a párokban és az utódokban is vágy éled az elődök 
elbeszéléséből már ismert jó élettér, a néhai paradicsom megismerésére és a nekik jó hatások, a 
jó irányú változások következmények átélésére. A jó emlékeket őrző életszereplők később a 
párjaikkal és a családjaikkal visszatérnek az emlékeik szerinti jó életterekbe, akár áttelepülőként, 
akár energiát hozó turistaként, de mindenképpen olyan többlethatást hoznak az életteredbe, a 
téridődbe, amely miatt annak a lehetősége, a hatóképessége valamiben növekszik. Fordítsuk ezt 
a valóság nyelvére. 
Ha az elvállalt munka tisztességes és őszinte válaszokat, információkat tartalmaz, ha a hozzád 
érkező, a problémájára megoldást kereső még akkor is jó érzéseredővel távozik, ha nem kapott 
közvetlen megoldást a problémájára, de jó szót, eligazítást, információs szintű segítséget, hatást 
igen, (itt jelenik meg a kicsi, gesztus értékű ajándék érzelemre ható, akár csak mosolyt keltő, jobb 
emléklenyomatot hagyó előnye), akkor a tőlünk távozóban pozitív érzéseredő marad benne vissza. Az 
ilyen érdeklődő, felkereső, azaz ügyfél, vagy és a rokonai, az ismerősei később biztosan bizalommal 
visszatérő partnereinké válnak. Ekkor sem szabad elpuskázni, lebecsülni, vagy a bizalommal 
visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy egymásnak szolgálunk, hogy egymást változtatjuk, 
és a jó vagy a rossz hatásokat is egymás között csereberéljük. Ha nem okozunk másoknak 
statisztikai eredő szerint az átlagosabbnál rosszabb eredő hatásokat, akkor statisztikai valósággá 
válik, hogy nem jönnek hozzánk vissza a rosszá nem váló környezetben a nem kialakuló rossz 
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hatások. A balsikerek szereplői és érzelmi hatásai negatív következményeket hagyva jönnek 
vissza, és később, a nem várt pillanatokban egy kicsit módosítva a szervezetünkön 
megváltoztatják a jelenünket és ezzel a jövőnket is. 
Ha nincs meg a legfontosabb dolog, az egymásba, belénk vetett bizalom, a dolog már eleve 
bizalmatlanul indul, kudarcra van ítélve. A rossz kezdetből azonban megfelelő hozzáállással, 
elbánással, sikeres ügyfélkezeléssel még fel lehet építeni jó dolgot, jó hatáseredőt. Ahhoz 
azonban hogy jobb legyen az életeredőd, nem feltétlenül csak adni kell, hanem meg kell nézni, 
hogy a környezetedben kinek miben van megoldandó problémája, vagy hiánya, mi szükséges és 
mire vágyik, mivel segítheted úgy jobb állapotba, érzelmi eredőbe. Nem szabad másoknak azok 
igényismerete, állapot ismerete nélkül hatásokat adni, még a jó szándékkal adott, jónak hitt 
hatások is okozhatnak nem kívánt túl nagy terhet, olyan többlethatásokat másoknak, amivel a 
már az amúgy is meglévő többletük válik túl nehéz teherré. Az a jó, ha mindig abból adsz, 
azaz attól veszel, fogadsz el, akinek már terhes többlete van valamiből, és azoknak adsz 
belőle, akiknek éppen e hatásokból van hiányérzete, Abból adj, és ne ígérj lehetetlent, 
aminek a teljesítésére képes vagy, azaz a lehetőségedben áll az igény másnak károkozás nélküli 
teljesíthetősége. Ez esetben azzal is jót teszel, akitől elvonod a már neki terhes többletét, és 
azzal is, akinek éppen azt adod, amire régóta vágyott. Ez az egyetlen igazán jó dolog, amivel 
ellensúlyozni lehet az élet entrópia romlásban megnyilvánuló természetes romlását. 
Tehát a jó tett lényegében az éppen szükséges, megfelelő hatások közvetítése, amelyhez 
kötelező az információszerzés, a környezet állapotának, a mások vágyainak az ismerete. 
Csak akkor avatkozz be mások dolgába szándékosan, tudatosan, ha kellően biztos vagy abban, 
hogy a változtatás következményének az eredője valamilyen apró, információs, érzelmi hatással 
az érintetteknek valóban, nagy eséllyel jobb lesz. Az élet szerveződései szívesen áldoznak az 
anyagi lehetőségeikből a jobb érzelmi hatásokért, az elismert hasznosság megfelelő 
visszajelzéséért, a megbecsülésért, a fontosság érzetéért, néha az általuk adható szeretet 
elfogadásáért. Nem baj, ha néha rosszabbul sül el a dolog, mint amit a szándékod szerint 
terveztél, az a fontos, hogy az eredőd váljon sikeresebbé, jobb hatásokat kibocsátó, másokban, 
többekben jobb érzéseket hagyó. 
Fontos része e kölcsönható rendszernek, hogy aki jogtalanul, vagy kellő ok nélkül vágyik valami 
másra, jobb állapotra, az a változással nem szükségszerűen jobb, hanem rosszabb állapotba is 
kerülhet. Csak az fog valóban jobb élethelyzetbe kerülni, akinek az élethelyzete valóban 
rosszabb volt, mint előtte, tehát jogosan vágyott a többre, a jobbra, a változásra. 
 
Ha nyitva hagysz dolgokat, ha csak félig fejezel be ügyeket, ezek később könyörtelenül 
visszajönnek, és minél több a nyitva hagyott, kellően le nem zárt dolog keletkezik az életedben, 
később annál több jön csőstől vissza. Ha nem elég mélységig dolgozod ki a megoldásokat, ha 
nem elég mély a tudati felbontás, amivel a fizikai cselekvés előtt előkészíted a változtatandó 
dolgokat, akkor a dolgok csak félig sikerülnek, és később ezek mind visszaköszönnek.  Az olyan 
szervezet az élete végén szükségszerűen időzavarba kerül, aki túl sok nyitott ügyet keltett, nem 
fejezett be időre, aki nem okozott jobb hatásokat, jobb következményeket a környezetére. Ha az 
isteni tér, és a benne változó élet, a folytonosság eredője javul, akkor ezzel az élet minősége 
javul, és a rossz minőség visszaszorul, csökken. 
 
Tehát úgy kell szervezni, bonyolítani az élet dolgait, hogy a környezet, az Isteni tér állapota 
egyre jobb értékűvé, egyre jobb eredőjűvé, másoknak is megfelelő életélményeket adóvá váljon. 
Ez a feltétele a jobb élet felé fejlődésnek, az idő lassulásának, az életgyorsulás megelőzésének.  
 
Ez a titka a csendes és boldog elmúlásnak, az utódok jobb életlehetőségének, a lassabban 
múló, megérthetőbben és kiszámíthatóbban változó, lineáris evolúciós állapotnak, a 
változás kellemes élményekkel elmúló lehetőségének. 
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Az egyének csoportjának, a közös szervezetnek az eredmény lehetőségei 
Elsajátítandó tájékoztató anyag 

 
 

1. Minden olyan szervezet, amelyet mi individuumnak tekintünk, valóban egyedi 
centralizált központi közösség, amely egy látható anyagi sűrűségű, a változásban 
gyorsabb szervezeti félből és egy nem látható, kisebb sűrűségű, de nagyobb térfogatban, 
nagyobb szabadságfokú a centrum körül keringő részecskefelhő rajaiból szerveződik. 

 
2. Az ember egy szervezet olyan részecske közösség vállalkozása, amelyet az elődeink, 

anyánk és apánk, illetve az ő elődeik, a felmenőink alapítottak a fogamzásunkkor, vagy 
és még jóval az előtt az elgondolóik, a megálmodóik megtervezhettek, elképzelhettek. E 
szervezet érdekelt a fennmaradásban, az időegységre jutó fogyasztásánál nagyobb 
értékarányú termelésben, a saját érdekében a környezetnek jobb hatások létrehozásában. 
Ez azt jelenti, hogy az emberi szervezetnek folyamatosan kitermelni és finanszíroznia 
szükséges az élete során a saját jelen idejű fogyasztását, az idősebb korához szükséges 
eltartási és kezelési, fennmaradási költségeket, a szüleitől, valamint a környezettől kapott 
kölcsönt, és életlehetőséget, arányosan, mindenkori reálértéken vissza kell fizetnie az 
utódainak, ha nincsenek, akkor a környezet jelenben élő szereplőinek. 

 
3. Minden szervezet tökéletlen, eltérő, kisebb energiaszintű lebutított mása egy hajdan volt 

tökéletes isteni szervezetnek, amelyet a tér és az idő változása miatt állandóan 
tökéletesíteni szükséges, de bárminek, - ami nem teljes, de látszólag véges, - csak azon 
az áron tökéletesíthető valamely átlagosnál rosszabb eredő tulajdonsága, ha eközben más 
tulajdonságaiban gyarlóbbá, gyengébbé, rosszabbá válik. 

 
4. Az élet egyik aranyszabálya, hogy a szervezeteknek, a környezethez való viszonyukban 

átlagos eredőben kell maradniuk. Az átlagtól eltérés valamely tulajdonságokban csak 
azon az áron lehetséges, hogy más tulajdonságaink elvárásaiból engedünk, azaz 
tudomásul kell venni, hogy minden fejlődésnek, változásnak a környezetre háruló hatása, 
és ezért ára van. 

 
5. Előfordulnak olyan esetek, amikor a dolog jóját élvezők helyett, egy időre más adja meg 

a dolgok árát, amelykor a dolgot élvezőknek karmikus adóssága keletkezik a dolog kárát 
és hátrányait viselőkkel szemben. Ezt az adósságot az élet természete, a Gondviselő, 
vagy az eredeti Gazda mindenkitől még a halál előtt számon kéri, azaz az életidőbe, a 
változási lehetőséget megadó impulzusokba ez mindenkor beleszámít. 

  
6. Az élet egy szimmetria körül zajlik, amely a bennünk élő, sikeres szimmetriában lévő 

elődeink, és a velük egy közös szervezetben, a szervezetünkben együttműködő kellő 
azonosságú rokonok, és e részecskelények társául választott idegenebbek, együtt a 
hozzánk közel lévő belső közösség, és a körülöttünk és rajtunk kívül a környezetünkben 
változó részecske szervezetek közötti időben változó, de a téridőben állandó eredőjű 
szimmetriát jelenti. Ha e belső és külső szimmetriától nagyon eltérünk, romlik az 
életlehetőségünk, az egészségünk és az egyensúlyunk, valamelyik belső, vagy külső 
szervezetnek, a környezetnek eladósodunk. 

 
7. Kétfelé lehet eladósodni:  
7.1 Ha mindenkihez túl jók vagyunk, mindig csak adunk, a bennünk, valamint a 

szervezetünket szolgáló, ebben e hazáért, a nekik élettérért együttműködők energiájából 
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és hatásaiból, de kevesebb ellenhatást fogadunk el, akkor a belső szervezet energiában, 
hatásokban, részecskékben és változtató képességben elszegényedik. Az ilyen 
mikrokozmoszt képező szervezetnek karmikus adósság követelése keletkezik a saját 
szervezetünket irányító léleknek e belső közösségnek, az energiáját és a jó hatásait élvező 
környezettel szemben. Ez esetben a szervezetünk energiában és változtatóképes 
részecskében elszegényedik, és idő előtt elhagynak bennünket, az életenergiát adó, de 
bennünk nagyon kizsákmányolt, rossz életteret, rosszul szervezett hazát, nem elég jól 
védett környezetet találó, az életenergiájukat és az életidejüket elvesztő isteni 
részecskék. 

 
7.2 Ha azonban nagyon önző életet élünk, a környezetünkben lévőket nagyon kihasználjuk a 

saját szervezetünkben élők előnyére, ha sokkal többet kapunk és fogadunk el a jó 
hatásokból, mint amennyit mi leadunk a környezetnek, akkor karmikus adósságunk 
keletkezik a környezettel és a benne élőkkel, a terheket helyettünk viselőkkel szemben. 
Ilyenkor nem szívesen működnek velünk és az önző részecskéinkkel együtt a környezet 
általunk nagyon kihasznált, ellenérték, ellenhatás nélkül kifárasztott részecskéi, ezért 
idővel a környezetet-kihasználót kiközösítés, és az együttműködések megtagadása fogja 
érni, a környezet igénye elfordul a romlott gyümölcstől, és a környezetnek átadott, de ott 
nem kellő rossz hatásokat később visszakapjuk. 

 
8. Mind a két eladósodás, a belső, vagy külső is, egészséget és a teljességet, a külső és a belső 

együttműködés leghatékonyabb állapotát elrontó szimmetriahiányt hoz létre, amely az 
ideálisabb átlagos eredőhöz képest rontja az életesélyünk, és a karmikus adósságért a 
következő változási folyamatban fizetnünk kell. Ez azt jelenti, hogy a tehetségével és a 
megbízott Gondviselői mivoltával, a Gazdai felelősséggel rosszul sáfárkodó 
lélekvezetés, az utódában, ennek hiányában, a környezetben már kisebbségbe és 
alárendeltebb változási viszonyba kerül, miközben az utódunknak, a leszármazottaink 
családjának, azaz a külső és a belső környezetének, a benne élőknek is – a rossz gazdai 
korábbi életvitelünk miatt - romlanak a megmaradási lehetőségei. 

 
9. Aki, - mint szervezetet irányító lélek - nagyon eladósodik az élete, a dominanciája alatt, 

az a következő életében, már nem dominanciában, hanem kisebbségben, és kisebb 
tömegszámú szervezetben átéli az élet, az érem másik, addig nem kellően ismert, vagy és 
nem kellően megbecsült oldalát, állapotait, és ekkor nem irányítója, hanem elviselője, 
együttváltozó beosztottja lesz az utódtérben domináns új lélek életpiramisának. 

 
 
 
A betett teljesítmény és eredmény, vagy a betett pénzügyi fedezet sorsa. 
 
Az alkalmazott, a vállalkozásba, az együttműködésbe betett ideje, eredménye, kiszámolt, vagy 
csak megbecsült ellenértékét, vagy és a jelenléte pénzre, - mint csereszközre számított 
ellenértékét megkapja, sőt akkor is, ha ez mögött csak jelenlét van, vagy kitermelt eredmény 
nincs, esetleg betegállományban nem hozzátesz, hanem kivesz a közös eredményből, és amíg 
van a korábban megtermelt tartalékokból. A tulajdonos, a szervező beteheti a régebben, időben 
korábban általa megtermelt javakat, és forrásokat, a múlt eredményeiből származó eladott 
termékek anyagok, eszközök, hatások pénzértékét, azaz az időben korábban megtermelt 
eredményeivel segítheti a jelent, de ha ezek már elfogytak, egyéb forrás hiányában csak a jövőt 
terhelheti meg, adósíthatja el. Tudni kell azonban azt is, hogy amennyiben nincs megtermelt 
eredmény, a működtetőknek a működés és a jelen fedezetére, nemcsak a munkaerejüket és az 
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összes jelen idejüket kell beinvesztálni, hanem folyamatosan gondoskodni kell a többiekről, a 
fizetésére és a közösségtől történő elvonásokra is forrást támasztani. Ezért, miközben a 
résztvevő tulajdonosok szakadásig dolgozhatnak, pénzt kell szerezniük, nettó befizetéseket kell 
teljesíteniük. Az helyett, hogy a jó hatásfokú munkájuk gyümölcsét élveznék, ingyen 
dolgozhatnak, sőt a közös szervezet egyensúlya érdekében hitelt kell felvenniük, fel kell 
használniuk a múlt, vagy a jövő eredményeit. 
 
Hogyan keletkezik a felosztható eredmény és elosztható többlet? 
Az egyik alapelvárás, hogy az egyenkénti eredmény hibaszázaléka csökkenjen, azaz a személyi 
hatásfok javuljon. Mivel mindannyian gyarlók és esendők vagyunk, akik, főleg ha az idő szorít 
képesek hibázni, ezért önmagunkban nem tudunk nagyobb és bonyolultabb elvárásoknak 
megfelelni. Egy-egy egyszerűbb részproblémát megoldhatunk, de mivel ilyenek megoldására 
egyre többen képesek, ezek egymást alul és túlkínálják, ezért az egyszemélyes, sokak által 
elvégezhető cselekvési lehetőségek rendszeresen leértékelődnek, elinflálódnak. Azonban többes 
összetett, nagyobb bonyolultságú munka és együttműködés sikeres megszervezésére egyre 
kevesebben képesek, ezért aki az ilyen összetett termékek és hatások megszervezésére képes, az 
megfelelő egyediséget és ezzel keresettséget, ellenáramlás nélküli ki és szétáramlási lehetőséget, 
jobb életlehetőséget kaphat. Azonban mint tudjuk, mindennek ára van, és a jobb lehetőségekért 
is másban fizetnünk szükséges. Ha nem fizettük meg előre és időben a jobb élet árát, ezt a 
karmikus adósságot később nagy eséllyel a sors be fogja rajtunk hajtani. 
 
A felosztás normál szabályai: 
Minden szervezetben, a szervezet létezését és működését lehetővé tevő alapítóknak tartoznak a 
szervezetben együttváltozók, amiért a korábban kitermelt értéküket, a jó hatásaikat haszonbérbe, 
vagy és kölcsönbe adók inflációkövető ellenértékre tarthatnak a befektetésük után igényt. Ezt az 
adott eszközök (anyag, hely, pénz, és érték, tudás, és tehetség) piaci értékítélete szerint kell 
részletekben az életműködés, az aktív életidőszak során inflációkövető kamattal, értékarányosan 
kitermelni és megtéríteni azoknak, akik a változási és közreműködési lehetőséget és az irányítási 
dominanciát, a működtető lélek lehetőségét, felelősségét kapják. 
 
Mi történik akkor, ha a fogyasztáshoz képest kevés a létrehozott eredmény? 
Amikor egy mások által létrehozott, hitelt és közbizalmat kapó szervezet, nem hozza létre a 
környezetben tőle elvárt, az együttváltozó közösségnek szükséges hatásokat, ha kevés a 
környezet, vagy a belső szervezettség felé leadott eredménye, akkor a további hitel és a bizalom 
lehetőségét elvesztheti, és a gazdaságtalan, vagy értelmetlen továbbműködést a gazda, az 
alapító, számonkérés közben megszűntetheti. 
 
Egészségi alkalmasság: 
Amíg egy dolgozó lehet beteg, foglalkozhat a táppénzes ideje alatt a szervezete regenerálásával, 
gyógyításával és eközben legalább alapellátást kap, azaz külső forrásból fedezheti az életvitelét, 
a tulajdonos, foglalkoztató nem lehet beteg, ekkor is termelnie és eredményt szülnie kell. Ha 
nem tud eredményt és elegendő fedezetet biztosítani, akkor hitelt kell felvennie a jövő terhére, 
azaz a később megtermelendő esetleges eredményt kell előre eladnia, de nem az 
alkalmazottakét, hanem a sajátját, azaz valójában ő adósodik el. Miközben az alkalmazott 
mindig kivesz a fedezeti alapból, - függetlenül attól, hogy a közreműködése hozott e eredményt, vagy sem, - 
és ezt hazaviszi, a családi szervezetet a külső forrással támogatja, addig a tulajdonos miközben a 
munkájáért és az életvitele megtarthatóságáért az egyik kezével kivesz, a másik kezével be kell 
tennie.  Tehát sok esetben sokáig nettó befizethetővé válhat azon esetben is, amikor szakadásig 
dolgozik. Egy szervezet sem terhelhető a végtelenségig, és ha valamelyik tartósan kihasználja, 
túlhasználja a szervezetét, az lemerül, kimerül, az egészségtelenné, egyensúlytalanná válik. 
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Tehát akár az egyén, vagy akár a csoport aspektusából nézzük, a beteg egyének táppénzes 
ellátásának és a szabadság, valamint egyéb nem munkával töltött, de jövedelem elvárású idő 
fedezetét, az egészséges életidőben kell a statisztikai eredőben egészségeseknek megtermelni, és 
tartalékul, fedezetet állítani. Ezt a pénzt, értéket, hatást nem lehet más célra felhasználni, csak ha 
nagyon kevés a félretett értékhez képest a betegidő aránya, ez esetben más szociális egészség és 
alkalmasság növelő hatásra, pl. végkielégítési, vagy a nyugdíjalap növelésére kell felhasználni.  
 
A természet és az isteni szervezet, rendszeresen próbára teszi, és vizsgáztatja az élet 
szerveződéseit, egyre nagyobb elvárásokat támaszt a normál evolúcióban, és ezzel a 
megmaradási képességet és alkalmasságot, valamint a megértési képességet rendszeresen 
vizsgálja. Amely szervezet és a benne munkálkodó, a belső együttműködést szervező lélek 
időzavarba kerül, lemarad a feldolgozó és a megoldó képességgel, nem jól szervezi a dolgait, az 
kaotikussá válik, annak a szervezete idővel szükségszerűen összeomlik. A rosszul szervezett 
rendszerek összeomlásakor a vezető lélek és az általa vezetetett szervezet részecskéi is 
felbomlanak, kiszorulnak abból az élőrétegből, amelyben elégtelen volt az együttműködési 
eredőjük, és elvesztik a megbízatásuk domináns lehetőségét, a rájuk bízott szervezet irányítását. 
A főnökből, más, külső szervezetben, ahol irányító helyett része és részese lesz egy másik 
szervezet változásának, függőségbe kerülő, alárendeltebb beosztott válik, de az addig 
együttváltozó szervezet minősége felbomlik, megszűnik, vagy nem végzetes elromlás esetén 
újjászerveződik. Aki az élet rendszeres alkalmassági vizsgáján nem felel meg, mert nem jól 
szervezi a saját egységét és dolgait, az egyre kijjebb kerül, egyre alacsonyabb energiaszintű, 
egyre nagyobb változássűrűségű, izotróp, védetlen térrészbe, környezetbe kényszerül, amelyben 
egyre kevesebb társa tart ki mellette, egyre kisebbé válik a szervezete, amelyben minden hatás 
lehetséges. A legkisebb időritmus a legnagyobb szimmetriában fejlődő szervezetben, az átlagos 
élőrétegben van, itt a legkiszámíthatóbb, a tudatban és a megértéssel legkövethetőbb, de még 
kellően érdekesen változó az élet. Ehhez azonban a környezet védelmére is szükség van, 
amelyben a kicsik a nagyok védelmébe, a nagyok egymás védelmébe, közösségekbe 
szerveződve védik ki a minden egyszerre változás túl kaotikus lehetőségét. Ennél beljebb a 
belső rétegek felé egyre nagyobb az azonosság, ezért a honos szervezetek részecskéi 
könnyebben eligazodnak a nekik ismerős belső térrészekben, míg az idegenebbeknek ugyanez a 
környezet egyre gyorsabban változó a nekik ismeretlen, átláthatatlan, sokszor megérthetetlen 
kisebbségi sorsba taszító élőréteg. Kifelé a külső térből származóknak is nő a saját szülőföld felé 
közeledve az azonosság, a megértési lehetőség, de a melegfúziós, belsőbb, védettebb (más) 
térrészből származóknak itt válik túl másképpen változóvá, egyre nehezebben követhetővé, nem 
mindig megérthetővé az élet. A térrész és a szervezettség azonossága ott a legnagyobb, ahol 
megszületünk, az anyaföld mindig visszavár. 
Érdekes következménye van a toroid rendszerbe szervezettségnek. A toroidokban élők a 
lehetséges legnagyobb életfelülettel kapcsolódnak a környezethez, amely nemcsak körbeveszi az 
almaszerű határfelületeket, hanem belülre is bemélyed. Ha az úszógumi formájú 
szervezettségben a legvédettebb az átlagos térrészből befelé, vagy kifelé haladunk, egyaránt a 
külsőbb izotróp térrész felé áramlunk, csak annyiban más, hogy a belső térszűkületekben 
nagyon felgyorsul a szervezeten áthaladó neutronáramlás, míg a külső környezetben nagyobb 
felületen lassabban változik. A toroid rendszerekben a legnagyobb életfelületen, a szimmetriasík 
közelében a legjobb minőségű a keveredés, ezért itt nagyobb a változatosság, gyorsabb és 
egyenletesebb a fejlődés, míg a szimmetriasíktól, héjrétegtől befelé és kifelé is nő az egyik 
oldalról mindig védettebb azonosság, de csökken a szimmetria, viszont a jellemzően azonos 
időirányba áramlás miatt kiszámíthatóbb, bár elfogultabb az élet. 
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Ha egy szervezetben jó az együttműködés és a folytonosság, a szervezet részecskéi a kapcsolódó 
feladatkörökben is megfelelő átfedéssel átérnek egymásba, kölcsönösen kontrollálják, és 
észlelve kijavítják egymás személyes hibáit, akkor az egyéni eredménynél összetettebb, 
bonyolultabb, színesebb hatásokból változó, jobb világ épülhet fel. Ha azonban a személyes 
hibák kiszűrése, kijavítása, és sikeres együttműködés helyett, a dolgok és az együttműködések 
nem érnek kellő átfedéssel egymásba, a résztvevők egymásra mutogatnak, és a bábák között 
elveszik a lényeg, akkor a jó dolgok, jó hatásainak az összeadódása helyett, az 
eredménytelenségek és a sikertelenségek, a hibák adódnak össze. Ha egy néhány fős 
vállalkozásnál, a résztvevők mindegyike csak egy hibát visz a közös szekérbe, az a szekér 
hamarosan nemcsak-hogy döcögni fog, hanem szétesik, hasznavehetetlenné, a munkájuk 
eredménytelenné, a szervezettségük elégtelenné válik. 
 
 
A vállalkozások sokféleségének a csökkenése, és a megbetegedés, majd az 
életképtelenség kialakulása. 
Amikor egy sokak által megbecsült, keresett kereskedelmi vállalkozásban, szerveződésben, 
egyre többször mondják azt a munkatársak a vevőnek, hogy nincsen, hogy majd lesz, és nem 
tudják a környezet igényét kiszolgálni, a szervezet addigi sokfélesége, a sokoldalúsága és a 
biodiverzitása csökken. Ha a szervezetben nem állítják elő, vagy nem szerzik be, elhanyagolják 
a nem nagy forgalmat, kis hasznot eredményező, de a vevők által keresett, nekik fontos 
dolgokat, akkor a vevők, akik ezekért az apróságokért bejártak, és közben mást is vettek, egyre 
inkább elmaradnak. A szervezet életében előbb csak egy-két különleges, hasznos hatás, nem 
nagy forgalmú alkatrész, (vitamin) szolgáltatás hiánya még nem tűnik fel, azonban az 
egyediségek és a különlegességek, a vonzó hatások megcsappanása miatt idővel a megrendelők, 
a szervezet közösség munkájára igényt tartók száma csökken, és az egyre kisebb létszámú 
vásárló valódi energiát, ellenszolgáltatások igénybevételére lehetőséget biztosító fizetőképes 
eszközt, pénzt nem hagy ott. Az a sokoldalú, magas biodiverzitású vállalkozás, szervezet, 
amelyet addig éppen a sokoldalúsága, az egyedisége, a vevőknek fontos részletei miatt kerestek 
fel, elveszti a különlegességét, éppen azt a vonzóerőt, amely a környezetben máshol nem lévő 
helyettesítő-képes termékhiány miatt ment addig hozzá. Ha a belső szolgáltatások, és a 
környezet felé kínált egyedi hatások száma, aránya csökken, akkor a szerveződés egyedisége és 
fontossága, ezzel a környezeti megbecsülése csökken. Kezdetben csak egy-két a környezetnek 
hasznos szolgáltatás, a széleskörű biodiverzitás, a sokféleség elvesző kicsi része tűnik el, és az 
órások, a tímárok, a cipészek számának a csökkenése, csak, mint a szervezetnek nem annyira 
szükséges mellékhatás, vitamin hiánya nem tűnik fel, de amint egyre több lesz a mellékhatások, 
a következmények és a szolgáltatások hiánya, a forgalom csökkenni kezd. A romló 
biodiverzitású vállalkozás, a lemenő ágba kerülő szervezet, a mellékanyagok és a kicsi, 
veszteséges szolgáltatások elvesztése közben rendszerint eljut a főhatások valamely 
összetevőinek a kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb hiánya felé, és egyszer-csak bekövetkezik, 
hogy Akella elvéti az ugrást.  Miként nagyon sok kicsi hasznos hatás emel fel, tesz naggyá egy 
jó vállalkozást, hasonlóan a nagyon sok kicsit hasznos hatás folytonosságának a hiánya vezethet 
el a keresettség megszűnéshez. Amikor a még járatos terméknek számító főhatásokból, (hoz), 
egyre több hasznos alapanyag, részszolgáltatás hiányzik, a kieső helyi szolgáltatók, a környezeti 
beszállítók hiánya, az állandó alulkészletezés miatt, egyre többször kell elmenni költséges 
egyedi beszerzésre, a termelés önköltség-nyereség aránya, a gazdaságosság és a 
különbségképzés lehetősége folyamatosan romlik. Előbb csak késedelembe esik egy-két még 
nem nagyon fontos szolgáltatás határidejének a betartásánál, később már a fontosabb és nagyobb 
megrendelések sem készülnek el időre, és egyre többször fordul elő, hogy az időzavarba kerülő 
vállalkozás a vártnál, a kiígértnél rosszabb minőségű alkatrésszel ellátott terméket, szolgáltatást 
próbál a környezetből jött fogyasztókra rátukmálni. Az egymással együttműködő 
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szervezetségnél, ha a folytonosság megbomlik, a szervezet elveszíti az életrugalmasságát, az 
együttműködő képességét, összehangolt közös szervezet helyett, egymás ellen működő, egyre 
kisebb tömegszámú részekre bomlik, és a szervek és az izmok, a részek összehangolatlan önálló 
cselekvése akaratlan egymás elleni tevékenységbe fullad. Ilyen akaratlan egymás elleni hatások, 
cselekvések fékezik az összehangolatlan társadalmak közös rendszerben cselekvését, a 
szervezeti egység megfelelő működését. A szervezeti egység megbomlásakor, a nagyobb 
energiaszintű, nagyobb bonyolultságú szervezetek, különálló, és szervezetlen hatásokat 
létrehozó kaotikus, egymás ellen ható, egymást fékező, hatástalanító közösségekre bomlanak. 
Ilyenkor azonban, aki nem megosztott, aki még kellő különbségképzéssel, lendülettel, 
cselekvőképességgel rendelkezik, az ura maradhat a téridőnek, és a függetlenségét a lehetőségek 
szerint megőrző szervezet, a környezetében zajló kaotikus szervezetség összeomlását 
kikerülheti. 
 
A szervezetek kiépülésekor azok a nagy azonosság kezdeti állapotából, egyre nagyobb 
egyediség, az egyre nagyobb különbségképzési lehetőség felé fejlődnek, és idővel eljutnak a 
nélkülönözhetetlen fontos, a környezet résztvevői által folyamatosan keresett egyediség 
állapotáig. Azon szerveződésnek, amelynek a termékeire, szolgáltatásaira sokan tartanak igényt, 
amelynek állandó és biztos piaca van, lehet, sőt kell fejleszteni, egyre több másnak is hasznos 
részecskének, a vágyakat hasznosan kiélhető, örömöt adó munkalehetőséget biztosítani. Ha 
azonban egy szervezettség elromlik, ha a belsejében egyre több hatásban, vagy és a 
környezetnek hasznos hatást létrehozó, fenntartó részecskékben hiányossá válik, akkor a közös 
szervezettségben benn és megmaradóknak egyre többet kell dolgozni, a sajátjuk mellett mások 
el nem végzett, vagy rosszul végzett munkáját is el kell végezni. Ez csökkenti a dologra 
fordítandó szükséges idő lehetőségét, és az élet más fontos dolgaihoz szükséges idő, a tanulás, a 
sportolás, a továbbképzés a másoknak örömszerzés, a másokat tanítás, nevelés időlehetősége 
ezzel lecsökken. Mivel a szervezetek ez esetben nem a saját lehető legjobb ritmusuknak 
megfelelően tudnak dolgozni, az erőltetett termelésbe egyre több hiba kerül, és a más fontos 
dolgok elmaradása miatt az idő a még együttműködésben maradóknak gyorsulni kezd. A 
bennmaradók a megmaradás küzdelme esetén előbb, utóbb időzavarba, vagy és minőség zavarba 
kerülnek, egyszerűsíteni kezdenek, csökkentik a felbontás lehetőségét, nem kellő minőségben 
végzik el az elnagyolt dolgokat. A romló minőség rontja a hatások és az egymásnak adott 
termékek minőségét, végső soron az élet minőségét. Előbb, csak egy-két, addig nélkülözhetőnek 
hitt egyszerű részműveletet készítő dolgozónak mondanak fel, a szükséges sokoldalúság, a 
biodiverzitás ismét csökken, az idő tovább gyorsul, és a folyamatokat ismét egyszerűsíteni 
szükséges. Az elvesző részműveletek és az elvesző dolgozók száma miatt a bennmaradóknak 
tovább gyorsul az idő, és a széles univerzális termékskálát ismét szűkíteni, optimalizálni 
szükséges. 
 
Amikor a közös szervezettségben az együttműködő valódi termelők mennyisége a kritikus 
tömeg szintje alá csökken, vagy a nem termelő, fogyasztók, esetleg a rezsi aránya ehhez képest 
nagyon megnő, akkor a szervezetek az elvárás növekedés, és a megfelelés csökkenés ellentétes 
irányba fejlődésben elérnek egy időbeli metszéspontot, amikor a szervezett együttműködés a 
korábbi megoldások szerint működő képtelenné, a különbségképzésben eredménytelenné válik. 
Márpedig azon szervezetnek, amelynek a bevételeit tartósan meghaladják a kiadásai, annak az 
eredményessége és a fenntarthatósága eredője csökken. Az ilyen szervezettség, egymásnak 
ellentétes irányú fejlődése, a teljesíthetetlenség felé, a szervezet állapot jelentős megváltozása, a 
szervezetlen káosz felé fejlődik. 
A kérdés az, hogy mivel lehet elnyújtani, vagy megállítani, jobb esetben megfordítani a 
lebomlási folyamatokat???... azaz ellenállni az idő rendjének, az élet természetes rendezettség 
felé fejlődésének? 
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Lehet ellenállni, de nem tanácsos. Minél inkább ellenáll az isteni rendezettségnek egy szervezet, 
annál több részecskéje kopik el, annál jobban romlik a biodiverzitása, csökken a tömege, a 
hatóképessége. És az élet konfliktusaiban mindig a legjobbak, - akik megmondják, hogy ez így 
nem helyes - mennek el, válnak ki és önállóvá, akik bizonyosan hisznek abban, hogy az 
eredményükhöz képest túl kicsi a megbecsülésük. Mivel azonban még a gyengék és a későbben 
kezdők többsége is fejlődik, ezért szinte minden szervezet eljut egyszer (vagy többször) a 
fejlettség és a hasznosság azon állapotába, amikor rájön, hogy a már kaotikus közös 
szervezetlenségnél, - ha nem hurcolja a tőle éppen túl sokat elvevő közösség túl nagy erővel 
visszahúzó terheit, - egyedileg többre képes.  
Az élet legdinamikusabb életidőszakába, a szervezettségi tavaszba majd a nagyobb térbeli 
kiterjedésre is lehetőséget adó szerveződési nyárba kerülő szervezetek szükségszerűen többet 
termelnek, mint amennyit fogyasztanak. Ha ekkor nem tartják be az életszerveződés szabályait, 
elhagyva a szükséges együttfejlődésben a rosszat, és előre futnak az anyagiság felé ható 
fejlődésben, ezzel lemaradnak, és szimmetriahiányosabbá válnak a tudat, és a megértés felé 
fejlődésben. A meggazdagodók statisztikai többségének a fejlődése rossz irányt vesz, a matéria, 
az anyag és az anyagiasság felé fejlődés az anyaghoz kötött függőség felé taszít. (fejleszt). Ez 
később fóbiához, majd kóros gyanakváshoz, a paranoia felé fejleszt, aki a meglévő eredményére 
mindenkiben veszélyeztetőt, rablót lát. Aki az anyagiak felé, az egyre nagyobb birtoklás, az 
egyre nagyobb szervezetépítés felé fejlődik, az könnyen az anyagiak, a saját állandóan gazdát és 
törődést követelő dolgok rabjává válik. Amikor azonban már elöregszik, és egyre rosszabb 
gondviselő gazdájává válik a már túl sok dolgainak, az egyre gazdátlanabb jószágok új gazdát 
keresnek-, találnak, más általi elorozásra, kisajátításra kerülnek. Aki tehát nagyobb szervezetet 
hoz létre, vagy a képességeinél, a valódi lehetőségeinél többre vágyik, de ezek megtartásához 
még nem elég a Gondviselő képessége, az a rábízott jószágoktól idővel szükségszerűen 
megfoszttatik. Ez a karma és a Gondviselés törvénye. A Viktimológia, az áldozattan most kezdi 
megérteni, hogy az áldozat is azért keresi a saját rablóját, mert már régen nagyon terhes a számára 
fennálló állapot. Szinte mindent felkínál a rablóknak, a dolgait megkárosítóknak, hogy vedd el, nekem 
már terhes, és szinte vágyik a károsult fájdalmára. Lásd Uram Istenem, nem én voltam rossz gazda, 
hanem elvették, elrabolták tőlem, ezért nem tudtam a rám bízott dolgok jó gazdája lenni. Mint tudjuk, ez 
többnyire nem igaz, a terhes dologtól szeretet volna a tudata alatt megszabadulni. Néha ilyen titkolt 
vágyunk van a társunktól szabadulásképtelenség zavarára. 
 
Ha az egyediség felé fejlődéssel képes ellensúlyozni a nagyobb tömegben szükséges 
megbecsülés és a keresettség hiányát, akkor egyre kisebb tömegű szervezetre bomlik le, de a 
bonyolultsága az elporlódással nem szükségszerűen csökken, csak szűkebb szakterület felé 
terelődik. 
A nagyobb részecske tömegű állapotról lebomló, már visszahúzó csapat nélkül nagyobb 
személyi, szervezeti szimmetriába kerülő elöregedett szervezetek, kellő számú fogyasztó 
lebomlása után a gazdaságossági eredőjük javulhat. Ha ilyenkor nincsenek kialakult 
függőségben, kifizették a karmikus és egyéb adósságaikat, a hiteleiket, akkor kisebb 
tömegszámú, de akár kellő bonyolultságú, sok egyedi tudással rendelkező szervezetként része 
maradhatnak az időben változó nagyobb életfolyamatnak. Ilyenkor egyre kisebb hatóképességű 
szervezettségre visszabomolva leépülhetnek, de ha más, általuk megfelelően befolyásolható 
tömegszámú szervezet belsejébe mennek, közvetlen ráhatásokat gyakorolva, akkor belülről még 
sokáig befolyásolhatják, irányíthatják a valóság valamely irányú fejlődését. A szervezetek egy 
része, megőrizve a saját egység (szervezeti szuverenitást), nem vállalja, hogy egy nagyobb 
egység akár meghatározó, de kisebb, beosztott részeivé váljanak, hanem az egyre kisebb 
tömegszámú szervezetekké lebomlódva, tovább és átfejlődve más szervezeti formában, 
vezetőkként túlélhetik a jelentős változásokat. A méret és a tömegszám felé csökkenés azonban 
előbb – utóbb a külső izotróp térben való függetlenség feladására, és más szervezetekkel 
együttműködésre kényszerít. Az egyre kisebb szervezetekre, sejtekre, baktériumokra, vírusokra, 
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molekulákra, atomokra, elektronokra, majd a fotonok felé és a DNS szintek alá lebomló 
szerveztek, együtt maradó részecskéi másik, új lehetőséget kapnak, hogy más életterekbe, eltérő 
analóg szervezetekbe jutva átélhessék a Tao útjának, a tudatfejlődésnek a más irányú állapot 
fejlődési lehetőségeit. 
Amikor a legfejlettebb rétegek, a túlfejlődők a túl gyors fejlődésben utol érik a közös 
szervezettségben a tőlük lemaradtakat, akkor két lehetőség alakul ki. Az egyik, hogy lendületet 
adnak az utolérteknek, felgyorsítják azok fejlődését, de ez átmenetileg lefékezi, majd leállítja a 
közös szervezet együtt haladását és fejlődését.  
Amely szervezeti rész lendületet ad a lemaradt rétegeknek, attól a lemaradt rétegek lendületet, 
energiát vesznek el, tehát a két réteg együttes eredője átlagosabbá válik. A gyorsabban fejlődés 
leállása torlódást hoz létre, és a fejlettebbek által nyomott fejletlenebb réteget egyre nagyobb 
nyomással az átlagos rétegek felé gyorsabb fejlődésére, felzárkózásra kényszerítik. Ha a 
fejletlenebbek utolérik az átlagosan fejlettebbeket, akik a túl nagy rájuk jutó teherben általában 
visszafejlődnek, amitől a még termelőképesek életnyomása, a két réteg közötti feszültség 
növekszik, az időritmus gyorsul. Ha a tudatban még nem teljesen fejlett ezért csak átlagos, vagy 
ennél is gyengébb megértő képességgel rendelkező nem tudják a számukra túl gyorssá váló 
(fejlődést) megértéssel követni, egyre nagyobbá válik az élet nyomása, és egyre nagyobbá válik 
az elégedetlenség, az együttműködésekből kiesők aránya. A teher pedig tovább nő a még 
termelésre képeseknél, a még szimmetriában maradóknál, és az elvárás a lehetőség ellen kezd el 
fejlődni. Ez az ollószerű folyamat egy elkerülhetetlen megszakadáshoz, szakításhoz, változáshoz 
vezet, amikor már nem teljesíthetők az egymással szemben egyre nagyobb de eltérő irányú 
elvárások. Ilyen pl. a repülők biztonsága, és a repülni képes tömeg növelése, ellentétes irányú 
érdek. Ilyen a bankok egyre nagyobb pénzkihelyezési kényszer felé fejlődése, és a hiteleket 
igénybe vevők egyre nagyobb beszűkülése. Az egyre kevesebb reálértékű javadalmazás, és a 
mind nagyobb munkaérték elvárás. Minél több területen alakulnak ki ellentétes irányultságú 
elvárások, folyamatok, annál biztosabbá és szélesebbé válik az az időrés, amely az 
áthidalhatatlan ellentétek, a szakadás felé fejlődik. Ha azonban az átlagos réteg egyszer csak azt 
észlelik, hogy az eddig őket fékező, a fejlődéstől visszatartó legfejlettebb rétegek felszívódtak, 
hogy már nem fékezi semmi a legkiválóbbak továbbfejlődését, a differenciálódásban nem 
felbomlott, nagyobb tudatfejlődési eredőre jutók, a lehet másképpen is-t ismerők hamarosan 
eszmélnek, és ha kellő bizalmat kapnak, rövid idő múlva átveszik a szervezettség irányítását. 
Amikor a legfejlettebb rétegek visszafejlődve a legelmaradottabb rétegek közé keverednek, 
lényegében önmagába visszazáródó életspirál, hurok alakul ki, amely lefékezi, majd az eredeti 
irányban végleg lehetetlenné teszi a továbbfejlődést. Amikor a sikeresebb gondolkodók 
felismerik a zsákutca, a rossz fejlődési irány kialakulását, a másfelé áramlás, a lehet másképpen 
is, a nyergelj-fordulj szükségességét, a valóban jó új irányt, a szervezetben a torlódás és a 
feszültség csökken, és az áramlási rendezettsége megváltozik, a helyesebb irányba fordul. A 
más, jobb életprogramot, az Isteni környezet felé jobb életáramlási csatornákat találók, a 
megszokott helyett a kisebb életnyomás felé áramlóknál, a sikeres együttműködő 
partnerkapcsolatra találóknál ilyenkor új tavasz, új életperiódus, és lendületesebb életáramlás 
kezdődik. Amely szervezet vét az idő és az együttfejlődés rendje ellen, abban leáll, majd 
visszafelé kezd el folyni a fejlődés, és az idő rendje és eseményei nem a nagyobb bonyolultság, 
hanem a leépülés felé fejlődnek. Ilyenkor azonban nemcsak az apa és az utód fejlődése áll le a 
szentlélek fordított irányú, másfelé terelő áramlásában, hanem a közéjük ékelődött átlagosabb 
szervezettség fejlődési iránya is egy időre a visszájára fordul. Ha az élet rendezettsége rossz 
irányt vesz, az állandó és egyre nagyobb gerjesztés változásra, alkalmazkodásra, vagy 
lebomlásra és átszerveződésre készteti az élet résztvevőit. A folyamatnak az alapja azonban 
sokkal egyszerűbb, a másik áramlási rendezettségű élőrétegbe átjutó szervezetnek 
szükségszerűen alkalmazkodnia kell a sokkal nagyobb tömeg, vagy és a sokkal fejlettebb tömeg 
áramlási rendezettségéhez. 
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Ha felismerjük a válság, a szervezettség betegségének az okait, innen már csak néhány lépés, 
hogy az egymásba vetett bizalom helyreállását, a kölcsönhatások rendezettségét, a 
megérthetőséget növelő, a változást követhető bizalmi intézkedésekkel megjavíthassuk. 
A számítástechnika és a jelen idejű kommunikáció, a hang és a képtovábbítás jelenbeni 
lehetősége, lehetővé teszi, hogy egymásnak olyan, a kiígérteknek megfelelő hatású 
szolgáltatásokat, meglévő igényekre felismert, mások által igényelt, a saját hatáskörben nem 
megoldható hatásokat, állandó kontrollra alkalmas megoldásokkal vállaljuk, amelyekkel ismét 
helyreállhat a bizalom, és a tudattal is követhető, megérthető változás. 
 
 
Mi történik azon pl. fűzfa szervezetben, amelynél a korábbi folytonosság egy életviharban 
megszakad, de egy szerencsés véletlen folytán, egy letörő ág a felső része, nem teljesen 
elszakadva a törésnél a törzstől a földre kerül, és az életet jelentő életerő, a szent lélek áramlása 
ellenkező irányba kezd el folyni. Ilyenkor az addig az ég felé, az isteni többség, a környezet 
irányába mutat ágak, a rendezettségváltozás után hirtelen lefelé mutatnak, és az életáramlás 
rendje az ágakon belül a környezeti áramlási rend ellenirányúvá válik. A lefelé hajló ágakra 
azonban hat a környezet áramlási rendezettsége, és egy idő után az új hajtások felfelé 
kanyarodva rátalálnak a helyes, az isteni többség felé mutató utakra.  
 
A napokban egy munkánál kivágott fánál észlelte e sorok írója, hogy annak a belseje már túl vén 
elkorhadt volt, és a fát addig tartó kellően fiatal, még sárgás, fehéres fiatal élőrétegek a kéreg alatti külső 
rétegekbe helyeződtek át. A differenciálódás során, az átlagosan fejlett, a legnagyobb szimmetriában és 
ezért a leggyorsabban fejlődő, kellően megújuló rétegek egyre kijjebb kerülnek, eközben a régebbi 
elöregedett, mássá fejlődő külsők lyukacsossá, porózussá válva a részecskéikben az aurákba távoznak. A 
belső rétegek egyre gyorsabb fejlődésében, nagyobb életnyomásában, időben gyorsabban elöregedő, 
gyorsabban elporladó túlfejlett rétegek, áthatolva a fiatal, nagyobb szimmetriában lévő egészségesebb 
rétegeken, utolérik a kifelé fejlődőket, és a fejlődésben lemaradtakat. A belső elöregedett, túlfejlett, túl 
nagy életáramlási csatornákat létrehozó sejtek, szervi rész idősebb szervezetek erkölcsi és fizikai tartás, 
eltartó és közvetítő képessége idővel elvész. A kezdetben még a fiatal fában kicsi életáramlási csatorna, a 
toroid neutrínók által átjárható közepe egyre szélesebb lyukká, védett életáramlásra alkalmas nagy 
csatornává, nemesgáz részecskék közlekedési folyosójává szélesedik. 
 
A fűzfa letört, de még a törzzsel részben kapcsolatban álló fiatal hajtásai már nem a korábbi 
legfejlettebb, a gyökérzetben működő részecskéktől kapják az energiát, hanem kikerülve sok 
lendületet megcsapoló, az életáramlásra csatornákat biztosító elöregedett szerveződést, 
közvetlenül a támaszkodó környezetből, a leérő ágakból kapják. Az energia és utánpótlás nélkül 
maradt túlfejlettek visszafejlődve lebomlanak, de az energiáik és a tudásuk az utódjaikban új 
hajtásokat hozva már a helyes irányba és a nagyobb isteni egységgel együttműködés felé 
fejlődnek. Ilyenkor a támaszkodó részekről új fiatal átlagos gyökerek nyúlnak a fejlettebb 
rétegekbe, és hasonlóan átlagos fejlettségű fiatal hajtások nyúlnak a légtér kisebb energiaszintű 
részecske közösségi rétegeibe, engedve a többségnek, a finom ráhatásnak és követve a 
környezet áramlási rendezettségét. 
Az életszerveződés áramlási rendje, egy idő múlva, - ha nem alakul ki a helyzetet megváltoztató 
nagyobb életvihar – normalizálódik. A gyökérzetében és az ágaiban, az együttfejlődésben is 
megfelelően, arányosan megerősödő, az új és a már jó irányt megtartó fiatal hajtások, egyre 
erősebb ágakká, együtt új és jó irányba növekedő fává fejlődhetnek. Az önmagát ledugványozó, 
a természet ereje által megváltoztatott életáramlás rendje helyreáll. A már nem igazán jó 
együttműködésű, a belső elkorhadt részei miatt megvénült fa szervezetet, (ágat) kidöntötte, vagy 
letörte egy életvihar, de a még megfelelő együttműködő képességű, kellő életrugalmasságú 
ágaiban élő, a szent lélekáramlás rendjét még jól érző részecskék új szervezetet, új, saját 
fejlődési rendet hoztak létre, amely már megfelelt a környezet életáramlási rendjének. 
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Miért egyforma sok embernek, szervezetnek egyes szervei, alkatrészei, 
alkotói, azaz miért alakulnak ki látszatra, vagy belső tulajdonságokra nagy 
azonosságú szervezetek. 
 
Miként az emberi, technikai élettermékek, a gazdaságos előállítás miatt modulszerű elemekből 
épülnek fel, hasonlóan a természet sok teremtménye mások által, a tér különböző részein 
előállított alkatrészekből épülnek össze. A természetben a talajból kinövő nagy azonosságú 
növények és fák anyagának a többségi beszállítói, a környezeti, anyagsűrűségben fejlettebb 
rétegek, de az építéshez szükséges hosszú távú programok szállítói, sok esetben sokkal 
messzebbről, vagy és a sikeresen fejlett elődöktől származhat. A természetből kifejődő 
szervezetek anyag és energiaszállítói sem szükségszerűen azonos környezetben fejlődnek, sok 
esetben az anyagot adó rétegekben felépülő, kialakuló energiákat, más, központi energiatermelő, 
fúziós erőművekben termelik, és kisebb, a teret átjárni képes adagokban szállítják. Az élet 
lokális építésében tehát nagy eséllyel részt vesz az energiában és hatóanyagban, erős és már 
olcsó, kellően nagy azonosságú részecskében gazdag melegfúziós talaj, a kellő szimmetriában 
fejlődő, sikeresebben keveredő életfelszín, és a távolabbi, külső rétegekből érkező 
energiaszállítók is hozzájárulnak az élet és a környezet egyre nagyobb bonyolultságba 
építéséhez. A Napbeli energiaszállítók azonban nem kapnak kizárólagosságot, de távolabbi 
tájakról történő beszállítás csak akkor gazdaságos, ha megfelelő nagy tömegben, vagy kellően 
kiszámítható folyamatokban folyamatossá tehető. A Napcsillagunk felségterületén túlról 
elsősorban a fejlettségben is kellő azonosságú rokon szervezetek lehetnek a beszállítók, és itt is 
érvényes a gazdasági, ésszerűségi korlát, amely áthatja a nagy mindenséget. Nagyon nagy 
szállítási távolságokról, csak nagyon kicsi méretű, nagyon fejlett nano-programok szállíthatók 
gazdaságosan, amelyek kicsi egységcsomagokban, pl. információ szállítására alkalmas két, vagy 
már mélységgel is rendelkező háromdimenziós kiterjedésű lemezmodulban szállíthatók, vagy 
még fejlettebb szállítók esetén, gondos, precíz térszerkezetbe, pl. neutron kristályokba, gyémánt 
szemcsékbe rögzítettek. Bár a nagy emberi azonosságnak ahhoz is köze lehet, hogy kb. 
negyvenezer évvel ezelőtt egy környezeti változás eseménye miatt az emberiség, és még más 
fejlett gerinces szervezetek nagy része a kihalás szélére sodródott, és ezért sokan sokkal 
közelebbi rokonai vagyunk egymásnak, mint azt gondolnánk. A Bioszférán a kb. 5-10 ezer főre 
csökkent emberiség biztosan kihalt volna, ha nem kap genetikai frissítést, az adott körülmények 
között is jó aktualizált, korszerűsített életprogramot. Az azonosságnak azonban más oka is van. 
 
Miként a fejlettebb technikai élettermékek, gépek, az autók, a számítógépek és az egyre 
nagyobb bonyolultságú, egyre összetettebb szerkezetek, amelyeket egy-egy lokális 
környezetben többféle alkatrészekből sokféle eltérő változatban építik össze. Sokszor azonos 
beszállítók eltérő sorrendű, és eltérő végeredményű, eltérő eredőjű élet termékeket hoznak létre. 
A Kia féle analóg alkatrészekből összeépített autókat Kelet Ázsiában már több mint hat eltérő 
nagy konszern gyártja, míg a kisebb beszállítók száma már ezres, az alkatrészeket gyártók pedig 
százezres nagyságrendű változatot hoznak létre. Az autók alkatrészeinek a változatossága 
kellően nagy (de véges) ahhoz, hogy a felvevőpiac igényeit a kellően sokféleséggel 
kielégíthessék, mégsem kell több ezer teljesen egyedi alkatrészt kifejleszteni, elég a sikeres 
modulokat eltérő variációkban, más és más életprogram, gyártási program szerint összeszerelni. 
A számítógép még fejlettebb, sokkal kisebb egységnyi tömegű, de nagyobb térfogatértékű 
alkatrészei még messzebbről is gazdaságosan elterjeszthetők, és éppen ez hozza a válságot létre, 
mert minél kisebbek a lokális szereldékben összerakható alkatrészek, annál több helyen nyílik 
lehetőség a gazdaságos összeszerelésre. A sokféleség azonban csak egy ideig növelhető. Ha az 
alap alkatrészeket gyártók nem fejlesztenek folyamatosan, akkor előbb – utóbb az azonosság 
ismét növekedni kezd. Akár véletlenül is azonos gondolatok, és azonos életprogramok, 
összeszerelések fejlődhetnek ki, amelyek bár a kisebb részleteiben eltérőek lehetnek egymástól, 
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de a nem kellő felbontással megfigyelőknek nagyon nagy azonosságúaknak tűnhetnek. Már az 
élettermék (autó) vagy számítógép) azonosság, és a színazonosság is nagyon könnyen 
összetéveszthető, ha pedig a formaazonosság is egybeeső, egyre nehezebb eltérését meglátni. A 
felületes megfigyelőnek, minden néger fekete, sőt ha egy kicsit figyelmetlen, akkor minden 
feketét négernek fog észlelni.  
Miként az élet termékeinél, a szervezetek is csak a felületes megfigyelőknek egyformák, a 
kisebb részletekben és a belső tulajdonságaik eredőjében azonban kellően mások, egyediek, 
különlegességek, de mégis azonos mintákra készített tucat alkatrészekből összeszerelt termékek. 
Az inflációs sors, a leértékelődés, az elértéktelenedés annál elkerülhetetlenebb, minél nagyobb a 
kínált azonosság, minél kevesebb az eltérés, az egyediség, az olyan egyedi tudás, amely miatt az 
adott individuum, élettermék keresett egyedi személyiségé válhat. Minél kevesebb alkotóból 
épül fel, egy sokfelé könnyen gyártható alkatrészekből összeszerelt élettermék, annál hamarabb 
eljut az azonosság és ezzel az elértéktelenedés, a könnyű elérhetőség, az alulkeresettség 
állapotába. Valószínűen ez az oka a kevésrészecskés szervezetek sokkal gyorsabb 
elöregedésének, a rövidebb életidejének. Minél kevésbé bonyolult, minél könnyebb előállítani, 
reprodukálni egy életterméket, annál többeknek áll a lehetőségében a lemásolás, az analóg 
termékek előállítása, piacra dobása. 
Az élet valószínűen ezért törekszik, az egyre nagyobb bonyolultságú, sokáig mással nem 
helyettesíthető élettermékek létrehozására, állapotába. Nem lehet véletlen, hogy az élet egyik 
részének a célja a bonyolultság növelése, amelyet helyi anyagokból a lehető legkorszerűbb 
életprogramok alapján kellően bonyolult, kis térméretben nagyon nagy technikai és szellemi 
tudást, energiát összesűríteni képes, intelligens nanorobotok építenek össze. Hogy mi a 
természetes élet, és mi a mesterséges élet, hogy van e egyáltalán konkrétan meghúzható határ, az 
élő és az élettelen, az önmagát, vagy és a másokat, élettermékeket reprodukálni képesek között, 
az csak a bonyolultság szempontjából választható szét különböző szintekre, de semmi esetre 
sem csak igenre, vagy nemre. 
 
Az emberi szervezet, mint élettermék, kellően nagy bonyolultságú ahhoz, hogy az összeépülése 
előtti terveket, ne különböző helyeken megtervezett modulokból választhassák ki. Miként egy 
nagy és összetett hidat, vagy egy hatalmas tengeri fúrótorony eltérő rendeltetésű alkatrészeit is a 
világunk, a bioszféránk, az élőrétegünk eltérő tájain gyártják, és kellő folyamattervek alapján, 
megfelelő idő és sorrend szerint egy harmadik helyen szerelik össze. Hasonlóan az emberi 
élettermékeket, mint szervezetet, a főbb egységekben is megtervezik, de az egészhez szükséges 
sokféle alkatrészt, gazdaságosan előállítható, versenyképesen leszállítható modul elemet máshol 
tervezik. A részegységeket eltérő időben és más térrészekben félig kész, de könnyen szállítható 
alkatrészekből állítják össze, majd az egységeket összeszerelő helyeken hozzák egyre jobb 
működésbe, amely a működése kezdetén még csak félkész, még csak gyermek, aki még egy, 
vagy akár több életen át fejlesztendő, a bonyolultsága növelhető, amíg csak megéri, a modulok 
egyre korszerűbbre cserélésével sokáig kellően korszerű, és forgalom képesen tartható. A kellő 
változtatóképességgel rendelkező életrobotok nemcsak a saját tömegükbe épült részeket hozzák 
változatos életmozgásba, hanem a saját tömegűk sokszorosát képesek eltérő életélményekhez, 
változáshoz juttatni. Valószínűen ezért kedvesek az Isten előtt a saját képmására készített 
élettermékei. 
A gazdaságos gyártás azonban könyörtelenül szakosodást kíván, amelykor egyes alkatrészekből 
többféle eltérő, korszerűbb és korszerűtlen alkatrész is készül, és néha nem az érkezik meg a 
megrendelőhöz, amit a tervezője megálmodott. Ilyenkor az orr, a fül, a szem, vagy a testrészek 
egyes terveiből több egymástól csak kevésbé eltérő változat készül, és bár a végtermék kínálat 
változatossága is növekszik, de a választási lehetőség a gazdaságosság igénye miatt ez nem 
végtelen lehetőségű. Az életet építő modulok száma a jelen állapotában véges, és bár az időben 
végtelen változatossá tehető, de ez sorrendet, korszerűséget, elavulást, elöregedést és alul 
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megbecsülést, alulkeresettséget, azaz a keresettség hiányát hozza létre. Amikor már nem 
keresnek egy megunt, túl nagy azonosságba épült életterméket, kivonják a forgalomból, és 
elteszik, amíg ismét sikeresen feléled a retro, de ha nem sikerül újra divatossá, keresetté tenni, 
mint egybe szervezett egységet végleg kivonják a forgalomból, részekre és eredeti, tisztább 
ionos és kovalens alkotókra bontják, az anyagot újra hasznosítják, más összetételben ismét életre 
keltik. 
 
A véges számú alkotók, (tervezők), a véges számú termelők (létrehozók) és a véges számú 
beszállítók, valamint a forgalmazók bármennyi variációba építi az élet, jelen időben véges 
mennyiségű termékeit, ez a jelen állapotában szükségszerűen véges variációs lehetőséget hoz 
létre. Amikor a termelők száma, és a túlkínálat azonossága növekszik, a fejlődés egy szinten 
megreked, és a túltermelési válságban elhelyezhetetlenség, értékesíthetetlenség, piaci 
kereslethiány alakul ki. Ez egyre jobban leértékeli az élettermékeket, és ami az autóspiacon, és a 
beszállítói piacon- beleértve az alapanyag szállítók problémáit, - és az alapanyag túlkínálat (= az 
alulkeresettséggel) a jelenlegi válságban már kialakult, szinte teljes gazdasági összeomlást hoz 
létre. Ha sikeres és keresett egy élettermék, akkor egyre többen fejlesztenek rá, egyre többen 
gyártják és dobják a piacra, a jellemzően azonos, egyre kisebb különbségű életszervezeteket.  
Amikor már nagyon sok van valamiből, és a mennyiség felé fejlődés ellehetetlenül, akkor sokan 
áttérnek a nagyobb tudati felbontásra, a minőségi fejlesztésre. Ez azonban azon kockázatot 
hordozza, hogy a mennyiségében és a minőségében is telítődő piac, - ha nem tudja a munka 
nélkül maradó többség a jobb minőséget megvenni,- a fejlődése megreked. A minőség felé 
fejlődő termelés szükségszerű problémája, hogy miközben a piaci túlkínálat miatt a fogyasztói 
ár egyre lejjebb szorul, kényszerül, eközben a gyártási költségek egyre magasabbra jutnak. Ez a 
keskeny résből áthidalhatatlan szakadékká fejlődés végül ellehetetleníti a gazdaságtalanná váló, 
a szükségesnél egyre több, már felesleges, nem valódi értéknövelő pluszhatással túlcicomázott 
termékeket. Ebbe a hibába esett a mára ismét túlfejlődött Német gazdaság. 
Ha túl sokan fejlesztenek egy tartósan sikeres, kellően összetett közös termékre, akkor a piaci 
összeomlás egyre szélesebb rétegeket érint. Ilyenkor azok a termelők, fejlesztők járnak jól, akik 
idejében felismerték a fejlődési irányokat, a kereslet kinyílási lehetőségeit, és olyan eltérő, az 
adott időszakban nagy keresletet támasztható élettermékek felé fejlesztettek, amelyet egyre 
nehezebb leutánozni, egyre nehezebb más által gyártani. A fejlődési lehetőség az eltérő sokkal 
egyszerűbb, sokáig fejlődőképes új termékek létrehozása, vagy és a bonyolultság tovább 
növelése. Az utóbbinak azonban az a fő problémája, hogy ez a szervezett életpiramisba, 
szervezettségbe épülést igényel, amelyet a korábbi piramisok összeomlása után, szinte a nulláról 
kell újra felépíteni. Azonban a bonyolult élettermékek piacának az összeomlása után, könnyen 
kialakulhat az általános bizalmatlanság, az egymásba és a jövőbe vetett hit egyre nagyobb 
hiánya. Az autós és a beszállító ipar összeomlása után, az egyre nagyobb termelői – fogyasztói 
réssel rendelkező építőipar a soros, amelynél egyre nagyobb az eladatlan építés, és a lefagyó 
befektetések száma. A mind eltérőbb érdekeltségi réssel működő bankszektornak, miközben a 
hitelt felvevők felé nő a bizalmatlansága, és az elvárt feltételek egyre tejesíthetetlenebb elvárás 
halmaza, azaz a bizalom mind nagyobb hiánya, a hitelt igénybe venni kívánók lehetősége 
ezzel hasonlóan szélesedve csökken, tehát a kezdeti kis rés holnapra már áthághatatlan hitelezés 
képtelenségi szakadékká növekszik. A bizalom hiány egyre általánosabbá válik, és miközben a 
repülő ipar hasonló szakadék felé fejlődik, könnyen lehet, hogy ez is nemsokára összeomlik. Az 
egymás ellen fejlődő elvárások már átlépték a teljesíthetőség küszöbeit, a bizalom csökken, a 
válság már nem gazdasági, hanem az isteni közösség egymásba vetett bizalmának a mind 
nagyobb hiánya. Az isteni közösségbe vetett hit, az együttműködés fontosságába, 
szükségességébe vetett hit hiánya hozza létre a totális bizalmi válságot. 
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Minden élettermék, szervezettség eljut azonban egy olyan erdő állapotba, amikor már a régi 
elavult megoldások gazdaságosan már nem fejleszthetők, - valószínűen ez miatt haltak ki a 
sokáig sikeres, de melegfúzióssá fejlődő, a saját táplálékláncát felélő Dinoszauruszok.  
Miként már nem fejleszthetők a más túl sokféle, önmaguknak és egymásnak is ellentmondó 
Alkotmányok, a nagyon elromlott s mindenféle dologra az ellenkező értelemben is alkalmazható 
jogszabályok, hasonlóan nem fejleszthetők azok a szervezett rendszerek, amelye rossz, nem 
eléggé hosszú-távú, nem eléggé végiggondolt, egymás ellen ható alapra épültek.  Amikor 
kimerül egy élőréteg, egy szervezett tér továbbfejleszthető állapota, a nem megfelelően működő 
rétegeket, szervezeteket le kell bontani, meg kell osztani, el kell különíteni a szerint, hogy ki 
mire alkalmas, és az élet rákényszerül, hogy ne szubjektív érdekek, hanem tárgyilagosabb 
objektív szemlélet, a valódi képesség alapján szelektáljon. Felgyorsul a részecskecsere, és 
elkezdődik a képességnek megfelelőbb helykeresés, egymást a kifejlődött adottság szerinti 
pályára, szervezettségbe kell juttatni. Felgyorsul az anyagcsere, és a képességeiknek nem 
megfelelő rossz helyre, vagy és elégtelenül lekötődött részecskék továbbfejlődni kényszerülnek, 
amíg meg nem találják a megváltozott képességeiknek megfelelőbb élethelyzeteket, 
foglalkozásokat. Az életkerék fordul, és mégis mozog a Föld.. 
 
Amikor egy sok apró módosítással már túlfejlesztett életprogram, szervezettség eljut a 
továbbfejleszthetetlenség állapotába, a gazdaságosan már nem létrehozható, nem fenntartható 
állapotába, akkor többnyire differenciálódásra kényszerül, megosztódik, és egy melegfúziós, 
nagyobb belső feszültséggel feltelő, gyorsabban fejlődő, némileg hiányosabb leányszervezetet, 
és egy kifelé felgyorsuló, hidegfúziós, lendület többlettel rendelkező fiú utódszervezetet hoz 
létre. A befelé, az ötödik dimenzióba, a mikrokozmoszba fejlődő, egyre kisebb térbe 
kényszerülő leányrész félszervezet, elkezdi a zsákutcába fejlődött múlt helyett a jövő 
lehetőségeit modellezni, egyre több variációban kipróbálni a fejlődés, a kitörés lehetőségeit, míg 
a kifelé, a környezet felé fejlődő fiú félszervezet a kitörési lehetőségeket, a tér 
befogadóképességét és a piackutatást vállalja fel. A közös készletekből a lendületre alkalmas 
energiákat megkapó, ezekkel támogatott, a környezetbe szétáramló kereskedők, piackutatók, 
felderítők, hírszerzők dolga, hogy a saját azonossággal, a lokálisan már betelt élettermékkel még 
nem telített életteret, új, az élettermékeket befogadó piacokat találjon. A kiáramló hidegfúziós 
inváziósok tehát teret keresnek a későbbi várhatósan sikeres, a jelenben is fejlesztés alatt lévő 
élettermékeiknek, miközben a lehetőségek gyors keresése, a jobb lehetőségek sikeres fejlesztése 
kezdődik. Miközben a melegfúziós állapotból ki és szétáramlók sorsa diaszpórával, és 
szétszóródással kezdődik, a befelé fejlődő hidegfúziós centralizálók éppen összeérnek az 
életfelszíneken, és nekik a hajnal tavasza, míg a szétáramlóknak az ősz alkonya fejlődik ki. Ez 
azonban a kintről hazatérő, eddig dotált támogatott szervezeteknek, és a dinamikusan kifejlődő, 
exportképessé váló szervezeteknek éppen fordítva fejlődik. 
 
Amikor az életterméket, pl., az ember életterméket gyártók piaca telítődik, és eladási 
képtelenség, vagy gazdaságos létrehozási képtelenség alakul ki, a létrehozók, - hogy csődbe nem 
menjenek, -megosztják a létrehozott szervezeteiket, és fényes és látványos, de energiahiányos, a 
veszteséget elviselő leány, vagy lendületes és dotált, a többletet elnyelő fiúszervezetet hoznak 
létre. A gazdaságosan már nem gyártható élettermékeknél a még némi lendület többlettel 
rendelkező szervezeteket elkülönítik, és azok hozamképességétől is függően egy még lendület 
(energiaféle) többlettel rendelkező fiú utód szervezetet hoznak létre. A többlettel rendelkezők ki 
és eltávozásával, elkülönítésével, az életváltozás helyszínén ott marad a már csak tisztán a 
hiányokat megkapó, veszteségesen működő, lendület hiánnyal küszködő nagyobb életnyomású 
vállalkozás, a leány szervezet. Ezt teszik a korunk szimmetria határán billegő vállalkozásai is. A 
fiúszervezetekbe viszik a pozitív lendületű többletlehetőségeket, a jó hatásokat, míg a már 
lendületenergiában hiányos, de belső feszültségenergiában már többlettel rendelkező 
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leányszervezetekbe viszik a veszteségeiket. A fekete és a fehér gazdaság nagyobb szinten is 
létezik, és a többség a fekete gazdaságban vegetál, csak kevesen engedhetik meg maguknak azt 
a luxus lehetőséget, hogy az Istennek adózott, legális tiszta fehér vállalkozásként működjenek. 
 
A bizalmi válságból pedig van kiút. A lehet másképpen is élni, csak elhatározás, útválasztás 
kérdése. Az egymásba, és az isteni tér fogyasztói közösségébe vetett bizalom, újra felélesztheti 
az életbe, és az együttműködésbe vetet hitet. 
A levitézlett pénzalapú gazdaság hamarosan totális bizalmi válságba kerülve összeomlik, a 
bizalmatlanság elsöpri a bankrendszert, pedig az elképzelés sikeres, csak a részekben működése 
és a kialakult megoldása lett szerencsétlen. A szervezett rendszerű bankszektori és pénzvilági 
életpiramisnak is hiányzik a teteje, a csúcsa, a világgazdasági központ lebombázása miatt, nincs 
ami egységbe fogja, közös hitre, és új bizalomra térítse az életszféránk gazdaságát. 
 
Kell egy új központi szervezet, nevezhetjük isteni szervezetnek, gondviselőnek, amely kellően 
tiszta, amely közbizalmat, hitet kap, amelyben még valamennyien hiszünk, amely gondot visel 
valamennyinkre, és a tetteink felett. Ez a bizalommal, hittel felruházandó alapkezelő kell, hogy 
fogadja és nyilvántartsa a közösségi változásban a létrehozott és másnak átadott, jóváírt, vagy 
elvont hozzáadott értékeket, a karmikus követeléseket és kötelezettségeket. Amikor valaki, 
valami eredményeset cselekszik, jóváírják neki az időegységben, talentumban, vagy és az adott 
időben elismert reálértéken, és feljegyzik, hogy a közösség érdekében ennyi jóváírása 
keletkezett. Aki pedig igénnyel fordul másokhoz, szolgáltatásra, vagy anyagra, hitelre van 
szüksége, annak jóváhagyás után feljegyzik, hogy másokkal, a közösséggel szemben, az általa 
létrehozott, jóváírt alapból levonandó, vagy később megfizetendő adóssága keletkezett. Az 
egyenlegeket periodikus időkben, változási esemény után rendszeresen el kell számolni, és 
figyelni arra, hogy másokkal szemben fedezetlen elvonás ne keletkezhessék. A rendszeres 
ellenőrzés, elszámoltatás, gazdasági elemzés következtében, a többség statisztikai eredővel a 
talentumának, a szorgalmának és a mások által elismert sikerének, összefoglalva, a közösség 
felé megnyilvánuló hasznosságának megfelelő felhalmozással, hasznosság hiánya esetén, 
későbbi időkben ledolgozandó, jóváteendő tartozási kötelezettséggel rendelkezhet. A jóváírások 
és a tartozások egyenlegei határozzák meg az élet pillanatnyi lehetőségeit és takaróját, miként a 
Teloméra védőkupak a sejtek természetes élethosszát. 
Időről időre azonban sokaknak elődeik elherdált talentuma miatt rossz élethelyzet alakulhat ki, 
ezért esetenként a generációkon átörökölt tartozások élet ellehetetlenítésének a megelőzése 
érdekében a rendszert le kell nullázni. Ilyenkor is átviendő azonban azoknak a másokkal 
szemben visszaélőknek, a túl sokat a közös alapból elhasználóknak a feleződött, negyedelt stb., 
bárhány részre osztódott szervezet, ennek megfelelő részletekben, hányadokban továbbviendő 
adóssága a jövőbe, hogy az elherdált lehetőség, a mások türelmével, hatásaival visszaélés elől 
nem lehessen elmenekülni. A tartós karmikus adósságot felhalmozók negatív életegyenlegbe 
kerülnek, és ekkor elválasztódnak a gazdaságos többlettel rendelkező, részecskéi a már 
gazdaságtalantól és a már hitelképtelentől. A felbomlás során, amelyet a kialakult szervezetek és 
nem az élet felbomlásaként ismerünk, elválasztódik, és elszámoltatik minden Gondviselő gazda, 
bármilyen tömegszámú jószág felügyeletét látta el, és számon kéretik, hogy a rábízott jószággal, 
a kapott tehetséggel az elszámolási életidőszak alatt miként gazdálkodott. Aki jól gazdálkodott, 
és több jóváírása keletkezett, azaz több jó hatást hozott létre másoknak, mint rosszat, azaz 
sikeresen közvetítette a hiányokat a többletekkel, az nagyobb lehetőséget kaphat, és az életet 
nagyobb tömegszámú szervezetben folytathatja gazdai, gondviselő, élet szervezettségi felügyelő 
lélek megbízatással. Aki viszont az életeredőjében kevesebb jó hatást hozott létre, mint amennyi 
rosszat okozott, aki nem jól viselte a sorsát a rábízott jószágoknak, a szervezetében és a 
környezetében változó részecskéknek, nem látta el őket megfelelő életélménnyel, lehetőséggel, 
annak csökkennek a lehetőségei, és a következő változási időszakban egyre kevesebb dolgot, 
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gondviselést igénylő jószágot, részecske szerveződést bíznak rá. Az ilyen lélek egyre kisebb 
szervezetbe kerül, és ezért egyre kevesebbekre oszlik a teendő. Az élet, a mind kisebb 
részecsketömeggel, mind kisebb talentummal rendelkező szervezettségnek gyorsul, és ezért 
folyamatosan továbbbomlik, a maradó közösség egyre gyorsabban feleződik, és az isten 
malmaiban elválasztódik a jó a rossztól. Végül a rossz lélek magányos lesz, megfoszttatik a 
közösségtől az adással átélhető örömkapás, az örömélmény lehetőségétől. Amikor azonban a 
kitaszítottságban, a számkivetésben már túl sokan részesednek, és nekik válnak rosszá a 
kisebbségnek jobb szabályok, az élet rendje, rendezettsége egy időre megfordul, és az addig 
rosszabbaknak válik jobbá. Ilyenkor jön el az ideje a már többeknek rossz rendszert lenullázni, a 
talentum elosztását az elromlott szerveződési szinten újra egyenlővé tenni. Ezt az időt éljük! 
 

Vagy mégis lehet, hogy ez az isteni szervezet már létezik, és Moetrius lényegében a 
spanyolviaszt találta fel, mert az élet és a szervezetettség a felismert szabályok szerint, hol 

jobban, hol rosszabbul, de ilyen hatáseredővel és szabályok szerint működik. 
 
Tudomásul kell venni, hogy az eredőnkben egyforma képességekkel rendelkezünk, de ezek a 
képességek hol az életünk elején, hol a közepén, vagy éppen egy második, harmadik, sokadik 
életfordulóban kerülnek az élet felszínére, néha nekünk, néha éppen másoknál jobb hatásokat 
létrehozva. Ekkor visszafizethetjük a generációkon és élőrétegeken, életeken át felgyülemlett 
adósságunk, és a környezettel szimmetriába kerülve végleg megbékélhetünk, a múltunk 
rendezetlen árnyai nem kísértik többé a jelent és a jövőt. 
 

Ez az anyag, a jelenleg 30, még nem teljesen befejezett könyvből álló Aspektus könyvsorozat 
fontos része, amely a tudat és az érzés, az értelem fejlődéséről, a Tao útjáról, az Isten részévé 

fejlődés lehetőségéről szól! 
 
 

Pécs-Somogy  2009-08-16 

Moetrius, az információt közvetítő 
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A Földi időt, és a belső összetételt, a fejlődési irányt és állapotot is vezérlő, az anyai Naptól 
függőségben lévő életingája. 

 

 
Miközben a Nap egy kört, életspirál fordulatot tesz meg a neki anyai (nagy) csillag körül, a 
bolygók a nagyszülői átfedett réteghatárok között, a felmenők által védettebb térrészben 
ingáznak. Az ekliptikától számított origó (kezdőpont) esetén, az átlagosra keveredő 
részecskeállomány határozatlanná, és cselekvő képtelenebbé válik, de a sikeres keveredés és 
azonos cél felé áramlás esetén gyorsabban fejlődik. Ha az ekliptikától, a fő szimmetriasíktól a 
Nagyanyai melegfúziós réteg felé lendül a Föld és a vele együttáramló környezete, az aurája, az 
átlagos, magas szimmetriában lévő állomány egyre melegfúziósabb környezetbe kerül, de a 
környezethez képest ekkor még hidegfúziósnak számít, hűti a környezetet, és sok felesleges hőt 
von el, miközben rendezett tudatú részecskéket ad le az ilyenben már hiányos melegfúziós 
környezetnek. Miközben a környezettől egyre melegfúziósabbra cserélődik, fejlődik a belső 
állomány, a magas változássűrűségű, és a hidegfúziós részecskéknek már túl gyorsan változó 
környezetet jelentő Földbolygót, az érzékenyebb hidegfúziós részecskék elhagyják, egy részük 
alkalmazkodik, az elpárolgók helyét a melegfúziós környezetből beáramló részecskék töltik ki. 
A Földbolygó belső állománya ekkor a környezetéhez képest még hidegebb, de felmelegedő. A 
negyedidőszakokat a környezeti rokon csillagok kisebb részekre, nagyévi hónapokra tagolják, 
amelyekben állapot módosítók a közeli bolygó testvérek. 
Miközben a nagyanyai nagycsillag melegfúziós állapotú belső rétegei felé továbbhalad a Föld a 
negyedidőszaknál, (amely a napi ciklusban reggel 6 órának felel meg), azaz a nagyévi 
napéjegyenlőségi, a nagyévi tavasz-őszponton áthaladáskor, 3200 év múlva a vegyes átlagos 
állomány elveszti a dominanciát, a Föld melegfúzióssá válik. További 3200 éven át tovább halad 
befelé a melegfúziós nagycsillag egyre melegebb élőrétege felé, de a negyedidőszakon 
lehetősége lesz külsőbb rétegbe átváltani (ez nagy eséllyel szaporodást eredményez). Kb., 6400 
év múlva, a nagyévi nyár kialakulásakor, (napi időszakban 12 óránál) a többség megelégeli a 
neki torlódást és túl nagy szimmetriát eredményező rossz irányt, és a közakarat megváltozik. 
Ekkor elkezdődik a többségnek már túl kaotikus, nem megérthetően változó valóságból a 
rendezettebb állapot felé fejlődés, a visszarendeződés, a melegfúziós túlfejlődés visszafelé egy 
kicsit eltérően kifejlődő szimmetriája. Az élet alkalmazkodását segíti, hogy miközben a 
környezet valamely rossz irányba változik, a belső készletek felszabadításával, vagy és a 

6400 év 
melegfúziós 

eredő 3200 év 
3200 év 

Az ekliptikán áthaladás, 
nagy szimmetria, 

megoszló erőviszonyok, 
határozatlanság 

   Nagyanyai melegfúziós nagycsillag élőrétege, 
időben gyorsabban változó fejlettebb környezet, 
amelybe behatoláskor hidegfúziós eredőjű a Föld, 
de a környezet hatására egyre melegfúziósabbá 
válik. A nagyévi tavaszponton áthaladásig vegyes 
belső a domináns, ezt követően a melegfúziós 
réteg felé melegfúziós dominanciaváltás, a 
hidegebb nagyapai réteg felé hidegfúziós 
dominanciaváltás következik be. 

Átlagos kevert vegyes, megtermékenyítésre 
alkalmas állapot, mindkét állomány által 

elviselhető állapotú környezet. 

A Földnek nagyapai hidegfúziós csillag,  
alacsonyabb hőmérsékletű, rendezettebb áramlású 
élőrétege, amelybe behatoló Föld, a hidegfúziós 
környezethez képest 3200 évig melegfúziós eredőjű, 
ezt követően kifelé lendüléskor hidegfúziós 
dominanciaváltás és egyre rendezettebb életáramlás 
alakul ki. A negyedidőszakon áthaladáskor egyre 
hidegfúziósabb részecskékkel telik fel, és ez a 
fejlődési irány, az élőréteg határáig tart. Ezt követően 
azonban a többség  megelégeli a nekik már nem jó 
irányba haladást, fejlődést, és ismét elhangzik a 
vezényszó, nyergelj, fordulj!

Nagyévi nyár 

Nagyévi tél 
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külsőbb rétegbe kilépéssel képes ellensúlyozni a környezetváltozást, és tovább kellő, tűrhető 
szimmetriában és értékek között tartani a közvetlen belső környezetet, a tér valamely még életre 
alkalmas élőrétegét.  Ebben segít a saját aura, amely nemcsak szigetel a túl idegen környezettől, 
hanem azzal átlagosabbra keveredés miatt össze is köti a bajban egymásnak segítő testvéri 
szervezeteket, rétegeket. Meleg környezetben a bolygónk hidegfúziós részecskéket ad le, de 
mindig eljut a fejlődés azon pontig, amikor a korábbi jó irány az átlagos és a fejlődési irányt 
nem jól viselő másik, a többségi állománynak kedvezőtlenné válik. Ha a többségnek (ez esetben 
a hidegfúziósabbaknak és a fiatalabbaknak) kedvezőtlenné válik a kialakult áramlási irány, a 
nekik már nem jó környezet, ismét elhangzik a vezényszó, a nyergelj-fordulj, és a többség szent 
akarata szerint megváltozik, megfordul a fejlődési irány! A szélsőséges, melegfúziós állapotúvá 
váló, ilyen eredőjű részecskékkel feltelő Föld ingája visszafelé lendül, de ekkor a környezethez 
képest melegfúziós eredőjű részecskéket szállít, amelyet erős hőenergiával lát el. A 
negyedidőszakig visszafelé, miként a hidegfúziós szélsőséges időszakból az átlagos állapot felé 
egyértelmű a tudati rendezettség.  A negyedidőszak felé a melegfúziós egyértelmű dominancia 
csökken, elkezdődik a konszolidáció, az enyhülés, az átlagossá fejlődés, de még mindig a 
melegfúziós többség a domináns, viszont az átlagos, kellően vegyes állapotú fiatalok ilyenkor 
átvehetik az irányítást. A fő szimmetriafelületet, az ekliptikát elérő Föld átlagossá, 
határozatlanná és megfelelően keveredő vegyes szervezetté válik, amely azonos rendezettségi 
irány esetén gyorsabban fejlődik, de mivel nem tud megállni a határozatlanság legjobb állapotánál, 
időszakánál, ezért továbblendül a hidegfúziós felmenői rétegek felé. Ekkor viszont a 
környezethez képest még melegfúziós, nőies eredőjű, amely miatt a környezetnek hőenergiát ad 
le, de a hidegfúziós rétegbe befelé haladva a környezetben fázó, az ilyen szélsőséges hidegeket, 
és a kevés impulzust unalmasnak találó melegfúziós részecskék sorra elhalnak, vagy és 
elhagyják a túlságosan hazai – nekik idegen - környezetbe törekvő párjaikat. Ebben az irányba 
kilendüléskor is elérik az átlagos állapotról a hidegfúziós eredő dominancia váltását létrehozó 
negyedidőszaki határfelületet, a nagyévi napéjegyenlőség alkony időpontját, (a napi ciklusban 
talán kilenc (21) órának felel meg), és továbblendülnek a hidegfúziós nagyévi tél állapota felé. 
Ekkor is lehetősége van melegebb, magasabb impulzus sűrűségű élőrétegbe átmenni, de ez is 
szaporodással jár, mert a réteghatáron kell egy neutron, valószínűbben melegfúziós üstökös 
plusz lendülete, amely a Naphoz közelebbi belső rétegbe lökve segíti a túl hideg átvészelését. 
A Nappal együtt keringés nagyévi időszakában is előre tolódik minden ciklusban a 
napéjegyenlőségi határ átlépése, mert a nagycsillag is hasonlóan kering az ő felmenője körül, 
amely analóg rendszerben, de nagyobb időszinten befolyásolja a ciklusok eltolódását, ezzel 
megakadályozza a túlazonos állapotok esetleg ismételődő kialakulását. Az ingázás ideje tehát egy 
kicsit eltér a keringési időtől, ezért a nagyév is, mint az általunk ismert év, csúszik, de az élet a 
legrosszabb állapotot ki és elkerüli, egyszerűsít, levág a teljes körből, kihagyja, elkerüli azon 
keringési időszak részét, amelyben az ellenirányú rontó részecskék miatt teljesen lebomlana.  
Az élet egy része mindig átvészeli a tompított szélsőséges állapotokat, és lehetőséget kap újabb 
ciklusban a kialakult életváltozatok bonyolultságának a továbbfejlesztésére. A 
körfolyamatokban és a keringési ciklusokban minden szervezet nem teljesen folyamatosan 
bolyongva, de az eredőben távolodik az origótól, a nagy azonosságú kezdet és a szülőhely 
állapotától, de eközben közeledik egy neki idegenebb állapotú, kaotikus, izotróp, teljes valóság 
védetlen tere felé, amelyben minden és annak a fordítottja is lehetséges. Ekkorra azonban már 
megérik a tudata az értelme, felnőtté, magát megvédeni képes csillaggá válik. 
 
Az élet rossz dolgai nem az én hibámból, és nem a Te hibádból, hanem a Mi hibáinkból, a 

gyarlóságunkból, a tökéletlenségünkből és az együttműködési zavarainkból fakadnak, 
amelyet, - ha már elrontottuk – nekünk, valamennyinknek együtt kell kijavítani! 
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Az aspektus könyvsorozat könyvei és ISBN nyilvántartási számai: 
 

Az életanyag és az életérzés működése és az életváltozás törvényszerűségei, szabályai 
 

Nem idő és nem megértés sorrendben, egymással párhuzamosan íródott szimultán könyvek 
 

Aspektus 0   Szemléletváltás      bevezető és könyvsorozat ismertető    ISBN 978-963-87297-5-0 
Aspektus: 1  A főnixmadár születése     ISBN: 963 440 935 0 
Aspektus 2.  A Sík és a Tér:      ISBN: 963 430 400 1 
Aspektus 3.  A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai:    ISBN. 963 430 465 6 
Aspektus 4: A gravitáció és az idő törvényei.          ISBN: 963 430 867 8 
Aspektus 5: Az ötödik dimenzió:         ISBN: 963 430 990 9 
Aspektus 6: Szintézis              ISBN: 963 430 991 7 
Aspektus 7: Tiltott Természeti Törvények        ISBN: 963 216 640 x 
Aspektus 8: Az élet históriája      ISBN: 963 217 693 6 
Aspektus 9: Az idő rendje      ISBN: 963 219 036 X 
Aspektus 10: Komplexitás - Kiút     ISBN: 963 219 037 8 
Aspektus 11  Élet és változás      ISBN 963 87297 0 8 
Aspektus 12  Élet és szimmetria      ISBN 963 87297 1 6 
Aspektus 13  Isten hagyatéka       ISBN 963 87297 2 4 
Aspektus 14  Hatalom és legimitás      ISBN 963 87297 3 2 
Aspektus 15  Változó tér  Térelméleti összefoglaló anyag   ISBN 963 87297 4 0 
Aspektus 16  Univerzitás vagy egyediség                         ISBN 963 87297 -6-0 
Aspektus 17  Az életbuborék  (Az életre kelt anyag története)  ISBN 963 87297-7-4  
Aspektus 18  Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),   ISBN 963 87297-8-1 
Aspektus 19 Az ideális társadalom,      ISBN 963 87297-9-8 
Aspektus 20  Magyarország betegsége     ISBN 963 87669-0-8    
Aspektus 21  Újraosztás      ISBN 963 87669-1-5 
Aspektus 22  Az Isteni tér Rend -je        ISBN 963 87669-2-2    
Aspektus 23  Elporlódás      ISBN 978-963-87669-3-9 
Aspektus 24  Feltámadás      ISBN 978-963-87669-4-6 
Aspektus 25. A Fekete könyv       ISBN 978-963-87669-5-3 
Aspektus 26. A tao útja       ISBN 978-963-87669-6-0 
Aspektus 27. Szervezett egészség      ISBN 978-963-87669-7-7 
Aspektus 28. Az állandó eredőjű Univerzum     ISBN 978-963-87669-8-4 
Aspektus 29. Észlelések, összefüggések és analógiák    ISBN 978-963-87669-9-1 
Aspektus 30. Többszintes Igazság      ISBN 978-963-88496-0-1  
A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az élet  

hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak 
 

A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső, 
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek a 
mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken az 
azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, a megértésben fejletlenebb, 
anyagi részecskékben szegényebb rétegek lakóin átlátunk, szinte nem is észleljük, hogy léteznek. Csak 
akkor szerzünk a létezésükről bizonyosságot, amikor az anyagi szervezetbe épült szervezeti központtól 
kivált, elöregedett lélekként, a szolgák és segítők nélkül maradó vezető részecskéink is ezen izotróp 
valóságba érve megismerik végre az általuk addig tagadott, meg nem értett, el nem ismert következmény 
világokat is. E térrészekben valóban utolérjük az általunk sok esetben nem ismert elődeinket, őseinket, 
legalábbis azokat, akikkel elég nagy az azonosságunk, akik a szervezetünkben kellő nyomot lenyomatot 
és emlékeket hagytak, akik változtatva a valóságunkon, a tudatunkon, folyamatosan fejlesztették a közös 
jövőt. 
 

A könyvekben, - mint a Maja kultúrában - nagyon sok párhuzamos jelentésű, de egymástól a 
hangsúlyában, az aktualitásában eltérő szó, szórend megértését segíti az Aspektus sorozathoz készült, 
készülő egyedi értelmező, szómagyarázó szótár, amelyre bizonyára sokaknak időnként szüksége lesz! 
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Epilógus 
 

A hátlapra 
 

A Nappal együttvándorló Földbolygó, mint együttváltozó szervezet ismét elérte a Napi nagyszülői 
szimmetriafelület, az ekliptika idősíkját, a vízöntő és a halak téridőbeli határréteg dominanciaváltását. 
A szülői Nap, a jelenleg kb. 25800 éves periódusú felmenői anyai szervezet körüli keringése során a 
nagycsillag unokája, a Föld órája, két ellenkező irányú kilengést végez az ekliptika, a felmenői fő 
szimmetriasíkra merőlegesen, amelynél e szimmetriasíktól kb. 6400 évig távolodik valamelyik irányba, 
amelykor az egyik felmenői nagyszülőhöz közelebb, és nagyobb azonosságra kerül, de ennek 
megfelelően a másik nagyszülő és genetikai örökségek hatása ez idő alatt csökken, megváltozik.  
A felmenői környezet az életidő ingázása alatt, hol belülről, hol kívülről hat, és ezek a hatásváltozások 
valamelyik szélsőséges irányba áramlása, fejlődése alatt kb. 3200 év alatt fordul meg, a nagyévi tavasz-
síkok, a nagyévi napéjegyenlőségi időfelületek metszésekor. A nagyciklusok nagyévet eredményező 
teljes keringési, oda-vissza ingázási periódusa között kisebb, felező, negyedelő ciklusokban változik az 
élet, és kb. 1600 évente a környezeti eltolódást ellensúlyozó belső áramlási rendváltozás fejlődik ki. 
Nemsokára elérjük a Mohamedán vallás alapításának a ciklusfordulóját, amely időhatár ismét változtat a 
Földbolygó belső szerveződési állapotán, és a benne élő népesség életszemléletén. Az Idő múlását jelző 
inga ismét üt egyet a Föld órájában, amely a változás, a fordulóponthoz érkezést, a határfelületen 
áthaladás fejlődési idejét jelzi. Az egyik időben eltolt nagyobb energiaszintű felmenői időszámítás szerint 
eljött a 6 óra ideje, a napszakváltás, az est és az alkony, a nap dominancia elmúlási ideje, amely másik 
aspektusból nézve azonban a hajnali 6 órát, más szervezeteknek a kezdet és a felemelkedés lehetőségét 
biztosítják. 
A kaotikus időszak oka, hogy egy külső a nagyobb környező rendszer lamináris ellenszelet fenntartó 
ellenáramában haladunk, amely rontó rendezettségű az együttműködésekre nézve, de ha elérjük a fő 
szimmetriafelületet, az ekliptika időhatárát (már csak néhány év kell hozzá), akkor az időfelület másik 
oldalán fújó ellenszél nagyobb eséllyel bennünket segítővé válik. Ami az egyik rendezettség elmúlását, 
egy, az életünket eddig erősen befolyásoló csillag domináns idejének a végét jelenti, az egyben egy 
másik új, bennünket és a rendezettség növekedését segítő csillag felkelését, dominanciába kerülését is 
eredményezi. A rend és a rendezettség ekkor meg fog fordulni, a tudati rend átalakulása felerősödik, és 
végre bekövetkezik a paradigmaváltás, a régóta időszerű szemléletváltás. 
 
Nem a szervezettségi program sokféle, vagy eredeti, folyton korszerűsített változata a rossz, hanem a 
programot nem megfelelően megértők alkalmazása hagy állandó javítani valót. Ha az adott helyen és 
környezetben szükséges élet szabályait nem tartják be az élet szereplői, kivonják az aktív forgalomból, 
vagy és éppen túl gyors változásra késztetik. Ezzel eléri a mindenható, hogy az élményszerű változásokat 
nélkülöző, friss életélményekhez nem jutó életszereplő, egy idő után egyre jobban vágyjon a játékba 
állításra, a részvételre, a hasznosságra és e hasznosság, a létezés fontosságának az elismerésére.  
Az élet szabályait már nagyon pontosan be és megtartó, sokkal nagyobb részecsketömeg 
együttváltozását, élményekkel ellátását lehetővé tevő környezeti csillagnyi részecsketömegek, nagyon 
pontosan működtetik az evolúció óráját, az idő vezérlését. A bennünk változó kicsi részecskék érzelmi 
befolyása, érzései és a nagy energiaszintű környezeti szereplők fizikai ráhatásai együtt befolyásolják a 
jelenünket és az állapotunkat, mind a külső, mind a belső befolyások érvényesülnek, de ami áthatja a 
közös együttváltozó teret, az a mindent átható rend, a pontosság és a szabályok betartása.  
 
E rendszerben a szabálytalanság eltűrt, de a szabályok meg nem tartása vagy visszavet az időben, vagy 
teljesen előrelök az elmúlásba, a lebomlásba taszítva. Az Isten malmai, miképpen a Gondviselés, 
megbízhatóan és nagyon pontosan működnek, elválasztják az adott környezetben a jót a nem jótól, és 
miközben keverik a mind kisebb hatásegységekre lebomló részecskéket, a javíthatatlanokat elkülönítve a 
tisztítótűzbe, vagy a megfagyasztó, ridegen porrá zúzó, a rosszá vált közös szervezetet megsemmisítő, a 
rosszat ezzel a jótól elválasztó élethelyzeteket hoz létre.  
 

Az idődimenzió viszont türelmet igényel, mert bár lassan, 
de mégis megbízhatóan őrölnek az Isten malmai! 


