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Az élet dolgait eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató, az összefüggés 

ismeretet, a megértést és a komplexitást növelő könyvsorozat 
 
 
Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban 
a világunk és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. E 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, csak egy stáció a megérzés, a megismerés, a meggyőződés az értelem, a megértéséig eljutás 
között. E könyvek nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az észlelhető részletek 
megérthető összefüggéseiről szólnak. Az érzéssel kezdődő, a megismerésen átvezető út, a megértés 
stációja után az univerzális értelem megnyílásához, megvilágosodáshoz, látóvá váláshoz vezet. 
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Az örökkévalóság óta folyó differenciálódás következményei: 
 
Amit a kezdeti szingularitásról tudhatsz 
 
A szingularítás, egy meghatározhatatlan, átláthatatlan, még megérthetetlen folyamatnak tartja 
a tudomány, a kezdet egy olyan állapotának, amelyben még nincs a tudatnak lehetősége a 
megtörténő dolgok viszonyításához. 
Mint tudjuk, azonban az élet az általunk még megérthetetlen káoszból fakad, tehát a 
szingularitásban valami olyan történik, amelyet az élet kezdetének és gyorsan kifejlődő 
forrásának tekinthetünk. 
A szingularítás tehát valami szervezetlen és az élet nagyobb részének követhetetlen olyan 
folyamattal kezdődik, amelyben valamilyen előzményű állapotból, átalakulás közben 
szervezet következmény és élet alakul ki. A teremtés, és a teremtő erő valamilyen általunk 
még nem teljesen értett, de már nagy vonalakban megsejtett, sőt már bizonyítható 
folyamatában, az élet egy meghatározatlan előzményi forrásból átcsoportosul, átszerveződik, 
egyre szervezettebbé válik, és a folyamat látható, mérhető energiaszintű, (sűrűségű) része felé 
már szervezetten képes hasonló fejlettségű másokkal sikeresen együttműködni. Nevezhetnénk 
a szingularitást alkotásnak, az élet szerkezetei legyártásának, amely próbával és működésbe 
hozással, kezdődik. Ettől kezdve a tudatosuló lét élettudatra és önismeretre éled, megismeri a 
létezem, tehát vagyok állapotot, majd megismeri, hogy a környezetemben mások is léteznek, 
tehát mások is vannak, akik közül egy hasonló, de mégis a részletekben kellően egyedi és 
páratlan vagyok. 
 
Az élet forrása azonban mindig egy előző, elöregedő, elmúló élet lebomlásából, a részecskék 
elpárolgás után, egy a környezetben lévő éppen alacsonyabb életnyomású, nyugodtabb, 
hűvösebb térrész, akár többrétegű életfelületén lecsapódásából fejlődik. Az élet lebomlás utáni 
újracsomósodása, egy korábbi felbomló szervezet, szervezettség lebomlást követő átalakulása, 
újraszerveződése. 
A sors abban a kegyben részesítette a jelenben élőket, hogy megismerhetik az élet forrását, 
mert ami a mostani makroevolúciós időkben történik, az nem más, mint a szingularítás 
megismétlődése. Az élet forrásai ismét a felszínre buggyannak, és a szingularítás mélyéből, 
egy elhaló elődszervezet lebomlásából, szétszóródó, szétvándorló részecskék milliárdjai, más 
életteret, más hazát keresnek, és másokkal szövetségre, együttműködésre lépve új, a 
korábbiaknál eltérőbb körülmények között is korszerűbb, életképes szervezeteket hoznak létre. 
A részecskék szétrajzása és a meglévő, újjászerveződő szervezetekben egymásra találása, 
torlódása miatt, belülről töltik fel friss, lendülettel, perdületes életenergiával elsősorban az 
alacsony életnyomású, nem nagy belső feszültséggel rendelkező szervezeteket. 
Az élet forrásai tehát a szervezetek szimmetria felületeinél bukkannak a felszínre, innen 
folydogálnak az egyre alacsonyabb, egyre kisebb helyzeti potenciállal rendelkező, egyre 
nagyobb szimmetriájú életfelszínekre. A forrásokból és a patakokból elpárolgó, az adott 
változási gyorsaságot nem jól viselő átlagos, már kétdimenziós szervezetekbe, párokba 
kapcsolódó részecskék lebomlanak, egydimenziós áramlásban a kiszámíthatóbb, egyértelműbb 
élőrétegekbe áramlanak. 
 
 
Ismert, hogy a változás időbeli kezdete nem határozható meg. Most már az is ismert, hogy a 
terünk és az időnk keletkezésének tulajdonított ősrobbanás, lényegében a változó tér már 
megismert méretéhez képest csak egy lokális differenciálódási esemény, egy a saját 
azonossági irányba fejlődő téridőnket létrehozó és kitágító új genetikai változat kifejlődése, 
amely sok más életváltozat mellett a gerincesek és az emberi individuum, hosszabb távon a 
tudással rendelkező megértés és az értelem kifejlődéséhez vezetett. 
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Amely változásban, keveredésben, a végtelen idők folyamán bármi megtörténhet, az nagy 
valószínűséggel meg is történt, illetve még ez után is meg fog történni, tehát bármilyen 
életkeverék kifejlődhet. Azonban az egymásra, vagy és az elődeikre nem jó életkeverékek, az 
egymásnak ellenhatású, rontó eredőjű életkeverékek vagy nem bizonyulnak kellően tartósnak, 
vagy túl gyors és rövid ciklusokban szaporodnak, ezért az evolúciós szint nem szükségszerűen 
éri el a megértés és az együttműködő képesség teljesebb lehetőségeit. 
Ha kellően figyelmesen, és megfelelő felbontással a közeli és a távoli környezetünkben 
körülnézünk, hamarosan észlelni fogjuk, hogy a változás nemcsak az emberi, és nemcsak az 
állati genetikai vonalon termelte ki az együttműködő képes, szaporodni és fejlődni is tudó, 
egymással sok mindenben, és kölcsönösen hasznos szimbiózisban együttműködő, társuló 
szervezeteket. Az élővilág folyton változó hatalmas palettájában ma is, és a jövőben is 
keletkeznek újabb életváltozatok, amelyek hol több, hol kevesebb sikerrel reprodukálják a 
kifejlődött megmaradási lehetőséget, a genetikai, vagy életprogram változat időbeli 
tartósságát. 
 
Ma már tudjuk, hogy az életszerű változási folyamatban kifejlődött, ma már részben megértett 
életjelenség nemcsak a szűk bioszférai élőréteg téri határain belüli valóság lehetőség, hanem 
az élet az általunk ismertebb rétegtől beljebb és kijjebb, a tér szabadabbnak látszó, velünk 
kisebb azonosságú részében is sokféle, de analóg fejlődési lehetőségekben van jelen, és 
folyamatosan reprodukálódik. 
A szaporodás tehát a változás jelenségéhez fűződik, és amely dolog változik, az a változás 
során mássá fejlődhet, abból akár bármi kifejlődhet, de megváltozhat, elhalhat, lebomolhat, 
feleződhet, szélsőséges esetben, mint főnixmadár, a teret és az időt átalakítva felrobbanhat, és 
kisebbre bomlott egységekben szétszóródhat, vagy és differenciálódhat a térben. A 
szétszóródó anyag a felbomlás után nem marad egyben, az anyagi minőség és a lokális 
mennyiség megváltozik, de az anyagba és változtatóképes szervezetekbe épülő, érzésekkel és 
tudásismerettel, megértéssel rendelkező, életképesen szétáramló, a korábban megismert tudati 
ismereteket, szinte anyag nélküli emlékként magukkal továbbvinni képes részecskék, - a nem 
bomlanak fel a változási folyamatban, - lényegében halhatatlanok. A halhatatlanság azonban 
nem az egyedek szintjén, hanem a megszerzett, megértett, megtanult ismeret, az információ 
továbbvitele és átörökítése szintjén és az idő vonalán lehetséges. Lényegében az életbe ki és 
szétáramló részekben sikeresen továbbörökített, és a közösségbe épülés után ismét összeadódó 
információs részek, a tudás morzsái, és nem az információt hordozók, amelyek halhatatlanok. Az 
időben lelassulva elhúzódva, több generáció átfedett együttélését lehetővé tevő, ezzel folytonossá 
váló élet, a sokat tapasztalt, az időben és a térben is hordozó, szinte anyagtalan lélek részecskék - 
amelyek a változás helyeiről szétviszik és szétterjesztik a korábban megismert, megszerzett és a változás során is 
megmaradó tudás morzsákat - egymásnak, és a közös szervezeteknek továbbadott, ismerethez és 
megértéshez vezető érzései azok, amelyek halhatatlanok.  
 
Mivel a tudásinformáció, miként az anyag, a változás során hol halmozódik, hol kisebb 
részekre esik, de a részekben továbbvitt ismereteket később megfelelő értelmezhető rendben 
újra össze kell illeszteni, és a sikeresen összeillesztett információs morzsákból újra és újra 
kifejlődik az értelem sokféle változatának valamelyik működőképes megoldása, teóriája. Az 
életváltozás a megértés időben tartósabb kifejlődéséhez, az információs morzsák tudásláncba, 
az információt hordozók életpiramisba kapcsolódásához azonban idő szükséges, és ha egy 
életváltozatnak a megmaradás reprodukálásához nincs elég ideje, akkor nem tud a megértés 
csírájából az értelem bonyolultabb virága kifejlődni. A fejlődés magasabb fokaként ismert 
bonyolultsághoz, és e bonyolultság megértéséhez tehát sok idő, és sok részecske megőrzött, a 
téridőbe továbbvitt információs morzsájának a sikeres egymáshoz illesztése szükséges.  
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Mi határozza meg, hogy egy életváltozat milyen bonyolultsági, evolúciós fokig képes 
eljutni? 
 
Az tömegbe épülés lehetőségére alkalmas idő, az egy-egy életszakaszban kifejlődhető 
ismeretek mennyisége, és a reprodukciós periódusok, ciklusok halmozási lehetősége, azaz a 
rendelkezésre álló evolúciós időszak hossza határozza meg a megértés fokának az elérhető 
eredőjét. Ha a bonyolultságba épülő idő túl kevés, vagy az értelem nem tud egymást kiegészítő 
megérzésekből, kellő megértésbe és együttműködő képességbe, egymásnak továbbadott 
halmozódó információs láncba fejlődni, akkor az a faj, genetikai életváltozat, nem válhat 
sikeressé, kivéve, ha több egymást követő, a tudást és a tapasztalatot megértésbe, értelembe 
halmozódó időszakban fel nem építi a saját genetikai változatából kifejlődő teljesebb isteni 
értelmet. Az információs morzsákat sikeresen összeillesztő, és kezdetben az életváltozatokat 
még csak tanuló élet, egy idő után egyre nagyobb tudásra, majd megértésre, végül univerzális 
értelemre tehet szert, és az élet kicsi információs hatását továbbvivő részekből, az életet 
szervező és irányító mindenhatóvá fejlődhet. Az élet megmaradása azonban a lehetséges 
tökéletességtől kellően távol is képes rendszeresen sikeresen reprodukált életváltozatokat 
fenntartani, ha a faj, alfaj, genetikai változat, a szaporodás és az információ továbbadás 
problémáját a változó körülmények között is meg képes megtartani. Az egyszerűbb, összetett 
tudás nélkül, kellő hittel fejlődő élet, elfogadva a változás és az életélmények kifejlődő, 
Gondviselés által ráhárított lehetőségeit, ha csak részévé és nem domináns meghatározójává 
fejlődik a létező valóságnak, az emberi fajnál sokkal boldogabb életváltozásban részesülhet. 
 
 
Az élet a változás során a korábbi állapotából egy másik eltérő állapotba fejlődik. 
Az életáramlás során, a részekből súrlódásokat, differenciálódásokat és bomlásokat okozó 
impulzusok, összeütközések és összeépülések keletkeznek, amelyek során, az eseményekben 
és a résztvevőkben a kezdeti állapotoktól eltérő különbségek fejlődnek ki. Az egyik 
legnagyobb különbség, a differenciálódás, a kisebb térbe kerülve nagyobb sűrűségű, vagy és a 
kisebb sűrűségű, de nagyobb térméretbe kiterjedés, az egymástól eltávolodás lehetősége. A 
térméret változása vagy összeépülést, a közös pont, térrész, Vertex felé haladást, sűrűsödést, 
vagy az azonos térrészből kifelé, szétfelé áramlás térritkulást, elhidegülést széttöredező, 
felbomló állapotot hoz létre. 
A másik jelentősebb változási lehetőség szintén a differenciálódást okozó impulzushoz 
fűződik, a tömegszámban és ezzel az információs tartalomban, a hatóképességben növekedés, 
a részek szorosabb együtt maradása, és az információs morzsák, a résztudások mind 
sikeresebb eredőbe, közös tudásba összegződése, közös tapasztalásba és közös megértésbe 
szervezése a differenciálódás erőbe, megbízhatóbb anyagba, vagy és tudásban épülő, a 
valóságot belülről, nagyobb felbontásban, több időt kapva megismerő ága. A kifelé 
differenciálódás a szegényedés, az érzékenység növekedése, a lendület növekedését, és a 
dolgokra nagyobb rálátást, az összefüggések megismerését eredményezi. 
A differenciálódásként ismert (lassú, megérthetőbb, vagy gyorsabb, csak észlelhető) impulzus 
további következményeként, az egymással valamilyen eseményben, konfliktusban ütköző, hatást 
cserélő, érintkező részek, a korábbi lendületben erősebb, és perdületben alárendelt 
egydimenziós, áramlással jellemezhető állapotból, a lendületben csökkenő, de a perdületben 
növekvő következménybe kerülnek, amelyet erősebb saját forgásként, saját perdületként 
ismerünk. Az ütközés során, az impulzussal járó differenciálódásában a részek, - eltérő haladási 
iránytengely (más cél) esetén - egymástól, a közös impulzus pont, (forgáspont, állapotváltozási 
pont, Origó) körül egymáson megperdülhetnek, egymáshoz képest, - a korábbi perdületüktől, és a 
lendület komponenstől, valamint az irányeltéréstől és az erőkartól is függően - jobbra, vagy balra forgóvá 
válhatnak. Az impulzus, az információt is hordozó, változtatóképes részecsketömegnek, 
sokáig megmaradó, (vagy megváltozó) saját perdületet eredményez. A saját spinként ismert 
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forgató nyomatékba terelődő lendület megmaradásnak azonban más következménye is 
kifejlődik, amely lehetőséget ad a lassabb haladásban az impulzuspont környezetében lévő 
részletek alaposabb, többször körüljárt megfigyelésére, a megismert részletek megjegyzésére. 
Az állapotváltozások sorozatán, - mint életúton és időúton történő eseményekben, az egymást 
követő, de egyszerre is zajló változásokon áteső részekből, - ha az időegységre jutó összeépülésük 
meghaladja az azonos időre jutó bomlási értéket - egyre nagyobb és egyre sikeresebben megmaradó, 
mind nagyobb bonyolultságú szervezetek fejlődhetnek ki. Az állapot és minőségváltozás 
téridős pontján külső, hozzámérhető szervezet által megváltoztatott, magasabb saját spinbe 
segített szervezetek, sokáig megtartják a legnagyobb változásokkor megkapott, vagy korábban 
megszerzett, de a későbbi változásokkor sikeresen megtartott, módosuló forgásirányt, a saját 
perdület következményi eredő irányát. Ez azonban minden esetben a lendület komponens 
változását is jelenti, amely lényegében egy fontos arányváltozást eredményez az egymást 
megváltoztató életszereplők, részecskemezők perdületi és lendületi viszonyában. 
Az impulzus tehát olyan változási esemény, amely egyúttal egy állapot alfa Origójának, 
kezdetének, és egy másik korábbi állapot Omegaként ismert végállapotát is jelenti.  
Az impulzuskor kialakuló változásban az egymással ütköző információt hordozó részek 
korábbi sorrendi és időbeli rendezettsége, értelmezési állapota megváltozik, az előző minősége 
elmúlik, és egy módosuló eredőben két, vagy több másik értelmezési lehetőségű eltérő 
következménybe fejlődik. Ez a változás alapvető szemléletváltozási lehetőséget, viszonyítási 
pont, paradigmaváltozási lehetőséget hord magában. Az impulzus tehát egy igen összetett 
átalakulás, amelyet az életváltozás alfájának és Omegájának, az átalakuló 
minőségváltozás kulcsának tekinthetünk. Az impulzusban a régi minőség és a régi 
tömegszám, a régi eredő mindig megváltozik, és átadja a helyét a változásban kifejlődő új 
minőségnek, új eredőknek, új elképzeléseknek, és új céloknak.  
A sokféle életjelenséget, a nagyobb bonyolultság felé való továbbfejlődés és a megértés 
elősegítése érdekében szűkítsük le egy kiválasztott fejlődési lehetőség nyomon követésére, 
hogy később megérthessük azt az egyidejű, de mégis szervezett változásban együtt maradni és 
fejlődni képes végtelen sokféle életlehetőséget, amelyből az emberi értelem is kifejlődött. Bár 
az impulzusban számos tulajdonsága megváltozik a változtatóképes hatásokat is szállító, 
sokszor egymás közötti állapotokban és a viszonyokban is változó információhordozóknak, 
most mégis ragadjuk ki a saját perdületként ismert spint, és a szokásosnál nagyobb tudati 
felbontással járjuk körbe, hogy mi történik, és miből mi fejlődik ki. 
 
Az impulzusokban, a kialakulástól függően, tehát egymáshoz viszonyítva jobbra és balra, vagy 
és akár több tengely körül, azaz több korábbi változás origó pontjainak az eredője körül 
imbolyogva forgó, többnyire részben szétszóródó, nagyobb saját perdületet szerző, akár 
megszédülő, támolyogva forgó részecsketömegek fejlődhetnek ki. 
A saját spin, a saját forgás sohasem teljesen egyértelmű, a következő hozzámérhető 
impulzusig is csak eredő következményként ismert, és nehezen számítható ki a változás új 
iránya, amely a változó tömeghez mérhető, kinetikai lendületnyomatékkal, vagy perdület 
nyomatékkal rendelkező más eredőjű szervezetekkel ütközés során mindig, – de akár 
többszörösen - megváltozik. Ha a nagyobb tömeghez csapódó, impulzusba kerülő más 
szervezet, tömeg sokkal kisebb, akkor csak helyi jelenséget, és idővel kiterjedő, az eddig 
együttváltozó közösség közös eredőjét lassabban, de a közös és az egyéni tudatokkal 
megérthetően, lineárisan módosító változásként hat. A lokális kisebb helyi hatások azonban 
idővel szétterjednek a változásba kerülő, de együtt maradó részecske tömegben, és áttételesen 
később a belső (saját) változásban mások is érintetté, módosulva befolyásolttá, megváltozóvá 
válnak. 
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Az életspirálok kialakulása, a környezett kisebb részecskéivel súrlódás. 
Az információt is hordozó változtatóképes részecskemezők, az impulzusok kialakulásakor 
differenciálódnak, amely közben vagy időfolyamatban részben nagyobb közös tömegbe 
épülhetnek. Az impulzusban megperdülő, saját spint szerző, és a környezetről visszaterelődő 
részecskék egy része rendszerint veszteségként elveszik, más szervezetekbe, más téridőkbe, 
épül át. A lineárissá szelídülő belső változásban, a közös tömeg saját forgásában, a 
centrifugális erő és a kinetikai tömeg tehetetlensége, valamint a másokhoz kapcsolódásban 
elégtelen kötőerő által kiszóródó, a szervezete elhagyó részecskék, a közös szimmetriasíkon 
(felület közelében) hátramaradó, a környezet kisebb szereplői által fékezett uszályban, 
életspirálban szinte rácsavarodnak a korábbi együttváltozás színhelyén forgó, együtt maradó 
közös részecske tömegre. A közös forgásban az együttváltozó részecskemező saját 
perdületében, a külső felületen áramló, keringő, a környezet kisebb, de a kölcsönhatáshoz még 
elégséges azonosságú szereplői által fékezett részecskék, minél távolabb vannak a szervezett 
tér központjához, a központban változók genetikai azonosságához, annál nagyobb az 
azonosságuk lehet a környezet eltérőbb, - de velük nagyobb azonosságú – részecskéivel. 
Ennek a következményeként egyre gyorsabb kerületi áramlásra kényszerülnek, de ezt fékezik 
a közelben változó, a belső térben változóktól jobban eltérő, de velük nagyobb azonosságú 
környezeti rokonok, amely miatt egyre jobban lemaradnak, a központi tömeghez képest az 
életáramlásban és a tudati, technikai fejlődésben, azaz a változásban. Az időbeli és térbeli 
eltolódás miatt, azon állapotokkal analóg állapotok, amelyek az együttváltozó szervezet 
központi térrészében kialakulnak, csak időben későbben és egy kicsit másképpen alakulnak ki 
a peremrészeken, a térbe hátrahajló spirálkarokban változó részecske szervezeteknél. Ez 
lehetőséget ad, a gazdaságosabb változásra, és egyidejű azonos fejlődés helyett, időben és a 
térben is eltolódó fokozatosan egymásnak átadható tudást, technikai részleteket és 
információáramlást, együtt hatáseltolódást, és folyamatos hatásátadást tesz lehetővé. 
 
Vizsgáljuk meg a tudat nagyobb felbontásával, a saját spinnel és saját perdülettel rendelkező 
és életspirálba fejlődő részecskemezőket.  
A kisebb és a nagyobb egységekből álló részecskeszervezetek információt is hordozó 
részecskéinek a saját és a közös forgásuk során, a hozzájuk és az átmerőjükhöz is tartozó 
kerületi sebességnek, a szögsebességnek megfelelően, folyamatosan igazodni és megfelelő 
kötődéssel (azonossággal) kell kapcsolódniuk a tőlük befelé és a tőlük kifelé lévő közvetlen 
elődökhöz és utódokhoz, amely kötődésnek folyamatosnak kell lennie. A spirálba és 
füzérsorba kapcsolódó életet a centrifugális erő és a változásban, a bonyolultságban a kijjebb 
szerveződők és az elszegényedők kifelé húzzák, míg minden részecske, mint kellő azonosságú 
információ hordozó kapcsolódik a tőle az életspirál füzérsorában beljebb lévő elődjéhez, akit 
padig a hozzá kapcsolódókkal ő húz kifelé. Ha ez a kapcsolat, mint genetikai vagy és érzelmi 
azonosság, mint szeretetként ismert kötőerő a kifelé húzó erőhatásokhoz képest kisebbé válik, 
az életspirálba kapcsolódó életlánc a leggyengébb láncszemnél elszakadhat, és ilyenkor a 
leszakadó spirálkarnál, - ha oldalirányú kötőerőkkel nem kapcsolódik a közös tömeghez – 
folytonossági rés, a kapcsolat megszakadása, és genetikai szakadék alakul ki. Ha a saját 
kezdeti eredeti közösségétől, a legnagyobb azonosságú isteni részecskeközösségtől elszakadó 
információ és hatáshordozók folytonossága és kapcsolata az eredettel megszakad, a kialakuló 
folytonossági hiányban, a levált, kivált, leszakadó részecske közösség el és lemarad, 
lényegében kiválik és elszakad a korábbi társaiktól. Ez az állapot egy jelentős változást hoz a 
leszakadó részecske közösség, információ és hatáshordozók életében, mert ettől a pillanattól a 
közös egység, szervezet védettsége, ellátása csökken, elkezdődik az önállóbb, izotrópabb, 
idegenebb környezetbe való életáramlás. 
Az elsőként kialakult, saját perdülettel rendelkező, életspirálba tekeredő részecske szervezetek 
átáramlási iránya a szervezet közös szimmetriasíkján hátrahajló, a környezet által is fékezett, 
de a külső részén egyre gyorsabb kerületi sebességgel áramló életspirálon a kiszóródás, a 
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lemaradás, azaz a kevésbé gyorsan és eltérő áramlási rendezettségben változó, kisebb 
impulzus sűrűségű környezet felé eltávozás. A centrifugális erő és a kerületi sebesség x a saját 
tömeggel együttható kiszóródás a spirálba épülő közös szervezett részecskemezők központi 
részén, a folyamatos kiáramlás miatt táguló, és beszívó, alacsonyabb életnyomású tér alakult 
ki, azaz a környezetben lévő részecskék, az izotrópabb környezetnél alacsonyabb életnyomású, 
szívó hatású térrészbe beszívódtak. Pontosabban a környezeti nagyobb életnyomás esetén, 
benyomódtak a negatív nyomáskülönbséget, jobb, nyugodtabb életet és időre jutóan kevesebb 
impulzus sűrűséget biztosító, az életspirál központjába mind a két oldalról benyúló térrészbe. 
Nevezzük az ilyen életspirálba épült beszívó, a központjukba vezető trombita alakú 
tölcsérekben alacsonyabb és hidegebb térállapotokat kialakítani képes, hidegfúziós, (később 
már megértjük, hogy miért férfias), Ádám típusú szervezeteknek. A hidegfúziós férfias 
életspirálok azzal a jellegzetességgel bírnak, hogy a központjukban a környezetnél rendszerint 
kisebb életnyomás (gyorsabb áramlás) van, amely miatt az ennél nagyobb életnyomású 
környezetben változó információt hordozó részecskék, a nagyobb változássűrűségű 
környezetből folyamatosan beáramlanak, benyomódnak a nyugodtabb és kiszámíthatóbb 
életáramlást biztosító központi térrészbe. Az ilyen térben, ha nem lenne gyorsabb a ki és 
szétáramlás a beáramlásnál, akkor a központi térrészben hamarosan túl nagy részecske 
sűrűség, túl sok lendület és információhordozó sűrűség alakulna ki, amely telítődést és túl 
nagy életnyomást hozna létre, amely esetben az átáramlás torlódásba kerülve meghiúsulna. 
Mivel azonban az életspirál kerületi felülete, rendszerint nagyobb, mint a beáramló 
szívótölcsérek felülete, és a szervezetből kijuttató hatás gyorsabban fejlődik, mint a beáramlás, 
ezért, amíg ez az állapot, a negatív különbség, a lendületesen beáramlók életspirálba terelése, 
áramlási rendezettsége tart, addig az átáramlás és a szívóhatásnak ismert beáramlás, a 
hatáscsere tartós maradhat. Ha azonban a környezeti térben az életnyomás nagyon 
megváltozik, ha telítettség, vagy és túltelítettség alakul ki, akkor a kijuttatható részecskék 
egyre nagyobb torlódásba kerülve, a különbség lecsökkenhet, majd az információhordozó 
részecskék átáramoltatási, körfolyamatban keringtetési hatásfoka elromlik, a periodikus 
átáramlás lehetősége megszűnik. 
 
Hidegfúziós élettölcsérbe, tengelyirányba radiálisan beáramoltató, onnan kifelé irányú, 
rendezett életspirálba terelő szervezetek tehát az idősíknak is tekinthető szimmetria felület 
közelében kifelé szórják a beszívott, beáramló, bennük jobb hazát és környezetet kereső 
részecskéket. Később majd visszatérünk arra, hogy mi tartja forgásban, állandó hatás és 
anyagcserére alkalmas állapotban az ilyen hidegfúziós szervezeteket. Ha a leszakadó, a 
kerületi szimmetriasíkon kiszóródó részecskék nem egészen véletlenül, hanem akarattal, 
lendülettel elrugaszkodva hagyják el a spirálkarok végét, akkor a kiáramlók elrugaszkodó 
lendülete mindig hozzáad egy kis impulzust a közös forgás fenntartásához, tehát a folyamat 
megmaradásához az szükséges, hogy az elrugaszkodó, a közös szervezetből kiváló tömeg 
elrugaszkodó lendülete nagyobb forgatónyomatékot adjon, mint a beépülők és a környezet 
fékezése. Ez azzal érhető el, hogy a beszívó tölcsérben egymással szemben áramló gyors de 
eredetileg kicsi tömegű részecskék az egymás és a középpont felé ható lendületben jelentősen 
semlegesítik egymást, és miközben a szimmetriasík felé elterelődnek és közös tömegbe 
épülnek, már nagyobb közös tömeggel rugaszkodnak el a spirálkarok végén. E folyamatot 
segíti, hogy a hidegfúziós tölcsérekben egymással szemben beáramló de jelentős kinetikai 
tömeget adó részecskék nagyobb és már tehetetlenebb tömegbe épült része, nem tud idejében 
kitérni a szemből áramló, szintén túl gyorsan és túl nagy kinetikai lendülettel érkező 
részecskék elől. Az ilyen részecskék nem tudják a szent keresztáramlás, az egymás ki és 
elkerülésének a szabályát megtartani, ezért olyan tisztítótűznek, léleklángnak, pokolnak 
ismert, a részecskeállományt keresztező, differenciáló impulzusba kerülnek, amely folyamatos 
belső tüzet, és nagyobb belső nyomású, a sikeresen kifelé áramló, egymással nagyobb tömegű 
párokba kapcsolódó részecskékre, a kiáramlási kinetikai lendületet növelő gyorsítóhatásként 
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hat. Ez a kiáramlás lényegében közös nagyobb kinetikai (eredő) lendületre jutás és 
életáramlásba menekülés a tisztítótűzből. 
Az életspirálba terelődő információ és hatáshordozó részecskéknél az azonos irányú ki és 
szétáramlási rendezettség, az azonos irányú forgás egyik következménye az egyre nagyobb 
azonosság, az azonosságba és közös célba, irányba terelődés. A kellő azonosságúakkal közös 
áramlás, a korábban a szimmetriasíkon (életspirálon, az egyenlítői síkon) kifelé terelődőket 
utolérők, egymással azonos irányba kifelé szóródásba, közös életáramlásba és gyorsabb 
életpiramisba, közös tömegbe, halmozódásba kerülnek. A különbség tartós létrehozása és 
megtartása azonban azzal a következménnyel jár, hogy az egyre gyorsabban és már nagyobb 
közös tömegben kiszóródó, elrugaszkodó részecskék hozzáadott impulzusai miatt, az ilyen 
fékező, vagy és ellenhatású társ nélküli hidegfúziós szervezetek egyre jobban bepörögnek, 
egyre gyorsabb saját forgásra tesznek szert, amely miatt egyre gyorsabban szívják át magukon 
a környezetben lévő részecske anyagot.  A hidegfúziós, a rajta átáramló részecskéket kevésbé 
kihasználó, kevésbé megemésztő férfias szervezeteknek az emésztése, a differencia képző 
képessége idővel romlik, és ahhoz, hogy életben maradjanak, - miközben folytonosan 
növekednek - egyre gyorsabban, és egyre nagyobb részecske tömeget kell átszivattyúzni 
magukon. Ez egyre gyorsabb beáramláshoz vezet, amely, amikor eléri és meghaladja a 
fénysebességgel elrugaszkodó részecskék gyorsaságát, szökőképességét, a beszívó tölcsér 
(forgástengely) irányban fekete lyuk alakul ki. Megjegyzés, hogy az egyirányú átáramlást és 
ezzel időben lefolyó eseménysort, rendszeridőt létrehozó fekete lyuk állapot a nagyobb 
tömegű, kisebb áthatoló képességű, kisebb szökőképességű részecskéknél sokkal korábban 
kialakul. Gyakorlatilag minden hidegfúziós, férfias, egyirányú időáramlást létrehozó részecske 
szervezet, valamilyen, az általa beszívott, befogadott részecskék számára egyirányú 
eseménysort, egymás után bekövetkező eseményeket létrehozó időútnak tekinthető. Nem 
véletlenül ismert a keresztény típusú egyházi vallás azon hatáscsere ismérve, hogy adj, minél 
többet, hogy többet kapj a környezetedtől. Az első Ádám típusú férfias, hidegfúziós szervezet, 
az adással, a környezetbe kiszórással tartja fenn a változást és az élet egyirányúsító 
körforgását, a Tao útját a megismerés és a megértés útját. Ez a hidegfúziós életideológia 
lényege. A természet és az élet fejlődése ekkor még nem nagyon volt differenciált, a 
hidegfúziós megoldás sem bontotta fel teljesen, csak kihasználta az élet változásait már 
érzékelni képes életanyagot. A hidegfúziós szerveződés jellemzően nem nagy mélységben, a 
felületeken, kovalens módon kapcsolódott egymáshoz, amit erősebb barátságként és 
egymáshoz fűződő szeretetként érzékelhettek a korabeli fejlődésnek örülő részecskék. 
A hidegfúziós életág azonban csak az életáramlás és a tapasztalatszerzés egyik útja, a teljesség 
megértéséhez, a bölcsesség megszerzéséhez, a sors elfogadásához az úton visszafelé is végig 
kell menni, de a visszafelé és a tökéletességhez, az isteni megértéshez vezető út más irányba és 
eltérő csatornákon vezet. Az analóg életáramlási lehetőség sokféle részecskeszám és 
tömegszámban megvalósulhat, amely a nagyobb változássűrűségű környezetből meneküléssel 
kezdődik, és az életáramlással eltöltött út és idő után már még nagyobb változássűrűségű 
környezetbe érkezéssel folytatódik. Miközben az élet bármely szereplője a Tao, a tudatfejlődés 
félútján bolyong, a környezet is megváltozik, az átáramlás és az idő egyre jobban gyorsul. 
 
A környezetből beszívott és egyre távolabb az életspirál külső karjain kiszórt részecskék egyre 
távolabb juttatása miatt a hidegfúziós szervezet beszívó tölcséreinek a környezetében egyre 
jobban megritkulnak a részecskék, ezért a forgással, a közös tömeg keringésével szembeni 
környezeti ellenállás folyamatosan csökken. Ezt a szinte ellenállás nélküli saját forgást növeli, 
segíti az a körülmény, hogy a kétdimenziós életfelületen kibocsátott, és a külső 
határfelületekre is visszatérő részecskék, mint görgőszerűen a rétegek között elhelyezkedő 
örvényes mezők, ellapult hengeres életbuborékok, a saját forgásukkal segítve elszigetelték a 
rétegeket a forgás ellen ható környezettől. Ezek az időben együtthatók is az együttváltozó 
szervezet egyre gyorsabb forgása, a centrális részen növekvő beszívó képesség felé hatnak. 
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A forgásában egyre kevésbé fékezett férfias szerveződések, az életváltozás során nemcsak 
egyre nagyobbakká válnak, és egyre több részecskét áramoltatnak át magukon, hanem az 
átáramoltatásban is folyamatos a felgyorsulás. A beszívott és nagyobb közös tömegbe, 
párokba épített, és a mind hosszabb életúton, a szimmetriasíkon mind távolabb kijuttatott 
részecskék egyre hosszabb időlehetőséghez, egyre több életesemény lehetőséghez jutottak a 
mind nagyobb életpiramisba és bonyolultságba, közös szervezetekbe épülésre. Az egyre 
nagyobb lendülettel, nagy kerületi sebességgel a közös tömeg körül forgó, és a folytonosság, a 
visszatartó erő megszakadásakor mind egyenesebb irányba kiszóródó, ezzel hidegfúzióssá 
váló, nagyobb azonosságú részecskék, mint információ és hatáshordozók, egyre távolabb 
jutottak el a központi szervezettől. A kiszóródó folyamatban nagyon felgyorsultak, jelentős 
kinetikai lendületbe fejlődtek. Ráadásul a kiszóródás során, a nagyon nagy sebességre 
gyorsuló, egymással felesleges impulzusokba nem bocsátkozó hidegfúziós eredőjű részecskék, 
egymást követő lineáris sorokban, a lehető legkisebb áramlási felületet adva szinte ellenállás, 
és impulzusba kerülés, nagyobb súrlódás nélkül haladhattak a nagyobb azonosságúra telítődő, 
az áramlásukat kifelé segítő környezetben. Az ilyen egymással rendezetten azonos irányba és 
impulzus mentesebben áramló részecskék a térben az áramlásuk során lehűlnek, egyre 
kisebbé, és egy idő után rideggé válnak. Amikor az ilyen lehűlt, törékennyé, rideggé vált 
részecskék, nagyon nagy azonosságú, de velük szemben áramló, nekik antihatású, 
ellenirányban azonos nyomvonalon áramló részecskéknek ütköztek, nagyon nagy fékeződés, 
negatív gyorsulás, és a kialakult állapotot, minőséget kölcsönösen megsemmisítő, sokkal 
kisebb részecskékre szét és elporladás alakul ki. Azonban a közös érzés, a közös tapasztalás, 
az életinformáció és a megszerzett tudás ilyenkor nem szűnik meg, csak kisebb részérzésekre 
és résztapasztalásokra, és a felbomló közösség tagjai által továbbvitt és emlékként megőrzött 
egyéni résztudásokra bomlik. Az ilyen részecskéket beszívás után a nagyobb közös 
szervezeten átáramoltatást követően sokkal kisebb rideggé váló részecskékre szétporlasztó 
szervezeteket az Isten malmaiként ismerjük, amelyek előbb – utóbb beszívják a környezetükön 
átáramló, információt is hordozó részecskéket, és a már túl nagy tehetetlenségűeket lebontva 
felszabadítják a bennük még kellően egészséges, megfelelő életszimmetriával és 
együttműködő képességgel rendelkező szervezeteket. Bár az ilyen szervezetekben, a 
központban megkötött párkapcsolatokban kifelé tartó életáramlás közben egyre nagyobb 
lendületnövekedés és tavaszérzés fejlődik ki, de közben a már kellő azonosságú másokkal, az 
azonos irányba haladókkal összeépülés során nagyobb közös tömegbe szerveződik a 
bonyolultság. Ez a spirálkarokon haladás közben a bepörgő stádiumban saját perdületet szerző, 
egymással közös identitásvesztésben, szédülésbe, szerelembe kerülő részecskepárok közös 
szervezett rendszerekbe épülése túl rövid idejű ahhoz, hogy nagy energiaszint és nagy közös 
tömeg épülhessen ki. A túl nagy áramlási sebesség és a túl nagy kiguruló, bepörgető pálya 
(erről később részletesen a spirálkaron haladás, a bepörgetés következményei fejezetnél olvashatsz) miatt, a 
kiáramló részecskepárok szinte észre sem veszik, hogy a kifelé áramlás közben egy másik 
analóg, de velük szemben áramló szervezettel, kölcsönösen redukáló, egymást megsemmisítő, 
visszafejlesztő, szétszóró impulzusba kerülnek. Az ellenhatású esemény miatt differenciálódás 
közben még kisebb egységekre bomlanak, miközben a velük konfliktusba kerülő idegen 
impulzuspárt is elporlasztják, vagy ha már nem rideg közös egységben, hanem kellően 
részekre bomlott melegfúziós szervezet felhőként közeledik akkor hozzá kötődnek. A kisebb 
hatóképességűvé vált, a közelben lendületet vesztett részecskék többségét a kibocsátó 
hidegfúziós szervezet visszaszívja, (hívja), azaz a visszafejlesztő esemény után a nem túl 
távoli idegenből a többségük visszatér a tudatosulást, és az élettudat, a megértés kifejlődését 
lehetővé tevő kezdeti térrészbe, a részecskéket egymáshoz párosító közös hidegfúziós 
szervezetbe. Ezzel az életáramlási és differenciálódási módszerrel, a nagyon nagy azonosságú, 
az eredőjükben azonos (analóg) sorsban részesülő részecskék többsége relatív kicsi 
energiaszinten marad, a velük együttváltozó közösség, ha náluk nagyobb tömegbe épülnek, 
rendszeresen elszívja az energiáikat, elveszi azt a hatóképességet, amelyhez az impulzusok 
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során jutottak. Ezek a szerzemények energiák, hatóképességet növelő információs hatások 
bekerülnek a közös rendszerbe, és a közösség tulajdonába, használatába kerülnek. Éppen ez 
adja a közösbe bekerülő eszközök és vagyontárgyak, részecskék megbecsülési hiányát, a 
közös szervezet általában nem jó gazda, rendszerint túrós az ilyen túl sok gazda keze alá 
kerülő ló, jószág, vagyon háta. Amikor használni kell, az ilyen jószágnak sok gazdája akad, de 
amikor etetni és gondozni kell, a korábbi gazdák sorra egymásra mutogatnak. A rendszeresen 
a lendülettől és az energiától megfosztott, a közösbe elvont hidegfúziós részecskék, bár 
magasabb egyéni tudásra és több tapasztalatra tettek szert, de nem tudnak e szervezeti 
formában sok energiát, anyagi vagyont, közös tömeget szerezni, amely miatt bár a közös 
szervezet fejlődése fenyőszerűen folyamatos, az csak lassan, de fejlődik, viszont más, az 
időegység alatt nála hatékonyabb szervezeti formával nem tud versenyre kelni. 
A túl nagy erejű, és túl gyorsan bekövetkező változások miatt az élet az egyedek többségében 
nem tud magas fokra felépülni, rendszeres és túlságosan gyors a periodikus visszafejlődése, az 
addig összeépült résztudások rendszeres lebomlása. Kellet tehát a közösséget építő nagyobb 
értelem, a nagyobb bonyolultság sikeresebb fejlődésére egy másik, korszerűbb megoldás, 
amelyben nem nullázódik le teljesen a személyieknél nagyobb közös tömegű szervezetekbe 
épült energia és az addig kialakult megértés a gyors és nagyhatású változások során is kellően 
magas fokon megmarad. 
A túl gyorsan kifejlődő, a lendületes részecskéket az életspirálon kifelé szóró, időbeli 
szimmetriába fejlődő, de jellegzetes saját spinirányú, egyre gyorsabban bepörgő hidegfúziós 
életváltozatnak, az átlagosból idővel férfiassá váló utódnak is egy ellenkező forgásirányú, a 
szervezet eredendő hiányosságait ellensúlyozni és semlegesíteni képes párra volt szüksége, 
amely a túlforgást, a túlságos bepörgést idejében megfékezve lényegében képessé vált a túl 
gyors periódusok helyett, folyamati szinten tartani az életváltozást. 
 
Az igény, érzéseket, majd vágyakat szül, amelyekből gondolatok fejlődhetnek ki, és a jó 
gondolatokat később tett, cselekvés, ige követi. Az élet fejlődésre vágyott, folyton javítani 
akarta a lehetőségeit, és a hidegfúziós változatok hibáival elégedetlen közösség egyszer csak 
feltalálta a melegfúziós Évát, a hidegfúziós szervezeteket a forgásban és a túllendülésben, a 
túlpörgésben is megfékezni képes, hozzájuk képest melegfúziós antiszervezeteket. 
A már saját spinnel rendelkező kisebb, nagyobb hidegfúziós szervezetek, a közös térben 
együttáramló, együttváltozó részecskefelhők, nemcsak az első impulzusban vettek részt, 
hanem egyesek sikeresen túlélték a hozzájuk mérhetően nem teljesen felbomlasztó változást. 
Az ilyen szervezetek az impulzusokban kifejlődött tapasztalatokat megértve, rendszeres 
időközökkel később is impulzusokba kerültek, (bocsátkoztak), és ezek az újabb impulzusok 
megváltoztatták az együttváltozó, és a hozzájuk kapcsolódó, beépülő, becsapódó tömeg 
mennyiségét, a forgásirányát és a közösségek tulajdonsági eredőit, a minőségi állapotát. 
A kellően nagy tömeggel, ez a forgásirányt módosító esemény statisztikai valószínűség szerint 
periodikusan többször is bekövetkezik, és az újabb ütközések, megváltoztatják és módosítják a 
kialakult saját forgást, a saját perdületi időt és ritmust. Az 1/100-ad kinetikai tömegméretű 
szervezet már képes a saját forgások kölcsönös módosítására, a kialakult saját perdületi 
egyensúlyból való kibillentésre, amitől az érintett, kölcsönhatott szervezeteknek a saját 
forgásiránya jelentős részben megváltozott. A forgásirány változás egyrészt több tengely 
körüli imbolygást és kiszámíthatatlanabbá válást, labilitást hozott létre a másodszor, vagy és 
többedszer impulzus eseménybe kerülő szervezeteknél, amelyek egy része, az addig 
együttszerveződő, együttváltozó, a közös tömegközpont körül együttáramló közös tömeg 
kialakult korábbi áramlási irány rendezettségének a megosztódását és egyes esetekben a korábbi 
forgásirány eltérőre változását hozta. Néhány életspirálba szerveződött hidegfúziós 
szervezetnél a megváltozó forgásirány miatt, a közös szervezetbe épült részecsketömeg 
impulzusban érintetté váló része iránytévesztetté vált, a korábbi forgásával, és a változatlanul 
azonos irányba keringő többi tömegrész áramlási irányával szemben kezdett el áramlani. A 
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közös együttáramlás, a korábbi áramlási (tudati) rendezettség megbomlása miatt a két 
egymással szemben áramló és egymást gerjesztve ionizálódó tömeg között, az érintkező 
(közös) szimmetria felületen, nagyon magas változássűrűségű, a két eltérő réteg egymással 
ütközésben, súrlódásában nagyon kicsire elporladó, elfolyósodó részecskefelület, vékony réteg 
alakult ki. Az egymással szemben áramló, közös felületi impulzusokban elporlódó 
részecskeszervezetek kisebb részekre bomlásából, a súrlódó szimmetriasíkon közös irányban 
kiáramló, a két ionizált (anyai és apai) életkeverék részecskefelhő között legördülő új 
összetételű, a nagyobb tömegű szervezeteket egymástól elválasztó, a legördülést segítő, sugárirányú 
forgástengellyel, és nagyon magas saját perdülettel rendelkező, a korábbi életváltozatoktól eltérő fiú, 
(utód) típusú örvényes mezők fejlődtek ki. 
 
Míg a korábbi, a megértésben fejletlenebb evolúcióban a gyors becsapódás, ma inkább a tudattal 
követhető gyorsabb beépülés, nem egy közös tömegben, hanem részekre bomlódva, elgázosodva 
beérkező áradata folyamatként hat, bár ez nem zárja ki az egyidejűleg jelen lévő régi evolúciós 
módszert alkalmazó, hidegfúziós szervezetek általi egytömegű, elfolyósodás, vagy elgázosodás nélkül 
beérkező megtermékenyítést. A kezdetibb periódusokban befogadott változás, a táplálkozás, és a hatás 
kibocsátás, később a csillagszintet elérő szervezeteknél folyamatosabbá válik, amely lehetővé teszi a 
Napszerű anyai szervezetek egyenletes, kiszámítható fejlődését. Az egyszerre beérkező nagyobb és 
veszélyesebb közös tömeg, gyomrot megfekvő elfogyasztása helyett, az elgázosodva, szublimálva, 
vagy és elfolyósítva, felbontva már ártalmatlanabbul elfogyasztandó táplálékként, és nem nagyon 
hirtelen, egy durva nagyobb adagban, hanem folyamatban elhúzódva, kezelhetően befolyásolja az 
információs részecskemezőket elfogyasztó nagyobb szervezetek életállapotát, a fejlődését. 
 
A beépülős becsapódó test, az idegenebb áthaladó, és a közös tömeget megosztó 
részecskemezők hatásának a következménye az osztódás, a tömeg részbeni, vagy nagyobb 
részbeni feleződése, az áramlási irányok, és a korábbi megfelelően szervezett irányú saját 
forgások eltérővé válása. Tehát a második és az N-dik impulzusok az együttváltozó tömegeket 
megosztják, egy részüket a többi résztől elválasztva ellentétes, a többieknek rossz irányú 
életáramlásra késztetik, amely az áthaladó, becsapódó részecskemezők természetes fizikai 
hatásának a következménye. Az eltérő irányú forgást és megváltozó saját perdületet szerző, 
egymástól és a megszokott, együttváltozó közösségüktől elválasztott részecskék az áramlási 
irányváltásban, a megperdítésben megszédültek, irányt és célt tévesztettek, és ez érintetté 
váltak a korábbi saját közösségeikkel szembeni áramlásba terelődtek. Kifejlődött a 
megosztottság, és az egymással szemben áramlás, amelyből létrejött a torlódás és az 
állócsomóba lelassuló relatív szimmetria. Az egymással szemben áramló (fordított) kellő 
azonosságú részecskecsoportok tehát egymásnak áramlottak, torlódtak és lendületet vesztettek 
egymáson, amely során új szimmetriák alakultak ki, amelyek átmeneti nagyobb életnyomásba 
fejlődés után, kereszteződő szent keresztáramlásba, azaz egymásba, a másik közösségbe-
átáramlásba, majd közös, a korábbi kinetikai eredők és áramlási irányokból kifejlődő, felező, 
(merőleges) új irányokba terelődtek. Az élet felismerte, hogy minden rosszban van valami jó, 
mert a szemben haladás és a megosztódás tartósabb, nagyobb eredő szimmetriába került 
párkapcsolatokat, és új sikeresebb életkeverékeket fejlesztett ki. Kialakult az Éva típusú 
ellenirányú, ellenhatású szervezetekkel a tudatos párba kapcsolódásra törekvés, a nagyobb 
szimmetriára, és az időben tartósabbá váló megmaradási lehetőségre törekvés. 
 
Gondoljuk át, hogy mi történik egy spirálkarokkal rendelkező, magán az életanyagot átszívó 
kellően nagy, és a saját tengelye körül forgó részecske szervezettel, ha egy másik analóg, de 
már ellenkező forgásirányú részecske szervezettel impulzusba és torlódásba kerül.  
 
Ha a párkapcsolat a saját tömeg korábbi megosztódásból fejlődik ki, akkor az életspirálban, 
időspirálban forgó szervezet külső részén, a már nem nagy azonosságú, elmaradó leszakadó 
hidegfúziósabb részecskék, kisebb tehetetlenségűek, kevesebb lendületi tartalékkal 
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rendelkeznek, ezért, ha a közös szervezet eltérő áramlási rendezettségű részecskék domináns 
térrészébe kerül, könnyebben befolyásolható, az áramlási irányuk könnyebben 
megváltoztatható. A más nagyobb életspirálban változó szervezet szimmetriasíkjához 
közeledő, ilyen síkot, élőréteget, határfelületet metsző kisebb szervezeteknek a külső kerületén 
lévő részecskéi, az idegen befolyása alatt eltérő áramlási és eltérő tudati rendezettséget 
vesznek fel. Könnyen kialakulhat olyan élethelyzet, mint ami a Vénuszban van, hogy 
miközben a bolygónyi részecske szervezet melegfúziósabb központi tömege, megtartva a régi 
hagyományos áramlási, keringési irányt a megszokott irányban forog, (kering) addig a külső 
felületen az eltérő szimmetriasík által befolyásolt külső részecskék ellenkező irányú 
életáramlásra késztetődnek. A következő 1 ábrán megkísérli a szerző bemutatni ezt az 
irányváltozást. 

 
Miközben a külső karok által befelé terelt hidegfúziósabb részecskék ionizált tömege egyre 
közelebb kerül az ellentétes irányba forgó, kifelé táguló melegfúziós részecskék frontjához, az 
egymás ellen fejlődő irányból, a két front egymásnak érésekor egy téridős pillanatban hatalmas 
impulzus fog kifejlődni. A folyamat éppen az ellentéte a kezdeti résekből a szétszakadás és az 
osztódás, az egymástól eltávolodás felé fejlődésnek. Miként a végtelen örökké valóságtól 
fejlődő életben minden megtörténhet, az nagy valószínűséggel meg is fog történni, és ezért 
természetesen a dolgok ellentétes fejlődési is kialakulhat, akkor az is ki fog alakulni. A 
szervezetek szaporodásához vezető, melegfúziós életállapotba szerveződő folyamat tehát 
éppen az ellentéte az osztódási folyamatnak. Az átlagos tömeg felező rétegek környezetében a 
sűrűség és a változás sűrűség egyre nő, az egymásnak ellentmondó fejlődési irány 
szükségszerűen konfrontációhoz, és a megosztódott szervezet egymás ellen áramlásához vezet. 
Most érthetjük meg, hogy a Vénuszban mi fejlődik. A részecskéink súgása, hogy nemsokára 
eljön az idő, lehet, hogy ennek a régóta fejlődő folyamat végkifejletéről szól. A Vénusz 
nemcsak a Naprendszerben a Föld belső társ bolygója, hanem az életspirálban egy (vagy több) 
menettel a Földtől elmaradva (vagy annál gyorsabban fejlődő melegfúziósabb állapotban 
változó, de valószínűen fiatalabb bolygó. A Vénusz fogamzási pillanatának lehetünk 
szemtanúi és talán átélői, de a szomszédos közeli rétegben kifejlődő hatalmas impulzus 
esemény kiterjedő nyomáshullámai akár – ha éppen felénk irányul és közeli állásba kerül a 
bolygó - lefújhatják a Föld légkörét, és ez igazán nagy változásokat hozhat a Föld szervezet 
életében. Másodlagos következményként a Nap belsőbb életspiráljának a tágulása a Földet 
átlendítheti azon a kifelé haladásban, a hidegfúziós, izotrópabb valóság felé fejlődésben régóta 

Hidegfúziós egységes szervezet, 
amelyben az együttáramlás és a közös 
akarat teljesül, a spirálkarokon 
elmaradó, kiszóródó részecskék 
forgási és áramlási iránya megegyezik 
a közös tömeg többi részével. A külső 
kerületen a spirálkarokról 
elrugaszkodó részecskék növelik a 
közös perdületet. 

Melegfúzióssá, 
ellentmondásossá, 
megosztottá és 
meghasonlottá, 
skizofrénné váló 
szervezetben a központi 
konzervatív főtömeg 
forgásiránya még a nagy 
tehetetlenség, a kialakult 
függőség miatt a 
megszokott irányba tartó, 
de a környezet   

növekvő befolyása miatt, a könnyebben befolyásolható kisebb 
energiaszintű, kisebb azonosságú részecskék már ellentétes irányba 
áramlanak. Az ellentétes spirálkar áramlás következtében az addig 
kifelé terelő részecskekarok, a környezetben áramló részecskéket 
befelé terelővé válnak, amely miatt a központban a környezetből 
beszívott, még megmaradó lendülettel beérkező, már melegfúzióssá 
váló ellenirányú részecskék, és a karok által befelé terelt hidegfúziós 
részecskék, a tömegfelezőn nagyon magas változássűrűségű torlódó, 
élőrétegbe, szimmetriarétegbe (vékonyrétegbe) terelődnek. 
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akadályozó potenciálgáton, amely a Föld és a Mars között húzódik. Ráadásul, ha a belsőbb 
Naprétegben nagyobb életnyomás és szerveződési nyár, kiterjedés, térfogat növekedés alakul 
ki, ez szinte jelen időben tágítani fogja a külsőbb élőrétegeket, tehát egyre nagyobb belső 
feszültség fog hatni a Földbolygó élőrétegére, amely a külsőbb rétegekkel egyesülés, a 
globalizáció folytatódása, vagy és a fejlődését akadályozó külső potenciálgát átlépése felé 
tereli, (fejleszti). Nálunk még viszonylag alacsony fokon van a belső rétegek elvárásának 
megfelelő hagyományos fejlődéssel szemben megmutatkozó ellenirányú fejlődés, de a lehet 
másképpen igény egyre erősebb, a hidegfúziós fordulat elérheti az élőrétegünket, és a 
fejlődésben új irányok, új tudati eredő felé fejlődés kezdődik, pontosabban a jelen fejlődésünk 
folyamatosan ilyenné alakul. 
Ha visszatérünk a két ellentétes irányban és egyre gyorsabban keringő, melegfúzióssá váló 
szervezet ábrájához, akkor megérthető, miként a Vénuszban, hogy a külső réteg retográd 
forgás irányú, azaz a külső hidegfúziós rétegek korábbi fejlődési eredőjükhöz képest visszafelé 
fejlődnek, miközben a központi mag, a szilárd résszel még a hagyományos megszokott 
irányba forog. Ha azonban a központi tömeg forgási iránya fordult meg, akkor a megtermékenyítő 
esemény már megtörtént, ez esetben a Vénusz utód (hold) megszületésekor, a magzatburok 
felszakadásakor fog kifejlődni az a téresemény, amelyet az imént vázoltunk fel. Az Atlasz csillagászat 
c. könyve szerint, a központi tömeg forgása retográd, és a légkör, a nap spirálja által is befolyásolt 
külső ionoszféra forgási iránya megfelel a Napspirál hagyományos áramlásának. Ez esetben egy 
korábbi becsapódás, megtermékenyítés már megtörtént, és a Vénuszban a két ionoszféra vékony 
szimmetria rétegében nagyon nagy saját perdületű, nagy áthatolóképességű utódrészecskék fejlődnek. 
Az egységében megbomló szervezet a saját időrendje szerint hamarosan osztódni, rosszabb 
esetben feleződni fog. Ha csak egy kisebb és erősen töltött, közös szervezetbe fejlődő utód 
részecskék aránya nem haladja meg az anyaszervezet 1/20 tömegét, akkor nagy eséllyel utódra 
és továbbra is együttváltozó előd részecsketömegre bomlik a jelenleg még közös, de nem 
egyetértő szervezet. Ez esetben vagy önmegtermékenyítő szaporodás, vagy egy már áthaladó 
Kupidó részecske által megosztott tömeg által megtermékenyített, megosztott, mássá 
fejlesztett szervezet természet rendjének megfelelő szaporodása fog történni. Ha a belső 
rétegben, a központi nagyobb tömegben fejlődő, már idegen genetikai anyaggal vegyülő, 
kilökődésre készülő fiatal magzati állomány életnyomása sokkal nagyobbá válik a külső 
hidegfúziós élőréteg szorításának, a magzatburok szorításának, akkor ez a megfelelő 
pillanatban, amikor a külső nyomás valamilyen térárnyékolás, gravitációs árnyékoló esemény 
miatt jelentősen meggyengül, rétegszakadás, magzatburok szakadás és globalizáció fog 
bekövetkezni. A szervezet belsejében fejlődő vegyes genetikai állományú utód szervezet, 
ekkor kilökődik az őt kihordó anyaszervezetből, és megszületik az anyától elváló utód, és az 
utána kilökődő placenta, mint a z anyát megfertőző részecskeállomány átmeneti, előkészítő, 
félidegen genetikai anyag. Az anya csak ekkor tisztul meg a megtermékenyítés közben 
megkapott másságtól, de az anyatejben, a kiszóródó táplálékban még sokáig táplálja az ionos 
szülő, a belőle kiáramló kisebb azonosságú vegyes részecskékkel az ilyen hatásokat fogyasztó 
magzatát. 
Képzeljük el, hogy a korábbi ábrán lerajzolt, az együttváltozó szervezeteknek és a hozzájuk 
tartozó kiszóródó élettermékekből képződő életspiráloknak, miközben az életbe kifelé haladnak a 
legnagyobb azonosság kezdet Origójától, a fogamzás és a vegyülés pillanatától, egy a haladási 
fejlődési irányra merőleges, síkban keringő, sokkal nagyobb szervezet szimmetriasíkján, vagy 
élőrétegén, határfelületein - mint potenciálgáton kell átvergődni. A kifelé haladás, az idő előtti 
továbbfejlődés valószínűen a potenciálgátat felállító szülői, vagy és a nagyszülői szervezetek 
határfelületeket képezős részecskéi által is gátolt, amely eltérő idősíkon, szimmetriasíkok 
közelében sokkal nagyobb az életnyomás, nagyobb változás sűrűség, izotrópabb, idegenebb, a 
saját élőrétegnél kevertebb részecske közösség van. 
 
Térjünk vissza a hidegfúziós szervezetek többszörös impulzusba kerülésének a másik 
következményéhez, amely során az impulzusban gellert kapó szervezetek a saját életsíkja, 
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mint egy a fáról lehulló levél színe és fonákja közel 180 fokban megfordulnak a korábbi 
felületi elhelyezkedéshez képest. Ha a korábbi állásához képest 180 fokban megforduló 
szervezet sikeresen torlódik a lapjával egy másik még a hagyományos forgásirányt megtartó 
konzervatívabb, vagy másban gyorsabban fejlődő szervezettel, akkor a közös térárnyékolás 
gravitációs különbsége nagyon megnövekedhet, amely nagy eséllyel egymáshoz fogja terelni, 
a két, e pozícióban egymással ellentétes irányba forgó életspirálban részecskéket cserélő, 
egymáshoz képest már eltérő, de még kellő azonosságú szervezeteket. Ilyenkor a több 
hozzámérhető életimpulzusban részesült, tapasztaltabb, férfiasabb, hidegebb, számítóbb, 
anyagiasabb szervezet, az összetapadási szimmetriasík körül éppen ellenkező irányba forog, 
mint a társa, és amikor a változási folyamatban egyre jobban összekeverednek, közöttük 
magas változássűrűségű, magas impulzus sűrűségű szimmetriafelület, egyenlítői zóna fejlődik 
ki. Az egymáson saját forgási különbözettel elforduló felületen nagyon nagy lenne a súrlódás, 
amely nagyon sok feszültséget és hőt termel, de a két elmozduló felület között kipattanó 
impulzusban kifejlődő életbuborékok, mint kis életörvények, lényegében az elfordulást és az 
átmenetet lehetővé tevő görgőként jelentősen lecsökkentik az elforgással szembeni ellenállást. 
A két szülői részecskeközösségnek, szülői rétegnek, szervezeti félnek tekinthető félszervezet 
között kicsi örvényes mezők milliárdjai születnek az együttáramlás és az egymáson elforgás 
közben.  
 
Ilyen elfordulás van a Föld déli és északi féltekéjének tekinthető félszervezet között, amelynél a 
nagyobb saját perdülettel rendelkező déli (melegfúziósabb) félteke, szervezeti fél, lényegében 
előrehalad a közös forgásirányba a másik félhez képest. Tehát a délies melegfúziós szervezeteknek a 
biológiai órája valamivel gyorsabban jár. Ezen spin különbsége látható a Földgömbön, a Dél-Amerika, 
és az Afrikai kontinensnek az északi kontinensekhez képest kelet felé eltolódásában. Ugyanez a kelet 
felé eltolódás látható az Indonéziai szigetvilág, Indokinától Új Zélandon és új Guineán át Ausztriáig 
terjedő kelet felé elcsavarodó déli féltekénél, és a közép Amerikai mexikói Öböl délre lévő Antillák és 
Kuba térségében. 
Míg a nyugat felé elmaradó északi félteke, mint életspirál szakadéka, bejárata a Marianna árok 
vonalában és Japántól keletre van, és a csigahéj a Tibeti hegyekben végződik, addig a melegfúziósabb 
déli spirál kelet felé áramló részecskéinek a bejárata az Andok nyugati pereme alatt, a Perui medence 
közül található. Tudomásul kell venni, hogy a Föld két genetikai anyag még mindig nincs teljesen 
összekeveredve, a déli félteke forgása az északinál valamivel gyorsabb. Az egymáson elcsavarodó 
féltekék fő súrlódási felülete az egyenlítői sík környékén található, ahol a vegyes és nagyobb 
szimmetriába kerülő részecskék kiszóródása, életpiramisba épülése hozza létre az egyenlítői zöld 
zónát. 
A nagyon azonos szervezetből így lett kettő, egymástól eltérő, együtt más, és ezzel megszületett az 
egyes számú férfias szerveződés párja, az ellenkező irányba forgó Éva szervezet, és a kettő együttes 
páros alternatívája, a szervezett rendszer nagyobb szimmetriát és időbeli tartóságot eredményező párba 
épülése. 
Ha az északi sark felől, a jeges Tenger felől, vagy és a Déli Sark felől, az Antarktisz felől, 
felülnézetben, kellő rálátással megnézzük a Föld bolygót, nagyon jól kivehetők a szimmetriaspirálok 
pólusi kezdeményei, amely az északi féltekén láthatóan nyugat felé csavarodik, míg a déli féltekén, az 
Antarktisznél a spirálkar kelet felé csavarodva, lényegében befelé sodorja a környezeti részecskéket. 
Az Antarktisznél a sarki fennsíkból kiinduló kar, kelet felé csavarodva, nagy karéjban körbeveszi a déli 
kontinenst, és a Csendes óceánt elérve, a csendes óceáni – Antarktiszi hátságban folytatódva. A 
spirálkarok a kontinensekben és a tenger alatt a Csendes Atlanti és az indiai Hátságban is folytatódnak. 
A következő ábra bemutatja az utódba szerveződő, egymásba keveredő genetikai anyag stilizált ábráját, 
amelynél az egymáshoz képest a saját forgásban elmaradó félszervezetek, féltekék anyagi 
halmazeltolódásban megmutatkozó hátra, vagy és előrenyúló eltolódása, a kisebb anyag és 
részecskesűrűségű rétegekben is folytatódnak, a tengereken át, a légtérben, és valószínűen a légtér 
határain kívül is. 
 



 

 

15

15

 
 
Az eltérő nem kialakulásának a következményei, a melegfúziós életváltozat kifejlődése. 
Azzal, hogy a térben áramlás közben egy szervezet elér egy olyan nagyobb energiaszintű 
szervezet által létrehozott szimmetriasíkot, életsíkot, lényegébe befolyásolttá válik a benne 
addig kialakult relatív, időbeli szimmetria. A szervezet belső erőviszonyaiba beavatkozó külső 
szervezet befolyás növekedése miatt, a befolyásolt szervezetben a szervezeti egyensúly 
eltolódik, és a befolyásoló által energiával, lendülettel, hatással vagy sok információval 
segített fél egy időre előnyösebb, dominánsabb élethelyzetbe kerül. A külső hatással segített 
félben az életáramlás, vagy a tudati rendezettség módosul, majd megváltozik, amely 
következtében a befolyásolttá váló szervezetben az egység és az együttműködés, az 
együttáramlás rendje megbomlik. Az egyik, a befolyásolóval nagyobb azonosságú fél 
áramlása, vagy saját perdülete ilyenkor a támogatás miatt megnövekszik, vagy és a másiké, a 
megnövekedő ellenhatás miatt csökken. A kifejlődő új differencia, az egyik fél támogatása 
lényegében megnöveli az addig a felek között addig csökkenő, kiegyenlítődés felé fejlődő 
különbséget, felszítja az ellentétet, és elrontja az egyetértést. Tehát nem lehet úgy támogatni 
egy felet, hogy eközben ne rontsuk el annak a más szervezetekkel kialakult relatív 
szimmetriáját, mert az egyik fél támogatása esetén, mindenképpen növekszik a támogatott 
különbsége, mássága, ez pedig elhidegülést, feszültséget visz az azonosság növekedésével 
konszolidálódó kapcsolatokba. 
 
Ahhoz, hogy a melegfúziósabbá, differenciáltabbá váló szervezetek spiráljának a nagyobb 
érzékenységét, a környezeti intersztelláris szélre való fogékonyságát megértsük, szükség van egy kis 
kitérőre. Ehhez előbb azt kell megértenünk, hogy az általunk időben változó, élő anyagi halmazként 
látott, ismert szervezetek, az individuumok, lényegében valamikor a saját isteni, eredeti 
közösségüktől elvált, de teljesen sohasem elszakadó, tehát információs szinten a genetikai elődökkel 
nagyon sokáig kapcsolatot tartó, de időben eltérően fejlett, differenciált részecske felhőjének a 
központi szervezetei, akik mindig tartják a kapcsolatot a tőlük a trében, vagy és a fejlettségben kicsit 
elmaradó, nagy azonosságú, rokonokkal, akik pedig a saját közösségüktől leszakadókkal, stb.   
 
Tehát a sikeresen a jövő, vagy a nagyobb tudás, vagy és a nagyobb centrális sűrűség, a nagyobb 
energiaszint a differenciáltság felé fejlődő, egyre nagyobb, a térbeli egységre jutó létszámú melegfúziós 
centrális szervezet fejlődésének, nagyobb energiaszintjének, a jobban kiválogatott tudásnak, a kisebb 
térbeli részbe sűrített jónak az a következménye, hogy az adott, korábban együtt elvált 
részecskeközösség környezetben maradt, jobban szétszóródott részének kevesebb tudása, jó lehetősége, 
és kisebb térbeli energiaszintje maradt. Minél több és jobb képességű részecske vonódik ki az 
önállósodás kezdetekor a statisztikai létszámában végessé, és eltérő váló részecsketömegből, annál 
kevesebb és kisebb energiaszintű, azaz könnyebben befolyásolhatóbb, nagyobb azonosságú, 
szegényebb részecske marad a centrális résztől időben és tudásban, fejlettségben is leszakadó 
környezetben. Tehát azok a melegfúzióssá, differenciáltabbá váló szervezetek hátrahajló spiráljában, 
egymással egyre nagyobb azonosságú genetikai ágában fejlődők, elszegényedők sokkal könnyebben 
reagálnak, érzékenyebbek és fogékonyabbak a saját frekvenciájukon érkező, a centrális anyagiasabb 
központi részekben nem érzékelt, kis energiaszintű változásokra. Ha egy távoli rokon csillagban, vagy 

2. ábra: A közös szervezetbe, párba épülő eltérő genetikai 
minőségű elődökből származó elődi részecskék, az utód 
szervezetben mindig eltérő és nem nagyobb bonyolultságú, 
korszerűbb, mint a genetikai anyagot csak szállító, az elődeiktől 
kiváló részek, de korszerűtlenebb és evolúciósan sokkal 
elmaradottabb tudású, fejlettségű, mint a közösséget nemző, az 
eredeti részecskeanyagokat adó idősebb szervezetek. Mivel az 
északi férfiasabb, hidegfúziósabb rész a bolygónknál a beszívó, 
a Jeges tengerben lemélyedő hidegfúziós élettölcsér, a déli 
Antarktisznál pedig a nagyobb életnyomás miatt nőies 
kidudorodás, hegyvidék és magasföld található.  
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valamelyik genetikai elődben a folyamatok rosszra fordulnak, akkor az onnan kiáramló, információs 
részecskéket ezek a velük még sok mindenben, de leginkább tömegméretben és energiaszintben 
nagyobb azonosságú a fejlődésben a vezetőiktől elmaradó részecskék sokkal előbb érzékelik. A 
jelzéseik azonban éppen a leszakadás és a fejlődésben elmaradó hosszabb, több szintű életpiramis 
miatt, csak nehezen és sokára tudják eljuttatni a tudati és fejlettségi központokba. Itt viszont rögtön 
értelmezési gond támad, mert a fejlett rokonságban a gazdagság, az egymástól függőség, a jelzéseket és 
az alacsony energiaszinten átadott információkat hozó részecskék mindig erősen kisebbségbe, tehát a 
véleményükkel, az információkkal könnyen elnyomható receszív, indomináns eredőbe kerülnek. 
Egyszerűen a többség véleményére támaszkodó fejlett tudásközpontokban nem adnak hitelt a 
kisebbségi más véleményeknek. Inkább elnyomják, a szőnyeg alá söprik a jelzéseket, és csak akkor 
adnak hitelt, a más híreket, változásról információkat hozó hírnököknek, ha azok által jelzett 
események már olyan nagy hatásban érkeznek, hogy kikerülhetetlenné válik az el és a beismerésük. 
A melegfúziós szervezetek gyorsabban differenciálódnak, nagyobb centrális sűrűségű 
központi szervezetre, irányító központra, és tőle a fejlődésben jobban elmaradó, sokkal kisebb 
méretű, energiaszintű szegényebb szervezetekre bomlanak, húzódik szét a részecskefelhőjük. 
Ha a hidegfúziós szervezetekben a jobb keveredés miatt egyenletesebb elosztás alakul ki, 
akkor megérthető az összetartóbb, és az egymásnak az információs hatásokat sikeresebben 
átadó folytonosságuk. Ezzel szemben a rövidebb idő alatt differenciáltabbá, nagyobb 
sűrűségűvé és fejlettebbé váló centrális szervezetek lemaradó genetikai ágának a túl szegény 
részecskékből kifejlődő leszakadó vége között megnő a távolság, könnyebben megszakad a 
folytonosság és elveszik az ősi információ. 
Ehhez azt is meg kell érteni, hogy a melegfúziós nagyobb differenciáltságban visszafejlődő, a 
környezet felé a messzebb a múltba (külső határrétegekbe) kerülő távozó részecskék nekik idegenebb 
környezetbe kerülve, más távolabbi valóságokból érkező részecskékkel fognak torlódni, párkapcsolatba 
szerveződni, ezért ők nemcsak korábban érzékenyebbek a távoli változásokra, hanem a külsőbb 
élőrétegekben, az impulzusokban foganó részecskéik hamarabb hoznak vissza jelzéseket. Miként a 
Mengyelejev táblázatban, a legfejlettebb, protonokban gazdag elemeknek az elektronokban bővelkedő 
külső elektronpályáik vannak, akik messzebb benyúlnak az izotrópabb környezetbe, mondhatnánk, 
hogy érzékenyebb antennáik vannak. Tehát a nálunk az emberi genetikai vonalon a differenciáltságban 
a legfejlettebbnek tekinthető zsidó elit élenjáró rétegének a rokonsága a nagyobb másságú cigányság 
között keresendő, akikben a visszafejlődő részecskéik közös egyedekbe szerveződtek a távolabbi külső 
térségekből érkezőkkel. A nagyobb energiasűrűségű, gazdag proton egyedekben differenciáltabb 
rétegeknek, szükségszerűen nagyobb és kiterjedt, szegény elektron jellegű a centrális részektől nagyon 
eltávolodott, de az izotróp, kevésbé védett, idegenebb környezetbe sokkal mélyebben benyúló 
rokonsága van. 
Mivel a differenciáltabb, már melegfúziósabb szervezetek jobban hátranyúló, a környezet 
részecskéivel is nagyobb azonosságú életspirál-karok végein, a környezeti változások által 
jobban befolyásolható szegényebb és tudatlanabb, érzékenyebb részecskéik vannak, ezért e 
kisebb energiaszintű részecskéket és a még idegenebb eredőjű társakat, utódokat tartalmazó 
spirálkarok sokkal gyorsabban reagálnak a más irányba fúvó intersztelláris változást hozó 
környezeti szelekre. Ez okozza, hogy a differenciáltabb, melegfúziós, nőiesebb életspirálok 
hamarabb reagálnak a környezeti változásra, és könnyebben megosztható, ellenirányba 
fordítható a legkisebb változást hozó szellőre is érzékeny részecskéik. Nagy eséllyel ezért 
hajlanak visszafelé, megosztódást és ellenkező irányú haladásra késztetett, a környezeti 
változást és a szükséges rendezettségi irányt hamarabb, kisebb energiaszinten érzékelő, és a 
szükséges új rendezettséget gyorsabban felvevő spirálágak. Az életváltozás rendszerébe be van 
kódolva, hogy amikor a differenciáltság, az életfonalak megnyúlása túl naggyá válik, a nagyon 
fejlett, túlfejlett elit fejlődésben leszakadó vége, távoli rokonsága sokkal érzékenyebbé válik és 
ezért előbb észleli a változásra és a kialakult rendezettség időszerű megváltoztatására 
figyelmeztető környezeti változást. Ez a hír viszont a sokkal hosszabbá nyúlt információs 
láncon nehezebben és lassabban jut el a tudati központokhoz. Bár a melegfúziós életváltozat 
sikeres az ösztönös észlelésben, ezek az észlelések könnyebben elnyomódnak, és nehezebben 
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jutnak el a cselekvő változásig. Tehát magas fokon működik az érzés, de a közös tudat nagyon 
sokszor egyszerűen nem hiszi el a kisebb energiaszintű részecskék időszerű jelzéseit. 
Ezzel szemben a hidegfúziós és kevésbé differenciált, sikeresebben együttfejlődő 
szervezetekben valószínűen csak később alakul ki az érzékelés és a felismerés, de ekkor 
sokkal gyorsabban adódik át, és mivel sokfelől egyszerre azonos eredőjű hírjelzés érkezik, 
 
Az élet ezen érzékelő vonala tehát úgy fejlődött ki, hogy a nagyobb empátiával, 
érzékenységgel rendelkező melegfúziós, de leszakadó, elszegényedő, egyre izotrópabb, 
védetlenebb környezetbe kerülő részecskék, mivel nem tudnak kellő eredménnyel 
kölcsönhatni a saját rokonságuk, a hozzájuk képest túl fejlett, őket többnyire megtagadó 
centrális rokon szervezeteik felé. Ezért először a velük még kellő kölcsönható képességben 
lévő átlagos és hidegfúziósabb, de sokkal nagyobb folytonosságú szervezetekre hatnak, akik 
az átvett és megértett változási igényt már sikeresebben tudják közvetítetni a náluk is 
fejlettebbeknek, de sok mindenben ezen átlagosabb, még nem csúcsfejlett szervezetekre 
szoruló, velük még együttműködő képes szervezetek felé. A környezetváltozás híre, szele így 
ér el az életpiramisba szerveződött kölcsönható láncon a legfejlettebb irányító, elit rétegek 
felé. Mire egy Gyurcsány féle kormánnyal rendelkező túlfejlett, és a rokonságát megtagadó 
elit megérti, hogy már más szelek fújnak, hogy azonnali változásra van szükség, addigra az 
átlagosnál kisebb energiaszintű szervezetek már alkalmazkodnak a szükséges új változási 
irányokhoz, és a közepesen fejlettek is erősen az új irányokba fejlődnek. Mire a lemaradt 
réteg, és a közepesen fejlett utódréteg is felismeri, hogy már azonos irányba áramlanak, hogy 
összetartoznak, hogy azonos céljaik vannak, addigra a változás kifejlődik, és elsöpri a saját 
közösségeitől nagyon elszakadó, velük már kölcsönható képességben, elosztásban, 
együttfejlődésben elégtelenül együttműködő szervezeteket. Azonban az is az élet 
természetéhez tartozik, hogy a fejlődő képes elit egy a helyzetet késve de mégis felismerő 
részét mindig felfelé és előre buktatja a sors, de vagy erre, vagy arra eltávolítja a már 
sikeresebben együttfejlődők táborától. 
 
Térjünk vissza a gondolati kitérő előtti anyagra, és innen folytatódjék az életspirálok visszafelé 
forgását, és a szervezetek megosztódását eredményező gondolatsor. 
A befolyásolt szervezetekben rendszerint van olyan fogékony, a befolyásolóval kellő 
azonosságú réteg (állomány) amely érzékenyebben reagál a neki jobb hatást adó támogatóra, 
aki jobban felveszi a kapott kölcsönhatásokat, ezért a változás először bennük fejt ki erősebb 
hatást. A befolyásolt nagyobb azonosságúak tehát gyorsabban megváltoznak másoknál, kisebb 
azonosságúaknál, és egy idő után elkezdik ők is befolyásolni, gerjeszteni a környezetükben 
lévő lassabban reagálókat, az új információkkal és hatásokkal közvetlenül nem, csak rajtuk át 
megfertőződötteket. Az azonossági frekvencián érkező támogatás nem szükségszerűen a külső 
rétegekben hat, hanem azokban, ahol a befolyásolttal nagyobb az ott változók azonossága, 
fogékonysága. Pl. egy hidegfúziós szervezetnél, az áramlási, fejlődési irányára merőleges 
szimmetriasíkba beérkezés általában a központi szervezettel kisebb azonosságúakat, a 
peremvidéke élő, nagyobb máságúakat éri el először, és ha ezek ráadásul alacsonyabb 
energiaszinten, kevesebb tartalékkal élnek, akkor anyagi segítő hatásokkal könnyebben 
befolyásolhatók. Valószínűen ez okozza azt a jelenséget, hogy a szervezetekből kiáramló 
spirálkar, mintegy zászló, az eltérő áramlásirányúvá váló intersztelláris szélben megfordul, és 
beáll az uralkodó szélirányba, de ezzel ellentétes irányúvá válik, mint a saját közösség szerint 
keltett természetes honos szél korábbi iránya.  
Ehhez azt is meg kell érteni, hogy a pálcika, vagy vonalszerű, lineáris áramló szakaszoknak 
elképzelhető hidegfúziós szervezetek, a velük azonos rendezettségben, parallel irányban áramlókra 
kevésbé tudnak kölcsönhatni, mint a tőlük egy kicsit eltérő, egy kicsit ferdén, nagyobb érzékenységre 
képes felületet adókra, akiknél a kölcsönható képesség statisztikai valószínűsége sokkal nagyobb. 
Ezzel szemben az éppen merőleges irányban, de egy fél ritmussal eltolódva, besorolva, a kialakult 
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áramlási rendet (az áramlás közlekedési szabályokat) megtartva egymásra kölcsönhatás nélkül képes az 
élet egymás mellett átáramolni. 
A befolyásolt szervezetekben tehát a spirálkarok végein kiszóródó részecskék rendszerint 
fogékonyabbak az idegen részecskejárásra, a részecske rajzásra, és ha a környezeti zsongás, 
áramlás valamerre nagyon felerősödik, a spirálvégek alkalmazkodnak az új széljáráshoz, és 
mintegy zászló, felveszik a szükséges új áramlási rendezettséget. Ez azonban azzal a 
következménnyel jár, hogy a kanyarban megcsavarodó spirálvégeket, az elrugaszkodó 
szervezetek az ellenkező irányba adó impulzusokkal a korábbitól eltérő irányba kezdik 
forgatni, és a határfelületen a kiáramlás iránya megváltozik. Ha a spirálkarok az együttforgó 
rendszer forgási iránya szerint elcsavarodva előre lendülnek, akkor az addig a végek felé 
terelő, kiszóró részecskék most nem kifelé terelik a környezetben a hatósugárba kerülő idegen 
és rokon részecskéket, hanem az együttforgás az életanyagot befelé terelővé válik. Ez 
megváltoztatja a részecskeáramlás és a fejlődés, az idő irányát, és a korábbi egységes, de az 
életspirálban kellően eltolt idő helyett, két egymással szemben fejlődő eltérő időzóna alakul ki. 
Az egyik a hagyományos irányban áramló, konzervatív részecskék rendszerideje még a 
megismert fejlődési irány felé tereli az ennek engedelmeskedő, e régi megoldásban még hívő 
részecskéket, miközben már elkezdődik az utódok gyorsabban verő, gyorsabban, de a 
másikkal ellentétesen ketyegő saját rendszerideje is. Az utódoknak azok a részecskék 
tekintendők, akik a két félszervezet között, a rájuk mind a két irányból egyszerre ható 
ellentétes irányú hatásoktól, változásoktól érintetté és fogékonyabbá válnak, akik a megszokott 
áramlási sebesség folytonos, kétirányú, alsó és felső, a külső és a belső rétegbeliek 
akadályozásától egyre nagyobb töltöttséget, saját spint szereznek. E részecskék, mint egyre 
gyorsabban forgó életörvények egyre jobban bepörögnek, és ezzel egyre távolabb kerülnek a 
külső határfelületeiken a centrifugális erő és a nagyobb differenciáltság miatt kiszóródó, 
elszegényedő, egyre gyorsabb tempóra késztetet, elektronszerű részecskéik, amely 
következtében protonokban, erősebben fejlettebb, nagyobb tömegű gazdagabb részecskében 
hiányossá válnak, a centrális tér belső része e minőségben, tömegszinten egyre üresebbé válik. 
Az ilyen térrész, szervezet, életörvény, mint Orgon részecske tehát a centrális részén, az 
állapotában a változtatóképes részecskékben elszegényedik, ezért csökken az ellenállása az 
ilyen eredőjű, áramlani és a térbe invesztálni hidegfúziós beruházásra kész, protonszerű 
(felfújt, gyorsabban fejlődő, melegfúziós) szervezetekre, amely miatt egyre több kisebb, a 
beáramlásra vállalkozó, de az ellenirányból érkezőkkel, az ellenhatásúakkal féken, 
szimmetriában tartható alszervezetet szivattyúznak át magukon. Megnő a nagyobb perdületre 
kapcsoló szervezetek fogyasztása, de nő a termelésük, a kibocsátásuk is. Míg a hagyományos 
áramlási és időrend felé áramló részecskék bentről kifelé az izotrópabb, védetlenebb, nagyobb 
másságú, elvileg nagyobb szabadságfokú, szabadabb térrészek, a felnőttkor felé áramlanak, 
fejlődnek, addig a nagyobb saját perdületre felpörgő, ezzel nagyobb áthatolóképességűvé és 
kiszámíthatatlanabbá váló, csak egymással és az utód részecskékkel a legnagyobb azonosságú 
szervezetek éppen ellenkező irányban, a beáramlás után a kívülről befelé ható idő és 
eseményrend szerint áramlanak. Az utóbbi áramlásnak, - ha folyamatos az utánpótlása, - az 
lesz a következménye, hogy a belső centrális térrészekbe egyre több fiatalabb, vegyesebb, 
nagyobb áthatolóképességű, töltöttebb utód részecske kerül, és egyszer szükségszerűen eljön 
az az idő, állapot, amikor a centrális részekben a fiatalabb, utód részecskék többségbe és 
dominanciába kerülnek, majd később telítődve túltelítődnek. Ez lesz a rekombináció, a kereszteződés 
ideje. Ha a feltöltődő fazékként működő szervezetek, az elnőiesedő Orgon részecskék feltöltődnek, 
akkor az életáramlás korábbi rendje visszatér, és ismét megkezdődik a normál időrend szerinti lineáris 
fejlődés. Ez az állapot, az utód, a gyermek megszületése. Amikor a belső térész újra kellően telítetté 
válik, amikor a belső és a külső arányok megfelelővé fejlődnek, az anyagi szinten helyreáll a fejlődés 
rendje, és ismét megindul a kifelé, az élet, az izotrópabb, védetlenebb térrészek felé fejlődés. 
A két egymás ellen fejlődő, egymás ellen ható, a változásra teret adó Orgon szervezetekben, a 
két vagy több eltérő irányból beérkező, és egymáson torlódva bentről kifelé terjedő, ható réteg 
egyszer valószínűen összeér, és kellő azonosság esetén, egymáson torlódik, és a lendületben 
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kölcsönösen hatástalanítják egymást. Az eltávozó, az élet kerületére, határfelületére 
kényszerülő átlagos élet, általuk létrehozott, fenntartott határfelületeket, keretet és kellően 
védett teret, új piacot ad a benne kifejlődő új vegyes, az utódai bekeveredésével átlagossá váló, 
de az utódok által a dominanciát megtartó életnek. Ilyenkor egy ideig patthelyzet, majd az 
idegenek, az újak differenciálódásának, az életversenynek a felerősödésével megkezdődik az 
átkeresztelődés (kedés), a másik fél-szervezetbe átpártolás, a helyezkedés a rekombináció. A 
torlódás, egyenlővé váló lendület és erőviszonyok, (kinetikai erő) esetén, a túl nagy lendülettel 
érkezőknek a másik részecskecsoportba átkerüléséhez, az átállás (állás, ideológia és 
pártváltoztatás) kialakulásához vezet, majd e már mind a két, vagy az életváltozás 
keveredésében résztvevő többi közösséggel kellő azonosságú, a helyzetet és a felek előnyeit, 
hátrányait is jobban átlátó, átlagosabb eredőjű közvetítők segítségével elkezdődik a kiegyezés. 
A folyamat egymásba keveredéssel, majd tartósabb vegyüléssel és együttes elfolyósodással 
jár, amellyel azonban időben és a közös térben egybe esik az egymáson torlódók idővel 
elporladása, és elkenődése. Előbb képlékenyebbé és alakíthatóbbá válik az állócsomó, az 
állófront, majd plazmaszerűen valamelyik nagyobb tömegtámogatást szerző fél által magadott 
irányhoz közelebb lévő, de új, zeg-zúgos irányba terelődő közös életvonal, fejlődési vonal 
alakul ki, amelyet realitás, mind a két vagy több eltérő fél általi megértése részben megelőz. Ezt 
ismerjük a kiegyezés, és az újabb lineáris életidőszak kezdeteként. Amikor az első nehézségek 
után a már közös irányba terelődő áramlás megtalálva a jó fejlődési irányt, a környezet 
alacsonyabb életnyomású, engedő, termékekkel, hatásokkal ellátható részét lendületre kapva 
megerősödik, kifejlődik a konszenzus, az egyetértés, és a közös együttáramlás felerősödő 
időszaka, az együttfejlődés tavasza elkezdődik. 
 
Valószínűen az első elporladások, a differenciáltabb élet kifejlődésétől jelen voltak az Éva 
típusú melegfúziós szervezetek, de lehet, hogy kezdetben sokáig nem volt elfogadott, 
engedélyezett, azaz tiltott gyümölcs volt az ellenkező irányú forgás, a másik nemiség és ezzel 
a szaporodás állapota, következménye, a nagyobb folytonosságú, a halált még nem ismerő 
hidegfúziós életváltozat megváltoztatása. Az Éva típusú melegfúziós szervezet tehát nemcsak 
létrejön a differenciálódás során, hanem mint befolyásolható, és befolyásoló részközösséggel 
kiterjedt nagy rokonsággal is rendelkező szerveződés a környezetben máshonnan lebomlók, az 
áttelepülők támogatásával mindig kettős, ellenkező irányban is fejlődik, mint a sikeresebben 
együttfejlődő hidegfúziós közösség. A korábbi életváltozatnál valamiben, pl. az 
érzékenységben fejlettebb életváltozatnak, azonban az egyértelmű hátrányai ellenére is 
megvoltak a maga előnyei, ezért amikor már egyre többen éltek az új lehetőséggel, a tiltott 
megoldásból előbb megtűrt, majd elfogadott végül támogatott új evolúciós ág, megoldás 
fejlődött ki,  
 
A melegfúzióssá váló és befelé terelő spirálba fejlődő szervezetben, központi torlódásban 
melegpont alakult ki, azaz a hidegfúziós, középen egy hidegfúziós élettölcsérben beszívó, 
hidegponttal rendelkező, és a felületen, a szimmetriasíkon kiszóró férfias szervezetektől eltérő, 
részben ellentétes forgásirányú, és ellentétes fejlődési rendű szervezetek fejlődtek ki. E 
szervezeteknél a beszívás nem a centrumban, a hideg élettölcsérben, hanem a külső felületen, 
a karoknál befelé görgető, a belső töltést növelő, a szervezetet egyre nagyobb impulzus 
sűrűségűvé, végül melegfúzióssá, centralizálóvá fejlesztő módszer fejlődött ki. Ez az új típusú 
szervezet a belső térbe koncentrált egyre nagyobb, ott fúzióban szaporodó életsűrűséget. 
Amikor az újabb, vagy és a már másokkal együtt élő, a másik félnél gyorsabban fejlődő, 
pontosabban gyorsabban differenciálódó, együttváltozó társ szervezetek elértek a 
differenciálódásban egy a fejlődésben lemaradóknál, az átlagosaknál sokkal nagyobb 
érzékenységűvé váló szintet, az együttfejlődő szervezetek genetikai állományának az egyik 
fele elnőiesedett, a megtermékenyítésre és a szaporodásra alkalmassá vált. Az ilyen szervezet 
előbb megosztódott, majd kiüresedés után befogadóbbá, terhesebb időszakúvá vált, és az új 
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vegyes állapot kitermelése közben már tengelyirányban bocsátotta ki a benne szaporodó, új és 
vegyes életváltozatba keveredő, idővel közös szervezetbe vegyülő utód részecskéit. Ettől 
kezdve számíthatjuk az utódos szaporodást, és a vegyes élet háromszereplőssé válását. Az 
életfejlődésben kialakult szent hármas, az Apa, a fiú, az utód, és a neki teret adó, de eközben a 
részecskéit és a testét is adó idősebb szent lélek, a három, időben és a fejlettségben is eltolt, 
eltérő állapotúvá vált réteg, (generáció) egymás mellett élése, az eltérő vegyületben, az 
érdekesebb megoldásban, kevésbé ismétlődő túlélést lehetővé szent keresztáramlás a mai 
életváltozatunk bonyolultsága felé vezetett. Az élet bonyolultabbá váló szervezete ezzel 
létrehozta a totális ellentét elkerülési lehetőségét, az egymásnak adott sérelmeket megtorló 
adok – kapok állapot helyett a hármas hatáscsere végtelen változatának a lehetőségét. 
Kialakult utód állapotban az utódok részecskéket és energiát, védelmet és jó hatásokat kapnak 
az elődeiktől, a fejlődéshez kellően védett térrészt az anyától, mint szent lélektől, és a 
korábbitól eltérő vegyületben e védett térrészbe visszatelepülhetnek a más vegyületekbe, újabb 
életváltozatokba átszerveződő idősebb részecskék. Kialakult a karmikus rend, az adósa vagyok 
az elődeimnek, később az életemet segítő környezetemnek, a nagyszüleimnek a körülöttem és 
bennem is változó isteni közösségnek, az apának, ezért e kapott élethitelt, az élet elején kapott 
jó és rossz hatásokat, a felnövés, a felnőtté válás közben  vissza kell adni az elődöknek, az 
élethitelezőinek és segítőinek. Az energiát és a védelmet is jelentő jó hatásokat azonban ezen 
új élet során már nem csak az elődöknek, nem annak kellett visszaadni, akik azt a hitelt 
nyújtották, hanem csak részben nekik, részben az őket túlélő utódaiknak. Amikor az 
elődöknek és a környezetnek visszaadott karmikus adósság a kamataival teljesítve lett, az élet 
során megmaradó energia és élethitel a jobb életidő meghosszabbítására, vagy és a visszalévő 
életminőség javítására lett fordítható, engedélyezett. Az egyszer megelőlegezett hitel időben 
később törlesztése lehetővé tette az életfolyamat térben és időben tartósabb elnyúlását, az 
egyre eltérőbb, egyre változatosabb, az isteni közösségnek tetsző sokféleség kifejlődését. Az 
Isteni szervezet nagy álma, a folytonosság változatosabb, sikeresebb megtartási lehetőségéről 
teljesebbé vált. Annyi üröm azért került a fejlődésbe, hogy egy idő után az élet egy 
rendszeresen túlfejlődő része, elfelejtettet, hogy honnan indult, és nem vette észre, hogy hová 
érkezett, mivé fejlődött. Amikor a melegfúzióssá váló élet túl önállóvá és öncélúvá vált, 
megtagadta a származását, az elődeivel való kapcsolatot, az isteni közösségből való 
származását, amikor megtagadja a kötelezettségét, az adóssága visszafizetését, amikor elvéti a 
jó elosztás szabályát, azaz az élet ismét túldifferenciálódott, visszafejlődővé vált. Az új féle 
életváltozat tehát az eredőjében nem gyorsabban, csak előre és időnként vissza, hátrafejlődve 
lényegében csak mássá vált. Kialakult az általunk nőiesként ismert Éva típusú melegfúziós, a 
belsejében szaporodásra képes életváltozat. 
Az egymással párba szerveződő, vagy a már ilyen párokban változó élet egyik, hidegfúziós 
fele tehát a változási folyamatban meglehetősen rossz hatásfokúvá vált, ha elöregedett, nem 
differenciálta eléggé az életanyagot, és miközben a folytonos életspirálba tekeredő része 
energia pazarlóbbá vált, egyre több elfogyasztott hatást, részecskét kellő felbontás nélkül 
áteresztett magán, az anyagcsere gyorsulása pedig bepörgéshez, fekete lyukak és egyre 
nagyobb beszívó, hosszúkás tölcsérek kialakulásához vezetett. A hidegfúziós szervezethez 
társuló másik féle, az Éva típusú szerveződés, azonban nagyon jó hatásfokkal begyűjtötte és 
centralizálta, anyagi sűrűségbe fejlesztette, sűrítette a belső terében e részecskéket, amelyből 
azok egyedülálló nő esetén két irányba továbbítódtak. Ha azonban az Éva típusú, 
differenciáltabb életspirálba épült szervezet sikeresen a síklapjánál fogva társult egy Ádám 
típusú részecske szervezettel, a két ellentétes állású, és a beszívott részecskéiket is az 
ellentétes irányba, egymás felé terelő szervezett közösség együttfejlődéséből sikere 
párkapcsolat fejlődött ki. Az Ádám típusú szervezet, a centrális életörvény részen beszívott 
részecskéket ezen túl nemcsak a határfelületekre és a spirálkarok felé továbbította, hanem a 
központi részen, amikor túl nagy belső nyomás fejlődött ki benne, periodikusan részben átadott 
ezekből a melegfúzióssá és differenciáltabbá váló társának, csillapítva annak az egyenetlen 
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energia és hatásigényét. A melegfúziós Éva típusú szervezet, amikor benne túl nagy 
életnyomás fejlődött ki, mindig adott differenciált gyengéd, részecskéket, bíztató 
hatásinformációt, és átvett az Ádám típusú szervezetek feszültségéből. Az együttélésből 
szimbiózis, kölcsönösen előnyös együttműködés fejlődött ki, amely valószínűen, a társulás 
időszaka alatt több előnyt adott a feleknek, mint amennyi hátránnyal járt a másik elviselésének 
az igénye, kötelezettség. 
Az együttélési dolognak azért maradt egy számunkra is fontos következménye, mert a 
melegfúziós szervezet, nem mindig tudta éppen akkor leadni a benne felhalmozódó, szinte 
elszenesedő részecskéket, amikor azokban nagyon túltelítődött, és a másik fél sem mindenkor 
állt rendelkezésre a benne felhalmozódott energia leadásra. A két fél között rendszeresen 
feszültség és eltávolító erőhatás fejlődik ki, de ez az együttélés egyharmadnyi életidőszakában 
az elviselhetőség, a változtatási szükség szintje alatt maradt. A két félgömbfelülettel és 
ellenkező irányú, vagy és egymáshoz képest a forgásban, a saját perdületben elmaradó 
életspirál karokkal rendelkező szervezet központi részén ezért egyre magasabb életnyomás, de 
egyúttal időbeni szimmetria alakult ki. Mivel a túl nagy belső feszültség nem tudott mindig 
megfelelő irányba a hidegfúziós, hőenergiába hiányosabb szervezet felé távozni, ezért a 
melegfúziós szervezetekben kialakult egy biztonsági szelep, amely megvédte őket a túl nagy 
belső nyomás kialakulása ellen. Ha már túl sok volt bennük a megtermékenyítetlen, de a másik 
félnek átadni nem sikerült ellenzéki, hidegfúziós, vagy és a tudatban túl fejlett neutrális 
szerveződés, a biztonsági szelepen az életspirál centrális szabad részén, a kisebb azonosságú 
környezetbe ürítették a szervezetben felesleges részecskéket. Ezzel kialakult a menses, és a 
periodikusan megtermékenyíthető állapot. A szervezetek melegfúziósabb, déli pólusainál 
kiáramló életanyag egy a tudatban kellően fejlett része, túlságosan is kötődött a szervezetben 
maradó társaihoz és rokonságához, ezért a kiáramlás közben hozzákötődött az elődeihez, és a 
kiáramló szelep, nyílás környezetében domborulatokat, sarki dombokat hozott létre. Ez a 
jelenség hozza létre a szeméremdombokat, és ez hozza létre a déli féltekéken a sarki 
dombokat, a melegfúziós szervezeteknél, a központi kiáramlásnál lévő magasföldeket, 
hegyeket. Pl. a Marsnál is nagy eséllyel ez a jelenség, hozhatta létre a korábbi déli pólust 
képező Mont Olimposz magashegyet, amellyel valamilyen szinten szemben kellene 
megtalálnunk a hidegfúziós részecskék trombita alakú élettölcsérét képező beáramló 
nyílásának, a marsi életörvény nagy vörös foltjának. Ha az emberi szervezet első és hátsó 
féltekéjét megfigyeljük, akkor a hidegfúziós hátsó félteke, a forgástengelyhez képest 
deréktájon rendszerint homorúbb, míg a szervezet nagyobb változássűrűségű, ez miatt is 
felfújtabb déli oldala, amely a melegfúziós felfölddel, szeméremdombokkal, mellekkel és más 
kiemelkedésekkel itt-ott kidudorodó. Az anyai és apai részecskék közös szimmetriasíkjához 
képest, amelyet a derék vonalában a függőleges, erre merőleges fő szimmetriatengelynél kell 
keresnünk, a szervezet kártyaszimmetriával, azaz legalább négyes, de valószínűbben 
háromszor kettős, azaz háromdimenziós szimmetriával rendelkezik, amelynek a negyedik 
dimenziója, az idő, mindig átszerveződés és megújulás alatt van. A szimmetriát és ezzel 
életidőt is vesztő szervezeteknél a megfelelő rendezettség hiánya lebomlással és megújulással, 
átfejlődéssel jár, ezért a szervezeti ősznek tekinthető időskor, az idősréteg, a negyedik 
elődgeneráció áramlási rendezettsége általában megegyezik a legfiatalabb utód generációéval. 
Tehát a térben és a nagyobb azonosságú koncentrikus toroid szervezetekben egymás mellett 
tartósan csak három együtt élő generáció maradhat meg, a negyedik és a legfiatalabb magas 
%-ban azonos egymással. A három együtt élő generáció, (míg él mindkét nagyszülő), kétszer 
három irányból, kellő lefedettséggel védi az utódaik közös, és nagy azonosságú, ezért a 
környezettől látszatra, de csak az azonosság sűrűségében elkülönülő életterét. Ha az egyik már 
túl idős előd szimmetriát veszít, és mint szervezett rendszer elhal, lebomlik, a tér egy része 
védetlenebbé, szimmetriában hiányosabbá válik, és a változás sűrűség, a tér átalakulása 
ilyenkor makroevolúciósra gyorsul. Ilyenkor a fiatalabb utódok több segítséget, információs 
hatóképes részecskéket (anyagi és genetikai örökséget) kapnak a lebomló elődeiktől, akiknek a 
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kellő szimmetriában változó életképes részecskéi, az utódok között az azonossági szint szerint 
megosztódva átköltözhetnek a legfiatalabb elődökbe. Nem véletlen, hogy a családokban 
bekövetkező haláleseteket rendszerint egy fiatalabb családtag megfoganása és születése 
követi. Ugyanezen hatás jelenik meg a háborúk esetén növekvő számú elhalálozás idején, 
amikor a szokásosnál több újszülött fogan, amikor sikeresebben és gyorsabban újul, fiatalodik 
meg az élet szervezettsége. Ha az életcsere, a szerveződések korszerűsítése felgyorsul, az élet 
megnyugvóbbá, kiszámíthatóbbá és szeretettel telítettebbé válik. 
Az élet egyik legnagyobb problémája, hogy nem érti az életbe szerveződés és a hatáscsere 
lényegét, fél a változástól és elkényelmesedve fél a megújulástól, ettől pedig rendszeresen túl 
nagyon elöregedővé, és a hatékonyságában gazdaságtalanná, az életképességében 
szervezetlenné válik. Ha az élet elöregedő, már nem termelő, de túl igényes és túlfogyasztó 
részeiben nagyon sok fejlett részecske koncentrálódhat, az élet ekkor rosszul eloszló más 
szervezeteibe túl kevés értelem és tudás kerül, és a fiatalság nemcsak visszafejlődik, hanem 
korszerűtlenné válva elégtelenné válik a fejlődése, a tudása, és generációk nőnek fel 
egyenletes értelem, és átlagos tudás nélkül. Ha a túl sok okos és túl fejlett részecskét túl kevés 
elődben koncentráló, soha meghalni, megújulni, változni nem akaró szervezetek nem halnak el 
idejében, a következő generációk az elődeikétől eltérő saját tudás, és eltérő saját tapasztalat 
alapján nőnek fel, a korábbi jó, és valószínűen a rossz beidegződések jelentős része nem 
adódik át, és a túlvénülő előd réteg elmúlásával a következő korcsoportok értékrendje mássá 
válhat. Az élet minden rosszból képes magának előnyt kovácsolni! 
 
Egy régi probléma, hogy az Indiánok babonának és tévedésnek tartott azon hiedelmeit, 
amelyeknél, amikor a nagy harcos, vitéz ellenségeik felett győzelmet arattak, vagy amikor a 
vadászok ravasz, kiokosodó, általuk is tisztelt vadakat ejtettek, hittek abban, hogy a legyőzött 
ellenfél okos lelke, okos részecskéi, nemesebbé teszik a legyőzőket. Való igaz, hogyha egy 
szervezet, nála mindig gyengébb képességű, sokkal kevésbé kifinomultabb, tudatlanabb, 
elmaradottabb szervezeteket fogyaszt táplálékul, akkor e tudásban, értelemben, vitézségben, 
jellemben, egyedi értékekben stb. hiányos szervezeteket fogyasztók fejlődési lehetősége, hogy a 
befogadott táplálékból átvett okos, a környezetét fejlődésre, nemesedésre bíró alszervezeteket átvegyen és 
beépítse a saját szervezetébe, hogy az nemesebbé okosabbá váljék, csökken. A mindig rossz és a 
biodiverzitásban is hiányos egyoldalú anyagi, szellemi táplálékon nevelődő fogyasztók 
bizonyíthatóan visszafejlődnek, vagy lemaradnak azokhoz képest, akik a legjobb és a 
legnagyobb tudású egyedekben dús szervezeteket fogyasztják. Egy jobban megérthető 
példával, a kis helyen és szegényes táplálékon tartott, túltenyésztett, és végül emberi 
táplálékként értéktelenné vált, beltenyésztett baromfi, (csirke, pulyka stb.) túltenyésztését 
hozhatjuk fel, míg más változatként az az ország, amely mindig nála fejletlenebb eredőjű 
lakossággal köt együttélési és együttfejlődés párkapcsolatot, az a közös eredőre fejlődés során 
mindig átlagossá, azaz a korábbi fejlettebb állapotánál gyengébbé elmaradottabbá válik. Ez azt 
is jelenti, hogy a másoknál nagyobb sokféleséggel rendelkező szervezetekkel párkapcsolatra 
lépő másokhoz képest alulfejletté, visszafejlődővé válik. Ha kevés egyedi tapasztalattal, 
tudással rendelkező részecske kerül a táplálékba, ha nagyon lecsökken, vagy és kihal a 
táplálék természetes biodiverzitása, sokoldalúsága, a fogyasztó szervezet sokfélesége is 
csökken, és az ország lakossága visszafejlődik, ilyenkor egymáshoz képest nagyobb 
azonosságúvá válik. Ez nagyobb megértést, de egyúttal fejlődési elmaradást hozhat létre. Igaz, 
hogy mindig akad egy-két értelmesebb, komplexebb szervezet, akik élénkíthetik a 
szellemiséget, a tudományos gondolkodást és a művészeteket is, de ha ezek átlagos száma, 
eredője, más szintén fogyasztó, minden jót, sok okos részecskét a környezetből integrálni 
képes szervezetekhez képest elégtelenné válik, akkor a béke és a jobb belső együttműködés 
árát megadó szervezet, a másikakhoz képest visszafejlődik. Ennek az árát éppen most fizetjük, 
mi Magyarok.  
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Érdemes visszaolvasni egy másik Aspektus könyvbe, vagy és az Internetre, a mikroalga.hu 
weblapra, hogy miként állunk a termőterületekről leszüretelt zöldségek, gyümölcsök fejlett 
tudású vas és nehézfém tartalmú részecskéinek az arányaival. A zöldségek és sok más 
haszonnövény, a kizsigerelt, kihasznált, magunkba épített sok okosabb, komplexebb részecske 
hiánya miatt a talajában és a felvevő képességében is hiányossá vált, van, amelyik felvételében 
a töredék részét tartalmazza a korábbi pl. vastartalmának. 
 
Az emberi immunrendszer krónikus romlásáért nem a parlagfű elszaporodása a felelős. Dr. Béres 
József sikeresen ismerte fel a mikroelemek hiány hiánybetegségeket és az életpiramis, védettségének, 
az immunrendszernek a drasztikus leromlását okozzák. Ezen okos és jó szervezettséget, megfelelő 
arányokat megtartani képes komplex elemek hiánya, nem jó elosztása, aránytalansága az emberi faj 
degenerálását, és kipusztulását okozhatja. 
 
Internetes beemelés a Mikroalga.hu weblapról,  
Dr. Márai Géza összeállításából, Gödöllő, Szent István Egyetem. 
Az '50-es évek elejétől - a vegyszerezés elterjedését követően napjainkig - az élelmi 
anyagokban (feldolgozatlan zöldség, gyümölcs, gabonafélék, tőkehús, tej), így 
élelmiszereinkben is (ipari beavatkozás eredményeként fogyasztásra kész, ill. félkész termék 
pl.: kenyér, felvágott) nagymértékben megváltozott a tápanyag és a szennyező-anyag tartalom 
aránya. A mikro-tápanyagok; vitaminok, ásványi anyagok mennyisége drasztikusan csökkent, 
melyeknek elfogyasztása élettani szempontból elengedhetetlen az egészség fenntartásához. A 
nagymértékű tápanyagcsökkenés következményeként az emberek túlnyomó része minőségi 
éhezést folytat, ami azt jelenti, hogy a bevitt táplálék mennyisége elegendő ugyan, de a 
hasznosanyag-tartalma minimális. » Beteg táplálékaink » 

 

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy kultúrnövényeink vastartalma már csak a 
töredéke a '40-es években mért értékekhez képest. 

Egy másik forrás, Dr. Lenkei Gábor anyagából, 
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Tragikus következményei vannak annak, hogy sem az orvosok, sem az állítólagos táplálkozás-
szakértők, sem a jóhiszemű, laikus közönség nem ismeri, és nem érti, mit is jelent valójában a 
következő fogalom: Hiányállapot.  
Azt sokan tudják, hogy ez jelentheti vitaminok, ásványi anyagok vagy nyomelemek hiányát. 
Lehet persze másféle hiányállapot is, pl. amikor fehérjéből nem jut elegendő a szervezetbe. A 
hiányzó megértés azonban a következő: Az emberek nem gondolkodnak a hiányállapot 
FOKOZATAI-ban. Fokozatai vannak! Ez a lényeg!  Leegyszerűsítve is legalább 5 ilyen 
fokozatról kell beszélni: 1. Halálos hiányállapot 2. Halál előtti állapot 3. Nagyon súlyos 4. 
Közepesen súlyos 5. Enyhe hiányállapot Ezt követnék az egészségesnek nevezhető állapotok: 
6. Tűrhetően ellátva 7. Jól ellátva 8. Bőséggel ellátva. A szervezet működéséhez 
nélkülözhetetlen tápanyagokkal (vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek), így összesen 8 
fokozatunk lenne a halálos állapottól a teljes egészségig. Amit az orvostudomány 
vitaminhiányos állapotként ismer és elismer, az főleg a 2. kategóriába tartozik, azaz halál előtti 
állapot. Néhány ezek közül: " Skorbut - C-vitamin hiány " Beri-beri - B1-vitamin hiány " 
Vészes vérszegénység - B12-vitamin hiány. Legjobb esetben is legfeljebb a 3. kategóriába 
sorolhatóak, valahová a nagyon súlyos hiányállapot és a halál előtti állapot határára: Pl. 
angolkór - D-vitamin hiány Pellagra - B3-vitamin hiány Farkasvakság - A-vitamin hiány. Ezek 
a végső összeomlás előtti állapotok. Az alapvető félreértés abból fakad, hogy a legtöbben azt 
hiszik, ha nincs skorbut, vagy bármelyik másik, akkor nincs vitaminhiány. Ez a tragikus 
félreértés és a legtöbb ember egészsége ezen az oltáron áldoztatik fel. Nagyon fontos tudni és 
érteni azt, hogy a 2-3. kategória esetében viszonylag egyértelmű és talán eléggé könnyen 
felismerhető jelek vannak. Ezeken a fokozatokon a tünetek nagyon szembeszökők, szinte 
lehetetlen nem észrevenni őket. De itt elég kevés ember található, főleg a magát civilizáltnak 
nevező világban (pl. Európa). Az emberiség túlnyomó többsége a 3-4-5. kategóriába tartozik. 
Ennek a veszélye az, hogy nincsenek nagyon nyilvánvaló, nagyon egyértelmű, ordító, könnyen 
felismerhető jelek, tünetek. A legfontosabb figyelmeztető jelek sokszor csak évtizedek után 
jelentkeznek. Ez nem más, mint az idő előtti öregedés és a lerövidült élettartam. Amikor 
észrevesszük, már késő. Hamarabb kellene felébredni. Erre mód lehetne, ha az orvosok 
gondolatai között egyáltalán felmerülne a lehetőség. Nagyon kevés orvos gondol erre. Éppen 
ezért nem is tesznek ellene semmit. Ez a tartomány (3-4-5. fokozat) nagyon sunyi. Évek, 
évtizedek alatt vezet el olyan nyilvánvaló tünetekig, mint: " magas vérnyomás " 
érelmeszesedés " szívinfarktus " agyvérzés " rák " cukorbetegség stb. Vannak kevésbé 
megfogható jelek, mint pl.: Vissza Később, amikor már nagyon zavaróvá válnak, orvoshoz 
fordulunk és elkezdődik a kivizsgálási kálvária. A legegyszerűbbre szinte egyik orvos sem 
gondol: Hiányállapot! Pedig Szent-Györgyi Albert sok évtizeddel ezelőtt már figyelmeztetett 
erre a veszélyre. Idézem: "A skorbut nem a hiány első tünete. A skorbut a szervezet végső 
összeomlásának a jele, a halál előtti tünetegyüttes, és nagyon széles szakadék van a skorbut és 
az egészséges állapot között? Ha a nem megfelelő táplálkozás miatt valaki meghűl, és 
tüdőgyulladásban meghal, a diagnózis tüdőgyulladás lesz, nem helytelen táplálkozás, és az 
orvosa valószínűleg csak a tüdőgyulladást kezelte." Kevesen tudják, hogy akinek fogmosáskor 
fogínyvérzése van, nincs messze a skorbuttól! Kevesen tudják, hogy akinek rémálmai vannak, 
nagyon ingerlékeny, labilis, nincs messze a beri-beritől. Ön melyik kategóriába tartozik? Hová 
sorolja önmagát? Élhető élet csak a 6-7-8. csoportba tartozók számára létezik. Ön miért adná 
alább? Sokat dolgoztam azon, hogy kijelenthessük: "Nálunk van a megoldás" Éljen vele. 
Tisztelettel: Dr. Lenkei Gábor  
 

" ingerültség " kedvetlenség " étvágytalanság " nassolási kényszer " potenciazavarok " 
szexuális problémák " petyhüdt bőr " fénytelen szemek " emésztési zavarok " székrekedés ...és 
még hosszan sorolhatnám. Amikor ezek még tűrhetőek, próbálunk nem foglalkozni velük. " 
legyengült immunrendszer " fogékonyság a fertőző betegségekre " fáradékonyság " levertség " 
hajhullás " ráncosodás " narancsbőr " álmatlanság " hízás vagy éppen fogyás " bőrszárazság " 
töredező haj, körmök " csökkent koncentrálóképesség…  
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Egy másik idézett, beemelt példa és információs forrás a különleges, monoatomos komplex (isteni 
rész)- elemek tulajdonságairól: 
Monoatomos ródium és irídium természetes forrásai  
Forrás: David Hudson, Monatomic Earth, Alchemical Homeopathy™, Subtle Energies és White Gold  
 Az itt leírtak megértéséhez az elõzõ oldal ismeretei szükségesek. Ha még nem olvasta volna, kérem elõször 
látogassa azt meg. (Ott egy kivonatos beszámoló van David Hudson egyik elõadásáról, az ORME elemek 
felfedezésérõl, kémiai, gravitációs és térdimenziós anomáliáiról, biológiai hatásairól.)  
 Az eddigi ismeretek szerint a monoatomos (röviden m-állapotú) elemeket külön-külön fogyasztva alig van 
jótékony hatásuk. De 3 ilyen m-állapotú elem (arany, ródium, irídium, de különösképpen ez utóbbi kettõ) 
bizonyos koncentrációban együtt elképesztõ bio-hatásokat mutat. Viszont bizonyos betegségeknél a monoatomos 
irídium egyedül önmagában kerülendõ, mert állandósíthatja a meglévõ betegségi állapotot és letargiához is 
vezethet. A pontosítás végett ezek az elemek nem tekinthetõk gyógyszereknek, az együttes elképesztõ hatásaik 
ellenére sem, D. Hudson (és mások) szerint, "ezek általános tudat-emelõ és DNS korrigáló szerek."  
  Ezek a monoatomos elemek a természetben legnagyobb koncentrációban a tengervizekben, különösen a Holt 
Tenger, és az utah-i Nagy Sós Tó vízében fordulnak elõ, feltehetõleg a víz párolgásával felhalmozódó sók 
védõburokként gyengítik a Föld mágneses terének hatását és lehetõvé teszik azok szuszpenziós lebegését is a 
vízben. Bizonyos kémiai eljárásokkal vonhatók ki, amit néhány vállalkozás már forgalmaz oldott állapotban. De 
megtalálhatóak nyomelemként a forrásvizekben is.  
Anyag m-atomos 

ródium 
m-atomos 
irídium 

m-atomos 
arany 

más m-atomos elem a 11 ismertbõl 

Holt Tenger-víz sója, Izrael nyom- nyom- 70% nyom- 
Nagy Sós Tó-víz sója, USA 31% 7% 19% nyom- 
Atlanti, Csendes Óceán sója 29% 6% 8% nyom- 
  Mivel teljesen különbözõ atomi elnyelési/kisugárzási spektrumvonalakat produkálnak mint a normál elemek, 
ezért közönséges spektroszkópiával kimutathatatlanok.  
  Az állati, de legfõképpen az emberi agy (a víztõl megfosztott anyagának) legalább 5%-a nagy spin-es 
monoatomos ródium és irídium, tehát ezek az agyunk, idegrendszerünk jelentõs részét kitevõ anyagok. Bizonyos 
növények is nagy mennyiségben tartalmazzák ezeket, ami a talaj minõségétõl is nagyban függ.  
  Monoatomos ródium és irídium eddig ismert legjobb növényi/állati forrásai:  
Forrásanyag (és mennyisége) m-atomos ródium (mg) m-atomos irídium (mg) 
Szõlõlé (4 oz ~ 113.4 g) 158 mg (0.139%) 239 mg (0.210%) 
Sárgarépalé (4oz ~ 113.4 g) 139 mg (0.123%) 184 mg (0.162%) 
Ourco Nigel® tabl. azaz Proanthocyanidin tartalmú 
maritime fenyõkéreg és ginkgo biloba kivonat 
(3 tabletta ~ 3.4 g) 

105 mg (3.088%) 70 mg (2.059%) 

Gymnema sylvestre (indiai diabetikus gyógynöv., 1 
g) 

21 mg** (2.100%) 17 mg** (1.700%) 

Aloe vera levele (10 g) 17 mg (0.170%) 7 mg (0.070%) 
Aloe vera koncentrátumok (1 oz ~ 28.3 g) 48-60 mg (0.169%-0.212%) 10-27 mg (0.035%-

0.095%) 
Aloe vera - polysaccharides ( Acemannan) vagy 
Manapol (Carrington Laboratories) 10 mg 

9 mg (90.000% !) 0 

Tahiti Noni juice (2 evõkanálnyi ~ 15.4 g) 17 mg** (0.110%) 7 mg** (0.045%) 
Sanguinaria canadensis vadnövény "Blood Root" (1g) 6 mg (0.600%) 22 mg (2.200%) 
"Blue Green Algae" (Spirulina) (5 kapszulla ~ 1.3 g) 13 mg (1.000%) 7 mg (0.538%) 
Tojássárgájából nyert lecithin szemcsék (1 g) 5 mg** (0.500%) 4 mg** (0.400%) 
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Essiac® tea (2 oz ~ 56.7 g) 6 mg (0.010%) 6 mg (0.010%) 
Vitalitea® * (2oz ~ 56.7 g) 17 mg (0.030%) 53 mg (0.093%) 
Fekete áfonya-lé (2 oz ~ 56.7 g) 4 mg (0.007%) 3 mg (0.005%) 

  *A Vitalitea ugyanazokból a gyógynövényekbõl készül mint az Essiac tea, de pl. vízitormát (Rorippa 
nasturtium-aquaticum) is adnak hozzá.  
  ** A Subtle Energies oldalán található elsõ táblázat adatai jelenleg hibásak, de a második táblázatuk egy adattól 
eltekintve pontos. Az eredeti forrásban csak a kiindulási mintamennység és százalékértékek voltak, abból 
készítették az elsõ súly-táblázatukat, rosszul. A második (az eredeti %-os) táblázatuk viszont megegyezik a 
Monatomic Earth adataival, akik pontosan közlik ezeket az értékeket, õk más és tudományos szempontból is a 
legmegbízhatóbb forrásnak bizonyulnak.  A **-al feltüntetett értékek sajnos a fent említett elsõ táblázatból 
vannak, mert máshol nem találtam utalást rájuk. Ezek valószínûleg kissé nagyobbak lehetnek az itt feltüntetett 
értékeknél, hiszen Subtle Energies rendre kisebb értékeket számított.  
 Ezek az új, m-állapotú elemek kémiailag oldott különválasztással határozhatók meg. A mintát erõs savakban 
feloldják, oxidálják, elemenként kicsapatják, szárítják, és gravimetrikus analízissel az oxidokból következtetnek 
a monoelemek súlyára, ami 3 napig tart, és természetesen nem abszolút pontos, 2 hetes vizsgálat pontosabb 
lenne. Pl az Aloe Veránál a monoatomos irídium túl nagy értéket is mutathat, ami a jelenlevõ kalcium, szilícium 
miatt nagyon nehéz pontosan meghatározni. A nagy vastartalom meg magas monoatomos ródium értékeket 
eredményezhet. Ezért a fenti adatok csakis közelítõ értékûek.  
 A következõ növényekrõl nincs konkrét adatom, de a források (pl. egykori társalgó fórum adatok, más Hudson-
elõadások) szerint "számottevõ mennyiségû" ilyen elemeket tartalmaznak: 
- Sötét szemû szõlõ és a szõlõmagból préselt olaj 
- Vízitorma levelei, szára (Rorippa nasturtium-aquaticum, "Water cress") "nagyon sok van benne" 
- Rumex Acetosella ("birkasóska") levelei, szára 
- Ulmus Fulva ("Slippery Elm" azaz "csúszós szilfa") belsõ kérge 
- Hydrastis Canadensis "Golden Seal" 
- Cékla,- Lenolaj,- Mandula,- Kajszibarack magja, - Bojtorján gyökér "csak keveset tartalmaz" 
- Kabuchi gomba "nincs benne sok, de tartalmazza" 
- Dioscorea alig lehet benne valami is , hiszen "Man-aloe vera®"-val együtt mérve jelentõsen lerontotta annak 
önmagában mért szuperjó értékeit. 
  Az emésztés során a monoatomos elemek a gyomor sósav tartalmával sajnos azonnal monoatomos kloridot 
alkotnak. Például a monoatomos ródiumból így monoatomos ródium-klorid keletkezik, aminek fizikai, kémiai 
tulajdonságai mások mint a szupravezetõ ródiumnak, vagy az eredeti ródium-kloridnak. Ezekkel senki ne 
tévessze össze! Ebben az új klorid formában is van egy sokkal kisebb, de mégis hasznos hatása a fizikai testre és 
az immunrendszerre Alchemical Homeopathy™ szerint, persze jelentõsen kisebb, rövid ideig szedve alig-alig 
kimutatható mértékben. A monoatomos elemek a nyelv alatti membránokból közvetlenül a szervezetbe 
kerülhetnek a gyomor-sósav kiiktatásával, ha valaki sokáig "öblöget" velük. Hudson szerint egy intenzív böjt 
után nem termelõdik sósav, és azután fogyasztva megdöbbentõ telepatikus hatásokat is képes kiváltani, amire tud 
konkrét esetet. (1995. febr. 10.-én Dallasban megtartott korábbi elõadásán számolt be errõl az elképesztõ esetrõl.) 
A fenti források szerint, ilyen növényeket hosszú ideig, rendszeresen fogyasztva fog kimutatkozni azok jótékony 
hatása illetve hatásai. A kõzetekben csak nagyon minimális mennyiség van belõlük. A Hudson által felfedezett 
eredeti és egyedi ásványi nyersanyagot számos forgalmazó árusítja (pl az Etherium vállalat), pedig az 
közvetlenül, Hudson szerint, nem tartalmaz monoatomos elemeket a kívánatos szupravezetõ állapotban. Azokat 
csak egyedi és költséges eljárásokkal lehet belõle átalakítani, azok kb 4 - 6%-ából. Önmagában az eredeti ásvány 
"Etherium állítása szerint 94 részecske az 1 millióból monatomos arany. Ha tényleg úgy analizálják, ahogy 
állítják, akkor az fémes arany... Én abszolút garantálom ezt." -mondta Hudson egy rádió-interjúban. (Csakis ICP-
MS "Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy" tömegspektroszkópiával lehet kimutatni ezeket az új 
elemeket, de nem teljesen egyértelmûen, mert jelenlehetnek eredeti fémes elemek is. Azok pedig felhalmozódnak 
a testben és kerülendõek. A kívánatos m-állapotú elemek tisztán szuprazezetõk, hófehérek, egyáltalán nem 
tartalmaznak fémes kötéseket és por alakban célszerû beszerezni, mert oldatban kevésbé tárolhatók. Az amerikai 
ASC International-nál jelenleg százhuszonkilenc dollárba kerül egy tégelynyi monoatomos Au/Rh/Ir por, amit 
csakis telefonon lehet személyesen megrendelni - (847) 673-3431.)  
  A kolloid részecskeméretû ezüst-, palládium- vagy aranyvíz sem keverendõ össze az m-állapotú elemekkel, 
mert az elõbbiekben van bizonyos fémes kötés, igaz azok teljesen más tulajdonságú és kötésû anyagok. Az 
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grépfrútmagolaj kevésbé olyan gyorsan hat. Az tételezhetõ fel hogy a monoatomos állapotú elemek 100 %-os 
tisztaságban igen nehezen állíthatóak elõ, és többnyire csak valamennyi százalékban tudják ezeket kivonni, 
amirõl sokan azt tételezik fel hogy színtiszta. Ezért nagyon nagy óvatosságra van szükség, hiszen a legtöbb 
forgalmazó akaratlanul is toxikus fémes elemeket is tartalmazó anyagokat kínálhat. A növényi forrásból 
származó m-állapotú elemek jelenleg a legmegbízhatóbb minõségûek, de a legolcsóbbak természetesen a frissen 
préselt levek (sárgarépa, vörös-szõlõ, cékla, fekete áfonya és Aloe vera). Hudson szerint sajnos a szõlõlé kevésbé 
hatásos a magas cukortartalma miatt. Viszont dr. Johanna Brandt nevéhez fûzõdik a szõlõlé rák-terápia. (Errõl 
többet is olvashat az immunrendszer megerõsítése cikkemben - 1.3-as immunerõsítõ, vagy ide sorolhatók az 1.4-
es Breuss- és Ferenczi-terápiák is).  
 

Mindezen anyagokból az a következtetés szűrhető le, hogy a bioszféra nagyobb tudású 
részecskéinek a többségét sikeresen kivontuk a környezetéből, és e részecskék tudását, hatásait 
meglehetősen kevés emberi szervezetben koncentráltuk. A környezetünk biodiverzitásban, 
okos komplex részecskékben hiányossá vált, és a fejlődés növekedését, folytatódását már e 
részek rossz eloszlása okozza. A természetnek, az isteni közösségnek valószínűen fontos oka 
van, hogy e folyamat így alakult, nemcsak feltártuk ezen élethez nélkülözhetetlen anyagok 
nagyobb részét és bevontuk a körforgásba, hanem kevesek nagyon kisajátítják maguknak, és a 
többség mennyiségi, de biodiverzitásban a minőségében hiányos táplálkozást folytat. 
Mondhatjuk, hogy a tudást és a jó tudást kisajátító szervezetek lebomlására és szétosztódására 
van szükség az egészséges szélesebb harmónia helyreállásához. Nagy annak a valószínűsége, 
hogy e nyersanyagok, komplexebb részecskékre és könnyen elérhető, lebontható formában 
tárolásukra nagy szükség van egy várható globális szintű utódfejlődési folyamathoz. Ne 
felejtsük, hogy az anya, a magzati kifejlődés idején a legfontosabb, legfejlettebb részecskéit, a 
testét a lelkét és a tudását is átadja az utódjának, miközben ő jelentősen visszafejlődik. Az 
életnek legfontosabb, ezért felértékelt nyersanyagok, a tudás és az ismeret nagyobb részét 
hordozó komplex részecskék csak néhánymillió emberben oszlanak el, a többinek csak 
mennyiségi szinten maradás, katalizátori szerep jutott. Moetrius a saját fiatalabb gyermekein is 
észleli, hogy a belé szorult komplexitás, a gondolkodás koncentrálódása mennyire hiányzik az 
utódjaiból, hogy milyen eltérő tudati, értelmi szinten fejlődnek az egyébként egészséges, de a 
hagyományos értelemben jónak tartott szóra már nem igazán fogékony gyermekei. 
A szerző egy kicsit előresiet a gondolkodásban, és feltételezi, hogy az egyik bolygó, napi élőréteg 
fogamzása, nagy eséllyel együtt jár egy a mellette fejlődő másik napi réteg, bolygóréteg 
szaporodásával. Valószínű, hogy a belső bolygótestvérek, Pl. a Mars korábbi szaporodásakor 
fogamzott meg a Vénusz, amikor a Mars a nem túlságosan lekötött részecskéit és a légköre nagy részét 
átadta az utódjának, a külső-belső környezetének, a Földnek és a Vénusznak, amelynek a szülésekor, - 
ez hamarosan megtörténhet - a Földbolygó fogamzása, és a légkör – mint részecske kölcsön – a 
testvérbolygók, a szülői, környezeti rétegek felé visszaadása várható. A folyamatban a Mars 
visszanyerheti a légkörét és evolúciós szinten nagyon gyorsan a szerves életre alkalmassá válhat. A 
Vénusz, a szülésben nagy eséllyel elveszti a placentája egy részét, amelyből ajándékot kaphat a testvéri 
Földbolygó is. 
 
Térjünk vissza e nagyobb kitérők után, az egymástól időben eltolódóan mássá fejlődő, eltérő 
típusú szervezetek, a bipoláris szervezettség kialakulásához. 
Az egyik a melegfúziós, a felületén jobb életű, a belsejében azonban túl nagy változás sűrűségű,  az átlagos, 
egymással szimmetriában lévő rétegekben kellemesen kevert, alacsonyabb impulzus sűrűségű, a 
változás a megértéssel követhető, de túl gyorsan elmúló az átlagos állapot, és a szélsőséges 
időszakokban a kovalens típusú életváltozásra alkalmatlanná, nagyon hideggé, vagy nagyon 
meleggé válik.  A másik a hidegfúziós, a belsejébe beszívott hideg és gyorsan rendezetté váló 
részecskék miatt a felületén a környezet részecskéivel jobban keveredő, de a belsejében túl 
nagy és egyértelmű áramlási rendezettség, időirány fejlődött ki, ezért e rendezettséget rontó, 
vagy e dolgot megunó részecskékre vonatkoztatva őket a szervezetéből egy valószínűen fehér 
fényt adó melegponton a nem belevaló, ellenzéki részecskéket-részeket kiszóró. A hidegfúziós 
szervezetekből a centrális részen a melegfúziós társaknak átadott, a hidegfúziós környezetben 
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idegen, átnevelhetetlen részecskék a mennyei paradicsomba jutnak, a saját valódi egykori 
környezetükbe, amelyben azonban nagy eséllyel a múló idő és a kialakult közbeni változás 
miatt idegenként és újrakezdőként kezdenek. A másik oldalról, a melegfúziós szervezetekbe 
kerülő, és ott nem hasznosítható kártékonyabb, be nem illeszkedő, a szükséges rendezettséget 
felvenni nem képes hidegfúziós átképzett elit szervezetek is átadódnak a hidegfúziós 
társaknak, eltávolítódnak a melegfúziós környezetből, a beszívó központi tölcsérem az 
idegcsatornán, neutron csatornán át a hidegfúziós térrészbe juthatnak, tehát az elit viszonylag 
szabadon költözik, cserélődik, rájuk más szabályok, más korlátok, határfelületek, eltérő 
potenciálgátak vonatkoznak. A szervezetek között szabadabban átjáró komplex részecskék a 
tudati neutron területekhez tartoznak, amelyek kiemelt védettséget és támogatást kapnak a 
környezettől, ezért rendszeresen a legvédettebb térrészekben találhatók. E részecskék szerepe 
a múlt és a jelenbeli élet szervezése és irányítása. Van azonban egy ellenzéki, másképpen 
gondolkodó alternatív neuron állomány, amely nem a kiemelten védett felső neuron térrészbe, 
az agykéregbe ágyazva tevékenykedik, hanem a szervezet útvesztőit megjárva, az életváltozás 
valóságát megismerve a Tao útján fejlődik a mind nagyobb megértő képesség, a mind 
nagyobb komplexebb ismeret felé fejlődik. E szürke, nem látványos és nem gazdag a szervezet 
magas változássűrűségű térrészeit, a fejlődés és a megértés útját is végigjáró neuron állomány 
a védetlen izotróp valóságban fejlődik, amely reális ismeretekre tesz szert a szervezetben és a 
közben a környezetben is változó valóságról, azaz nagyobb komplexitást, eredő ismeretet, 
összefüggés ismeretet szerez, amelynek a dolga nem a jelen megóvása, hanem a 
megváltoztatása, és jobb, élhetőbb jövővé való fejlesztése. E részecskék csak akkor jutnak 
fontos életszerephez, valódi lehetőségekhez, amikor a szaporodás folyamata elkezdődik, mert 
valószínűen ők azok a katalizátorok, akik a jövőben szükséges ismeretekhez a változást és a 
környezet is előkészítik. Ezek az idősebb és komplex részecskék azonban csak hírnökök, 
üzenetvivők, a jó és a rossz irányt, a fejlődés lehetőségét másoknak megmutatók, aki 
mindaddig külön fejlődnek, eltérő tapasztalatokra tesznek szert, amíg egy közös életutazási 
lehetőséghez nem jutnak. A más szervezetek megtermékenyítői nem lehetnek próféták, az őket 
az esendő mivoltukban is ismerő saját hazájukban, ahhoz, hogy a figyelmet magukra vonó 
információt és fényhordozók, útmutatók lehessenek, előbb, mint Jézusnak, Mózesnek, 
idegenbe kell menniük, világot kell látniuk, viszonyítási lehetőségeket kell megismerniük, 
hogy alappal hirdethessék, hogy lehet másképpen is élni. Csak komplex tudásismerettel, 
megértéssel felvértezve, a kicsiben megoldott saját jó példával lehet valaki megfelelő, hiteles 
erkölcsi, információs vezető.  
 

Ha meg akarod változtatni a világot, előbb magadban és a közvetlen környezetedben kell rendet 
tenni, a szükséges fejlődési stációkat, a rendrakásnál is be kell tartani!  Elődök nyomán Moetrius 
 
 
Még néhány gondolat a jobbra és a balra-forgóvá, melegfúzióssá vált életspirálokról: 
 

Az elődök, a jobbra és a balra áramló idősebb, életspirálokba, genetikai ágakba fejlődő 
szervezetek eddig is létrehoztak a szimmetriafelületen kiáramló, átlagos utódokat, de amíg 
ezek áramlási iránya csak középen beszívott és kifelé a centrifugális erővel terelt, addig az 
utód, az elődeinek megfelelő, vagy annál nagyobb bonyolultság eléréséhez nem tudott 
szimmetriában maradni. A hidegfúziós szervezetek magukban túl korán bepörgővé, a 
melegfúziósok túl korán kitágulóvá váltak. Amikor azonban a sikeres párokba szerveződést 
követően a nagyobb és időben tartósabb, változatosabb szimmetriába fejlődő elődök 
párkapcsolati következményeként, az átlagos, és jobbra forgó, egymással ellenkező fejlődési 
irányú utódok mellett megjelentek, a kettő előd mintájára később hasonló, analóg párokba 
szerveződő utódok is már megfelelő szimmetriába tudta hozni egymást. Ezzel megnyílt az út a 
nagyobb isteni bonyolultság továbbfejlődése, a megmaradás időben és térben kiterjesztése 
felé. 
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A társulás, a párokba kapcsolódás következményei: 
A tartósabb, de időben változó szimmetria sikeresebb megoldásnak bizonyult, mint a korábbi, 
csak hidegfúziós Ádám-féle megoldás. Az életre alkalmas időszak megnyúlt, a bonyolultság 
egyre nagyobb fokra fejlődhetett, és az élet újra rátalált az isteni értelemhez egyre közelebb 
kerülés szűkréteget, szimmetria felületet képező ösvényére. A párokba kapcsolódás a 
szervezettség alapja, amely tovább növelve, bonyolódva jut el a sikeres életpiramisok, a 
közösségeknek előnyt adó szervezettség kifejlődéséig. 
Ha az élet rátalál az istenhez vezető útra, a szimmetria útjára, szinte megszállottan keresi 
tovább a lehetőségeket, az élet jobbá és változatosabbá, érdekesebbé tétele, a megnyújtás, a 
halhatatlanság elérésének a lehetősége érdekében. A változatos és párkapcsolatokban egymást 
idegenebb, másban fejlettebb, eltérő állománnyal rendszeresen megfertőző élet azonban növeli 
a halandóságot, gyorsítja a véget, és bár a közös értelem és az együttműködő képesség 
fejlődik, de az egészhez képest nagyon kicsi energiaszint felé fejlődő egyének ezzel éppen 
ellenkező irányba fejlődtek. Az életszerveződésnek van egy nagyon fontos törvénye, hogy a 
halhatatlanság, az igazi komplexitás, az egyedek szintjén nem, csak a közösség 
együttműködése esetén és együtt érhető el. Az egyedek egymással valamilyen fokon 
együttműködő közössége, mint az egyedeknél hatékonyabb szervezetek nem halhatatlanok, a 
szervezettség sérülékeny, gyarló, könnyen bűnbe eső, esendő. A közös hatékonyság és a jobb 
eredő az együttműködésével még nem garantált, a kellő szervezettség és átlátás, megértés 
nélkül bármikor az egyedek hatékonysága alá csökkenhet. Ez az, ami miatt a szervezettség 
könnyen elhalhat, széteshet, ami miatt, ha elégtelen hatásfokúvá válik, változnia kell. A 
szervezettségbe társulás csak akkor előny bármilyen szervezetnek, egyedeknek, ha abból olyan 
a résztvevőkre visszaosztható közös előny, éppen szükséges többlethatás származik, amelyre a 
résztvevőknek nemcsak szükséges van, hanem ezzel valamilyen előnyre tesznek szert 
másokhoz képest. Ha ez a közösségi előny, nem alakul ki, vagy és a társulás egyes tagjai nem 
kapnak vissza eleget, valamiben többletet az általuk a közös szervezetbe betett bármilyen más 
hatásban, védettségben stb., akkor a társulás és az együttműködés, a közös szervezettség 
fenntartásában érdektelenné válik. Ez az, amiért a szervezettség sérülékeny és halandó. Nem 
az egyedek, hanem a szervezettség tud elhalni. Ha a közös együttműködés előnye, a 
résztvevők visszakapott, tervezett haszna elmarad, a szervezetbe az értékeiket, a hatásaikat, a 
tartalékaikat vagy és a korábban megszerzett képességeiket beadók elvárása nem teljesül, 
kivonják az értékeiket, az élethiteleiket, és a forgóhatás nélkül az ezekre alapuló szervezettség 
azonnal elhal, szétesik, tarthatatlanná válik. Gondoljunk csak az első Görög városállam 
demokráciát létrehozó lázadására, Athén felemelkedésére. A kizsákmányolás, a visszaadott jó 
hatások hiánya az arisztokrácia elleni lázadáshoz vezetett, és újra megszületett az egymásba és 
az együttélésbe, a közös szervezettségbe, a jobb elosztásba, azaz az életpiramis jó működésébe 
vetet hit. A régi rend és szervezettség azonnal elhalt a Spártaiak és csatlósaik vereségével, de 
megszületett egy új rend, a jobb elosztással rendelkező Demokrácia. Az utoljára elhaló, még 
megmaradt reményből ismét megszületett a jobb szervezésbe, a jobb és egyenlőbb elosztásba, 
az érdemes együttműködésbe, az együttműködő közösségbe vetett hit. Ha azonban a remény 
hiába való, ha a már rosszul elosztó, vagy egyeseket, sokakat, többeket túlságosan kihasználó 
szervezettségbe többet kell betenni, és a meg nem születő eredményből, az 
eredménytelenségből nem lehet kivenni, akkor a szervezett együttélés értelmét veszti, és a 
létrehozó isteni részek az első lehetőségnél, a rossz működés közös felismerésénél fellázadnak. 
A szervezettségek végét, a rend és az együttáramlás hasznának a hiánya, a jó és a 
teherviseléssel arányos elosztás hiánya hozza létre.  
Amikor újra és újra felismerésre kerül kevesek sokakat kizsákmányoló, becsapó illegitimmé váló 
magatartása, a közösség által létrehozott javaknak a jogosulatlan osztogatása, fosztogatása, harácsolása, 
azaz a kijelölt felkért képviselőkre rábízott dolgoknak, jószágoknak nem a rábízó célja szerinti 
megoldása, aránytalan, a céltól eltérő elosztása, az isteni közösség akarata ellen vétőknek mennie, és a 
vétségéért bűnhődnie kell. A Magyar MÁV, a BKV, az Állami vállalatokban felhalmozódott egyéni 



 

 

30

30

értékek, hatások jogosulatlan túlosztogatása, a felruházott hatáskör túllépésnek, a közösség javaival 
való visszaélésnek tekinthető, amelyre az osztogatóknak nincs legitim felhatalmazása. A közvagyon, a 
beadók és utódaik által létrehozott értékek, hatások keveseknek és érdemteleneknek felé továbbadása a 
megbízóknak nem állt szándékában, és a jogok gyakorlására felkért megbízottaknak erre nincs, és 
sohasem lehet legitimitása. 
 
A szervezetek osztódása, feleződése és a szaporodás: 
 
Mint tudjuk, az életszerűen változó szervezeteknél sokféle eltérő folyamat alakulhat ki a közös 
szervezetben lévő, már túl nagy és kezelhetetlen, vagy a szükségestől másfelé áramlani 
igyekvő tömeg megosztására, a szervezettség, az életáramlás rendezettségének a fenntartása 
érdekében. 
Amikor egy szervezetben már túl sok, és túl sokfelé áramlik a tömeg, az egymással ellentétes 
irányban áramlani akarókat, az ellentétes áramlási, tudati rendezettségbe kerülőket el kell 
egymástól választani, szigetelni annak érdekében, hogy egyik szélsőséges, egymásnak 
antiszervezet se kerüljön végzetes belső konfliktusba a saját fiatalságával, az ellenzékével. 
Bármilyen méretű és tömegszámú egy szervezet, idővel mindenképpen felszaporodnak benne 
az eltérő áramlási rendezettségű utódok, és ezek előbb – utóbb kitöltik a rendelkezésre álló 
életteret, a közös térrészben rendelkezésre álló életpályákat. Az élet már régóta ismeri a 
megoldást ezen áfiumra, és megtanulta, hogy amikor egy élőréteg, kellő szimmetriában 
változó élettér túlnépesedik, túlságosan is kitöltődik, akkor a kisebb változássűrűségre és 
nagyobb térre vágyókat, külsőbb, nagyobb felületű, nagyobb térfogatú, több eltérő életirány 
felé fejlődést engedő külső rétegekbe ereszti. Amikor az atomi energiaszintű, tömegszámú 
szerveződéseknek, szűkké válik a közös élettér, az atomi mag térsége, a fejlettebb életcentrum, 
a fokozottan védett protoni védett térrész körül egy új, külsőbb elektronpálya fejlődik ki, és a 
szervezetből a külső határfelületre, a ,,végekre,, kikerülnek az egymást kiállni nem képes, 
egymásnak ellenhatású antiszervezetek, a szélsőségek. Miközben a maguknak nagyobb 
térrészt, és kisebb változássűrűségű életteret követelők e fontos megbízatást megkapva 
kikerülnek az általuk már bomlasztott közösségekből, felfelé buktatva más fontos beosztást 
kapnak, a környezetben általuk, és a követőik által megindított, fenntartott életáramlással, a 
szervezett korábbi tércentrum védelme, árnyékoltsága tovább növekszik. A belső térsűrűség és 
az életnyomás egy kicsit csökken, de az atomi szervezet kialakult városképe lényegesen nem 
változik. Az eltávozók helyét rövid idő alatt elfoglalják a bent gyorsabban szaporodó utódok, 
és az elhagyott ionos építmények gyorsabban változó élettel töltődnek. A környezetbe ki 
települt élet változás sűrűsége nő, a kitelepülők egyre jobban összekeverednek az addig ott 
élőkkel, és az atomi térrész városmagja körül egy, vagy ellenszimmetriában több új 
lakónegyed nő ki látszólag a semmiből. Ha a belső ellenzék egyik szélsőséges csoportját a 
centrumtól északra telepítik ki, adnak lehetőséget, egy új önálló település-negyed, munkahely 
szervezett térrész kialakítására, akkor a nekik ellenzéki csoportoknak nagyobb eséllyel a 
városcentrum másik, déli irányában adnak másképpen élni, gondolkodni lehetőséget. Idővel a 
két eltérő polárissá vált településrész újból körbeépül, és a semleges áttelepülőkkel apoláris 
tulajdonságot, és ismét körkörös szimmetriát vesz fel. Ilyenkor a fiatal atomnyi településen az 
első elektronpályára kerülő, egymáshoz képest közel 180 fokkal, azaz egy fél életkörrel eltolva 
keringő, fejlődő szervezeteket a központban változó fejlettebb, melegfúziós tömeg és 
részecskéik eltakarják egymástól, amely miatt mindegyik elektron jellegű, kitelepült, 
megbízott szervezet abban a korlátolt tudati állapotba kerül, hogy a proton szervezetben 
változó melegfúziós közösség részére csak ő a fontos, most őt fejlesztik. A keringő, 
(ellensúlyozó) társáról sokszor mit sem tudó, legfeljebb csak utólag értesülő másik elektronba, 
település negyedbe, másik termelő, szolgáltató üzembe szerveződő közösség mindig a proton, 
a szervezet központi térrész ellenkező oldalán kering, és ezzel megtarthatja a békés és stabil 
együttfejlődő állapotot. Ismerjük, hogy idővel az óvárosok ellenkező oldalán épülő fiatal, új 
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városnegyedek hamarosan önálló életre kelnek, és ha minden jó hatás betelepül ezen új 
részekre is, az idősebbek már ok nélkül nem nagyon utaznak át a településük másik felén 
fejlődő térrészekbe. Csak a fiatalok azok, akik párt, munkát vagy egyéb, a saját élettérrészükön 
meg nem talált dolgokat keresve, át-átlátogatnak az ott megnyílt új diszkókba, és ezzel 
nemcsak keresik a másféle neműek új társaságait, hanem gerjesztik az ott élőket. Idővel, a régi 
városcentrumon, az óvároson kívül ők lesznek az új összekötő kapcsok a két eltérően fejlődő, 
eltérő beszállítói körzettel kapcsolatot egyre kevésbé tartó két városnegyed között. Az egy 
elektron pályával, egy körúttal és kisebb sűrűségű ellátó környezettel rendelkező 
Hidrogénatom nagyon stabil, nagy azonosságú szervezet, amely nem véletlenül képezi az 
általunk ismert hidegfúziós, még nem túl nagy egyedsűrűségű azonosság háromnegyed 
arányát. A tér fejlődése valószínűen analóg a mi fejlődésünkkel, és a nagyobban hasonlóan 
fejlődő élet gyorsan átveszi a jó minta megoldását. Míg korábban a településeket összekötő 
utak átmentek minden településen, mert a fejlődő időben a kapcsolat építése volt a fontos. 
Később, amikor az élet felismerte ennek a településeket is túlterhelő következményeit, az utak 
már a településrészek körül a forgalmat elvezetően, érintőlegesen, és körforgalmi 
csomópontokkal épültek meg. A szervezettebb térrészek, a lakónegyedek és a foglalkoztató 
negyedek hasonló, analóg módon fejlődtek, és a beszállítói környezetek később már nem a 
belvárosba, azon keresztül kasul átáramolva, hanem szervezett körutakra és körjáratokra 
kerültek. A hidegfúziós szervezet egy hűséges, de kellően nagy azonosságú protonból 
(óvárosból), és egy stabil férfias, hidegfúziós ellátó, ritkábban lakott környezetből, elektronból 
áll, amelyek valószínűen közeli rokonok. Ha a településként nézzük e két látszólag külön álló, 
külön fejlődőnek és eltérőnek látszó térrészt, azok, - miként a tyúk és a tojás - csak együtt és 
egyszerre fejlődhettek ki, egymáshoz képest, nagyobb sűrűségű fogyasztó, és kisebb 
egyedsűrűségű, ellátó környezetre. Az ilyen kapcsolatban az azonosság aránya az életidő során 
megtartott, az esetleg egymással cserélődő párok, elektronok szintén egymás testvérei, közeli 
rokonai, ezért a család, a település szerkezetben eltérővé vált térrész utódjainak az azonossága 
nem nagyon változó. Az élet egyenletesen fejlődő környezeteiben nem túl nagy a cserélődés, 
az idegen beáramlás és az ott élők között a megtapadás. A térben jól eloszló, a valódi tágas 
teret kitöltő szervezetek azonossága nagyon magas, csak kicsit változó. Valószínűen ez jelenik 
meg a Hidrogénatomként ismert szervezettség, település negyed, vagy azonosság negyed 
mutatójában. Valószínűen kb. ilyen idegenarány lehetséges az Európainál sokkal kevesebb 
idegen genetikai állományt beengedő mohamedán, és az egyenletesen élő vidéki 
közösségekben. A távoli idegenek, a valóban eltérő genetikai másság beépülése minimális. 
Nem véletlen, hogy a hidrogén atom tömege 1,008. Ez a szám nem a tömeg lokális 
sűrűségére, hanem az azonosság értékére utal. Az Univerzumban megismert arányuk 
nagyon magas, 75,4% . A még erkölcsös proton, (a még nem túlnépesedett vidéki település 
szerkezet) ilyenkor monogám, csak egy részecskefelhővel (ellátó környezettel) rendelkezik, és 
valószínűen sikeresen sokáig elkerüli a másokkal való ütközés, a szaporodás, a túlnépesedés 
lehetőségét. A nagyobb azonosságú Hidrogén szervezettség még eltérő állapotban kevésbé 
differenciált, az elődök és az utódok genetikai vonala, fejlődése egyirányú, szinte végtelen időt 
ad az utódoknak az előd állapotokat elérő, de lényegesen meg nem haladó szervezettség 
reprodukálásra. Akár azt is mondhatnánk, hogy a Hidrogén energiaszintű családok nagyon 
szegények, monogámok, és bár gyorsan szaporodnak, de nem nagyon keverednek másokkal. A 
megismert életrendszer alapján, ezen az energiaszinten élő részecskék túl szegények ahhoz, 
hogy tömeges utazáson élet és tapasztalatcserén vegyenek részt, ezek a vidéki szervezetek, 
családok csak akkor mozdulnak ki a megszokott környezetükből, ha külső erő, kapott energia 
hatására erre kényszerülnek. Ha azonban elkezdődik a térben a települések, (a szervezett 
életterek) keveredése, és egyre több idegen épül be a már meglévő települések közösségeibe, 
ott menthetetlenül megnő az ellentét. A normális megoldásban, az egymást ki nem állókat, az 
eltérő genetikai állományúakat az óváros másik végeibe telepítik, vagyis egy falú egyik vége, 
a város felé épülnek a gazdagabbak házai és telepei, akkor szinte biztos, hogy a szegényedők a 
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közösség másik vége, a szabadabb térrész felé lévő, kevésbé közművesített, elmaradottabb, 
olcsóbb térrész felé fognak szaporodni, terjeszkedni. Viszont nem lehet több a gazdagság 
irányába szaporodók száma és aránya, a visszafejlődő, elszegényedők számánál és arányánál, 
mert csak annyival nőhet a többel rendelkezők száma, amennyivel nő a kevesebbel rendelkező 
visszafejlődők száma, aránya. Ez azonban más sokféle eltérő egyedi leosztás mellett, a kisebb 
vagyonnal, kevesebb vesztenivalóval rendelkezők könnyebb áramlása, elvándorlása, 
migrációja miatt, idővel melegfúzióssá teszi, a visszafejlődők által elhagyott, és ezzel a 
gazdagabb állapot eredő felé fejlődő környezeteket. 
 

A két elektronnal rendelkező, nagyobb genetikai eltéréssel rendelkező Hélium atomi szervezet 
nagyon stabil, amellyel analóg a molekuláris szinten szintén nagyon stabil H2O, vagy és a 
nehézvíz a D2O-zel. A differenciálódás magasabb fokára jutott Héliumi genetikájú szervezet, 
település szerkezetnek már kétpoláris, ebben a szerkezetben az óváros, a településcentrum 
túlnépesedése, a gazdagabbak és az idősebbek lehetősége maradt. Mivel az egyre rosszabbul 
ellátható térrészből a fiatalok kiköltöznek, a tér differenciálódása hármas szerkezetet vesz fel. 
Miközben a protonban, a szervezeti központban maradnak a védendők, az öregek és a centrális 
intézmények, az óvodák, az iskolák, a munkahelyek többsége, addig a fiatalabb, kitelepülőknél 
már kifejlődik az ellentét. Míg a jobb módúak utódai a közművesített, fejlettebb, jobb levegőjű 
városrészbe, esetleg a napfényesebb hegyoldalba, vagy a fejlettebb közeli városba vezető 
főutak mellett építenek, települnek, addig az elszegényedők, a visszafejlődők a mélyebben 
fekvő, olcsóbb, vizenyősebb, vagy éppen a kevésbé keresettség miatt értéktelenebb távolabbi 
részeken települnek le. A poláris településszerkezet a differenciálódás fokozottabb, de az élet 
által még jól elviselt állapotát mutatja. Nem véletlen a Hélium analóg település szerkezet közel 
negyednyi élet által kedvelt, megtűrt aránya. Valószínűen ennyi lehet az élet fogyasztásának 
az ideális idegen aránya. Ha nagyobb az idő alatt beépülő másság és az idegenség, akkor az 
élet fejlődése túlgyorsul, ha pedig ennél kisebb, akkor nagyon lelassul, alig változó unalmassá 
és elégtelenné, túl konzervatívvá válik. 
A Hélium már kétutódos szervezet, amelynek egymástól némileg elszigetelve fejlődő 
társkapcsolata, (vagy utódja) van, azonban feltételezhető, hogy az Univerzumunk 23,1%-át, a 
hidrogénatomok közel 1/3-át kitevő Hélium állapot, már bűnbeesésre utal, amely már 
melegfúziósabb irányban fejlettebb, differenciáltabb, mint a hidrogén, de értelemszerűen, a 
véges tömegben ennél nagyobb arányban nem lehet több belőle. Ha nagyobb arányban 
differenciálódik az élet, - miként azt a sokkal ritkább más eredőjű állapotaiban megteszi – 
akkor a centrálisabban eltartottak tömegének a növekedése, az eltartók arányának a hasonló, 
analóg növekedését igényli. Ez az arány, az élet eltartóképessége kötött. Bármilyen egyedi, 
eltérő arány kialakulhat, azonban az életpiramis arányai, az élet alapjának a teherviselő arányai 
végességük miatt nem terhelhetők. Ha az élet szervezettsége vét a teherelosztás szabályai 
ellen, és ez a teher túl nagyra nő, az eltartották számát, arányát az élet azonnal csökkenti. Ha 
sok a kiskirály, akkor a központi hatalom, a királyi intézmény megtartásának az ára a sok 
kiskirály lefejezése,, mert a tömeg eltartóképessége véges. Csak ez a levehető energia többlet, 
amely egyenlően, vagy és egyenlőtlenül is elosztható. De vagy kevesek viselik, elfogadott 
királyként, működő életpiramisként az élet napfényes oldalát, és sokan adják az árát, vagy ha a 
kiskirályok, az ingyenélők aránya nagyon magassá válik, akkor már nem jut a királynak, a 
központi szervezettségnek, a központból visszaosztás, a fejlesztés és a szegények támogatási 
lehetőségének. Ilyenkor a szegények száma túlnő egy határon, arányon, és a környezet ettől 
egyre gyorsabban lepusztulóvá válik. A jelen terében az egymás melletti, eltérő fejlődési 
állapotban lévő rétegek sem növelhetők tetszés szerint, ha nagyon sok az elmaradott, a 
lemaradt állapotban fejlődők lokális aránya, akkor a helyi eredő is elmaradottabbá válik, tehát 
az együttfejlődés követelményei a térben el nem választott, lokálisan átjárható térrészek között 
nem tűr meg túl nagy időbeni eltolódást, túl nagy életállapotbeli másságot. Ha az erkölcsös és 
istenfélő, nagyobb azonosságú Hidrogén a természetes atomi állapot energiaszintjén, 
bonyolultságán, több mint háromnegyedét képviseli az ezen a szinten lehetséges szervezeti 
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állapotoknak, a nála csalfább Héliumra csak a maradék negyed rész, vagy ennél kevesebb 
juthat. Ha azonban figyelembe vesszük a maradék elfajzott elemek még csalfább, többszöri 
bűnbeesési lehetőségét, akkor a maradék (mindkét értelemben) más állapotú, náluk 
melegfúziósabb irányba fejlett, többgenerációs, tehát gyorsabban szaporodó, másban fejlettebb 
elemi állapotok lehetőségére már csak 1,5 % részarány maradt.  
 
Tehát annak érdekében, hogy ne szaladjon meg ismét a fúzió, az élet öngerjesztő szaporodása, 
az egyidejűleg szaporodó, melegfúziós, tehát differenciáltabb, gazdagabb más állapotban csak 
1,5% részarány maradhat. Ezen ,,gazdag,, arány lehet egyben, vagy hasonló arányos piramis 
rendszerben egymáshoz képest, de az alsóbb rétegek véges eltartóképessége miatt nem lehet 
egyidejűleg több, az eltartóira nagyobb terhet eredményező. Az élet látszatra elit, gazdag, 
fejlett állománya csak a jövő lehetséges, szükséges irányát kijelölő, célt adó reprezentatív 
minta, amelyre az életértelem folyamatos megtartása érdekében szükség van. A lásd, hogy 
mivé fejlődhetsz, a lásd, hogy gazdaggá is válhatsz állapot azonban nem lehet egyszerre 
mindenki lehetősége, csak az egészet együtt kitevő részek, egyenként és együtt, ritkán átélhető 
lehetősége. Amikor fordul a sors kereke, és a mindenáron meggazdagodni, vagy és fejlődni 
vágyók végre elérik az általuk áhított állapotot, akkor észlelhetik csak, hogy az élet e fényes 
oldala sem fenékig tejfel, hogy a nagyok reprezentatív, kötelességeket tartani szükséges minden 
értelemben képmutató élete, bár az élet napsütéses oldalán zajlik, de a boldogságérzetet sokkal 
kevésbé ismeri, mint az ilyenről nem tudó, de a hétköznapjait is boldogan leélő élet. 
 
Ha az atomi szint alá tekinthetnénk, akkor valószínűen a nanoszintek környékén még nagyobb 
szabálytartást észlelnénk. Az itt változó isteni részecskék, a kezdeti állapotok környékén még 
nagyon gondatlanok, magas szabadságfokúak, csak az idősebb, már differenciált generációk a 
szabálytartók, engedelmesek, akik már a leheletnek és a gondolatnak is engedelmeskednek. 
 
 
Az agresszív és differenciált Oxigén állapot: 
Az Univerzum harmadik leggyakoribb eleme az atomi szinten az agresszív, már két kötési 
lehetőséggel is rendelkező, de a belsejében már kiüresedő állapotban változó csalfább Oxigén, 
amely egyidejűleg az első elektronpályáján, az életterében, a külső élőrétegében hozzá képest 
két hidegfúziós, eltérő irányba fejlődő, egymásnak már antihatású, ellenkező irányba áramló 
Hidrogén atomot (szeretőt), vagy és két eltérő apától származó utódot képes megtartani. Ezzel 
analóg az első Évának tekinthető Hélium, amely szintén két egymásnak antihatású, ellentétes 
irányba áramló elektront tud a holdudvarában, a vonzáskörzetében megtartani. Az oxigén 
település szerkezeti állapot a két legyet üt egy csapásra, a két irányba fejleszt egyidejűleg 
következményt viseli. Az oxigén állapotban elszegényedő, belülről kiürülő óvárosban már 
csak a fokozottan védettek élnek, a település két fő beszállítóra támaszkodva már kétpólusúan 
fejlődik. A két domináns beszállító között túlfogyasztóvá váló szervezet, az alternatív 
kínálattal nagyon lenyomhatja a beszállítók árait, de ettől nemcsak olcsóbbá válik benne az 
élet, hanem a fogyasztása is megnő. Ez növeli a differenciáltságát, amitől a fejlettebb központi 
szervezet energiában kiüresedik, de sokféleségben feltelik, miközben a környezete a 
centrumból kiáramló energia minőségben feltelik, de a beszállított áru és termék minőségben 
eltérőbbé, üresebbé válik. A következményben a túlfogyasztóvá váló, gazdaságosan már nem 
fenntartható városias szervezet gyorsabban elöregszik, elszemetelődik, lakhatatlanabbá válik, 
miközben ilyenkor a beszállítói környezet sikeresebben fejlődik. Az élet egyre kijjebb települ 
a mind lakhatóbb, élhetőbb környezetbe, miközben az elöregedett belvárosokba 
visszatelepülnek a hulladékokon egyre inkább megélni képes igénytelenebb környezetlakók. 
Az agresszív, a továbbfejlődésre vágyó és túl gyorsan fejlődő, ezért túlfogyasztóvá váló 
Oxigén állapot tehát korábbi elégést, kiégést, szétterjeszkedést hoz létre. Miközben a régi 
centrálisabb életterek elöregedve kiüresednek, a környezetük fejlődése felgyorsul, és a befelé 
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is újra terjeszkedő élethullámuk hamarosan összeérve újratorlódik a tovább már egymástól a 
régi településközpont irányába fejlődni már nem képes szervezettség. Ilyenkor a közös tér 
szimmetriába kerülve, már nem viseli el az elöregedett, régi, már korszerűtlen városközpontot, 
hanem regenerálva felújítja, a kornak megfelelőre fejleszti. 
 
Valószínű, hogy ezen energiaszint alatt, már jóval a genetikai vonalunk azonossági vonalának 
a kifejlődése előtt, nanoszinten, a lehetséges kémiai vegyi reakciók, a lehetséges 
párkapcsolatok már mind kifejlődtek, de még inkább hihető a fordított irány, az elporlódás felé 
haladó fejlődés miatt, hogy az átlagos állapotokon változó életanyag előbb szerzi meg, és 
hozza létre a sokkal differenciáltabb állapot lehetőségeket, a nanoszint felé fejlődést. Mivel 
azonban az életváltozás, egyidejűleg és nagyon sok, egymástól az időben, fejlettségben, 
tömegben, állapoti eredőben eltolt szervezettségben egyidejűleg is fejlődik, ez esetben 
lehetséges, hogy ez az arány, viszonylag nagy pontossággal az evolúciós változásban 
megtartandó. Ha ezen arányok valahol szerencsétlenül eltolódnak valamerre, az élet 
gyorsabban változik, hogy elérhesse a mindenhatóbb, sokféleségében teljesebb, életpiramisba 
épülő szervezetten megtartható állapotot. 
 
Az élet csak akkor lép tovább, nagyobb együtt élő tömegszám és a globalizáció felé, ha az 
arányokat megtartó variációs lehetőségek az első, belső, kisebb evolúciós körben már 
majdnem mind kimerültek. Ezt követően azonban egyre nagyobb térbeli, megosztottabb és 
többfélébb, eltérőbb, differenciáltabb állapot vesz fel, és csak a belső elektronpályák 
telítődése, majd a lokális élet tarthatatlansága után nyit újabb és nagyobb, távolabbi, az időben 
és a fejlettségi állapotában a centrális részekhez képest sokkal eltoltabb elektronpályát, 
külsőbb élőréteget. Ez esetben az elektronpályák száma az elporladt, de még együttfejlődő, de 
a fejlettségben egymástól eltolt, lemaradt szerveződési állapot lehetőségét jelenti. Minél több 
elektronpálya, (határfelület) elektronhéj fejlődik ki egy melegfúzióssá, a környezeténél 
fejlettebbé differenciálódó szervezet körül, annál nagyobb a fejlődésben lemaradt rokonok, és 
az utódok elhelyezési lehetősége, de ez egyben növeli a központi térrész védettségét, 
árnyékoltságát, de a differenciáltságát is.  
 
A centralizáció irányú fejlődésben, a differenciálódás második elektronpályáján már akár 
nyolc lemaradt, másra szakosodó, részképességek felé fejlődő utód helyezhető el. A 
periódusos rendszer második periódusában lényegében ez a fejlettség éri el a mind 
nagyobbnak látszó, de valójában tán csak egyre differenciáltabb, résztudással, részképességgel 
rendelkező, egymástól eltérővé váló állapotot. Az atomi energiaszint analógiáját ismertető 
harmadik periódusban már három az elektronhéjak, és a körülötte lévő környezettel már négy 
az együttfejlődő, de eltérő energiaszintű, és egymástól más irányba szakosodó rétegek száma. 
A szakosodó rétegek másféle eredőjű szegmensei azonban együtt valószínűen a teljesség 
valamely külsőbb szintű, más komplexitását képviselik. E rétegek részecskéi már 
differenciáltabbak, kisebb azonosságúak egymáshoz, és a központi szervezetben élőkhöz 
képest. A rétegekben eltérő irányok felé fejlődők, a szakosodók tudását mindig kell, hogy 
közös eredőbe szervezze a centralizált rendszerek kellően komplex vezetősége. A tudat és 
érzésközpontokban, a kulcspozíciókban olyan összetett, sokoldalú komplexebb részecskéknek 
kell változni, akik megfelelően képesek összehangolni az eltérő tudásúak és az eltérő érzésűek 
hatásait, képességeit, akik közös eredőben tudják tartani az együttváltozó, a jó és a rossz 
hatásokat egymás és a területen még jól elosztó közösségeket. 
 
A negyedik periódusban tovább növekszik a szakosodás lehetősége, a bonyolultság száma, 
amelynél megnyílnak a negyedik külső élőréteg lehetőségei, és miközben az élőrétegek 
szervezetei viszonylag még nagy azonosságúak egymással, még tudják tartani a kapcsolatot az 
isteni környezettel, a belső centrális térrészben a hozzájuk képest nagyon mássá vált, 
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melegfúziósabbá vált központi tömeg már nagyon fejlett a tömeg megkötésben, és a mind 
nagyobb energia elvonásban. A környezettől mind elszigeteltebbé váló, egyre nehezebben 
ellátható, a keletkezett káros anyagokat mind nehezebben és mind körülményesebben 
kijuttató, ártalmatlanító centrális szervezettség fenntartása egyre nehezebb, egyre több energiát 
von el a környezet sikeres fejlődésétől. Ez az, amiért idővel az utódok, megtagadják az 
eredetet, a létrehozóhoz tartozást, mert felismerik, hogy az őket a fejlődésben visszatartó, már 
terhet jelentő alapítók nélkül sokkal gyorsabban fejlődhetnek. Az egyszerűsítő és a 
hagyományokkal szakító utódok csak sokkal később fogják megérteni, hogy a fejlődés nem 
cél, hanem eszköz, az élet jó szinten megmaradásának, az együttfejlődésnek az eszköze. Ha az 
utód megtagadja, és már nem támogatja az elődjét, amikor már ő az erőseb, a domináns, akkor az előd 
mind nagyobb teherré válik, de az ellátatlansága esetén gyorsítottan elöregszik, és a lepusztuló előd, - 
mint időben változó környezet irányító, átalakító szervezet, viszonylag gyorsan lakhatatlanná, vagy és 
élhetetlenné teszi a tőle leváló utódainak az életterét. Elmaradnak a környezet életet segítő, a 
megmaradást szolgáló kicsi jó hatások, az elöregedő, igénytelenné váló elődi részekben a szükséges 
gerjesztéseket, kihívásokat nem találó, a megbecsülést nem tanuló később felnövő fiatalok, a fejlettebb 
környezetben élik ki, lakják le, pusztítják le az általuk meglátogatott településrészekben épített, de a 
részvétel, a létrehozói élményszerzés megtagadása miatt nem sokra becsült, értékelt létesítményeit. 
 
A differenciálódó élettér a harmadik élőréteg megnyitásával, az együttváltozásra alkalmas tér 
nagyobbá és differenciáltabbá válásával a második rétegben még csak nyolc, + a belső proton 
és egymástól eltérő állapot, a negyedikben már 18+ 1 a lehetséges, egymástól eltérő eredőjű 
állapotok száma. Az ötödik élőréteg belépésével már a 32 eltérő eredő tulajdonságú 
egyedszámot is meghaladhatja a bonyolultság az atomi energiaszinten. Képzeljük el, hogy ez 
már milyen nagy bonyolultságot képez a nanoszinteken.  
 
Most ugorjunk egyet a gondolattal, és képzeljük hozzá a periódusos rendszer sokkal 
magasabb, több ezer vagy akár sok milliárd eltérő állapotlehetőségeinek a kifejlődését a 
molekuláris és a sejt periódusokban. A felfelé növekvő tömegszámnak, a közös szervezetbe 
épülésnek, a mássá, differenciáltabbá válás lehetőségének nincs felső határa, csak arra kell 
figyelni, hogy az egyre több egymásra rakódó élőrétegben, az egymásnak antihatású 
szervezeteket, egymástól kellően elválasztva, a tudata előtt eltakarva, elszigetelve lehetőleg 
szimmetrikusan, megfelelően elosztva kell elhelyezni. Ez az eltakarás hozta létre a valóságtól 
eltérő igaztalan hit, a becsapás és a tévedés, a fekete út, de egyben a boldog tudatlanság 
életállapot lehetőségét. Amiről nem tudok, az nem fáj, ami elszigetelt tőlem, és nem veszem 
észre, nem hat rám, nem bánt, az nem okoz zavart. Az egymás mellett lévők lehetnek egy 
kicsit mások, de ettől még sikeres együttműködést, és egymásra kölcsönható változást 
okozhatnak. Az első elektronpályával zárt külső határrétegben még csak 180 fok volt a 
másfelé fejlődők egymáshoz képesti térbeli eltolása, amelyek egy fél élethullámmal, fél 
generációs hullámmal még megfelelően követhették egymást, folytonosabbá téve a 
valóságunkat még sikeresen kapcsolódhattak egymáshoz. A köztes teret őket összekötő és 
egyben elszigetelő kisebb energiaszintű részecskék töltik ki. A második atomi elektronpályán, 
élőrétegben a 360 fokos lehetőség már nyolc egymástól jelentősebben eltérő egyed békés 
együttváltozását tette lehetővé, amelyeknek egy síkban keringés esetén átlagosan 45 fokos 
szögeltérésben, fejlődési eltolásban kellett változniuk egymáshoz képest. Ha két, vagy három 
szimmetriasíkra, élőrétegre, a szimmetria tengelyhez képest függőleges irányba is 
megosztódtak, akkor az egymáshoz képesti eltolódás szöge, időtávolsága, a másság lehetősége 
és az egyéni mozgástér akár egymáshoz képest 90 fokra, egymást nem zavaróra is 
növekedhetett. A harmadik élőrétegben, már akár 18, egymástól egy kicsit eltérő, már az 
energiaszintben és a hatóképességben is különböző, másra szakosodó, eltérő életritmussal 
szaporodó részecske tudott a sikeres együttváltozásban, a közös élettér teljes telítődése nélkül 
szervezettebb közösségben, eltérő élmények szerzése, átélése közben megélni. Ez közös 
szimmetriasík esetén egymástól csak húsz (élet) fokra elhelyezkedő, nagyon nagy azonosságú 
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részek, rokonok együttélését tette lehetővé, amelyben az ilyen közel lévők nemcsak a térben és 
az életáramlási eltolódásban, hanem a genetikai eredőben, a tulajdonságokban és az áramlási 
irányban is csak egy kicsit tértek el egymástól. Ez azt igényelte, hogy a harmadik rétegben 
élők már ne csak a közös szimmetriasíkon, hanem attól feljebb és lejjebb, egymástól eltérő de 
párhuzamos életszinten, azaz az egyenlítő mellett a térítők síkjában is új térállapot által is 
befolyásolt tulajdonságokat, pozíciókat vegyenek fel. A harmadik élőrétegben 2, 6 és 10, 
egymáshoz képest eltérő részecskét kellett egymástól megfelelően elválasztani, elszigetelni. 
Ez már rétegződés a rétegben, tehát a szakosodás és a kasztosodás újabb megnyilvánulási 
lehetősége nyitódtak. Ez akár öt különböző életsíkon tette lehetővé öt átlag háromfős család 
egyidejű, időben szinkron, de a térben és síkban eltolt együttélését. 
A harmadik elektronhéjon kívüli negyedik rétegben kifejlődött szervezetnek egyre tágasabb, 
és egyre kisebb azonosságú a tér, egyre több részirány, fejlődési, szakosodási lehetőség nyílik 
az egyéni célok és az egyéni életutak kifejlődésére, a másokétól eltérő fejlődési rend, 
életesemény sorrend kialakítására. Az élet csak akkor lép tovább globalizációba, nyit a 
nagyobb térrészbe új élőréteget, terjed ki radiális irányba a mind nagyobb másságú, de 
izotrópabb környezet felé, ha a belső lehetőségek, a közeli piacok már az adott, lehetséges 
minőséggel betelnek, ha az életélmények, a változatosság és a lehetőségek elosztása, az 
életáramlás bomlást okozó impulzusok felszaporodása, a belső rétegek túltelítődése miatt 
ellehetetlenül. Az élőréteg és az új határfelület (elektronpálya) bővülés a totális káosz, a 
túlszaporodás, a túltelítődés megelőzése érdekében történő változás.  
Ez történt az élőrétegünk Globalizációjában. Az élet ilyenkor életszínteret vált, részben 
megosztódik, és a jelenben még együtt, közös életsíkon, rétegben élő élet egy része, radiális 
irányban beljebb tolva, elrugaszkodva a legfejlettebbekről, az ilyen zsúfolt környezetben is 
megélni, eligazodni, a változásokat követni és megérteni képesebbekről, a dolgokat és a 
gyorsabb változást nem értők kifelé rugaszkodnak el a jelen, számukra és a megértők 
képességükhöz képest túl gyorsan fejlődő valóságától. A fejlettebb élettermékek mindig a 
kibocsátói környezetben maradhatnak, mert azok újdonsága, mássága, érdekessége és 
keresettsége az apró, a terméket mind teljesebbé, mind tökéletesebbé tevő, kiegészítő 
részletekkel teljesíthető. A régebbi változatok, a kevésbé korszerű megoldások azonban csak 
azon még magas hiánnyal rendelkező környezetekben tekinthetők újnak, amelyekben az adott 
minőség még hiánycikknek keresetnek számít. A telítettség azonban minden szinten 
bekövetkezik, és egy idő után a legfejlettebb élettermék is telítődve megunttá válik. Minden 
élettermék, változat, faj életében egyszer eljön az a pillanat, amikor a minőségével, vagy és az 
eredőjével telítetté váló környezetben már semmilyen tökéletesítéssel nem tehető keresetté, 
nem hozható újdonsággá. Egyszer a legtökéletesebb életterméknek, változatnak is lealkonyul 
az ideje, amikor a ráfordított többletek, a tökéletesítések költsége, befektetési igénye már 
sokkal nagyobb energiát, tudást, változtatási igényt emészt fel, mint amennyit a változtatás 
eredőjével a forgalomnövelés, élénkítés, vagy és a kiterjedési határok tágítása érdekében a 
lehetséges forgalomnöveléssel el lehet érni. Ezt az időpontot tekintjük a termékek fejlődési 
vonalán beálló szakadásnak, a folytonossági eredő megbomlásának. Ez az időbeli határvonal 
sohasem az egyik pillanatról a másikra jön el, sok előjel jelzi a térben és időben közeledtét, de 
a fejlesztők rend szerint nem veszik elég komolyan a piac telítettségéről kapott jelzéseket. 
Miközben a saját terjesztési vonalak telítődése még nem jelzi a reménytelenség nemsokára 
kialakuló állapotát, a termelést és a terítést végző, közvetítő szervezetek nem veszik kellő 
képen figyelembe, más alternatív, még nem megunt, vagy kellően fiatal analóg élettermékek 
terjedését és forrásait. Még nagyobb a baj akkor, amikor a versenytársakra koncentráló élet, 
nem veszi észre a piac realitásait, amelyben az éppen általa kizsákmányolt, learatott piac az 
anyagiakban és a vásárlási, felvételi lehetőségekben idő előtt kimerül. Nem szükségszerű, 
hogy a teljes telítődés és a meguntság állapota is kifejlődjék egy élettermékkel szemben, elég, 
ha a fokozott verseny miatt egyre több a termelésből és a közvetítésből kieső távolodik el a 
valódi megszerzési, birtoklási lehetőség realitásától, azaz ha a vásárlóerő, a fizetőképes 
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kereslet gyorsabban csökken, mint az összességében kibocsátott termékek piacra jutó eredője. 
Minden életterméknél, legyen az élet, technikai eszköz, dolog vagy szellemi, érzelmi termék, a 
lehető legfontosabb egyensúly, amelynek nem szabad bekövetkezni a keresettség és a telítődés 
egyensúlya. Ha a kereslet az eredőjében a fizetőképes, csereképes kínálat értéke alá csökken, 
és híre megy a telítődésnek, a piac ugrásszerűen telítetté válik, és a kereslet azonnal 
drasztikusan lecsökken. Már annak a tudata is, hogy valami a térbeli telítettség, az elöregedés, 
a leértékelődés, a túlkínálat, a csökkenő ár felé fejlődik, elég ahhoz, hogy a még vásárlást, 
igényt formálók elhalasszák, megvárják, vagy az igényrendben hátrább sorolják a termék 
megszerzésének a lehetőségét. Valamennyi ilyen hatás, fokozza a leértékelődést, csökkenti a 
keresettséget, növeli a piac krahját. Tehát a jó fejlesztés olyan sok modulból álló, egyedinek 
látszó, nagyon sok eltérő és egyediség érzetét keltő személyes igény teljesítése felé törekszik, 
amelyben minden termék kellően más, kellően új és korszerűbb a korábbiaknál, de a 
változtatások és a menet közbeni állandó korszerűsítések mindig fenntartják a keresletet, az 
eredőjében és az összességében sohasem teljesen telítődő rendszeresen korszerűsödő, 
periodikusan megújulni képes minőség iránt. A Bioszférában, a Földön kifejlődő élettermékek 
többsége már ilyen, és a forgalmazóknak valószínűen tartós koncessziós szerződésük van a 
piaci térség ellátására, az általuk termelt életváltozatok kizárólagos fejlesztési, forgalmazási 
ellátására. Ilyen tartós koncessziót adhatott egykor az Isteni szervezet a Dinoszaurusz 
élettermék minőséget létrehozó fejlesztőknek, amelyek évmilliókig sikeresen uralták és 
fenntartották e piacot, idegen konkurens élettermékek gyökeret verése, megerősödése nélkül. 
 
 
 
Az életbe szerveződés kulcsa: 
 

Az előző fejezetekben leírtak alapján megérthetővé vált az evolúció nemiségének, és a 
szerveződés alapjának, a családnak, az együttműködésnek, a szervezett rendszerekbe, egyre 
nagyobb tömegszámot foglalkoztatni, termelői, fogyasztói és életélményekkel ellátó 
életpiramisokba épülése, és ezen életpiramisnak a terünkben és időnkben, a már megismert 
genetikai változatainkban kialakulása. Bár most még nem tér ki a szerző arra a lényeges, de 
nehezen megérthető, szinte anyagtalan, elporlódott entitás, az értelem és a tudat hordozóktól 
elváló komplexitás kifejlődésének a megismertetésére, a részletekben történő tudatfejlődésben 
azonban mindig közelebb kerülünk a megértés kialakulásának, és az anyagtalan lélek 
megismerésének, megértésének az állapotához. A fejlődés a sok anyag és kevés értelem 
állapotából, lényegében a nagyon eltérő más értelem, a közös megértés hiányának az 
állapotából fejlődött a részletek mind pontosabb helyrekerülése, a mind teljesebb megértés, 
értelem kifejlődése felé. Később az anyag maga válik a rendezett értelemmé, és a tudás 
anyagtól nagyban függetlenedve, de teljesen sohasem elválva tőle a részismeretekből rendezett 
közös értelemmé, isteni állapotba fejlődik. Ez az állapot már eléggé komplex ahhoz, hogy az 
értelem gondolatával működtesse a térben kialakult és rendezetlenné vált, életváltozást, az 
örökkévalóságtól változó értelemnek és a helyi minőségek, rendszeresen más minőségekké, és 
más, helyi és globális értelemmé fejlődését. E változásban az isteni szervezet rendszeresen 
eltérő aspektusokból újra és újra átéli a tökéletesség kifejlődését, és az ehhez vezető rögös utak 
életemlék élményeit. 
 
A következő rész, a kis kitérők után ráépül a megszerzett más, sokaknak új ismeretekre. E 
részben a már kialakult nagyobb részecskeközösségek együttváltozása, együttáramlása során, 
az életre alkalmatlanná vált térségekből kiáramló túl nagy lendület megszelídítését, saját 
forgásba, tartós, és lokális pozícióban lelassított és szelídebbé tett életáramlását kívánja a 
szerző bemutatni. Az információs szakasz arról szól, hogy az életre alkalmatlanná váló, rossz, 
túl meleggé és túl nagy életnyomásúvá, túltermelővé fejlődő életterekből, szervezetekből 
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menekülő életnek a termelődésből, az után-gyártásból, az utón-pótlásból kialakuló lendülete, 
és e lendület megszelídítésével a centrális egyedi térrészhez lokalizálható energia 
koncentráció, az élet elosztása, elosztódása miként fejlődik ki. 
 
Kezdjük talán azzal, hogy már a múltban is kifejlődtek, tehát léteznek az életre addig alkalmas 
közös szerveződések, amelyekben azonban az együttváltozás és a szervezettség kedvező 
állapota, a külső vagy a térrész belsejében kialakult szerencsétlen hatások kedvezőtlen 
együttállásaikor, rendszeresen elromlottak, a kialakult életváltozási formákra és megoldások 
termelésére, vagy és megfelelő elosztására e térrészek, és a benne változó fejlődő 
szerveződések periodikusan alkalmatlanná váltak. Ha az élet egy számára ideálisnak 
megismertetett élettérről tudomást szerez, ha elégedetlen az állapotával és a környezetének a 
minőségével, a közös szervezettség megoldásával, nagy eséllyel koncentrálni és átváltani fogja a 
rendelkezésére álló energia, hatás és információs lehetőségeit, és az eltávozását segítő, a 
lendületét, vagy és a terjeszkedését növelő hatásokra cseréli. A kilátástalan élethelyzetbe 
kerülő, egyes minőségek túltermelését és elértéktelenedését kiváltó térségekben a környezetet 
túltelítő szervezetek értékesítik az eladható, elcserélhető dolgaikat, a korábbi felhalmozásaikat, 
és ha az élet nem javul, migrációs, kiáramló, eltávozó hullámok alakulnak ki. Amikor a lokálisan 
túltelítődő szervezetek, mint kisebb térrészben koncentrált, együttváltozó részecskemezők eldöntik, hogy 
elhagyják az addigi változásuk sikertelenné váló színterét, és kiválnak a valamihez, pl. az 
igényükhöz képest elégtelen fejlődésű helyi közösségekből, ekkor a szokásos gondolat, a tudat 
kialakult állapota megváltozik, és a várható új dolgok körül fognak forogni a szervezetek 
gondolatai, a gondolatok részeit továbbító részecskék áramlása. Ilyenkor a régi értékek egy 
időre elértéktelenednek, átváltásra és alárendelésre kerülnek a nemesebbnek tűnő új céloknak, 
amelyek kivezető utat, megoldási lehetőséget mutathatnak a helyi válságokból. A régi, még a 
környezetben keresett, elfogadott hatások, értékek és elismert képességek értékesítésével, más 
dolgokra cserélésével, a korábbi lokalizált értékrendtől eltérő, áramlási értékrend fejlődik ki.  
Nevezetesen a régi minőségében elmúló, megváltozó régi élet maradvány értékeit, hatásait, a 
várható másféle, újabb, máshol kifejlődő jobb élet reményében feladja a szerveződés, (a 
szervezettség), és minden átváltható, konvertálható hatást, az elutazás, a lendületbe jövés, az új 
cél elérésére fordít. A hagyományos értékek, a meglévő energiák tehát lendületet és az 
életáramlást, a helyváltoztatást, végső soron az új célok teljesülését szolgáló értékekre 
cserélődnek, és a korábbi hatóképesség függvényében kialakul egy a szervezet előéletére, 
felhalmozására és az értékrend átváltási sikerére is utaló eltávozási, mozgási lehetőség, egy a 
korábbi statikusabbtól eltérő új kinetikai energia. Ezt az energiát, többnyire a tömeg és a 
megszerezhető lendület szorzataként, adottságként, vagy az előzmények eredő képességeiként 
ismerjük, de a kifejezés nem egészen helyes az állapot átalakulás fizikai mértékekkel való 
jellemzése. A kinetikai energiában, a hatóképesség átvitelében, az áthatolóképességre 
jellemző, az idegen közegben kellő távolságra eljutásban nemcsak a lendület és a jelenlévő 
tömeg számít, hanem az egyedeknek tekinthető belső közösségek szervezett és egyetértési 
állapota, a közös akarat és a közössé váló célban a konszenzus, az együttműködés szintje, 
eredője. Ezt sokféleképpen jellemezhetnénk, saját akaratnak, elszántságnak, belső tudásnak 
stb., de talán helyesebb, a szervezetbe konvertálódott változtató és alkalmazkodó 
képességnek titulálni. Tehát a fizikai lendület és tömeg hatóképességét jelentősen 
befolyásolhatja a lendületbe jövő tömeg furfangja, csavaros észjárása, helyzetfelismerése, 
együttműködő képessége, szervezettsége, amely legalább annyit nyom a latban, mint a fizikai 
hatásként ismert, a tömegáramlásból származó kinetikai erő. Tehát az átváltható lendület már 
jelentősen módosulhat a lendületvételkor, a más az életáramlást segítő egyéb hatások és 
tulajdonságok képességek megszerzésekor, azaz a költözés előtti és alatti előzményt létrehozó 
korábbi életút során. 
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Gondoljuk át, hogy a forgás, saját spin, csavaros észjárás nélkül áramló részecskének milyen 
lehetősége van a térbeli áramlásra. Ha nem rendelkezik a téren és az időn átutazó saját 
forgással, hanem nyílegyenesen, de leginkább mások által is kiszámítható pályán áramlik, akkor 
bár kevesebb zűrzavart okoz az átutazása közben a környezetében, de amint először hasonlóan 
egyenes áramlású, a téridőben vele valahol egybeesve találkozó analóg emigráló, kiszámítható 
szervezettel találkozik, nagy valószínűséggel kikerülhetetlen impulzusba, és ezzel jelentős, 
nem betervezett állapotot átalakító változásba fog kerülni. Az impulzusban a lendületi, 
kinetikai és mentális képesség különbségétől, és a találkozási szög és az időzítés, a ritmus 
megválasztásától és a helyzet felismerésétől, a gyors alkalmazkodás, cselekvő és változtató 
képességétől függően, e szervezetek a nem tervezett eseményekben, az eredeti célhoz segítő, 
vagy attól eltérítő, sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb helyzetbe, céleltérésbe kerülhetnek, sőt 
akár megváltozhatnak a céljaik és az áramlási irányaik. Amely részecskeszervezet időben 
fékez, és maga elő engedi a közel azonos irányban érkező, majdnem azonos cél felé haladó 
idegen szervezetet, az a legjobb esetben csak lendületet és időt, ezzel lehetőséget veszít, hogy 
másoknál előbb, még a jó, a minőségével még kevésbé telített állapotában érkezzen a 
kiszemelt térrészbe. Ha mindkét szervezet erőszakos és nem enged, akkor mindkettő erős 
céleltérésre és kitérésre, idővesztésre kényszerül, ráadásul túl nagy irányellentét (azonos 
célpiacra törekvés) esetén, kölcsönösen redukálhatják egymás állapotát, lehetőségét. Az 
alkalmazkodásból, az engedésből tehát lehetett előnyt és hátrányt is kovácsolni, vagy a 
szerencse, a statisztikai véletlen eredője döntötte el, hogy melyik részecskeszervezet kerül ki a 
korábbihoz képest jobb eredővel a nem tervezett impulzusból. Ha egymásnak áramlott a két 
saját forgással nem rendelkező részecskemező, rideg, merev állapotban vagy elporladtak 
egymáson és sokkal kisebb részekre bomlottak, vagy és egymáson hatástalanodva a 
lendületben torlódtak és a lendületet elvesztő, életnyomásba visszarendeződő állócsomók 
fejlődtek ki. Más esetekben náluk sokkal nagyobb tömegű szervezett, összetartó tömegbe, 
életfalba csapódtak, amelyben kellő számú, arányú ellenhatás esetén elveszett a lendületük és 
az áthatoló képességük, ezért elakadtak, nem jutottak tovább. Sőt ha elveszett az életáramlás 
folytatását lehetővé tevő lendület energiájuk, már csak a közösségbe épült belső energia a 
helyzetfelismerés és az alkalmazkodó képesség, az összetartás energiája, a szeretet maradt 
meg a lehetőségeik tárából. Más történt azonban azokkal a részecskemezőkkel, amelyek az 
életáramlás során, már egy – két mással való összetűzésen, impulzuson túl voltak, és már némi 
tapasztalatra tettek szert a következmények megismerésben, és az alkalmazkodási és a 
következményfejlődési lehetőségben. A nem teljesen merőleges, nem éppen szembe 
ütközésnél, a még nem teljesen elmeszesedett, nem teljesen rideg, még nem merev struktúrába 
szerveződött részecskemezők rendszerint megperdültek egymáson, és a lendületük egy 
részéből perdület, egy, vagy több-tengely körüli saját forgás, spin alakult ki. Kiderült, hogy a 
saját perdület sok esetben hasznos, megnöveli az áthatoló képességet. Az erősen pörgő 
részecskemező, ha életfalnak, anyagfalnak, életakadálynak ütközik, a forgási nyomatékkal járó 
tehetetlensége miatt a lendületvesztés ellenére sem akad el, hanem a perdületnek megfelelő 
irányban legördül, átgördül az akadályon, nagyobb eséllyel megtalálja a megoldás, a 
továbbhaladási lehetőségét. Az Örökkévaló életáramlási tapasztalatokban kiderült, és 
felismerésre került, hogy a több impulzusban, eltérő következményeket adó életeseményekben 
való részvétel nemcsak több tengely körüli, kiszámíthatatlanabb forgást, bonyolultabb saját 
spint ad, hanem jelentősen megnöveli a töltötté váló szervezeteknek a hozzájuk képest kevésbé 
forgó szervezeteken áthatoló képességet. Ráadásul, ha a teret és élethelyzetet változtatni akaró 
részecskemezők már eleve kellően magas saját perdülettel indultak útnak, azaz a vagyoni és a 
mentális lehetőségeiket sikeresen konvertálták át, velük együtt haladó, tartósan megmaradó 
képességekre, kifejlesztett és átalakított adottságokra, tudásra, megértésre. A nagy kezdeti 
perdülettel és még elégséges lendülettel indulók sokkal távolabb juttathatták el az 
élettermékeiket, a szervezeteiket, a genetikai utódaikat, vagy és a szervezetükben feleslegessé 
vált dolgaikat. Ha a sokat fogyasztó és ezért a közvetlen környezetbe sok káros anyagot, 
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mellékterméket kibocsátó szervezetek, nagy távolságra el tudták juttatni, az életterükben káros 
hatásokat, a kibocsátott élet termékeket, akkor a környezetük nem telítődött olyan gyorsan el a 
rossz hatásaikkal. Ilyenkor az életuntság, a saját konkurencia, a bomlasztó rossz termékek 
hatása kevésbé, és csak sokára telítette, változtatta meg, a hulladékok, és a helyieknek 
értéktelen maradékok rendszeres eltávolításával jó állapotban tartotta az életteret. Ezért 
növeljük magasabbra a kéményeink hosszát, ezért visszük minél távolabbra az életterünktől a 
kidobott szemetet, a háztartási hulladékot és a szennyvízzel elszállítható környezet szennyező 
anyagokat. 
Tehát a nyugalmat és a jó életteret, jobb életminőséget kívánó részecskemezőknél, céllá vált a 
szervezetükben kialakult nekik, és a környezetükben élőknek rossz hatások minél nagyobb 
távolságra eljuttatása, az élettéri közösségből rendszeres eltakarítása, az összegyűlt szenny és 
szemét, mérgező anyag periodikus elégetése. Másrészt a tudat és érzésismeretet szerző 
élettermékeknek, az eltávozni akaró hatásoknak is szükségük volt olyan, a saját minőségükkel 
kevésbé szennyezett távoli térrészekbe eljutásra, ahol az adott minőség alacsony 
koncentrációja még nem ellenérzést, hanem a ritkasága miatt újdonságot és még kívánatos 
keresettséget hozott létre. Mivel a kialakuló magas spin, az akár többszörös és 
kiszámíthatatlanná tevő, ezért messzire eljuttatni képes perdület felismerten előnyös volt egyes 
élethelyzetekben, kapcsolatokban a lokális életnek rossz hatások eltávolítására, az idegen 
életterekbe, szervezett rendszerekbe bejutásra, ezért sokak, a termelők és a hatásokat szállító 
termékek körében is keresett tulajdonsággá, sokszor jó hatássá vált. Egyesek tudatosan keresni 
kezdték a kellemes szédülést és mámort, ezzel pedig valamerre mindig továbbhaladást 
biztosító ütközéseket, és tudatosan nekimentek másoknak, hogy e zsongító élményszerző 
állapotot rendszeresen átélhessék. Ráadásul a bepörgés növelte a magasabb saját perdületre 
kerülő szervezet áthatoló képességét, a távolabbi életterekbe, körzetekbe eljutási lehetőséget, 
és ezzel a helyi túlkínálatból, az elértéktelenedésből ki és elkerülés, a kisebb versenyhelyzettel, 
lokális telítődéssel, a környezet megunásával, a helyiek kisebb ellenérzésével folytatódó jobb élet 
lehetőségét. Igaz, hogy a saját perdület növekedése nemcsak a lendület vesztését okozza, 
hanem jelentősen megnöveli a forgó és ezért a forgástengely mentén belapuló 
részecskemezőknek a szimmetriasík kerületi környezetében a kiszóródás veszteségét. A 
forgóvá vált, saját spint szerző, a felületén egyes részecskéit elvesztő, kiszóró 
részecskemezőkben ezért rendszeresen hiány alakult ki egyes alrészecskék által képviselt, 
hordozott, ismert képességekben-hatásokban, de végül meghonosodott a szervezetek 
lendületét saját forgásba szelídítő, átkonvertálni képes hatás elfogadottsága. 
Az isteni együttváltozó közösség nem állhatott meg a fejlődés félútján, az életáramlás 
elindulása már magában hordozta az életfejlődés következő fokozatait, a saját spin és a 
töltöttség, az anyagcsere kialakulását. Amely részecskemező, szervezet áramlásra adta a fejét 
egy hasonló áramló részecskékkel dús környezetben, annak már számolni kellett az 
ellenirányból érkezőkkel, a kialakuló impulzusokkal, a megváltozó mentális és értelmi, 
képességi állapotokkal, az élet felgyorsuló fejlődésével. Míg a korábban helyben maradó 
többség megvárta, míg az életélmények és az események hírei eljutnak hozzájuk, addig az 
egyre több életáramló részecskével telítődő tér már nemcsak a hírek elé ment, hanem már 
maga kezdte kelteni és gyorsítani a változást. Ezen állapotában már nemcsak az események hírei 
jutottak el a nagyobb és a nyugalmas Mohamedhez, hanem a hegy, a tömeg is életáramlóvá vált, elébe 
ment a változásnak, és maga ment a hozzá képes sokkal kisebb egyéni részecskék életét, 
életközösségeit alaposan megváltoztatva. 
Mivel azonban már az induláskor is hasznos volt az előre jutásban a magas saját perdület, 
amely a későbbi találkozások, impulzusok során, bármikor többszörös, egyre nagyobb 
bonyolultságú spinbe fejlődhetett, ezért az életteret elhagyó szervezetek többsége, már eleve 
nagy saját belső perdülettel, vele együtt áramló, tudással is kellően feltöltődött 
részecskemezővel, a közösség egyedeiben és a közösségében is vitt saját forgással, a már 
megszerzett tapasztalatokkal indult útnak. Ehhez az indulás előtt, alatt irányított, szabályozott 
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impulzusokra, a célt segítő kíméletes, betanító hatásokra volt szükségük. Más aspektusból 
pedig az adott minőséget, életkeveréket kitermelő, elindító élettérben már túltelítődött, és 
ezért a helyieknek és a termelőknek már rossz hatások sikeres egyre távolabb kijuttatására, 
és ezeknek a helyi közösség által igényelt, hiányolt jó hatásokra-cserélésére volt szükség. 
 
Ismerjük meg tehát azon kezdeti hatásokat, amelyek végül a nagyobb részecskemezőkből 
kijuttatandó élettermékek, felesleges hatások, a túltelítődés, az életnek rossz állapotok, 
következmények eltávolítására, végső soron az életáramlás, és annak a velejárójaként az élet 
egyik fő komponensének a kialakulásához vezettek. Ez a lendület kifejlődés 
következményének is tekinthető, sokáig megmaradó tudás és képesség a perdület, a saját spin, 
a megszerzett élettapasztalatok belső szerkezeti elrendezésben való megőrzése. 
 
A lendület a helyileg túl nagy és egyenlőtlen nyomásból alakul ki, abból az egyszerű 
következményből, hogy a kifejlődött élettermékek és a változatosság életnyomása, a 
változatokat létrehozó termelő helyeken mindig sokkal nagyobb volt, mint a hozzá képest 
kevésbé telített környezetben. Minden olyan hatás, élettermék, részecske, szervezett 
eredmény, következmény, amely valamely, a minőségében nagyobb telítettségű, ezért 
nagyobb életnyomású térrész, és egy kevésbé telített térrész valamely köztes részében volt, 
szükségszerűen nagyobb életnyomást és eltávolító hatást, életnyomást kapott a telítettebb 
termelő irányból a hozzá képest kevésbé telített térrészek felé áramlásra. Az Ozmózisként 
ismert félig áteresztő, időirányt kijelölő hatás, lényegében mindig az adott minőségben 
telítettebb térrész felől a kevésbé telített térrészek felé hat. Ez lehetővé teszi az adott dologban, 
hatásban-tulajdonságban kevésbé telített térrészek felé áramlásba jövést, a nagyobb helyi 
nyomás eltávolító következményének, végső soron az életáramlás következményének a 
kialakulását. Ha a határfelület, a térrész másik oldala is telítődik, akkor az átáramlás a 
szimmetria kialakulásával leredukálódik, és már csak a részeiben eltérő minőség képes az 
epizódjával még nem telített térrészekbe átjutni. (Ezt használja a ki a TV. limonádékat és sorozatokat 
gyártó filmipar). Tehát előbb mindig egy valamilyen szinten elválasztott térrész telítődésre van 
szükség, hogy az adott minőség, élettermék, hulladék, szemét, hatás nyomása lokálisan a még 
nem annyira telített környezetéhez képest túl naggyá váljon, és ezzel egyoldalú erőtöbblet 
hatás, eltávolító, export irányú hatások fejlődhessenek ki. Mivel a kevésbé telített 
térrészekben mindig kisebb az életnyomás a nem ott termelődő minőségekből, ezért az 
életáramlási rend, irány, az idő iránya, ha tudatlansággal, tehetetlenséggel, vagy és információ 
hiánnyal, felismeréssel nem rendelkezik, mindig a telítettebb, vagy túltelített állapotú 
térrészekből, az azonos, analóg, (helyettesíthető minőségekkel) a kevésbé telített térrészek 
felé fejlődik ki.  Tehát a termelődés, a keletkezés helyén, a helyi telítődés megelőzése 
érdekében mindig eltávolítási és elosztási igény fejlődik ki. Ez nemcsak az élet természetes 
áramlását, hanem minden hatás, termék, anyag, információ és tudás természetes fejlődési 
időrendjét, kiterjedési irányváltozását is meghatározza. A telítődés miatt kialakuló nagyobb 
lokális életnyomás, tehát meghatározza a megszülető élettermékek, és ezzel az életáramlás 
kezdeti irányát, de a későbbi áramlási irányokat már a környezet alacsonyabb telítettsége, a 
fejlődési, áramlási és befogadási lehetősége és a helyi fogadó, felhasználói és átalakító 
képesség határozza meg. Az életáramlás és az életnyomáshoz kapcsolódó kezdeti különbség 
tehát erősen meghatározza az eltávolító hatások, közötte a lendület komponens kifejlődését. 
Minél telítetlenebb a környezetben egy élettermék, faj, változat, genetikai ág, annál 
szabadabban, annál kisebb ellenállással áramolhat a minőségében telítődő, előállító térrész 
felől, a minőségével még kevésbé telített, esetleg ezért a környezetben keresett térrészek és 
állapotok felé. Amely térrészben a telítettség kialakul, abban a térben az adott élettermék 
életunttá, megunttá és értéktelenné válik. Tehát csak akkor nem telítődik egy befogadó élettér, 
az adott minőséggel, a folyamatosan felé áramló élettermékekkel, ha annak a felhasználó és 
átalakító képessége, az elöregítő képessége gyorsabban fejlődik, mint a beáramló hatás 



 

 

42

42

telítődésének a kialakulása. A másik lehetőség, hogy a felkészületlen környezet egy időre, 
elzárkózik a neki idegen, a piacát ezért könnyen beterítő hatások beáramlásától, de mint tudjuk 
ez csak ideiglenesen tehető, mert a környezet fejlődésétől lemaradó szervezettségben ez 
esetben nem fejlődik ki az ellenálló képesség, az immunitási képesség.  Tehát a 
világmindenségben bárhol kialakul egy új minőség, élettermék változat, két lehetősége marad 
a környezetnek. Vagy egy időre elzárkózik, a beáramló hatásokat elszigeteli a saját 
valóságától, a belső közösségétől, és eközben, időt nyerve kellően nagy felbontásban 
lemásolva, analizálva, a hibáit kijavítja, létrehozza és a környezetét telítetté teszi a saját akár 
jobb ellentermékével, vagy befogadva az idegen új minőséget, azt beereszti a belső piacába. 
Ha megkísérli a beáramlásnál gyorsabban, vagy legalább azzal szinkronban megváltoztatott, 
más állapotra hozott, átalakított minőségben a távolabbi környezetbe kijuttatva, a hatáscserébe 
bekapcsolódással a kapott tömeges hatások ártalmatlanítottabb, átdolgozottabb továbbadását, 
akkor benne, amíg képes a túl nagy nyomású élettermékeket átalakítva folyamatosan kijuttatni, a 
szervezeteiből a fogyasztókhoz továbbítani, fizető és keresletet fenntartó élénk piac, jó hatáscsere 
állapot fog fennmaradni. Az élettermékek másik elhelyezési lehetőségét, nem a tömeghatások 
kifejlesztésével, hanem az egyediség felé fejlődéssel, az állandó megújulással lehet elérni. 
A sikeres távol jutáshoz, a nagy térben a túltelítődés nélküli elterjedéshez azonban már nem 
elég a puszta lendület, hanem a csavarosabb észjárás, hanem a sikeres perdületbe fejlődés, és 
ennek a továbbfejlesztése, a belső tudás, a töltöttség állandó képzése is szükséges. 
Ismerkedjünk meg az anyag és életáramlás ki és szétterjedéséért, közte az általunk megismert, 
megélt életváltozat elterjedéséért is felelős, az életáramlást segítő másik főhatás, a kezdeti 
spin, az eredendő tudás kialakulásával, majd később a sikeresen megszerzett saját perdület 
megtartási és növelési lehetőségével és következményével. 
 
A lendület megszerzése sokszor, de nem mindenkor hasznos. Hátrányt okoz például akkor, 
amikor helyben kell lendületet és erőt kifejteni, de a lendület kötött pozíciójú fix helyen csak 
egyszeri ütésszerű átadásra alkalmas. Az a szervezet, amely csak lendülettel rendelkezik, a 
probléma, a képesség határához érkezve esetleg egy nagyot pukkan és ezt követően 
hatásképtelenné, a továbbáramlásra alkalmatlanná válik. Bár ha a cél tárgya nála-lassabban 
áramlik, ekkor már képes az őt utolérő lendületes szervezet a lassabban haladóra a haladását 
serkentő, segítő nyomást, lendület átadást gyakorolni, de ez csak azonos irányú haladás esetén 
lehetséges. A ki és a szétáramlás útközbeni kevés lehetősége mellett, tehát kellett egy olyan 
eltérő, de az áramló szervezett egységgel együtt áramló, hozzá képest vele együtt helyben maradó, kis 
távolságban is állandóan elérhető és rendelkezésre álló, tartósabb hatás, amely képességként 
akkumulálta, tartalékolta a megszerzett lendület, a megszerzett életinformációs hatásokat, az 
élettudás egy részét, hogy azt ott és akkor használja fel a szervezet erő és ellenhatás 
kifejtésére, amikor és ahol éppen erre szüksége van. A központi első szervezettség lehet hogy 
ekkor már univerzális minden tudással és a komplexitás összes lehetőségével rendelkezett, de 
a belőle kiáramló, szétáramló hatások ekkor még tudatlanok és buták, képzetlenek, a 
képességeikben nagyon hiányosak voltak. Kellett tehát, hogy a komplexitás megszerzett 
tudásából részismereteket, önazonosság és érzésszintű, ösztönös, eredendő ismereteket adjon 
át a belőle ki és szétáramló részecskéknek, amely igény miatt az első komplexitás végtelen 
tudása, arany szemcsékben, kisebb részekben továbbvitt egyéni résztudásokra bomlott. Ezt az 
időt méltán nevezhetjük a viszonyítási alap nélküli szingullarításnak, az élet első érzésekkel 
rendelkező részecskéinek a ki és a szétrajzásával. Mivel ez idő-tájt még nem volt ismert a 
kinetikai lendületenergia más tárolási megoldása, a véletlenszerű felismerések sokat segítettek, 
és az élet mindig tanult a felismerésekből, csak még nem tudta mindig ott és éppen akkor 
alkalmazni őket, amikor arra nagy szüksége volt. Kellett tehát egy jól szabályozható 
valamilyen tartalék, tudás, képesség, információs hatásbeazonosító tár, amelyet magával tudott 
vinni, és anélkül, hogy továbbáramlásra kényszerült volna, a környezetben legfeljebb keringve 
tartósabb lokális erőkifejtésre, vagy és az analóg dolgok hatások felismerésére is képessé vált.  
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A véletlenszerű impulzusokban, és az életbe kiáramlás során, az egyenlőtlen fékezésben, és a 
más, kellő azonosságú szervezetekkel létrejött kölcsönhatásokban rendszerint keletkezett 
valamilyen lendületváltozás, spontán megperdülés, amelynek a hasznosságát az élet csak 
később ismerte fel, és idő kellett, mire az ösztönös megérzésből felismerés, és szabályozható, 
működőképes gyakorlati alkalmazás fejlődött ki. Azt viszonylag hamar felismerte az élet, 
hogy a kisebb, előbb talán csak véletlenszerű impulzusok alkalmával kialakuló megperdülés 
előbb szédülést és mámort, átmeneti tudatzavart, de a félelem és a bizonytalanság elmúltával 
kellemes érzetet okoz. Talán ezt követően nem sokkal kifejlődött az a felismerés is, hogy a 
megperdülés után a már kellő saját spinnel rendelkező szervezet, amikor magas fordulattal elér 
egy akadályt, a torlódásban nem veszíti el mindenét, hanem a lendület lefékeződése után, a 
meglévő perdület miatt, a forgató nyomaték továbbviszi kerületi irányban, és így könnyebben 
találhat kiutat a szorulttá vált helyzetéből. A kezdeti impulzusokban megismert tapasztalások 
később fokozódtak, halmozódtak, amikor a többszörös egymást követő későbbi 
impulzusokban, már nemcsak egyszeres, hanem többszörös, több tengely, (több origó) körüli 
forgás, tehát összetettebb, bonyolultabb saját spin, az együttáramló részecske közösség által 
megismert és megértett közös tapasztalás, a jellemzően azonos, analóg hatású dolgok 
azonosan tudása, a megértés is kialakult. Később már azt is felismerte, hogy a többirányú, 
több-tengely körüli tartós forgatásban, a szervezettség részeket sikeresebben összeadó, 
beazonosító közös tudata, hogy a forgásba, szédülésbe hozottak realitás érzete annyira 
megkeverhető, hogy az ilyen tartós keverő, forgató hatásba hozott, megszédített, realitást 
vesztő szervezetekből változtatóképes részecske energia nyerhető ki. 
Az ilyen összetettebb, bonyolultabb saját perdületbe és támolygó, imbolygó magas, összetett 
belső forgásba kerülő szervezetek egy idő és ismétlődés után nemcsak felismerték, hanem 
megértették az összetett saját perdület, a szervezetben-helyben maradó részecskékben 
megőrzött emlékezés lehetséges előnyeit, amelyek akkor mutatkoztak meg igazi előnyként, 
amikor egy részecskecsoport fejlődése, áramlása a megszokott lineáris irányban zsákutcába 
jutott. A tartós torlódásba kerülő, kicsi spinű szervezetek többsége elakadt az első 
akadályoknál, de a többszörös és bonyolultabb saját forgásra szert tevők, a már 
tapasztaltabbak, addig forogtak, sürögtek az életáramlásukat megakasztó akadályoknál, amíg 
valamelyik irányban megfelelő, engedő kiutat nem találtak. Ahhoz azonban hogy egy nagy 
szervezetből tömegesen kibocsátott azonos hatások, részecskék, élettermékek ne akadjanak el 
mindjárt a szervezet közelében lévő első akadályoknál, a szervezetek exportját, a centrális 
térrészekben keletkező élettermékeit már kezdeti elinduláskor nemcsak nagy lendülettel, 
(hosszú gyorsító pályán), hanem magas saját fordulattal, eredendő belső töltéssel, ösztönös 
ismeretekkel, alaptudással kellett elindítani. Ezt a folyamatot segítette az a következmény, 
hogy a szervezetekben az életváltozás során elporladó, alkotó egységeikre lebomló kisebb 
szervezetek, a rendszer közös saját forgása miatt, - ha a leggyorsabb kerületi forgással 
rendelkező szervezeti részre értek, - nem kellő kötődés esetén egyre jobban kiszóródtak a 
közösségből. Bár az egységnyi méret és a telítődés is csökkent kifelé az egyre kisebb 
életnyomású, egyre kisebb azonosságú térrészek felé, de a mind nagyobb együttváltozó 
szervezetek térméretének a növekedése miatt, a kerületi sebesség és ezzel a kiszóródó 
veszteség a centrális részektől való távolsággal arányosan nőtt és ez folyamatosan a szervezet 
belsejéből kifelé áramoltató erőhatást, időirányt hozott létre. A szervezetek külső részén kifelé 
szóródó részecskék azonban sohasem áramolhattak, veszhettek el szabadon, akadály nélkül, 
hanem a belső azonosság vonzalma, a kötődés, és a külső környezet idegensége a kiszóródást 
fékező ellenerőt, ellenhatást hozott létre. Mivel azonban a környezetnek tekinthető térben 
forgó, saját perdülettel rendelkező szervezetek kiszóró kerületi felületére kerülő, az együttes 
fejlődésben leszakadó részecskék egyre jobban fékeződtek a forgásra késztetett, de ennek 
ellenálló környezetben, ezért a kiszóródó részecskék lendülete, minél távolabb jutottak az 
adott életkeveréket, minőséget létrehozó szervezettől, annál jobban lefékeződött, az áramlás 
lelassulásával a lokálisabb közösség részévé vált. Bár olyan koncepciónak is van jogosultsága, 
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hogy a termelő helytől kiszóródó állapot nem fékeződik a mind kisebb azonosságú 
környezetben, mert az idegensége, a mássága miatt vonzalomra és keresettségre számíthat, 
azonban a kézen közön forgó, sok tulajdonoson és változtatáson áteső minőségek, végül mégis 
a helyiek által már megismert, megunt, ezért a végtelenségig nem segítetten áramló, lelassuló 
anyagokká, elbutuló, az eredeti tudást elvesztő szervezetekké válnak. A kiszóródás utáni 
elmaradás a közös fejlődéstől, a kezdeti állapottól az állapot változás a használódással 
törvényszerű. Tehát fogadjuk el az élet egyik alap pilléreként, hogy a hatáscserét és részecske 
cserét, anyagcserét folytató, kellő saját forgással, megőrzött, és továbbfejlesztett eredeti 
tudással is rendelkező szervezetben a fejlődés lehetősége sohasem egyenletes, mindig lesznek 
elmaradó és leszakadó részecskék, alszervezetek, akik a környezettel való súrlódásban, az 
elhasználódás során, a szervezet közös forgásától el és lemaradó életspirál ágakban 
megváltozva kiszóródnak, eltávoznak a környezet felé. A spirálkarok létezése tehát az élet 
kellően fejlett, korszerű, saját forgással, belső tudással és átalakuló emlékekkel is rendelkező 
szervezeteknél természetes következmény. 
A hátrahajló spirálokkal rendelkező forgó szervezeteknél ráadásul, az egymástól eltérő 
genetikai ágakat képező, egymásnak rokoni, tehát kellő kölcsönhatású spirálkarok, mint eltérő 
genetikai leágazások külön spirálkart képeznek, amelyek a közös és lemaradó forgás során 
egyre jobban rácsavarodtak a közös tömegre, ezért egymás után, egymásnak idegenebb, és 
nem teljesen idegen rétegek, hanem kellően nagy azonosságú rokoni rétegek is övezik a 
centrális szervezeteket. Ezek a valamennyire a forgásban, az együttfejlődésben lemaradó külső 
rétegek nemcsak árnyékolták és védték a közösség belsejében áramló , gyorsabban fejlődő, 
több közös tudásra, részismeretre szert tevő arisztokráciát, a vezetést, és a velük együtt a 
fokozottan védett belső térben változó legfejlettebb elődöket és a még védendő utódokat, 
hanem egyúttal a közös szervezetet megvédő határfelületként megakadályozták a saját 
közösség szétszóródását. Az ilyen jól záró határfelületekkel körbevett szervezetek felületeiről 
az egyedi részecskék kiszóródása akadályozottabbá vált, amelyek potenciálgátként vették 
körül a belsőbb, nagyobb azonosságú, jobban együttfejlődő, együttváltozó közösséget. Ha a 
kiszóródás akadályozott és kellően fékezett maradt, a belső életnyomás nagyobbá válhatott, 
amely egyre hosszabb, több genetikai réteg által létrehozott, az együttváltozó közösséget a 
környezettől még jobban elszigetelő spirálkarokat hozott létre. Ezek a spirálkarokban még 
egymással kellő azonosságú, a mellettük változókhoz képest csak egy kicsit elmaradó, csak 
egy kicsit más irányba kiáramló részecskék folytonos menetei csavarodtak több százszor, néha 
több ezerszer a közös szervezetek köré, amelyek menetei között azonban befelé áramló, a 
külső részecskéket befelé terelő csatornák is kialakultak.  
Képzeljük el, hogy az általunk talajként ismert rétegek nem körkörösek, hanem két fél csigaház 
formában tapadnak össze, nőnek egymásra, azaz kellő folytonossággal rendelkeznek, amelyek 
a menetei között, mint a nekünk talajt adó a nagyobb sűrűsége miatt szilárd réteg egyik 
oldalán a nehéz, lendületes, teherrel érkező részecskék fékezett, egyre töltöttebbé, egyre 
tapasztaltabbá tevő befelé áramlása történik. A talajnak tekintett élőrétegek, a spirálkarok már 
anyagi sűrűséget elérő felületeinek a másik oldalán az élet anyagi terheitől megszabadult, 
könnyebbé vált a gondoktól kiüresedett részecskék áramlanak, gördülnek ki a szervezetek 
külső távoli részei felé. 
 

Foglalkozzunk a tudat nagyobb felbontási lehetőségével egy ilyen kiemelt spirálkar 
egyszerűsített fogalmával, és nézzük meg, hogy a környezeti térbe hátrahajló, a spirálkaron 
kiszóródó részecskék által fenntartott kettős felületen milyen áramlás és változás történik. 
Elsőként azt kell megértenünk, hogy a spirálkarok rendszerint a saját szervezettel együtt 
fordulnak, de attól némileg néhány menetet, akár sok száz menetet is lemaradva, hátra csavarodva 
azért megismerhető, véges kerületi sebességgel forognak. Bár a karok végei az 
együttforgásban elmaradnak a közös szervezet centrális fordulat számától, amely sokkal 
magasabb időritmusú is lehet, de ez a forgásban, együttfejlődésben elmaradás egyre gyorsabb 
kerületi sebességre áramlásba fejlődik. Míg az ilyen a környezethez képest melegfúziós 
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irányban fejlettebb szervezetekbe a befelé áramlás során, a saját spinben és a változássűrűség 
feldolgozásában, megértésében egyre töltöttebbé, egyre nagyobb tudásúvá válnak, a kifelé 
áramlásban a kigördülésben a saját töltöttség akár csökkenhet, míg a megfelelő irányban 
fejlődőknél, a kifelé gördülőknél a saját lendület jelentősen megnövekedhet. A térben áramló, 
más, kellően nagy életnyomású térrészben kezdő, onnan folyamatosan kiáramló részecskék 
viszont sok esetben ennél a kerületi forgásnál (sebességnél) sokkal nagyobb sebességekkel 
érkezve, gyakran beterelődnek a spirálkarok között lévő hézagokba, életrésekbe. Sokszor észre 
sem veszik, hogy hová jutottal, hiszen a spirálkarok között a nagyobb sűrűségű részekkel 
viszonylag együtt forgó, együtt áramló negatív térbetüremkedések alakultak ki. Lásd a spirál 
ábrák háttereit. Tehát a környezeti izotróp, sokkal heterogénebb tér e spirálkarok között 
benyúlik szinte a szervezetek központjáig, amely közben befelé módosul, ahol már a spirálkarok 
nagyobb változássűrűségű belső felületei, mint terelő talajréteg, mint a bélrendszer csillám szőrei 
terelik e még a környezetüknél nagyobb lendületű, ezért hidegfúziósnak, jellemzően 
egydimenziós, még főleg áramló kinetikai tulajdonsággal (tömeg x lendület) rendelkező 
részecskéket egyre beljebb és beljebb. Ráadásul, a forgásban lassan a központi tömeghez 
képest elmaradó karnál sokkal nagyobb, de még kellően kölcsönhatóképes sebességgel érkező, 
de nem túl nagy áthatoló képességű részecskék, amikor elérik e nekik szilárdabbnak ható, 
nagyobb változás sűrűségű, őket a továbbáramlásban fékező, terelő határfelületeket, a 
talajfelületet, ezen egymást eseményben megváltoztató, időben követő impulzusok sorozata 
alakul ki. Az impulzus a korábban kialakult állapotot legjobban megváltoztatni képes összetett 
hatás, amely kölcsönhatásba került részecske szervezetek az impulzus társakkal való érintkező 
részükön fékeződve, elég erős befelé forgó, guruló, gördülő saját perdület, érintkezési és 
kölcsönhatási tapasztalás alakulhat ki.  Az azonnali lendület elfogyás helyett a fékeződéskor 
lassabban, hosszabb pályán, több életeseményt okozó változáson, a forgásban fokozottan 
fejlődik. Ha nem volt a beérkező, egyenes járású, (áramlású) hidegfúziós szervezetnek magas 
és eltérő saját spíne, akkor a beérkezéskor impulzusba kerül a felület egy vagy több, kellő 
azonosságú részecskéivel, és miközben a felülettel és a kölcsönhatással érintetté váló oldala 
erősebben fékeződik. Ilyenkor a korábbi, esetleg ettől eltérő eredőjű saját perdület 
megváltozik, a lendületváltozásban a tudati és az életáramlási rendezettség, a saját forgás és a 
szervezeten belüli érintetté váló részecskék tudata, forgásiránya rendezettsége átalakul, és egy 
másik, újabb, az adott környezetbe beilleszkedést segítő, a felületen legördülő töltési 
rendezettség felerősödik. A beérkező részecskék közös korábbi tudása, spíne módosul, és a 
forgási rendezettség a már kellően kölcsönható idegen felületre nagyjából merőleges kerületi 
sebességű gurulásba, gördülésbe megy át. Ez a fizikai hatások átalakulása tudati átalakulást, a 
tudati rendezettség átalakulását is kiváltja, és az addig beáramló idegennek tekintett szervezet 
(közösség), ettől kezdve a helyiek által elfogadottabb, befogadottabb, nagyobb azonosságú, a 
helyi rendet és szabályokat elfogadóvá, honosítottá válik. Miközben a beérkezők áramlási és 
forgási rendezettsége átalakul, és a befogadó szervezet spirálkarjainak a felületei, és az ott 
változó részecskék által meghatározott rendezettség változás fejlődik ki. A begurulás során a 
beérkező kinetikai lendületből átalakuló egyre nagyobb kerületi sebesség miatt, a beérkező 
részecskecsoport megszédül, addig általuk nem ismert, vagy és tiltott magas saját spinre és 
kétdimenziós felületté átalakító örvényes áramlásra tesznek szert, amely közben 
összekeverednek a beérkezéskor velük impulzusba került részecskékkel. 
Amikor a spirálkarok egyre nagyobb részecske és változássűrűségű felületén a már örvényes kis 
mezők hengeralakba rendeződő, felcsavarodó kisebb részecskéi egyre nagyobb kerületi 
sebességgel bepörögnek az őket fogadó szervezetbe, a hengerfelületen kialakuló örvényes 
áramlás kerületi palástot, majd toroid gyűrűbe begöngyölődő térformát hoz létre, amelyen a 
forgási és a kerületi sebesség növekedésével szintén kifelé irányuló kiszóródás, a hengerfelület 
növekedése, kisebb részecskékből spirálkarok, részecske és hatáscsere, nagyobb szinten 
anyagcsere alakul ki. Az egyenlítői szimmetriasíkjánál növekvő felületű, átmérőjű örvényeken 
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a méretében növekvő, a térbe kiterjedő saját spirálkar rendszer és az együttforgásban 
lemaradó, a közös fejlődésben leszakadó felcsavarodó sokrétegű saját határfelület képződik.  

 
A bepörgő szervezetek előbb hengeres felcsavarodó palástra, többrétegű saját határfelületre 
tesznek szert, majd a már viszonylag együttforgó henger két vége a forgástengelynél egyre 
jobban belapul, és a mindkét végén viszonylag egyenlő, vagy az egyik irányban egy kicsit 
jobban behajló beszívó tölcsérek alakulnak ki. Ezt követően, illetve egyidőben az egyenlítői 
szimmetriasíknál az átmérő megnövekszik, és toroid gömb alakzatba, majd az ideálishoz 
közeli örvényes mezőbe fejlődik. 4. Ábra: A bepörgés, a nagyobb spin és a kiszóródás 
 

 
A kis örvényes mezőkbe ellenkező irányból bejutó részecskék a védett tér belsejében 
torlódnak egymással, amely miatt a már közössé váló élettér e részén magasabb életnyomás és 
a környezetnél nagyobb impulzus sűrűség alakul ki, amelyben az impulzusba, ellenhatású 
áramlásban egymással összetűzésbe kerülők jelentős részben elporladnak, a befelé áramló 
lendületben hatástalanodnak. Ez a fizikai átalakulás azonban nemcsak a külső, hanem a belső 
szerkezeti állapot, a belső rendezettség és a tudati állapot megváltozását is okozza. A változás 
átalakulással, a megértés és a bonyolódás növekedésével jár. Ha a saját lendület egy része 
eközben elveszik, a leváló és a korábbi áramlási rendezettségtől eltérővé váló részecskék az 
események és az átalakulás közben, az örvényes mező belsejében észrevétlenül is átvett közös 
forgásba, új rendezettségi állapotba kerülnek, és a már a közös örvényes mezőben születő 
fiatal és új részecskék, a megszokottól eltérő közös együttváltozásban a nekik már saját 
környezetet, hazát jelentő őket befogadó örvényes mező határfelületét továbbépítőkké válnak.  
Ha megfelelő arányú a befelé áramlók, a teret tágítók és a határfelületet építők aránya és 
egymást kiegészítő időbeli áradata, akkor a befelé haladó, részecskéket életélményhez juttatás 
közben (szállító) transzfer örvényes mezőkben tartós és folyamatossá válható életáramlás 

A landoló felületen akár a hengeresből kikerekedő 
örvényes mező centrumáig behatoló, analóg örvényes 
alakzatba és nagyobb belső saját spinbe átszerveződő 
részecskék folyamatosan forgatják a közös szerkezetet, 
amelynek a belsejébe mintegy beszívják, pontosabban a 
környezetben lévő nagyobb életnyomás, és nagyobb 
telítettség esetén beáramlanak a nagyobb életnyomást 
már rosszul viselő, védettebb, kisebb változássűrűségű 
környezetet, térrészt kereső kisebb részecskék. Tehát a 
beáramló és bepörgő, egyre nagyobb saját spinre szert 
tevő részecskék menet közben feltöltődnek a náluk 
magasabb nyomású környezet védelmet kereső 
részecskéivel, akik a két oldalról nyitott, a környezetnél 
éppen alacsonyabb életnyomású kis életörvények belseje 
felé, és ezzel egymás felé áramlanak. 

 3. Ábra: Az Örvényes mezők párokba 
szerveződése 
 
Az egymással és a sokkal nagyobb analóg 
szervezetekkel fraktál azonosságú kis örvényes 
mezők tengelyénél, tengelyirányból a 
környezetnél alacsonyabb és két oldalról árnyékolt 
térsűrűség, az azonosabb irányba befelé áramló, 
összetartó részecskéknél, a szokásosnál kevesebb 
impulzus sűrűség, ezért alacsonyabb életnyomás, 
lehűlés és a pillanatban éppen nagyobb 
életnyomású környezetből beszívás alakul ki.
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alakul ki. Azonban a befelé guruló kis életörvények egyre jobban bejutnak a hozzájuk képest 
sokkal nagyobb tömegű részecskeszervezet nekik talajt adó spirál felületén annak a belső, 
egyre nagyobb változássűrűségű részébe, amely felé életesemények sodrában haladva egyre 
nagyobb életnyomású, egyre nagyobb változás sűrűségű környezetbe kerülnek. Miközben a 
határfelületükre átszerveződő, az életközösség peremére kiszóródó, kiszoruló, elszegényedve 
lemaradó, leszakadó fiatal részecskék továbbépítik a kezdetben kicsi, de időben növekvő 
örvényes mező hatásfelületeit, életspirálját, egyre nagyobb életnyomású környezetbe kerülve, 
egyre többen áramlanak be a legvédettebb térrészbe, amitől (az átvett és ott leadott maradvány 
lendület folyamatos impulzusaitól) az örvényes mező forgása és anyagcseréje folyamatosan 
gyorsul. Amikor már nem bírják a felületre átszerveződő részecskék a környezet túl gyors 
változását követni, egyre kijjebb kényszerülnek a közös szervezetben és az izotróp, védetlen 
határfelületekre jutva a külső a felületi impulzusokban elporladnak. A kiszóródók, a közös 
életváltozásból le és elmaradók részben visszaszívódnak a már saját rendezettséget kifejlesztő 
élettölcsérükbe, csökkentve annak a veszteségét, de közben viszik magukkal a környezetben 
velük impulzusban megismert, velük már egyre jobban összekeveredő, egy időre hozzájuk 
kötődő társaikat. 
 
Ha a szervezet a kis életörvény kellő külső és belső időszimmetriában, azaz megfelelő 
aránytartó együttfejlődésben változik, akkor nem vezeti zsákutcába a benne menedéket-
keresőket. A kellő időszimmetriában és folyamatosságban fejlődő szervezet lehetőséget kínál 
az elporladást követően is a kevésbé védett, de eltérőbb, vegyesebb azonosságú határfelületbe 
átszerveződésre, a lefékeződés után már kevésbé eseménysűrűs, nyugodtabb és 
kiszámíthatóbb, lelassuló hidegfúziósabb, egydimenziós életáramlásba át és visszafejlődésre. 
A beszívottak, és a már együtt forgók által közösen árnyékolt, védett térrészbe bejutók, 
egyenletes fejlődés esetén nem torlódnak túlságosan egymáson, és nem akadnak el a szükséges 
fejlődésben, hanem hozzákeveredve az életáramlást korábban kezdő, a már a külső felületen 
áramlókhoz kerületi irányban el tudjanak távozni a már együttforgó együttáramló rendszerből. 
Ez esetben a radiális irányba ki és átáramlók, a határfelületeket, a fiatalabbaknak a saját 
áramlási irányukra merőleges rendezettségű talajréteget létrehozó, már idősebb szervezetek 
egymásnak, és a térbe beáramlóknak határozzák meg az adott környezetben, élőrétegben 
szükséges áramlási rendezettséget. A befelé perdületet szerző együtt örvényes mezőcskéket 
képező individuum részecskék lényegében a náluk lényegesen nagyobb szervezet 
életspiráljának tekinthető, kerületi irányú spirállapát konkáv, (homorú) ágán befelé bepörögve, 
a begördülés közben töltöttebbé válnak és megszédülnek. Mivel a lapát falához képest 
nagyobb az árnyékolás, a határfelületet és talajt adó felület felől kisebb azonosságú ellenhatás, 
velük megegyező minőség már nem, vagy csak nagyon kevés érkezik, ezért ez egyenlőtlen, a 
külső izotrópabb térrész felől a spirálkar felé ható, azaz a talajra leszorító, általunk 
gravitációnak ismert erőhatás miatt a begördülés közben is a spirálkar homorú felületén 
maradnak.  Nekik a függőleges irány mindig a talajként megismert felület életáramlási 
lehetőséget adó begördülő részére merőlegesen mutat. Amikor beérnek a nekik környezetet 
adó célszervezet belsejébe, a legnagyobb bepörgés és a szédülés, a tudatban feltöltődés 
állapotába, és közös szervezettségbe épülnek a nekik szimmetriát biztosító, a továbbfejlődést 
jelentősen módosító már melegfúziósabb állapotú párral párkapcsolatot létesítő terembe és az 
egyenesebb, radiálisabb úton, nagyobb lendülettel beérkező hidegfúziósabb párjukhoz 
csatlakoznak, a vegyessé váló keveredésben megnő a közös, most-már párba, családba 
összekapcsolódó tömeg. A befelé áramlás mindig addig tart, amíg az együttáramló szervezet 
részecskéi, a már közös áramlásban, az élet folytatódó impulzusaiban el nem porlódnak, amíg 
a már túl magas változássűrűségű térrészből, valahol elvesztve a lendületet egy kifelé vezető 
új lehetőségre nem találnak. 
A kis életörvényekbe a pólusaik felől, a már túl magas változássűrűségű környezetből 
beáramló, védett térrészt kereső, az izotróp környezetben egydimenziósra visszabomló, 
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lendületesebb részecskék, vagy egymással impulzusba kerülve hőenergiát adnak át a 
közösségnek, vagy a lendület megmaradó részével kerületi irányba torlódó lendületet adnak át 
közös együttváltozó, de őket közben megfékező környezetnek. A nagyobb lendületű, 
kezdetben még hidegfúziós szervezetek kezdetben sok lendületet adnak át a náluk jobban 
bepörgött párjuknak, az pedig perdületet, töltést adnak át nekik, amelytől a radikálisabb 
hidegfúziósok is megszédülnek, de a már nagyon bepörgött, melegfúziósabbá vált társi 
életörvények is fékeződnek a saját perdületben. Ez egy mechanikus, de jól szervezett 
fraktálrendszer.  A már egymáshoz kapcsolódó és nagyobb tömegű, de egymást a túl nagy 
lendületben és a túl nagy perdületben folyamatosan megfékező, átlagosabbá, és egymáshoz 
képest időben egyre azonosabbá váló pár, az egyre nagyobb összekeveredés eredményeként 
később már jobban kötődik egymáshoz. Valamennyi spirálkar belső végpontjához, egy magas 
változássűrűségű, és nagy életnyomású gázkamra tartozik, amelybe, a belső nap teréhez, az 
isteni szervezet helyi képviselőjéhez érve, a szent keresztáramlás rendjét be nem tartók a 
tisztítótűzbe és differenciálódásra kerülnek. A maradék lendülettel beáramlók a gázkamra 
nyomásával is segítve, a közös maradék pedülettel, a lapátszerűen ívben megkanyarodó 
életfelület belső végén átfordulva, annak a külső felületén folytatják a most-már kifelé 
gördülést a kisebb változássűrűségű, kisebb telítettségű környezeti életérbe. A hideg 
környezetből érkező hidegfúziós részecskék megtették az élettel szembeni első fő 
kötelezettségeiket, a környezeti alacsonyabb hőmérsékletű térrészből kellően rendezett tudati 
információt, és hidegebb állományt szállítottak a fúzióban könnyen megszaladó, túl gyors 
változásában ezzel megfékezett, fejlődési szimmetriában tartott központibb termelő térbe. Az 
isteni küldetés azonban még nem fejeződött be, a hőben és feszültségben rendszeresen 
túltelítődő belső térrészekben periodikusan túl sok és túl nagyfeszültségű, túltöltődő részecske 
fejlődik ki, amelyek feleslegét, a hő és a feszültség többletét, a terhét felvéve, a korábban 
beáramló volt hidegfúziós részecskék az életforduló második részére erőt és elhatározást 
gyűjtenek.  5. ábra: Az életfelületek, a spirálkarok szerepe és spint növelő hatása. 
 

 

A hajhagymának, a szőrtüszőnek és az ondósejtnek is megfelelő 
alakzatú életfelületen a homorú beágon begördülő részecske, a 
spirálon a lendületében fékeződik, de egyre nagyobb saját spinre, 
azonos irányú, rendezett saját perdületre tesz szert. A gördülési 
irányára merőleges tengelyirányból beáramló hidegebb és 
radiálisabb töltés részecskék mire beérnek a belső életfordulóba, 
az együttáramlásban hozzákapcsolódnak, hozzákeverednek, mire 
az örvényes kamrában az ellenkező irányú, az ellenhatású 
társaikkal szimmetriában tartott, két oldalról beáramló részecskék 
összevegyülnek a nekik környezetet adó feltöltődő nőiesebb társ 
részecskéivel, és az életforduló után együtt egy De broigle 
végtelen hullámon a már közös perdülettel kigördülnek a már túl 
magas változássűrűségű környezetből. Lényegében a nagyon 
forgó töltötté váló Orgon részecske, egy kisebb toroid, amely 
beszippantja a szervezetének a gerincnyílásába a tengelyére 
merőleges irányból érkező, sokkal kisebb részecskéket. Mielőtt 
ezek elhagynák a látszólag védelmet adó már túl sok feszült 
részecskével feltelő életbuborékot, megszédülnek, kerületi irányú 
együttáramlásba terelődnek, részben kiszóródnak, elektron 
jellegű, de már a társukhoz és az utódaikhoz is kötött 
részecskékké válnak. Egy részük, az utódjaik benn maradnak a 
nőiesebb melegfúziós társban. Az életfelület külső végeihez érők, 
lendületvesztés közben megállapodnak, hozzáépülnek a már nem 
annyira töltött, már kisebb perdülettel rendelkező párok által 
épített környezethez, miközben a központi település centrális 
beépülő belső tömege is gyarapodik. 

Beáramló fázisban 
húzzák egymást, 
kötőerő többlet van, 
közben rövidülnek és 
gömbölyödnek 

Belső holtpont, 
életforduló,  

melegfúziós központ 

 
 
 
Ha a                           
környezetben éppen nagyobb az 
életnyomás, akkor a részecskék 
befelé áramlása intenzívebb, és 
tömörítő, az életteret sűrítő 
hatáseredő érvényesül. Ez 
esetben a beáramló részecskék 
mindig töltöttebbek, a 
legnagyobb szimmetriába és 
közös tömegbe a hagymában 
kerülnek, épülnek. 



 

 

49

49

Ha az életfelületet szőrtüszőnek tekintjük, akkor a végéhez hozzáépülők kívülről, a hagymához 
hozzáépülők pedig belülről növesztik a kifutópálya, az életfelület hosszát. 
Az elhatározás kicsi, a belső térrészekben kifejlődött, nagy életnyomású, nagy 
áthatolóképességű részecskék formájában a szervezetük örvényes rendszerében gyülekezik, 
amelytől a befogadó, energiában dús Orgonná váló részecskék melegfúzióssá válva egyre 
nagyobb belső impulzus sűrűségre fejlődnek, a belső kaotikus állapot következtében 
felfúvódnak. Az egyre nagyobb belső életnyomás miatti felfúvódás megváltoztatja az örvényes 
életbuborékok térfogat és részecske arányát, a térkiszorítás eredőjét.  A folyamatban a 
változtatóképes Orgon életbuborékokká felfúvódó, a környezetátlagos sűrűségénél most-már 
kisebb belső sűrűségű, de nagyobb közeg-kiszorítású szervezetek gravitációs eredője 
megváltozik, és ettől kezdve a neki már túl nagynyomású térrészből kiszorítva kifelé kezd el 
fejlődni, áramolni. Ezt segíti, hogy a belső határfelületen, életfordulón átperdülő, már nagyon 
gyors forgású örvényes szervezet ekkor kiüríti, kicseréli a belső tartamát.  
 
Miközben a szabad környezetből hozott, kellően felüdült, megpihent, lehűlt részecskéket ad át 
a már túl gyorsan változó környezetnek, abból elszenesedett, túlmelegedett bányász jellegű, a 
tisztítótűzből kimenekülő, elbocsátott, vagy és kiszabaduló, részben megváltozott, kiégett 
ördögi részecskékkel telnek fel. Az Orgonná váló szervezetek belsejéből a felületükre 
átáramló, azt az együttforgás alatt ezt megfelelően hűtő részecskék, az életfordulónak 
tekinthető végpont után, az eltérő életutazókkal feltelő szervezettel most-már a fúziós 
kamrától, a tisztítótűztől elkanyarodva kifelé, a kisebb változássűrűségű térrész felé veszi az 
útját. Az élet egyik fele letelt annál a szervezetnél, amely részecskéinek a többsége elérte az 
életfordulót, és az életbe beáramlás után, elkezdte az élettérből kiáramlás második félidejét. 
Ugyanezen hatás működik a bolygók, a csillagok és a galaxisok spirálkarjain nagyobban. A 
különbség valószínűen csak annyi, hogy az életörvények és a beépülő szervezetek is egyre 
nagyobbak, egyre bonyolultabbak, de több más, kicsiben talán nem annyira lényeges hatás 
halmozódhat a nagyobb szinteken egyre fontosabb más eredő következmény felé. Az életből 
már kifelé áramlás során a már sokkal nagyobb azonosságú, kevert, vegyes részecskékkel 
telített életfelülethez kötődés még sokáig a kellő azonosságú életfelületen tartja a hidegfúziós 
környezetben már melegfúziósnak tekinthető, a tudati eredőjében is módosult nagy 
azonosságú szervezeteket. Az életfelületen maradást segíti az, hogy a spirálkar rések, a rétegek 
között beáramlók hidegfúziós, idegenebb részecskék lefelé, befelé átadódó lendülete az 
élőrétegre, jelen esetben a kellő azonosságú hajhagymára, vagy és a szőrtüszőre leszorítva tartja a már 
ellenkező irányba visszafelé, kifelé haladó szervezeteket. 
 

Valószínűen ez a hatásélmény és a keveredésben kialakuló kötődés készteti keringésre a 
férfiasabb elektron jellegű részecskéket. Az élményeik, a társukba és az utódaikba áttelepült 
részecskéik hozzákötik a nőiesebbé vált Orgon életbuborékhoz, amely kötődés sok esetben 
élethosszig, a külső életfordulóig, vagy a megunás kialakulásáig és a minőséggel telítődés 
állapotáig tarthat. A hasonló mesterséges készüléknél a lapátok megfogása csak párhuzamos oldalirányból 
szabad, mert a spirálkar-lapát belső végén áramlási szabadság kell a részecskék átforduláshoz. Elképzelhető, 
hogy a kifelé áramló környezetnél már nagyobb belső változássűrűségű, már melegfúziós 
részecskékkel viszonylag, de sohasem teljesen szimmetriában lévő, de egymásnak talajt, vegyes 
életfelületet képező, hidegfúziós, beáramló részecskék jelenben élők társulásainak a kiáramlók 
között lévő neutrálisabb utódok, és a már elporladtak az idősek, nagyobb sűrűségbe szervezett 
állapotban együttváltozók képeznek életáramlásra és letelepedésre alkalmas felületet, talajt. 
Ezt az életáramlást segíti a beáramlók és a kiáramlók között lévő, őket az ellenkező irányú 
életáramlás miatt egymástól a szükséges pillanatokban elszigetelő köztes, lamináris, nekik 
semleges, nagyobb életnyomású, vagy és gyorsabb, az utódoknak irányt mutató elődi 
részecskék a DNS-ben a neutrális húzó szálakat képező, nem teljesen semleges életáramlása. Amikor a 
közös élettérbe, az élet örvényébe a begördülő, lendületet hozó, töltötté váló hidegfúziós 
részecskék befelé haladnak, a lendület többletük miatt, ahol éppen járnak, ott nyomják, 
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behorpasztják a semleges felületi részt, ezért az behajlik, rugalmasan enged, alulról homorú, miközben 
a közöttük lévő nagy azonosságú érzelmi kötődés és a gravitációs árnyékolás, a még nagyobb 
relatív azonosság miatt még húzzák egymást. Az érzelmi kötőerőnek, az egymással összeérő 
auráknak a folytonosságot segítő, megtartó hatása van. A nagy életörvényt és ezzel sokáig az 
életáramlásra megfelelő környezetet adó beáramláskor kezdetben a nagy sebesség miatt 
megnyúltabb szivarszerű térformák, a fékeződéskor, a torlódáskor rövidülnek, gömbölyödnek, 
egymás utolérése miatt torlódnak, egyre nagyobb a fejlődés felé ható nyomást gyakorolnak 
egymásra, a legnagyobbat a közös fékezést átvevő központi településre, a hagymára. Azonban a belső nap 
melegfúziós kamrájában, a szervezett központi térrészben, a még mindig túl nagy lendületű, 
elmeszesedett, túlságosan egymáshoz kötődött, függővé vált részecskékkel állandóan táplált 
tisztítótűz nagyobb belső életnyomása, az Orgon gáz, életgáz folyamatos kifelé ható nyomása 
szimmetriát tart a befelé ható lendületből származó maradéknyomással.  
 

A spirálkarokkal, gyorsító, vagy lassító, bepörgető pályákkal rendelkező határfelületek, 
életfelületek lényegében az áramlási és a tudati rendezettséget átalakítók. A környezetből, vagy 
lényegesen nagyobb távolságról beérkező, főleg hosszúkás, szivarszerű, lineáris irányban kiterjedtebb, 
tehát nem izotróp, megkülönböztetett iránnyal rendelkező, a struktúrájukban megmerevedett, 
elmeszesedett hidegfúziós szervezetek, a bepörgető gyorsító, lassító, a formát és a struktúrát a belső 
szerkezete átalakító pályákra érkezése során, a saját perdület lényeges növekedése miatt, a részeikben 
elmozognak egymáson. A bepörgés közben elvesztik a merevségüket, egyre nagyobb rugalmatlanságra 
tesznek szert. Előbb toroid alakú életbuborék formájúvá, majd a szimmetriasíkjára ellaposodó UFO 
szerű diszkoszkorong, (lencse) alakúvá rendeződnek át. A bepörgéskor a merev struktúrák fellazulása 
következtében előbb könnyebben gördülő, ezzel az alkotó részecskéi által egymáson elmozgó, a 
forgástengely két végén megnyitható, toroid jellegű hengerré, majd életbuborékba alakul át a ridegebb 
körülmények, és a sokkal nagyobb áramlási sebességet igénylő környezet között valószínűen 
megfelelőbb áramlási tényezőjű szivarszerű formulából. Az élőrétegen, a bepörgő pályán gördülés 
során, az egyre nagyobb kerületi sebesség (fordulat) miatt a tömegfelezőnél lévő átmérő megnyúlik, de 
a forgástengely irányában egyre jobban összemegy a részecskéivel együttáramló szervezet, amelynek a 
külső alakja végül kellően nagy saját perdülettel a szimmetriatengelye körül forgó diszkosz, korong 
jellegűvé fejlődik át. A látható struktúra átalakulása azonban visszaadja a korábban (a beérkezése előtt) 
merev részecske szerkezet életrugalmasságát, amely eközben megváltoztatja az áramlási 
rendezettségét, és a korábbi energia minőségét a lendület effektusról nagyrészt helyben is hasznosítható 
perdület effektussá konvertálja. A centrális belső életfordulót elérve az áramlási irány a központi 
hajhagyma, településrész megkerülésével gyakorlatilag megfordul, és a befelé áramlásból-gurulásból 
kifelé haladássá, gördüléssé fejlődik. A begördülés közben a részecskemező egyedei sok impulzusban 
és ennek következtében felmelegedésben és egymáshoz képesti a szervezetet alakító, átformáló 
átrendeződésben vesznek rész. Szinte olyan képlékeny alakításnak tekinthető az átalakulás, amelyben a 
résztvevő együttáramló közösség mindig az adott környezetnek és az áramlásnak, a sebességnek és a 
várható impulzus sűrűségnek megfelelő külső alakot és magasabb saját spinnel járó áramlási 
rendezettséget vesz fel. 
 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a nanokompozitok újabb kutatási alkalmazási területe, már felismerte a 
szálerősítéses, aniztotróp megoldás zsugorodási és egyéb hátrányát. Újabban előtérbe került a stabil 
korongszerű nanoméretű részecskék kompozitba építése, amely felismerést alkalmazva, a részek a nagy 
azonossági kötőerő ellenére annyira eltávolíthatók egymástól, hogy a polimer jellegű kötőanyagok 
közéjük juttathatók. Kezdjük használni a természet nanoszintű technikáját. A vérlemezkék 
életspiráljai, már régóta ezt alkalmazzák a sebek és a megsérült erek befoltozásakor. Az ionos anyag és 
a nála élőbb kovalens anyag már régóta közös átalakulásokban vesz részt, és lehet hogy csak mi 
hisszük, hogy mindig a változékonyabb anyag az építő? 
Mivel a talajszint, az élet felülete állandóan változik, a beáramlókon kívül más irányba áramló és 
fejlődő részecskék is alakítják, ezért a kiszámíthatóság a lakottabb települések felé romlik, egyre 
több váratlan, érdekes hatással, gyorsabban változó környezettel találkoznak a nekik 
idegenebb, gyorsabban változó környezetbe befelé áramlók. A begördülők, a kezdetben még a 
lendületben töltöttebbek tehát később a perdületben válnak töltöttebbé. A kezdeti, akkor még 
nagy azonosságú hidegfúziós, az ionos hordozóval, a transzfer szállítójával együtt áramló 
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tömeg egyre több és másabbá váló részecskére, kisebb és felfúvódottabb, elgázosodó 
életbuborékra oszlik, amelyek azonban a nagy azonosság, az azonos sors miatt viszonylag 
sokáig közös tömegben maradnak egymással, és a közben hozzájuk keveredő, beléjük épülő 
módosítókkal, a mássá fejlesztőkkel. Mire a központi centralizált melegfúziós belső térrészbe 
érnek a beáramló idegenek, olyan nagy lesz a környezetből a védelmet, utazást, látványosságot 
kereső részecskéknek a saját pedületük, saját neutrális tengely (a gerinc) körüli forgásuk, (részecskék, 
akik a látható tömeg körül keringve aurát képeznek), hogy az érvényes tér legbelső maghéj rétegébe 
érve, a belső holtponton, az életfordulón áthaladó, áramlási irányt és ezzel rendezettséget is 
váltó, az életrugalmasságot visszakapó részecskék már nem szakadnak le egymástól. Az e 
térállapotot, életáramlási, életfejlődési állapotot elérők részben a központban a nagyobb 
változás sűrűség nyomása, - mint a hullámvasutat a sínhez kötő kapcsolata - a nagyobb 
szimmetriában lévő kellő azonosságú talajhoz, a település központhoz, az életfordulóhoz szorítja 
őket. Ebben segít az itt már nem kívülről, hanem a fordulónál a környezeti lélekközpont, az 
esetünkben a Föld tömegközéppontja, a tisztítótűz felől már kifelé áramló fiatal megtisztult, 
nagyobb életrugalmasságú részecskék folyamatosan a fordulón tartó lendület nyomása. (Lásd 
a 3-as és a 4-es spirál ábrát).  Tehát az életörvény belsejében a fordulónál észlelhető, a 
továbbrohanó társaiknál a veszteség átélése, látványa miatt is felerősödő gravitációs kötődés 
és árnyékolás, a nekik talajt adó szilárdabb spirálkar-véghez szorítva lehetővé teszi az 
átfordulást, a nagyobb árnyékoló képességű gravitációs irány követését. Mivel azonban az 
egyre melegebb, nagyobb változássűrűségű, egyre nagyobb életnyomású térrészbe befelé 
haladva a szervezetekben is egyre nagyobb változás sűrűség, és ezzel a környezetnél befelé 
még kisebb sűrűsége, a kisebb belső nyomása miatt egyre kisebb méret alakul ki, az 
életfordulónak a tekinthető fordulópont után ez is változik. Valószínűsíthető, hogy a belső 
életfordulóig eljutó maradék részecske közösség, a hozzá képest mind nagyobb környezeti 
nyomáson, a befelé haladásban nagyon kicsi térméretre összenyomódik. A kifelé haladást 
lehetővé tevő átfordulás után, az életbuborékok azonban már kifelé haladva, hozzájuk képest 
egyre kisebb sűrűségű, egyre kisebb nyomású környezetben áramlanak, gördülnek már a spirálkar 
hátoldalán. A kirakodás és a telítődés a fordulónál valószínűen bekövetkezik, és az életfordulón 
áthaladó Orgon részecskék, a fordulói környezetben lévő nagyobb életnyomású, a pokoli 
tisztítótűzben megedződött, kiszabadult, a korábbi függőségeikből felszabadult, rehabilitált 
részecskékkel telnek fel. Ennek az az egyik következménye, hogy a tömeg tehetetlenségével is 
járó reakciókésés miatt, - miként a szabadult rabokat, katonákat szállító járműveknek - a saját belső 
nyomásuk a kifelé haladás során egy kicsit mindig nagyobb lesz, mint a környezetüké, amely 
miatt kitágulnak, és miközben csökken a saját spin, kifelé ismét a gömbölyödő, felfúvódó, a 
belső tartalommal terhessé váló alakot, állapotot vesznek fel. Az a következmény, hogy a 
pokoli térrészből már kifelé áramlóknak a mindenkori környezetükhöz képest egy kicsit 
mindig nagyobb a belső életnyomásuk, nemcsak tágulási következményt hoz létre, hanem ettől 
kezdve a saját sűrűségük egy kicsit mindig nagyobb lesz, mint a kifelé haladás közben is 
változó, csökkenő életnyomású környezetük, amely miatt a hozzájuk képest kisebb térfogat 
sűrűségű környezetben ki tudnak tágulni. A szállítóeszköz, az Orgon részecskék 
életállapotában meleg és terhes időszak, szerveződési nyár állapot kezdődik. A már kifelé 
haladó életbuborékok felfújódóvá, a környezetnek változtatóképes (egyenlőre csak hő) energiát 
leadóvá válnak, amely és a környezetnél már kisebb sűrűség-térfogat arány miatt a hozzájuk 
képest hidegebb környezetben antigravitációs hatás jelenik meg. A részecskék számánál, 
arányánál, fajsúlyánál nagyobb térfogatú közegkiszorítás miatt, (a nagy sűrűségű részecskék aurája 
nagy térfogatot igényel, az elektronjaik ilyenkor sokrétegű, differenciált állapotban veszik körül őket), mint a 
vízben a levegő buborékok, a legnagyobb változássűrűségű térrésztől, az életfordulótól kifelé, 
felfelé kezdenek el áramlani. Feltételezhető, hogy a megtartott szükséges azonosság miatt még 
mindig nem szakadnak el a nagyobb azonosságú, egy irányból védelmet és árnyékolást 
biztosító előd részecskékkel telített határfelülettől, a spirálkar hátsó, ezen a szakaszon már 
több helyen domború részétől. 
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A kifelé haladó ágon egyrészt a megszerzett perdület, a nagy saját töltés, a kialakult igyekezet? 
már mint a beáramlás következménye hajtja a már vegyes szervezetbe keveredő, egymással 
rendszeresen vegyülő részecskéket, de mivel a forgásirányuk itt már kigördülő, ez a környezeti 
talajhoz képest kisebb ellenállást és könnyebb gördülékenyebb életáramlást tesz lehetővé. Az 
átlagos, és középkorú párok és utódaik, a három együtt élő generáció, lényegében az elődeik 
elporlódott életfelületén, mint nagyobb változássűrűségű, őket fenntartani képes, lamináris 
áramlású talajon élnek és áramlanak, amíg maguk is el nem porladnak az életáramlás, a Tao 
útján. 
 
A folyamat nagy azonossággal megegyezik egy nagyolvasztóba előkészített, ártalmatlanításra szánt 
életanyag életútjával, amely a beérkezés közben feldarabolódik, átalakul, majd megolvad, de mielőtt 
beérne a tisztítótűzbe az elöregedett, átalakítandó (lehet hogy csak egyszer használatos ionos anyag 
(részecske űrhajók), a benne utazó, érkező lélek részecskék az életnek legjobb szimmetria felület 
környékén elgázosodik. Az élőbb lélekvezetők ilyenkor elhagyják az átalakítandó, felújítandó 
térutazásra már nem alkalmas, a szennyező anyagaiban a befelé haladás során kiégő eszközeiket. A 
megolvadás, képlékeny előalakítás után granulálásra, vagy pelyhesítésre kerül a nyersanyag, majd 
kifelé már jól alakítható, bármivé át és összeépíthető, kellő azonosságú megnemesedett félkész anyag 
formában továbbítódik. A kifelé haladása során tovább szerveződik, nemesedik, ötvöződik és a 
termelők által valószínűen előre ismert életterv, program alapján egyre nagyobb bonyolultságú 
összetett szervezetbe, szerkezetbe, településrendszerű mikrokozmosznyi struktúrába épül. Kifelé 
haladva a lehűlés és a megnyugvás útján már az elidegenedés (szétosztályozódás) folyamata erősödik 
fel. Miközben az egymással mind nagyobb azonosságra keveredők (élettermékek) már kifelé 
áramolnak a legnagyobb változás sűrűségű, a legnagyobb azonosságban túltelített térrészekből, más, 
befelé áramló, beléjük hatoló hidegebb, nagyobb sűrűségű, hozzájuk kötődő részecskéket vesznek fel. 
A termelőhely környezetében az új termékek egymás felé ható azonossága, a helyi túlkínálat miatt a 
konkurencia verseny és az életnyomás is megnő, amely arra készteti az új minőséget létrehozó 
termelőket és élettermékeiket, hogy az adott minőséggel még kevésbé ellátott, még telítetlen, tehát 
anizotrop tér felé kiáramoljanak, az új minőség szétterítését és forgalmazását, népszerűsítését, az új 
életutat megkezdjék. 
 
 
 
 
Az élet kohójába befelé haladás: 
Miközben a keverő és átalakító térben befelé haladók a legördülés közben periodikusan 
érintkeznek a nekik már környezetet jelentő, nem túl nagy áramlási és rendezettség 
különbségű talajjal, eközben részecskéket vesznek fel és adnak le, azaz hatást cserélnek, 
nemesednek a kerületükön, a felületükön, és a belső állományaik is cserélődnek, a kellő lendület, és 
belső kerületi sebesség, spin elérésekor egyre jobban a külső, izotrópabb életfelületre 
kerülnek. A kifelé haladókon a befelé haladó részecskék, egymásra kölcsönösen ható 
életimpulzusok közben (mint a szállítószalagon haladó autókon a gyártás során) folyamatos alakításokat, 
változtatásokat eszközölnek. A befelé haladó ágon a még pozitív (lendület) többletekkel 
rendelkezők kapcsolódnak a másik beáramló szervezet ehhez képest negatív irányú, tehát 
ellenirányú többleteivel rendelkező, eltérő minőséget a keverékhez adagoló, kifelé áramló, már 
melegfúziós részecskékhez. Befelé a kellően nagy azonosságúak, (az idegen térrészbe 
kisebbségként beáramlók), a beáramlás elején még segítik és húzzák egymást később egyre 
kisebb térbe kerülve már az elöljárók elbátortalanodása, megtespedése, lelassulása után a 
torlódás érvényesül. Tehát az elbátortalanodókat, az elfáradókat és a lendületet-vesztőket, a 
korábban másokat is húzó részecskéket már tolják az őket utolérő, egyre gyorsabb életáramlást 
igénylő utódaik. Kifelé már éppen ellenkezően. 
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A környezethez képest a már túl nagy nyomású élettérben élők, mivel már az elidegenedés, a 
bentiekkel keveredés és a mássá válás közben már nincs meg a kezdeti közösségi húzóerő, 
amelyet együttműködésként ismerünk, ezért kifelé áramlás közben a mindig nagyobb belső 
háttérnyomás által is segítettek már tolják egymást. A befelé rendezettségben, az azonos 
irányú perdületet szerzők aurájában keringő részecskék egyre nagyobb kerületi sebessége 
egyre nagyobb védelmet és elszigetelést ad, ezért a kezdeti folytonos, de sokféleségből 
származó beáramlás, előbb sikeres keveredéssé vegyül, majd a kifelé haladó irányban eltérő 
genetikai ágakra, a füzérsugár részekre, majd jellemző perdülettel rendelkező, a kifelé haladás 
során örvényes struktúrájú alakot felvevő egyedekre bomlik. Az egyedek között az egymással 
összeérő felületeken ellenkező irányú az összeérő áramlás, amely vegyes, egymással keveredő, 
eltérőbb, utód (köztes) neutrálisabb eredőjű áramlási rendezettségű köztes utód határrétegeket 
hoz létre. A kisebb életnek környezetet adó szervezet határaitól befelé azonban a kezdeti 
sokféleség csökken, egyre nagyobb azonosság, egyre belterjesebb, egyre azonosabban reagáló, 
cselekvő, gondolkodó állomány fejlődik ki. Ez a belterjesség okozza a szervezetek későbbi 
elidegenedését és differenciálódását. A nagyobb rendszer életfelületén beáramlás, és a 
körforgások alatt, kétszer egymással ellentétes irányú átmenet, és kétszer vagy azonos irányba 
ható, egymást segítő, vagy és éppen ellenkezőleg, egymást fékező, lebontó állapot fejlődik ki. 
Tehát az élettermékeknek, minden életanyagnak, két átmeneti végpontot jelentő életforduló 
között lehet életáramlásban, élményszerző utazásban részt venni. Ez a két végpont a kezdet és 
a vég. Az előző minőség vége azonban csak egy újabb, más minőségbe átalakulás, amelyben a 
veszendőbe sohasem menő életanyag, vagy közvetlenül részt vesz, vagy elpihen, megpihen és 
megnyugszik, egy ideig mások változását nézővé válik. Az élet és a változás megy tovább, és 
a nézővé, mások változását szemlélővé váló, a lendületben csendesült életanyagok, később a 
nézői minőségükben is elmúlnak, és más utakon új körforgásokba kerülnek, más részecskék 
között, eltérő életfolyamatban újabb körforgási ciklusokba kerülnek, és tovább tapasztalják a 
fejlődés egymástól az eredőjében végtelen, de a részleteiben analóg, véges lehetőségeit. Az 
életáramlás során, hol gyorsabban és azonos irányba ható, a kisebb környezeti ellenállás, vagy 
és a környezet részecskéivel megegyező áramlási irány, egy ideig egybeeső azonos cél  miatt, 
egyszer a lamináris felületen áramló (felmenői) részecskék által is segített kellően egymással 
keveredő és a közel azonos irányba ható, felgyorsuló együttáramlás, egyértelmű, alacsony 
impulzus sűrűségű tél állapot fejlődik ki. Ezt követően, részben, de még nem nagyon eltérő 
irányba áramló részecskék határfelületéhez érve, kellően keveredő átmeneti, de jellemzően 
egymást segítő, kisebb eredő térfogatba épülő, a tisztítótűz gázkamráját elkerülő, már kifelé 
haladva gyorsabban áramló, egymással jobban keveredő, együttműködőbb tavasz állapot 
fejlődik ki. Az együttáramlás után a védett térben, az örvényes kamrában felgyorsuló már 
közös részecske keverék egy az életáramlását keresztező, vagy és ellenirányú, másik 
életbuborékokkal éppen ellentétes irányba haladókkal szembesül, a szemben haladóknak 
megnő a rontó irányú kölcsönható képessége egymásra. Ez torlódást hoz létre, amely 
melegfúziós szervezeti nyarat, sűrítő állapotot és magas változássűrűségű impulzusokban dús 
állapotot eredményez, amely miatt a már másokkal szemben egy örvényes térrészbe befelé 
áramló életbuborék másik oldalán ilyenkor mindig erős torlódás, és a korábbi életkeverékeket 
lebontó, egymástól elválasztó, a rosszabbat a jobbal a még fiatalabbal összekeverő eredőjű ősz 
állapot fejlődik ki. Amikor az életfelületen gördülő életbuborékon áramló részecskék, egy 
ellenkező irányban áramló másik életbuborék felülethez, ellenérdekelt részecskékhez érnek, a 
változás sűrűség felfutása közben nyár életállapot alakul ki. Természetes velejárója a 
védettebb térrészben befelé és kis szögben közel azonos irányban áramlásnak, hogy ekkor az 
élet összeépülő és az együttműködést növelő, gyorsító, kölcsönösen segítő időszakba fejlődik, 
amely éppen ellentéte annak, amikor ki és a szétáramló, egymástól eltávolodó életfázisban 
változik. Ilyenkor az elidegenedés, a bomlás és a másokkal keveredés válik dominánssá. A 
befelé áramlás közben a hidegfúziós, együttműködőbb tudati állapot megváltozik, és kifelé 
áramlás közben már elidegenedettebb, egymástól eltávolodó, lebomló hatáseredő alakul ki. Ez 
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a kiáramlás közbeni szétáramlás teszi lehetővé a másokkal történő részecske és hatás cserét, a 
változatosságot, az élet körforgásait. Ahhoz, hogy nem mindig ugyanazok a szereplők 
részesedjenek az aktívabb változás nem teljesen egyformán ismétlődő változatos 
életélményeiben, annak érdekében, hogy mindenki átélhessen minden lehetséges életállapotot, 
az összetételi állapotoknak és az egymáshoz viszonyított térhelyzeteknek, a tudati eredőknek 
változnia kell.  A befelé érkező részecskék már sok eseményen estek át, mint az idős gépek, autók 
alkatrészei sok ismerettel és életélménnyel rendelkeznek, de a beolvasztás és az átalakítás alatt ez a sok 
eltérő résztudás nagy része elveszik, a jelentős hőhatásoktól a struktúrában megváltozó kövek és a 
fémek is felejtenek. A kifelé új életszerkezetekbe felépülő, átszerveződő szervezeteknek az ösztönös 
tudás mellett új tudásra van szükséges, amely viszonylag fokozatosan alakul az összeépülés eredőjét, és 
a későbbi élet együttműködéséhez szükséges közös tudássá. 
 
Az elhasználódott és az aktívan együttváltozó közösségekből eltávozó életszereplők, tudati 
állapotok, entitások egyre több ismeretre, megértésre tesznek szert, miközben a lebomlás 
állapotában a környezet szereplőibe átépülő részek megöröklik, és részben továbbviszik ezeket 
a közös ismereteket, élményeket. A mind kisebb tömegre lebomló részecskék korábbi közös 
tudata és intellektuális állapota, az intelligenciája az életfolyamatban megváltozik, és lassan a 
megértésben csak lassabban fejlődők megértik, hogy nem kell akkora védelem, nem kell nagy 
anyagi tömeg a megismerés és a bölcsesség megértőbb kialakuló állapotához. A kezdetben 
nagy sűrűségű, de kis térben koncentrált, nagy induló azonosságú közös szervezet, ekkor az 
együttműködési és az együttáramlási kényszer mind nagyobb belső feszültséggel rendelkező 
állapotából kiszabadulva, egyre nagyobb szabadságfokra vágyó, ezért is egymástól eltávolodó 
entitás részekre bomlik. A nagyobb élettereket adó életörvény szervezetekbe beérkező 
lendület, vagy és perdület, a hozott tulajdonsági eredő fejlődő képessége meghatározhatja, 
hogy az adott szervezet másokhoz képest meddig tud eljutni, azaz lényegében a tisztítótűz, az 
olvasztó felé áramlás során a megértési és a feldolgozó képességre, és az együttáramló 
szervezet összetartó képességére, azonosságára is jellemző osztályozódási, és rétegződési 
folyamat fejlődik ki.  
 
A valamikori másik, korábbi kibocsátóból, a soros kiáramlásból, közös, nagy azonosságba és 
anyagibb állapotú együttváltozó szervezetbe tömörülés, tehát az egyesülő és együttáramlás, az 
egymásra figyelés terhes kötelezettségi állapotát átélve, a korábban a fizikai korlátok terelő 
állapotát megértő, később tudati információs korlátokra váltja fel. Az érzésekkel és 
megismeréssel kezdődő tapasztalási folyamat során mind magasabb tudati, értelmi állapotba, 
egyre bölcsebb, az életváltozást már megértő, egyre anyagtalanabb, könnyedebb szárnyalóbb 
állapotba kerül az anyagi félelmeitől megszabaduló értelem.  
 
Ebben a folyamatban, az életváltozást korábban kezdők által irányított életjáték kezdeti 
kicsi epizód szereplője, később az életjátékot szervező és irányító közös, de szinte 
anyagtalan értelem, az isteni szervezet együttváltozó és együttműködő, később neutrális 
részévé válik. Ez valószínűen a megnyugvás és a már életáramlás nélkül is nagyobb tér 
sűrűségbe épülés, de az egyre ritkábban változó, emlékeket és információkat az adott 
térszerkezet mikroszintű entitások értelmi részleteibe megtartó lehetősége, a gyémánt 
térszerkezetei állapot kialakulása. Ilyenkor az ilyen tiszta tudati állapot eredőbe részecskék a 
kellően nagy differenciálódás után, egy az elmúlt események emlék lenyomatait megőrző 
közös neutronmezőbe, tiszta de múltbeli tudást megőrző emlékszervezetbe tömörülnek. 
Ilyenkor a kellően nagy átalakuló térben átlátható neutroncsillag, gyémántcsillag alakul ki, 
amely leveti magáról a megértéshez már szükségtelen anyagot. A tiszta tudati állapot 
elérésének az ára, ezt a tudati, értelmi állapotot, ismeretet még el nem érő, a tömegfelezőtől, a 
fejlettebbektől kifelé lévő, az együttműködő képességben még fejletlenebb részecskék ki és 
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szétáramlása, az un. táguló csillagköd és a kifelé áramló, kevergő porfelhők, és ebből új, 
gyorsabban fejlődő melegfúziós szervezetek, fiatal csillagok megszületése.  
Ilyen esemény következménye a Rák köd, stb., amelyek a belsejükben, vagy onnan eltávozó 
neutroncsillagot, kristály tisztán gondolkodó értelmi központot, csillagszintű kristály koponyát 
tartalmazhatnak. A még az isteni megértéshez nem elégséges tudati fejlettségű, értelmi 
állapotú anyag újabb körforgásokra, újabb életáramlásokra kényszerül, és folytatnia kell a 
változás, a tapasztalatszerzés a Tao, a tudat és az értelemfejlődés, az isteni, a szinte anyagtalan 
teljesebb rendezettségű értelem, a megértés és a megvilágosodás, az átláthatóság felé haladó 
útját. Ezt az utat az élet kisebb szervezetei, eltérő eredővel de sokszor végigjárják, amíg egy 
nagyobb isteni neutroncsillag részévé nem válnak. A kisebb részecskék tudatának a 
megvilágosodáskor, az agykéreg neutron sejtjeiben előbb magnetit állapot, majd arany és 
végül mikroméretű gyémánt, megvilágosodott, átlátható a mindenség dolgait már értő tiszta 
értelmi állapot fejlődik ki. 
 
 
 
Miért van szükség, a szimmetria felületen ellentétes irányban áramlók összetapadó 
turbinaszerű, ellentétes lapát és forgásirányú szerkezeteinek, szervezeteinek az 
egybeépülésére? 
Hatásfok kérdése. 
Amikor a keveredő és reaktorterekből, az élet már kétdimenziós szimmetriasíkot építő, 
diszkoszszerű, ufó-szerű szerkezetei kirepülnek, a forgási irányuk és ezzel a fejlődési irányuk 
is meghatározott. Ez mindaddig változatlan irányba fejlődik, amíg a saját forgás gyorsul, és 
nem fékeződik. A túl korán és túl nagy bepörgés azonban a szervezetek számára felismerten 
nem jó hatással végződik. A bepörgő, felpörgő, szabályozatlan, fékezetlen szervezet egyre 
gyorsabban szívja be és szórja ki az ilyen életteret nem kedvelő részecskéket magából, és a 
túlgyorsuló fejlődés végül együttműködésre képtelen szervezeti rétegeket hoz létre. A 
társtalan, a forgásában nem megfékezett szervezet egyre gyorsabb anyagcserére tesz szert, a 
rajta átáramló életanyagot egyre kevésbé emészti meg, egyre kevésbé tudja a tudati eredő 
állapotába átrendezni, lényegében, mint isteni mező a differenciálásban kudarcra van ítélve. 
Nem véletlen, hogy a nagyobb azonosságú, az élet terheit együttviselő hidegfúziós szervezetek 
differenciáló képessége, hatásfoka idővel romlik, önmagukban lényegében egyre jobban csak 
részecskegyorsító fekete lyukakká válnak. Más azonban a helyzet, ha társulnak egy hasonló 
gyorsító képességű társsal, amelynek ellenáramlásban ide-oda adva és ütköztetve az 
életanyagot, már sokkal nagyobb differenciáló képességre tesznek szert. A két egymásnak 
részecskéket küldözgető és felgyorsító, párokba szerveződő egyedek, mint családi 
alapegységet alkotó szervezet azonban nemcsak több irányból érkező részecskeáramlást képes 
jobb hatásfokkal hasznosítani. Az elrugaszkodók impulzusainak a következtében idővel a két 
szervezet szükségszerűen elhidegül, eltávolodik egymástól, az ilyen szervezetekkel kitöltött 
térnek, miközben a köztes része nem látható elporlódott részecskékkel és egyre nagyobb 
életnyomással telik fel, lényegében tartósan a gyorsítók egymástól távolodása, elhidegülése 
miatt, folyamatosan tágulnia szükséges. Ha a tágulásban a kifelé megtartott nyomás, és a 
közös részecskék kiáramoltatása kellően folyamatos, akkor az elrugaszkodó utód részecskék 
egymás felé ható, nyomása, sok kicsi impulzusa összetartja a szülőket. Ezt a folyamatot, 
vonzalmat, a családi összetartást segíti, hogy a családi páros közösségbe épülő, ezért 
egymásnak fél oldalról védett térrészt biztosító szervezeteken kívüli térrészben mindig 
nagyobb az életnyomás, mint a kellően egymásba keveredő pár között. Mivel a kettőjük között 
keletkező impulzusokban foganó utód részecskéket a pár szinte energiavesztés nélkül ki tudja 
juttatni a környezetbe, ezek egymásról, és a külsőbb határfelületekről elrugaszkodó 
szimmetrikus nyomása nem elválasztó erőként, hanem egymáshoz kapcsoló erőként hat. 
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A tágulási folyamatban azonban a gyorsító szervezetek egyre jobban lehűlnek, végül, ha nem 
változnak meg a játékszabályok, egyre kisebbre fogyva a részecskéikben elpárolognak. Tehát 
miközben a köztes tér állapota felmelegszik és tágul, a melegfúzióssá váló környezetben lévő 
hidegfúziós elődök lehűlnek, és a tér e része összehúzódik. Ez változatlan, vagy csak pulzáló 
méretű szervezeteket tételez fel, tehát ilyen kettős eredőben a tér tágulása és az összehúzódás 
valószínűen időbeli erdőben és a térbeli eredőben is kiegyenlítheti egymást, de nem 
szükségszerűen állandó, a lokális életnyomás, a hőmérséklet és a tér állapota a Yin és a Yang 
állapot között változó. A környezetünkben megismert mindenség valóban ennek megfelelően 
változik, de nem a tér, hanem a benne lévő meleg és hidegfúziós eredő állapotok tágulnak, 
vagy és húzódnak össze kisebb térbe, hogy aztán az eredőjükben megváltozva az ellenkező 
véglet felé fejlődhessenek. Akár puszta fizikai szétmorzsolódó, elgázosodó részecsketömeg 
ide- oda áramlásának is titulálhatnánk az értelmetlennek látszó életáramlást, ha nem fejlődött 
volna ki benne a megérzés, az életérzés és az élettudat, az Isteni értelem. A közös tudatok 
kifejlődése után azonban a csak résztudatot ismerő és megértő állapotokból kifejlődött az élet 
minden lehetőségét megértő közös értelem, amely a gondolatával tervezni és szervezni és 
befolyásolni kezdte a korábban talán spontán, vagy csak az utódok által még kellően meg nem 
értett életáramlást. 
 
Miután a közös értelem, a szinte anyagtalan isteni entitás, állapot kifejlődött, a véletlenszerű 
változást, a lehető legkisebb energiával megváltoztatható kezdeti állapotában befolyásolni és 
szabályozni kezdte. Kialakult az Isteni szervezet és az isteni részecske közösség, a kifejlődött 
értelem által ellenőrzött, irányított, befolyásolt szabályozott életáramlás. 
 
Ekkor van szükség a több rétegre, több alszervezetre bomlásra, az egymással megfelelően 
együttműködni képesek ennek megfelelő átcsoportosítására, átszervezésére. Amikor már túl 
nagy a különbség a két eltérő irányba fejlődő részecske közösség között, akkor a 
szervezetekbe beáramoltatott, bevitt idegen hatással, eltérő rendezettségű információval meg 
lehet osztani a szervezeteket, hogy egy centrálisabb, nagyobb fajsúlyú, fejlettebb tudatú, a 
megértő képességében előrébb járó részecskéket tartalmazó és egy kisebb részecske sűrűségű, 
nagyobb térre és még nagyobb szabadságfokra igényt tartó, de még irányítandó, szervezendő, 
a tudatban kevésbé, de az életáramlásban és a változtató képességben még kellően fejlett 
részecskeközösség fejlődjön ki. A valószínűen egymással ellenkező irányban pörgő, fejlődő 
két külön réteg már nem alkalmas egymás megtermékenyítésére, a bonyolultság egyre 
nagyobb együttműködést igénylő fokozására, ezért a szétvált felek, a saját tudati 
rendezettségükkel más nem teljesen idegen, a környezetben fejlődő, de eltérő tudási 
rendezettséget kifejlesztő élőréteg, szervezet megtermékenyítésére, érdekes élményeket adó 
tudás és változás átadására viszont annál alkalmasabb. Tehát a differenciálódás során, a két 
ellentétes irányba fejlődő ionizált (egymást gerjesztő rétegnek, szükségszerűen el kell 
távolodnia egymástól. Vagy a külső aura robban le a bepörgött, túlpörgött belső magról, és 
ekkor a melegfúziós magas spinű központi tömeg kirepülhet a közös szétáramló és ehhez utat 
engedő térből, akár más rétegeken radiálisan és szabálytalanul áthatoló fekete – mindent 
elnyelő – nagyon gyorsan forgó, de lendületenergiában hiányos lyukként, vagy akár a központi 
tömeg is megosztódhat, és egy végső differenciálódásban két vagy több darabra szakadhat. 
Ilyenkor a végső szervezeti bomlás állapotához érő szervezetek, mint korábban együttváltozó 
egységek megszűnnek, részekre szakadás és az elidegenedés, az egymástól eltávolodás 
folytatódik, és az történik, mint Jugoszlávia, és más államszervezetek bomlásakor.  Ilyenkor a 
le és kiváló részek viszik magukkal az aurájukat, a térben hosszan elnyúlt, íves pályán haladó 
üstökösként a náluk nagyobb változássűrűségű környezetben energiaadóvá válnak. Ez a 
Szovjetuniónál már végbement folyamat lassabb kifejlődése várható az USA-nál, ha közben a 
történelmet felülíró nagyobb energiaszintű események nem fejlődnek ki.  
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Az életszínterünk, az élőrétegünk gyorsabb átalakulási folyamata már megkezdődött. Már 
kifelé áramlunk egy nagyobb rendszer téridős életfordulójától, az elidegenedés egyre erősebb, 
a szervezeti bomlás egyre többeket érint, de Kína és Kelet-közép Ázsia talán már 
centralizálódik. 
 
Ha az életszervezetek túlságosan bepörögnek, azzal tudják csökkenteni, késleltetni a 
túldifferenciálódás felé fejlődő véget, hogy a megosztódás és a közös térből kirepülés után, a 
kialakult forgási iránnyal ellenkező forgási irányú, azaz jellemzően más nemű, de kellően 
analóg fejlettségű részecske szervezettel a lapjukon, a közös határfelület, szimmetriasík 
mentén összetapadva összekapcsolódnak. Az azonos szervezetből kikerülő, kellő azonosságú 
testvér szervezetek azonban a túl nagy azonosság a felületi ellentét miatt közvetlenül nem 
kapcsolódhatnak egymáshoz, ahhoz előbb olyan életeseményeken kell átfejlődni, megváltozni, 
hogy az átalakuló, társként szóba jöhető szervezetnek legalább egy fél fordulattal, azaz 180 
fokkal elfordulva ellenkező irányú perdületre, forgásra van szüksége. Tehát a természet 
törvényei szerint, az életet megjárt, nagyobb kerülőt tett, megosztódó, mássá váló testvér, 
(rokon) szervezetek, ha egy térbeli akadályt ellenkező irányban megkerülnek, már ezzel 
alkalmassá válhatnak egymás kölcsönösen nagyobb szimmetriába segítésére. 
Ez vezetett végleg a melegfúziós eredő növekedése felé. Az egymással ellenkező irányú 
forgással rendelkező, de közös szimmetria felületen párba fejlődő szervezetek kölcsönösen 
megfékezhetik egymást a túlpörgéstől. Ha véletlenül azonos irányú saját perdülettel 
rendelkezők tapadnak össze, a megfékezés helyett felpörgés, nagyobb életfordulatra, 
frekvenciára váltás következhet be, és a gyorsabb differenciálódásban az életfolyamat 
lassulása helyett egyre több saját részecske veszhet el a rendszerből. Ilyenkor a magasabb saját 
perdületre fejlődő, egyre gyorsabban forgó szervezetek részecskéi, eggyel nagyobb energia és 
tömegszinten, gyorsított eljárásban ismét végigjárhatják a tudatfejlődést segítő életutat, az 
ismétlések számát és ezzel a megértést is növelő eseménysort. 
Ha azonban egymástól ellentétes forgásirányú, azaz egymáshoz képest eltérő spinű 
szervezetek érnek össze, torlódnak egymáson, épülnek közös szimmetria sík mentén nagyobb 
energiaszintű, és nagyobb tömegszámú két félből egy nagyobb egységű, egymást kölcsönösen megfékező, a 
szervezeti hibákat megtaláló, kimutató egyesült szervezetté, akkor, - mint a turbinahajtás félturbinái 
között, - (lásd a következő 6. ábrát), az ellentétes forgásirányok közötti érintkező 
szimmetriasíkon, nagyon magas spinű, gyorsabban fejlődő kicsi örvényes szállító mezők 
alakulnak ki. A melegfúziós megoldás tehát kényszer alatt sikeresebben bepörgetett, erősen 
töltött részecskéket tudott létrehozni, amelyek a két ellentétes irányban forgó felület között 
kialakuló gyors ellenáramú súrlódásban, a két felületből kiválva, közös új párba kapcsolódva 
hamarabb érték el, a kisebb kényszerrel járó hidegfúziós megoldás szerinti töltésben feltelő 
állapotot, azaz a melegfúziós megoldásból gyorsabban lejátszódó életfolyamat fejlődött ki. 
Miközben a belső áramlás is megindul az éppen nagyobb életváltozás sűrűségű, nagyobb 
életnyomású térrészekből a szomszédos kisebb változássűrűségű, az azonos minőséggel 
kevésbé telített térrészek felé, az összeérő felületeken kifelé haladva egyre nagyobb saját 
perdületű, egyre nagyobb spinű bepörgő, de egymással keveredő, a közös rendszerbe eltávozás 
után visszatérő, a szabadabb, idegenebb térben változó, kellő azonosságú szervezetekkel 
vegyületet kialakító keringő, szállító részecskék fejlődnek ki. Tehát a melegfúziós 
életszerveződés, töltéskészítés nemcsak abban volt sikeresebb, hogy gyorsabb életfolyamatra 
pörgette fel a tér résztvevőit, hanem abban is, hogy míg a hidegfúziós szervezetekben felpörgő 
és kibocsátott részecskék, csak nagy kerülővel és egyenesebb életpályán sokára tudtak 
visszatérni, vagy nem tértek vissza a kibocsátó mezőkbe, addig a melegfúziós szervezetek 
gyorsabban fejlődő, nagyobb saját spinű szállító részecskéi, sokkal kisebb életutat, teret jártak 
be, és hamarabb visszatértek a kibocsátó szervezetbe. Természetesen a fejlődési evolúciós 
előnynek hátránya is volt a korábbi megoldásokkal szemben, mert a kisebb térrészt bejáró, 
gyorsabb életet rövidebb élet alatt, nagyobb fogyasztási forgalmat leélő részecskék, nemcsak 
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gyorsabban elszennyezték a közvetlen környezetüket, hanem az azonosság, a 
fejlődésképtelenség gyorsabb kifejlődése miatt rendszeresen gazdasági és továbbfejlődési 
válságba kerültek. Tehát a gyorsabb fejlődés ára a túlfogyasztás, és a környezet saját 
élettermékkel elszennyezése, majd az élettermék elhelyezési probléma, mindenképpen 
gazdasági szervezetlenséget, és továbbfejlődés képtelenséget hoz létre. A különböző evolúciós 
megoldásokból, láthatóan mindegyiknek van előnye és hátránya is a másikkal szemben, és 
csak akkor lehet az életnek jobb előnyt kovácsolni az eltérő fejlődésből, ha nem érti az élet 
félre az alkalmazást, az eltérő fejlődést mindig annak az előnyei érdekében csak arra használja, 
amire alkalmasabb. 
A gyorsabban kifejlődő melegfúziós megoldás, az életfolyamatok modellezésére alkalmasabb, 
mert a kicsiben gyorsabban lejátszódó szerveződési megoldások, kimutathatják a lehetséges 
fejlődési megoldások jó és rosszabb változatát is, ezért a melegfúziós modellezésben megtalált 
jó irányokba kell a nagyobb tömeget kevesebb kényszerrel együttváltozásban tartó hidegfúziós 
szervezeteknek fejlődni, és a gyorsabban megtalált rosszabb megoldásokat, az élet által 
kevésbé járható rossz megoldásokként a nem támogatott, csak rendkívüli esetekben lehetséges 
vésztartalékként kell a tudatokban elraktározni. 
Az élet azonban a gyorsabban lejáró, és változatosabb, érdekesebb életváltozat megtartása 
mellett döntött, és egyre több szervezet élt a párba kapcsolódás és a gyorsabb, bár 
periodikusabb fejlődés lehetősége mellett, ezzel kialakultak a hidegfúziós folyamatosabban 
fejlődő fenyő típusú szervezetek melegfúziós konkurenciái. 
 
Ismerkedjünk meg a gyorsabb ám kockázatosabb fejlődésit eredményező evolúciós megoldás 
alapjával. 
Amikor a fő szimmetriasíkon a közvetlen átáramlás nem lehetséges, a keresztirányú, a kifelé 
haladó és már kerületi irányban táguló spirálon a radiális kiáramlás miatt akadályozott, akkor a 
szervezetből kiáramló részecskék az auráján, át, közvetett határokon, a környezeten át 
igyekeznek a másik, éppen nekik kedvezőbb állapotú térrészbe átjutni. Lásd Magyarország 
határnyitási megoldását az NDK –ból a Páneurópai találkozón nyugatra menekülőknek. Ez nemcsak 
központi áramlást, hanem az aurán át történő rétegáramlást is létrehoz és fenntart, lehetővé 
tesz. A szimmetriafelületen csak a merőlegesen, egyenes úton járók haladhatnak át, számukra 
elég az útidő aránya, a ferdén és kisebb szögben áramlók vagy visszaverődnek, vagy 
beszívódnak a közös felületen kifelé áramló nagy spinű részecskék tengelynyílásán. A 
merőlegesen átáramlók azon része, amely nem páratlan, azaz amelynek van azonos téridőben 
az ellenkező irányból haladó tükrözött szimmetriapárja, azok az egyenlítői szimmetria 
felületen kifelé áramló töltés hordozókba, a kisméretű, ám gyors fordulatú örvényes mezőkbe 
bejutnak. A védettebb térrészt biztosító töltéshordozó, nőies részecskékben a szimmetria 
párjukkal, a társukkal, a hatás-párjukkal torlódnak, de ezzel időt vesztenek, és az eredeti áramlási 
céltól elterelődnek, és az eredetileg egymással ellenkező irányban áramló két fél szervezetből 
párokba épülve kisordódnak a szimmetria felületen. Az egyenlítői szimmetriasík közelében, a 
hármas egység, a töltéseket hordozó, szállító szent lélek, és a benne egyre nagyobb közös 
szervezetben fejlődő isteni utódok életáramlásra, életfordulóra kényszerülve együttáramlásban 
visszatérnek az őket befogadó nagyobb részecske buborékot kibocsátó mezőbe. A már nem 
teljesen idegen, a szülői genetikai anyagot képező kisebb részecskék felének már ismerős 
környezetbe visszatérése közben a mező részévé, később az energiájától lecsupaszított 
lendülethiányos anyaggá fejlődhetnek. Miközben a könnyebbé vált részecskék az aurában 
maradnak, a nehéz de lendülethiányos részecskék visszatérnek a környezetet adó mező, 
élőréteg felületére, de a nagyobb kinetikai lendületet szerzők a szimmetriaspirálon eltávozva 
egyre nagyobb keringési pályára távolodva, más kiszóródókat idővel utolérve a korábban 
indulókkal közös, együttáramló népesebb részecske mezőkbe szerveződnek. 
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Ráadásul az egymáson elforduló nagyobb két félmezővé, együtt egy teljesebb önfenntartó 
körfolyamatokat már megtartani képes szervezetté átformálódó kellő azonosságú élettér közös 
szimmetriasíkján gyorsan kiáramló, a centrifugális erővel is segítetten bepörgő töltések a 
hidegfúziós megoldásnál nagyobb különbséget, nagyobb belső vákuumot, azaz a környezetnél 
kisebb életnyomást tudtak létrehozni. Az ilyen térrészben, a forgási tengelyek toroid nyílásán, 
nemcsak a periodikusan visszatérők, hanem a környezet ilyen élményekre vágyó részecskéi is 
besodródtak, és amíg bírták energiával, rendszeresen részt vehettek az életkörforgás játékában, 
élményeiben.  
Ezekből a részecskékből szerveződünk, hasonló analóg örvényes mezőkké, amelynek a látható 
tömege éppen átáramlik, közben idővesztésbe és életáramlásba terelődik a szervezetünk belső 
útvesztőin. A szervezetünket kirajzoló, kellő azonosságú élettérben, a körfolyamatokban 
változik a bennünket energiával és más hatásokkal ellátó részecskéink egy része, de a 
többsége, a szervezeten kívül az aurában, a vonzáskörzetben áramlik. Természetesen a 
környezetnél kisebb életnyomású szívótölcséreken, a pólusoknál idegenebb, más, távoli térből, 
a külsőbb rétegekből érkezők is bekerülhetnek az életjáték körforgásába, de a kisebb 
azonosságú idegenebbeknek sokat kell még tanulniuk, mire megismerik, és már megtartják az 
általuk még nem kellően megismert élettérben az életáramlás, az életjáték szabályait. A 
rendszer fraktálrendszerben, de kisebben, nagyobb kezdeti sűrűségben lemásolja a létrehozó 
szervezetett, a szülőt, de azokból átépülő részecskék egy kicsit, az adott téridőnek megfelelőbb 
korszerűbb megoldásban építik újra a szüleiktől eltérő utódokat. 
A közvetlenül és közvetve, kerülővel a szimmetriafelületen átjáró részecskék keveredése, 
idővel egyre jobban összeköti a két fél részecskemezőt, pontosabban a kettőjük korábbi 
állapoti eredőre gazdaságosan már soha szét nem választható közös, kevertebb genetikai 
állományú utódait. 7. ábra: A réteghatárokra, a szimmetria felületekre települő életbuborékok. 
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Miközben a nagyobban keletkező kis 
örvényes, magas spinű szállító mezőcskék, 
mint nőies töltéshordozó Orgon buborékok az 
egyenlítői szimmetriasík, a zöld sáv irányába 
kiszóródnak, a bepörgés miatt megtartják a 
létrehozó anyaszervezet központjába mutató 
radiális kiterjedési irányukat, de merőleges 
forgástengely iránnyal érnek a szülő mező, 
réteg felületére.

A náluk hidegebb, melegebb, eltérőbb 
részecskékkel a szimmetriasíkon 
összekeveredő részecskék, miközben 
az egyenlítői kiáramlás, kiszóródás 
után az utódjaikkal visszatértek a 
nekik környezetet adó nagyobb 
rendszer, (szervezet) beszívó sarki 
pólusán, rendszeresen átélhették a 
szerelem életkörönként bepörgető 
mámorító érzéseit. Ha a kiáramlás 
után elváltak a másfelé fejlődő 
társaiktól, akik visszatértek a nekik 
ideálisabb közegbe, periodikusan 
vissza, visszatértek a párba kapcsoló 
körforgáshoz, a zsongító mámoros 
állapothoz. Ezzel kialakult a szerelmi 
függőség és a párosodás lehetősége. 
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A környezetnél alacsonyabb 
életnyomású beszívó, gyorsítótér 

6. ábra 
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A kibocsátott kis forgó (örvényes) anyamezők, mint az eseményekben a bennük kölcsönhatást 
keltett töltéseket, a beépülő hatásokat tároló, szállító szerveződések, a nekik felmenői, bolygói 
szervezet irányából, a melegfúziósabb, nagyobb változássűrűségű (déli pólus), a fejlettebb 
réteg felől kapják az anyai, a gyorsabban fejlődő DNS állományt, a kisebb, töltöttebb és elszenesedettebb, 
bennük megtapadó, párra találó, egymásnak pozitív (az átlaghoz képest valamiben többlettel rendelkező) és 
negatív (valamiben némi hiánnyal induló) kisebb töltéseket. Az északi felükön, az északi 
póluson a nagyobb idegenségű, eltérő rendezettségű apai környezetből kapják a 
változtatóképes, az utódokba átfejlődő hidegebb, lendületesebb szőkébb részecskéket. A kis 
életörvényekben, az anya szervezetekben kikeveredő részecske állomány, a jellegzetes vegyes 
azonosságú, a párokba kapcsolódó kisebb hatásegységek, a létrehozó nagyobb életörvények és a 
környezettel keveredés pillanatnyi erő és hatásviszonyainak az arányait, a lokális környezeti 
tér állapotát, erő és hatásviszonyait a közös szervezetbe egyesülő utódba kódolja. A 
töltéshordozó anyaszervezetek a magas saját spinjük miatt a déli és az északi pólusaikon 
beszívják az eltérő környezet, még, vagy már jellemzően egydimenziós áramlási rendezettségű 
részecskéit, amelyek fele a melegfúziósabb déli környezetből, (és felmenőkből), a nekik anyát 
jelentő térrészből, a másik fele a hidegfúziósabb északi, apai féltekéből, és az apai felmenői 
részecskékből épül az utód szervezetébe. A túl kaotikus izotróp környezetbe kijutó idősebb 
felmenői részecskék, a töltéshordozó anyai élettér védelmében átmeneti megnyugvásra, védett 
élettérre és egyirányú, kiszámítható rendezettségre találnak, amelyben összekeveredő kisebb 
részecskék, a másik térfélből származókkal örvényes áramlás és több fraktálmélységben 
összekeveredve közben szerelemre gyúlnak. Ezzel a folyamatban az egymással párba 
kapcsolódó, egymással torlódó, egymásnak megfelelő kölcsönös szimmetriát biztosító 
felmenői és szülői részecske felhők, a minden lehetséges izotróp hatástól védettebb, a belső 
árnyékoltabb térrészben saját, egyedi az elődök és a környezeti szereplők arányait is kódoló 
életkeveréket hoznak létre, miközben sikeresen megnyújtották a túlpörgés és a túlfejlődés 
megakadályozásával a megmaradási lehetőséget. A folyamatban résztvevők némi 
visszafejlődés és részecskék átadása, utódok kibocsátásának az árán, tovább élhetnek, mindig 
másokkal vehetnek részt, keveredhetnek új párkapcsolatokba, körfolyamatokba, és ezzel egyre 
összetettebb, magasabb tudati, megértési bonyolultságba fejlődhetnek. Az örvényes anyai 
térrészben kikeveredő kis szervezetek megtartják a nagyobb közös anyai szervezetből 
kiáramló, az Ariadné fonalának ismert élettengelyek, a füzérsugarakon áramló idősebb, 
(húzószálakat képező, nagyobb folytonosságú) neutrinók által meghatározott áramlási irányt, a 
hagyományos áramlási rendezettséget, és azok által vezetve tágítják, nagyobb azonosságra 
hozzák a környezeti életteret.  Lényegében az utód szervezetekbe átáramló, még kellő 
szimmetriában maradó előd részecskék, új kellő azonosságú, kellő együttműködésű térrészt 
létrehozva továbbra is fenntartják a korábban megismert, de az eredőjükben némileg javított 
körfolyamatokat, miközben az utódaikkal periodikusan vissza, visszatérnek a létrehozó, nekik 
környezetet és energiában dúsabb részecskéket (szülői táplálékot) adószervezet közelébe, 
belsejébe. A vissza és beáramlás, a körfolyamat második részében mindig magukkal viszik, a 
környezetben hozzájuk kötődött, beléjük töltődött kisebb hidegfúziós, vagy melegfúziós 
részecskéket, amelyek a belső térben leválnak róluk, és lendület, vagy perdület energiát, 
mikroszintű részecskéket adnak át, a közös anyai szervezetben energiával és információval is 
táplálandó védettebb térrészekben élő, már idősebb, és még fiatalabb, védettebb térben élő 
szerveződéseknek. A déli féltekébe, hűvösebb és a rendezettséget növelni képes férfias 
részecskéket szállítanak, míg az északi féltekére visszatérők, melegebb, gyorsabban fejlődő, 
töltöttebb, csavarosabb észjárású mikrorészecskéket visznek magukkal. Tehát a kikeveredő új 
kis életörvények, idővel kiválva az anyai töltéshordozókból, egy kicsit eltérő módon, 
kezdetben a szülő élettengelyre merőleges saját élettengely, gerinc idegpálya főiránnyal a 
fejlettségnek megfelelő élőrétegben és életfelületen az elődeikkel analóg életáramlásba 
kezdenek, és a közben megváltozó körülmények között, eltérő kezdeti állapottal, térben és 
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időben és a vegyületi arányokban is eltolódva, eltérő tudati eredőre fejlesztő más sorrendű de 
analóg életeseményeket élnek át. 
A természet törvényei szerint, az osztódó szervezetek a nagyobb egységek bomláskor viszik 
magukkal a részaurájukat, hacsak közben eltérő következmények nem választják el őket, az 
aurájuktól, és ezzel saját aura, szervezeti fél hiányában életképtelenekké, túltöltöttekké, 
túlságosan bepörgőkké válhatnak. Az aura, a részecskevagyon, a korábbi környezet azonban 
nem vész el, csak átalakul, gazdát cserél, a tér más részébe sodródik, hidegfúziós, különélő 
következménybe fejlődik. Ha egy barackmagot elválasztanak az aurájától, és az átlagos gyümölcs 
húsától, akkor az aura és társ nélkül maradó félszervezet sokáig meddő marad, a saját környezete 
nélkül nem tud megeredő szervezetbe fejlődni. Az ilyen kiszáradó részecskemagot könnyen elhagyják 
a saját részecskéi, és csak akkor fejlődhet mégis összetettebb, bonyolultabb szervezetté, ha a 
környezetből befogadott részecskék differenciálásával, új saját, a hő és a feszültségtöbbleteiket 
elszállító, a körfolyamatokat fenntartó aurára tesznek szert. Ez azonban időbe telik, és az időben és az 
állapotban is visszavetődő szervezetek egy sokkal kezdetlegesebb, alárendelt, indomináns állapotból 
folytathatják, segíthetik mások fejlődését. 
 
Folytassuk a gondolatot, a turbina lapátnak, élőrétegnek is tekinthető hidegfúziós 
szerveződések életfelületeken folytatódó további és más állapot lehetőségek kifejlődésével: 

 
 
 
Az azonos irányba forgó spirálkarokkal rendelkező, magányos, társatlan, vagy elhagyott, 
elhalt társú hidegfúzióssá váló szervezetek a beáramló részecskék által átadott lendület 
átvételétől szükségszerűen bepörögnek. Ez azért lehetséges, mert két vagy három nagyobb 
környezeti szereplő, örvényes mező közös, de ellentétes áramlásirányú határmezsgyéjén, 
szimmetria felületén, librációs térrészében helyezkednek el. Későbbi (és az 5. ábrán) kiemelve 
egy spirálkart bemutatjuk a karon kívülről befelé, az impulzusban forgató nyomatékká alakuló, 
begördülő töltéshordozók, a befogadó anyák, a transzfer szállítók áramlási lehetőségeit és a 
hidegfúziós szervezetben, áramlási rendezettségben kialakult életfolyamat megoldását. A 
hidegfúziós szervezetekben a már anyának megérett, kellő saját perdülettel a spirálkarokban, 
az életfelületen áramló részecskék kintről befelé haladva egyre jobban bepörögnek, és mivel 
ezzel a környezetinél alacsonyabb életnyomás alakul ki bennük, beszívják a környezetben 
jelenlévő, ellenállni képtelen melegfúziós részecskéket. A befelé haladás során a begördülés az 
első, amely felpörgéssel és egyre nagyobb feltöltődéssel jár, majd a belső holtpont, a legbelső 
rétegben torlódás elérése után időfolyamatban lecsengő kigördülés, a felvett teher, a bennük 
összekeveredett, közös szervezetté vált részecskék leadása és némi veszteséggel a környezeti 
értékre visszatöltődés játszódik le. 
 
A folyamatban a beáramló, bepörgő részecskék a megtermékenyítő impulzus után terhes 
anyákká, töltés szállítókká fejlődnek, majd a központi párba kapcsolódás után, alatti 
folyamatban megszülnek, bennük kifejlődő utódnak adnak életet. A pozitív lendületet 

Ha az átáramló részecskék aránya egyenlő, akkor csak 
a spirál alaktényező adja azt a különbséget, amelynél a 
homorú felületek begyűjtenek, a lendületből több 
forgató nyomatékot szednek össze, alakítanak át, mint a 
domború, főleg hátrahajló felületek. A hátrahajló 
füzérszálnak, élőrétegnek is tekinthető spirálnak több 
szerepe van, mert ez esetben befelé terelődés közben 
végig forgató nyomatékká alakítja a túl nagy, de a 
befelé áramlásban gördüléssé átalakuló lendületet, míg 
a domború felületről ki és lesiklik a lendület, a 
létrejövő különbség kisebb tolóerőt, ezzel tömörítő, 
elrugaszkodó erőt ad le. 8. ábra. 

A spirálkarokon, az életfelületen begördülők kevésbé, de folyamatosan fékeződnek, egyre nagyobb saját spinre fejlődnek.
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hordozók részecskék eredő tömegszáma, az együtt és közös térben változó összes tömege a 
befelé haladó bepörgő folyamatban nő. Ezen szervezeti megoldásban (rendezettségi 
környezetben nem a kifelé haladva pörögnek be a töltéseket, kisebb részecskéket beszívó, a 
már érett Orgonszerű töltéshordozók, mint transzfer, szállítók, hanem a melegfúziós 
szervezetekkel ellentétben befelé haladva nő a spin, és nő a töltésfelvétel. Ezek a szervezetek 
lényegében olyan centrifugáknak is tekinthetők, amelyek befelé a felpörgés közben kiszórva, 
leadva a bennük lévő töltéseket, tulajdonképpen megszabadulnak a kellő hidegfúziós 
kötődéssel, érzéssel a bennük fejlődő másokhoz nem eléggé kapcsolódó ellenzéki, másképpen 
gondolkodó, őket a párkapcsolatban a másságukkal megfertőző hidegfúziós részecskéktől. 
Mire a spirálkaron beérnek a központba a begördülő töltéshordozók, belülről kiürült, a 
környezeténél könnyebb, kisebb eredő sűrűségű, felemelkedni képes, a nehéz töltéseitől 
megszabadult angyali, Orgon részecskévé válnak. Ez csak azon esetekben fordulhat elő, 
amikor a túl magas saját spinre felpörgő szervezetekből a folyamatban a kerületi egyenlítői 
szimmetria síkon kiszóródnak a túl nehéz részecskék. Mire e töltéshordozók beérnek a révbe, a 
házasságkötő térrészbe, a nehéz részecskéktől és a hozzájuk kötődő saját részecskéktől megszabadulva, a 
nagyobb sűrűségű beltéri környezetnél könnyebb, kiürült, felemelkedni képes Orgon részecskékké fejlődnek. 
 Az életkör egyik fele lejárt, és a nőies Orgon részecskék, mint szállítók ismét kifelé haladnak a 
spirálkar hátoldalán, ezzel életfelületet, teret adva, meghatározva a rendezettség lehetőségét a térbe 
beáramlani akaró idegenebb részecskéknek. Ha a kifelé áramló rendezettség megfelelően jó, 
szabálytartó, akkor az általuk létrehozott úton befelé áramlók következménye is jobbá válik. Tehát a 
családból az életbe kiáramlók áramlási, tudati rendezettsége meghatározó életfelületet hoz létre a 
később rajtuk beáramlók rendeződési lehetőségének. A be és a kiáramlók kölcsönösen alakítják 
egymást. 
A hajtóerőt, az elődöket elhagyó, a nagyszülőktől megszerzett kezdeti lendület, és a szülői 
térben, a környezetben az életfelületen kialakuló, átalakuló perdület biztosítja. Az védett teret 
az anyai (előd) részecskék, a lendületet és a rendezettséget a kerületen befelé áramló apai 
részecskék biztosítják. A hőenergiát, a változatosságot és a csavarosabb észjárást és a perdület 
utánpótlást a pólusoknál beszívott, beengedett fiatalabb anyai és nagyanyai részecskék, az élet 
hajtóerejét pedig a velők keveredő, férfiasabb, centralizáltabb, nagyobb sűrűségű, de kisebb 
térméretű és csak iránnyal rendelkező, még kinetikai tömeggel áramló nagyapai 
egydimenziósabb részecskék lendülete adja. Az Orgon életbuborék, a transzfer szállító belseje 
ekkor a magas saját perdület miatt a nehéz részecskéket kifelé kényszerítő, a szállító teret 
kiürítő eredő felé fejlődik, amelyben az élettempót tartani nem képes, lemaradó, leszakadó 
részecskék, vagy csak másokhoz nem eléggé kötődő részecskék egyre kijjebb sodródnak a 
töltéshordozókból, a bevivő szervezet számára egy időre elvesznek, de a közös szervezet 
részévé és energia adójává válnak. Az élettempót és a közösség, valamint a környezet által 
diktált fejlődést tartani képesek, az egyre beljebb áramlók, a melegfúziós irányba fejlődők 
centrális irányba haladva, a saját félszervezetükben egyszer-csak olyan a nagy azonosságú 
töltéshordozókban magas részecsketömegű, de a beszállított töltésekben eloszló, alacsony 
nyomású, hiányos, ezért keresettebb, nagy életnyomású környezetre eszmélnek, ilyenbe kerülnek, 
amelyben már nagyon nagy a tülekedés, és a kiút lehetősége redukálódik. A belső holtpont, a 
szállítóknak belső buszforduló, végállomás, a határozatlanság, a kiürülés holtpontjának az elérésekor, 
amikor más befelé áramló részecskefelhőn torlódva a befelé áramlás elnehezül, a terhét leadó 
töltéshordozó, a turbina lapát, életfelület, (az élőréteg) másik oldalán felemelkedve, kiáramlik 
a neki nagyon nagy azonosságú, őt túl nagy életversenyre kényszerítő centrális térrészből. 
Közben egyre jobban fékeződik a pörgése, és a centrális környezetben áramló, túltelített, eddig 
a melegfúziós szervezetekben változó kiáramló, elmenekülő, kibocsátott, védett térrészt kereső 
részecskéket, élettermékeket enged magába. A szállítóeszköz, az anyagi szinten mérve pozitív 
töltés hordozó nemsokára ismét más áruval, melegfúziós részecskékkel megtelve indulásra, és 
a külső végállomás fel újabb fordulóra kész. Tehát a védett teret fenntartó Orgon buborékok, 
mint a határfelületeken átjáró transzfer, szállító részecske szervezetek, a külső környezetben 
berakodott, ott termelődött, kifejlődött élettermékeket szállítanak a gyorsabban fejlődő, a külső 
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hatásokban szegényebb, ezért ezekből nagyobb kereslettel rendelkező belső rétegekbe, ahol 
leadva a szállítmányokat az ott termelt jellegzetesen átalakított élettermékekből berakodva, azt 
a külső környezetbe szállítják, ahol erre nagyobb a kereslet. (Lehet, hogy a felbontásunk határa alatt 
lévő transzfer részecskéknél a szállított töltéseket kevésbé észleljük, mint magát a szállító eszközt, amely akár 
teherszállítóként, akár személyszállítóként, periodikus fordulókkal szállítja az árut, vagy az utasait, a nagyobb 
rendszerek határfelületein át). 
A turbinaszerű félszervezetben az ott közös tömeggé fejlődő, magas spinű, a szervezetéből az 
éppen már nem szükséges melléktermékeket, anyagokat, környezetbe kiszóró, egymással keveredő, 
befelé áramolni tovább nem képes, a befelé haladó lendületben szimmetriába került alszervezetek, 
(pozitív töltéshordozók), a szimmetriába kerülésükkor, a korábbi haladási irányra merőlegesen 
elterelődnek, elkanyarodnak. Ezzel egy a szőrtüszőben, hajhagymában végzett életforduló 
után, a környezetet jelentő nagyobb szervezetek külső, áruátpakolásra alkalmas depós 
rétegeiben 90 -180 fokban eltérő irányban, kifelé és üresen, vagy a belső rétegekben termelt 
melegfúzióssá vált, vagy átépített hatásokat szállítva kénytelenek folytatni kifelé az 
életáramlást. Az atomi szervezetekben a protonok a töltéshordozók, a fotonnyi tömegű 
részecskéket fuvarozók, kibocsátók.  
Az örvényes mezők torlódásakor a fejlődés további lehetősége ismét megnehezül, ezért a 
szállító konvoj feleződik, az addig befelé együttáramlók egy része a velük szemben 
áramlókkal keveredve, vagy és azok közé keveredve az életfelület másik oldalán, térfelén, 
sávjában áramlanak ki.  
 
Vegyük észre végre, hogy a mikroszintű szállítás analóg az életfelszínen szállítással, az atomi és a 
molekuláris szervezetekben, miként a sejtekben is, rendezett és szabályozott forgalom, precíz 
szabályokat nagy eredővel megtartó ki és beáramlás van. A beszállítók igyekeznek teli fuvarokkal a 
belső térrészekbe ott keresett árukat és hatásokat vinni, majd kifelé a külső környezetben fontos 
hatásokra cserélik a rakományukat. A nagyobb szervezetek külső bőrrétegeiben, az átrakodásra 
alkalmas depók, raktárbázisok találhatók, és a távolsági szállítók itt ki és átrakodnak. Az áruk és a 
szállított hatások újra szétosztódnak, és egyre kisebb elosztó eszközökkel szállítják a kevésbé gyors 
forgalmat engedő belsőbb, centrálisabb szervezeti részekbe, ahol egyre kisebb egységekben létrejön a 
küldött, hozott hatások, áruk vagy szervezetek szétterítése, szétosztása. Könnyen lehet, hogy a 
beguruló, bepörgő szállítók kerekeinek a pörgését észleljük, és magát az eszközöket kevésbé, mivel 
azoknak sokkal kisebb a velünk való azonossága? 
 
A félszervezet árut védő-szállító turbinájában, szervezetében a bevitt, az átlagnál nagyobb 
részecske sűrűségű, nagyobb kinetikai tömegű, azaz nagyobb energiatartalmú pozitív töltések 
idegenek, (áruként is idegenek) csak kisebbségként tudnak a nekik idegenebb térrészben, 
szervezetben tovább áramlani. A többség azonban idővel megkönnyebbülve a bevitt 
részecskéitől, kiürülve visszafelé fordul és visszaterelődik a saját anyai, a nagyobb azonosságú 
kezdeti térrész felé, ahol a fiatalabb utódok nyomása alá kerül, és velük szemben 
megváltozott, mássá vált idegenként ellenáramlásra kényszerül. 
Tehát a páros, vagy páratlan spirálba szerveződő, forgó töltéshordozóknak is legalább két 
eltérő fajtája fejlődött ki. Az egyik a befelé szállító és eközben kiürítő, a másik a kifelé szállító 
és a külső környezetben kiürítő. Ezek lehetnek egymástól eltérő hatósugarú szállító eszközök, 
vagy és akár teljesen azonos távolsági áruszállítók, amelyek valamely szimmetria 
zavarakor, impulzusba kerülve balesetet szenvednek, és ekkor veszteség és átalakulás történik. 
Ha a szállító eszközök, a töltéshordozók azonosak, akkor csak a befelé szállított, a külső 
környezetben, vagy és idegenben termelt, feladott, felvett árut, hatásokat és anyagokat 
cserélik. A belső térben a határmenti depókba és a raktárbázisoknál a távolsági fuvar véget ér, 
ott átrakodás történik, és a távolsági szállítóeszközök más, az adott helyen felvett, kicserélt 
hatásokkal, áruval, más, melegfúziósabb mikroszervezetekkel feltelve visszafordulnak, a 
szabadabb térrész, vagy és a külső környezet, a vidéki települések, a zöldövezetek, a még 
egzotikus helyek felé veszik az irányt. 
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Térjünk vissza az energia és hatásáramlás életalapú megközelítésre: 
 
A bepörgés és az életfejlődés e szakaszában három eltérő változat fejlődhet ki. 
Az egyikben, a kerületi irányban áramló, külső határfelületet építő, töltéshordozó, a szállító 
Orgon részecskék aránya a beléjük épülő nehéz, hidegfúziós részecskékhez (rakomány) képest 
túl sok. Ha a környezet nem kellő életnyomása esetén, azaz a külső környezeti változás 
elégtelensége esetén nem épül be a töltéseket befogadó anya (szállító) szervezetbe elég 
hidegfúziós, nehéz, nagysűrűségű lehűlt ionos részecske. (Az anyagi valóságra fordítva, ha a külső 
környezetben nagyobb a szegénység és az energiahiány, akkor nem telnek meg a befelé szállító eszközök, a 
járművek, és akkor gazdaságtalanná válhat a beszállítás eredője, hacsak nincs nagyon fontos, nagyon értékes, 
sokat fizető rakománya). Ilyenkor melegfúziós eredőjű szervezet alakul ki, amelyben – ha a 
melegfúziós betáp változatlansága esetén, elégtelenné válik a hűtés, és töltött és könnyen 
indulatba jövő türelmetlen részecskék túlsúlya miatt a bepörgés és a káosz felerősödhet, és a 
fúzió könnyen megszalad. Az ilyen nem megfelelő keveréket létrehozó szállítmány, utód, 
melegfúziós eredőjűvé válik, gyorsabban pörög le az élete, az életfordulót hamarabb járja be, 
és a szervezet kezdeti neutrális eredője, (a gazdaságos szállítás, a jelenben megélés lehetősége) a jövő felé 
eltolódik. Most nem tudnak megélni, de ígéretük van, hogy a jövőben majd jobban megélnek? Hát nem 
ismerős?   
Ha a szerelmi égésben a már elégett, magasabb frekvencián változó de hidegfúziós energiában 
hiányos, a hőenergiában telített idősebb részecskék aránya túl sok, ezért elégtelen keverék 
alakul ki, akkor egyre barnább lesz a szervezetből, életmotorból kiáramló részecskegáz, a 
szervezet hatásfoka rosszabbá válik, nem lesz elég erő a fejlődésben. Mintha a magyar 
tömegközlekedés elöregedéséről szólna az egész?  
Könnyen lehet, hogy a két, vagy háromkomponensű keverékkel hajtott szállítóeszközökben a 
szállító jármű maga az Orgon életbuborék, amelybe kétkomponensű üzemanyag keverék 
szükséges a megfelelő működéséhez. Az egyik a melegfúziós, hőenergiában és életnyomásban 
erős alkotó, mint például az oxigén, redukálószer, a másik a hidegfúziós lendületben és 
áthatolóképességben erős diffúz, amely a működéshez adja az erejét és az életnyomás 
utánpótlását. Ez esetben az életszerű szervezetek nemcsak szállítják a beléjük épült, költözött 
részecskéket, hanem élethosszig meg nem unható érdekes élményekkel látják el őket. Ha valamely 
szervezet nem gondoskodik megfelelően a szervezetébe épült részecsketömeg megfelelő 
foglalkoztatásáról, érdekes élményekkel, kihívásokkal ellátásáról, azt az ilyenre vágyó lélek részecskék 
elhagyják. 
 
Ha azonban a beépülő eredőjű részecskékben a hidegfúziós környezetből beáramlók kerülnek 
többségbe, akkor kellő arányú Orgon részecske hiányában a közös eredő előbb hidegfúzióssá 
válik, a hordozó szerkezet nagyon lehűl, elégtelenné válik az égés, az impulzusok száma. Ezt 
követően az egymásnak áramló, nem eléggé fékezett, a hidegben rideggé váló, elidegenedett, a 
szervezetben nem elég jól elosztott, lekötött hidegfúziós részecskék egymásnak áramlása 
felgyorsul, és a differenciálódás egyre erősebbé válik. Az életmotor egyenlőtlenül jár, hol 
felpörög, hol nagyon lehűl és köhög. Ilyenkor túl sok hideg, az égésteret még túl sok 
energiával elhagyó részecske keletkezik a felületen, és túl sok melegfúziós impulzus a belső 
térrészekben. Tehát az ilyen szervezet, hidegfúziós tél állapotból átmeneti melegfúzióssá válik, 
amelyben egy ideig nagyon jó az együttműködés, a közös cél felé haladás, de amikor kiderül, 
hogy a levadászandó térben már kevés a fóka, a feldühödött, Orgon részecskékkel nem 
csillapított, egymástól el nem választott vadászok hamarosan egymásnak esnek. Ez tehát 
kezdetben téli eredőt, és túlcentralizációt hoz létre, amely viszont felerősíti a kaotizmust és 
melegfúziós eredő és a kiszámíthatatlanabb változás felé fordítja a fejlődést. Ekkor a télből 
tavaszi átmenet és egyre nagyobb belső impulzus sűrűség, majd kaotikus nyár, túlmelegedés 
fejlődik ki. Amikor egy feltöltődő, magas saját spinű melegfúziós Orgon életbuborékban 
tetőzik a hidegfúziós genetikai anyag aránya, a szervezet lehűl, telítettebbé és ridegebbé válik, 
majd megnő a belső feszültsége egyre magasabbá, nőiesebbé válik a hangja, és a növekvő 
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belső életnyomásban kikerekedik, melegfúzióssá fejlődik. Ha kellően fiatal a szervezet, az 
életidőszak harmadán, negyedén fejlődik, akkor a benne kifejlődő élettermék nagyobb 
azonosságú közös eredőbe fejlődéséből utódot hoz létre, ha azonban már öreg és nem tud 
megfelelően tágulni, merev és már elmeszesedett medencével rendelkezik, a külső 
életfordulóhoz közeledik, és a nőies külső, már férfias, hidegfúziós nemlineáris állapotváltozás 
felé fejlődik. A belső nyomás növekedése esetén, az egyre nagyobbra tágult külső felületen 
egyre gyorsabb áramlásra, keringésre kényszerülnek az elöregedett szervezet, (életbuborék) 
határfelületet építő, itt áramló részecskéi. Ha a felület zárása, folytonossága nem jó, és a belső 
nyomás vesztesége megnövekszik, akkor a kifelé áramlás, a hőt elszállító (tartálykocsinak, 
szülő nőnek is tekinthető) Orgon szervezetek, részecske és energia kibocsátása felerősödik. 
Amikor az ilyen szervezet külső felületén a folytonosság addigi zártsága megszakad, a 
kerületén egyre gyorsabb áramlásra, keringésre kényszerített részecskék, éppen ellenkező 
irányba fejlődnek, mint a szervezet belsejében egyre jobban feltelő, egyre kevésbé termelő 
melegfúziós részecskék, ezért a differenciálódás és az együttfejlődés, a közös szervezetben élő 
együttműködés egy ponton, a leggyengébb láncszemnél megszakad. Míg a külső tartás, a 
rendezettség és a túlnyomás megtartása egyre jobban megnehezül, a folyamatok az összetartás 
gyengítése felé fejlődnek. A belső folyamatok a megszaladó káoszban az egyre nagyobb 
életnyomás felé fejlődnek, és a két egymással szembeni következmény felé fejlődő, ellenkező 
erőből, ha a beáramlás változatlan és a káosz erősödő, a belső túlnyomás idővel 
felülkerekedése törvényszerűen bekövetkezik. Ilyenkor globalizáció alakul ki, és az 
elöregedett, túlfejlett életgyümölcs, (tartálykocsi, nőies szervezet) külső héja megreped, enged a 
belső nagyobb életnyomásnak, és a határaik közül kiszabaduló, felszabaduló, másokkal is 
telítettebb, tágabb közös térbe, nagyobb elődi életbuborékba, izotrópabb környezetbe kerülő 
részecskék makroevolúciós fejlődést élnek át. Ha időben, az átlagnál gyorsabban változó élő 
szervezetben következik be a folyamat, akkor ezt a növényi szinten az életmag 
megeredésének, kicsírázásának, a héjas gyümölcsök, zöldségek megrepedésének, túlérésének, 
az életmagok energia adó réteggel együtt kiszabadulásának, a szaporodás valamelyik stáció 
kezdetének tekinthetjük. A férfias szervezetekben ekkor megindul a magömlés, a nőies 
szervezetekben felreped a tüsző és kiszabadulnak a megtermékenyíthető peték. Még nagyobb 
szinten a magzatburok kiszakadása és egy utód megszületése. Országnyi szervezeti szinten a 
határok lebomlása és egyes kellő azonosságú ország szervezetek, nemzetek egyesülése, 
globalizációja. Élőréteg szinten a túl nagynyomású belső, melegfúziós élőréteg 
határfelületének a megszakadását és a szomszédos hidegfúziósabb, rendezettebb réteggel való 
összekeveredését, és rétegutód keletkezését okozza. A keveredés és a változási folyamat 
valamennyi esetben felgyorsul, a lineáris, lassabb változás makroevolúcióvá fejlődik. A 
bolygó szintű életbuborék, egy csillag valamelyik rétegét jelenti, amelyben a bolygó központ 
csak az anyagi test, a szervezeti központ, és ha egy csillag körül egymás mellett lévő két 
egymást a fejlődésben utolérő bolygó réteg összekeveredik, hatalmas globalizáció, és a két 
eltérően ionizált élőréteg keveredéséből bolygó, pontosabban holdutód fejlődik ki. 
 
Amikor egy nagyobb életnyomású élőréteg határfelületének a folytonossága megszakad, a 
nagyobb életnyomású, nagyobb életversenyű élettérből a megszakadás (a folytonossági zavar) 
helyén a túlnyomás átáramlik a kisebb életnyomású rendezettebb élőrétegbe, de a fizikai 
keveredés szabályai szerint ilyenkor mindig viszontáramlás, kettős anyagcsere is kialakul.  A 
külső rétegekbe beáramló nagyobb nyomású energiahordozók mindig felgyorsulva és a 
lendületben növekedve jutnak át a hozzájuk képest alacsonyabb életnyomású térrészbe, 
életbuborékba, élőrétegbe, amely miatt a kiegyenlítődési folyamat sohasem egyszerre és egy 
irányba fejeződik be, hanem a lendületbe jött átáramlás miatt egy ideig ide- oda áramlással 
járó, periodikus labilitás következik be. A lendület kinetikai következménye, a tömegi és a 
tudati tehetetlenség miatt, mindig több áramlik át, mint amennyi az éppen egyenlő nyomáshoz 
szükséges, ezért egy ideig a korábban alacsonyabb életnyomású rétegben nő meg a változás 
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sűrűség és a telítettség, majd túltelítődés és ismét visszaáramlás kezdődik, és ez megy 
mindaddig, amíg a két réteg életnyomása, fejlettsége közös eredőre nem kerül. Az ide –oda 
áramlást az életmotor generálja, azaz a kiszámítható áramlási rendezettség alatt, az élet 
jobbulása várható a nyomásában és a kaotikusságban csökkenő eredő felé fejlődő 
életbuborékban, míg ennek a fordított hatása megy végbe, a nyomásában és a telítettségben 
növekvő életbuborék részben. Mint a gyümölcsök és a paradicsom lebomlásakor, a héjrepedés 
után idő kell, míg a tudatokban még sokáig megmaradó felszakadt réteg lebomlik, egymásba 
keveredik. A héjszakadás, a határfelület folytonosságának a megszakadásakor nem bomlik fel 
az egész határfelület, csak csökken a húzófeszültsége, és mint az elszakadt gumiszalag, a 
felszakadt részei távolodni kezdenek egymástól, a repedésnél a keveredés és a bomlás, először 
a káosz felerősödik. Erjedés kezdődik, a cukorürítés és az energiaadás felerősödik, majd a 
lebomló cukor kellő nyomás hiányában fehérjévé, vagy keményítővé alakul, majd egyre 
jobban megerjed, és a differenciálódásban magas energiatartalmú elgázosodó, az anyagibb 
valóságot elhagyó Orgon állapotú részecskékre, és a beposhadó, lebomló, gyorsan 
differenciálódó cefreszerű állományra folyósodik. A legfejlettebb, legnagyobb sűrűségű, 
háromdimenziós anyagba fejlődött rész leülepszik, a nagyobb anyagi sűrűségű rétegekre 
lesüllyed. Az ilyen megerjedő melegfúziós közeget a tisztaságot és az átláthatóságot igénylő 
lélek részecskék elhagyják, ami miatt idővel a kaotizmus és az erjedés is csökken, és a 
nemlineáris idő lassan lelassul, az események a tudattal követhetővé és megérthetővé 
fejlődnek. A vegyes közeg életnyomása, az eltávozók miatt egy átlagos érték alá fog süllyedni, 
amely kedvezőbbé teszi a kiszámíthatóságot, amelyet segít a keveredés és a pertubáció után 
egyértelműbbé váló rendezettség javulás, a már kiszámítható fejlődési irányt meghatározó ki 
és szétáramlás. Bár a globalizálódott rétegeknél, a korábban kisebb életnyomású rétegeknek 
ilyenkor fel kell zárkóznia, ezért ezekben gyorsabb differenciálódás és életnyomás növekedés 
alakul ki, de amikor a keveredés eléri a telítődést és a romlásnövekedés periodikus javulásba 
megy át. A keveredésben a külső rétegek fejlettebb, nagyobb áthatolóképességű hidegfúziós 
szervezetei, vírusai, a hidegebb, rendezettebb rétegből beáramló részecskék, mint a Hn1 
vírusként ismert hidegfúzió szervezet, beáramlik és szétterjed a volt melegfúziósabb 
rétegekbe, és miközben keveredik, gyorsan szaporodik, teret és időt nyer. 
A másféle, addig a belső (bioszférai) szervezetben ismeretlen, idegen szervezetek beáramlása miatt nőtt 
a belső élőrétegben az impulzusnövekedés, a változás sűrűség, amely először bejutva a fákba, 
elindította a tűzhalálként ismert folyamatot, a változásnövekedést követni nem képes, rosszul 
alkalmazkodó idősebb sejtek, szövetek elhalását. Ehhez az is szükséges, hogy a fiatalabb, gyorsabban 
szaporodó vegyes szervezetek sikeresebben sajátították ki az energiát, ezért a megfertőzött fákban nem 
maradt elég energia a gyümölcs és a levélképzésre. A folyamat a támogatott nagyobb azonosságú 
befogadó rokonok, a parlagfű és a rokonok élőtömegének a felszaporodásával járt, amely miatt 
növekedett meg a pollenállomány, kiváltva az ellenanyaggal nem rendelkező szervezetek allergikus, 
influenzaszerű megbetegedését. A szervezetek kifáradt, túlterhelt, a biodiverzitásban hiányos, ellenálló 
képtelen, ellenhatással még nem rendelkező immunrendszere ilyenkor nem képes a szükséges 
mennyiségű ellenanyaggal ellensúlyozni a behatoló inváziót, hatásokat, ezért az energiát elvivő 
hatásokat, élettermékeket befogadó szervezetek egyre jobban eladósodtak, elszegényedtek, majd 
másoktól lemaradva elöregedve visszafejlődtek. A melegfúziós élőrétegbe bekeveredő idegenebb 
hidegfúziós vírusok egyre nagyobb szervezetekbe épülve a befogadókkal, a vírusgazdákkal, már a 
gerinces szervezetek kötőhártya gyulladását okozzák, és kiteljesedik az inváziós a már rettegve ismert 
H1n1 vírus várható mutációba. A nagy áthatolóképességű töltések előszeretettel landolnak a vizekben, 
amely lefékezi a lendületet, és kíméletesen fogadja be a jövevényeket. A vizekbe és a víz alatti 
rétegekbe beépülő vírusokat nem nagyon észleltük, de az is lehet, hogy a nálunk melegfúziós irányban 
fejlettebb vízi lények kellő ellenálló képességgel rendelkeznek. A vizekbe beépülő hidegfúziós 
jövevények a planktonokon át beépültek a fogyasztói láncba, a vízi növényekbe, és valószínűen ez az 
oka annak, hogy először a vízimadarak, a vadkacsák, a vadludak és a hattyúk megbetegedéseit 
észleltük. Előbb csak a madarak által fogyasztott szervezetekbe épült be az idegen vendég, az új 
feljövő csillag felderítő előőrsei, majd átkerült a nagyon rossz körülmények között fejlődő 
szárnyasokba, majd a halliszttel és a szárnyas fehérje takarmánnyal etetett sertésállományba. A 
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jellegzetes influenzaszerű tünetei miatt előbb baromfi, majd sertés influenzaként megismert idegen 
szervezetek, ma már az emberi réteghez érkeztek, és ma már az emberek nyálkahártyájába beépülve 
megjelent az influenza enyhébb változata, de várhatóan nemsokára az emberről emberre is átterjedni 
képes, nagyobb bonyolultságú változat is kifejlődik. A beérkezett vírus egyre bonyolultabb, egyre 
összetettebb szervezetekbe épül, nemsokára eléri a baktérium és a fehérje szintet, majd számíthatunk a 
sejtszinten és később a szövetszinten is kialakuló problémákra. Az új vírusok már megjelentek a 
számítógépes programok egyes részleteit módosították, és akiknél nagyon túlérzékennyé vált az egér, 
vagy valamelyik részprogram által működtetett hardver, azok számíthatnak az előbb cselekvő, és csak 
ezt követően gondolkodó, túl gyorsan reagáló jövevények által kiváltott zavarokra.  
Ha az emberi szervezet nem termeli ki a megfelelő ellenanyagot, ellenhatást, a jövevény melegfúziós 
változatát, azaz el nem éri a vírus az élőrétegünkben a lendülettorlódást és a telítettséget, akkor az 
invázió növekedésére, és a beáramlás folytatódására lehet számítani. Ha azonban a túl nagy 
áthatolóképesség miatt, nemcsak a direkt irányból érkeznek a szinte akadálytalanul a rétegünkbe 
érkező, bekeveredő idegenek, hanem megkerülve a bolygó, a másik oldalon is torlódnak, és már 
minden irányból áramlanak, akkor a megfékezésükre csak saját maguk alkalmasak, azaz az ellenkező 
irányokból beérkezők, kellően azonosak, ellenhatásra, a telítettségnél több beérkezésének a 
megfékezésére képesek. A saját fajtájával keveredésben az ellenirányból érkező, kisebb sűrűségre 
átfejlődő változat már képes lesz megfékezni a további telítődés növekedést. Ez az állapot a tetőzés és 
a legnagyobb életnyomás állapota, nem tudjuk, hogy mikor jön el, ezért kell minél előbb felvenni velük 
a kapcsolatot, mert a honosított, beengedett, kellő azonosságú részecskék képesek csak megfékezni a 
kelleténél nagyobb mennyiségben betolakodókat. Ezt követően, vagy ezzel egyidejűleg majd 
elkezdődik a túltelítődés, és megkezdődik a saját fajtájával keveredése, vegyülése, az azonosság 
növekedése. Ez az a fejlődési irány, amikor a kezdetben vegyes szervezetek élőrétegbeliekkel 
keveredése során, az azonosság csökkenése lelassul, majd itt-ott visszaszorul, és némely genetikai 
interferenciában ismét kialakul a tiszta, nagyobb azonosságú jövevény, és a vírusokat küldő nagyobb 
energiaszintű új domináns csillagszervezet saját képmásának megfelelőbb szervezetek alakulnak ki. 
 
A gyógyszer, a megoldás egy korábbi Aspektus könyvben, a Ketrin és a transzplantáció című 
részben van leírva. Ha az idegeneket nem tekintjük ellenségnek, akik ellen küzdeni kell, akiket 
mindenáron ki kell irtani, mert vagy ők, vagy mi, (ez alapjában hibás megoldás, mert sokkal többen 
vannak és jó-néhány hatásban nálunk fejlettebbek) hanem megpróbálunk az információs és a fraktál 
hatásláncon át kapcsolatba kerülni, kommunikálni, együttműködni velük, és kellő biztosítékot, 
és megfelelő jó hatásokat adunk az előnyös tulajdonságaikért, hatásaikért, akkor viszonylag 
gyorsan szimbiota kapcsolat, és honosítás fejlődhet ki. 
 
Miközben a volt bioszféra élővilága átalakul, mutálódik, új életváltozatok gyors kifejlődése 
várható, de nem évezredek alatt, hanem akár évek, vagy évtizedek alatt, miközben sok más 
régi, elöregedett, versenyképtelenné vált és eladósodott szervezet, faj, alfaj elmerül az élet 
bomlasztó süllyesztőjében.  
Az elöregedett túl melegfúzióssá vált, túlérett szervezet a haláltusa után felfúvódik, majd 
lebomlik, és ettől kezdve energiát, és változtatóképes, már ismét egydimenziós, a környezetbe 
kifelé áramló részecskéket ad a környezetnek. Amely melegfúziós, Orgon szervezetek a 
spirálkarok földfelszínt képező rétegében befelé tekeredő, bepörgő, a belsejében egyre kisebb 
nyomás miatt az idegenebb töltöttebb részecskéket beszívó, hidegfúziós részecskékkel feltelő 
folyamatban megfelelően feltöltődnek férfiasabb, lendületesebb, egyenesebben áramló, az 
áramlási irányban, életcélban rendezettebb részecskékkel, azokra idővel ez a sors vár. A 
befogadott részecskék az életterébe beengedő szervezetben nemcsak keverednek a nagy 
azonosságú, a másik pólus felől beáramló hasonló idegenekkel, hanem szimmetriába kerülnek, 
lefékeződnek, letelepednek. Az egymást a lendületben megfékezők szinte észre sem veszik, 
hogy felveszik az anyaszervezet által kialakított áramlási rendezettséget, és mire, a már 
egymással egyesült nehezebb, nagyobb tömegű és már tehetetlenebb, de a kezdeti nagy 
lendületét egyre nagyobb spinre cserélve családokba épülő részecskék, egy kilencven fokos 
kanyar, életpálya módosítást szenvednek. A befogadó Orgon részecskét a szimmetriasíkon, 
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(egyenlítői idősíkon) elhagyva már szervezett közösségként az életrendszerünk által elfogadott 
rendezettségi irányban áramlanak, a korábban a szimmetriasíkon kiszóródó idősebb 
szervezetek életteret tágító utánpótlásaként. 
A megoldás tehát az, hogy a meglévő élet nagy része lehetőleg gyorsan, melegfúziós Orgon 
részecskékké alakul át, azaz mint életbuborék felfúvódik, egyre jobban felgyorsítja a 
határfelületén keringő részecskék áramlását, ezzel alacsony életnyomású, kellően szabaddá tett 
belső térrészt hoz létre magában. Az alacsony életnyomást azonban ellenállással nem lehet 
megszerezni, mert ez növeli az impulzus sűrűséget és a feszültséget is. Csak adakozással, a 
sors elfogadásával, a kitárt szívvel és lélekkel lehet az alacsony belső életnyomású 
szervezeteket kellően üressé és szabaddá tenni, azaz valóban növelni kell a tempót, a saját 
spint, ehhez pedig befelé kell áramlani sok Orgonná váló szervezetnek. Egyre több kellően 
kiürített Orgon életbuborékot kell a belső melegfúzióssá váló élőrétegünknek létrehozni, 
amely a korábbi töltések elengedését, vagy felfújódva bepörgő Orgonná átalakítását igényli. 
Amikor a szervezetekben még nincs ellenhatás az adott hidegfúziós új minőségben, egyre 
több, nagy áthatoló képességű hidegfúziós részecske áramlik be a minőségével még nem 
kitöltött, konkurenciát nem találó térrészekbe, így sokszor éppen a behatolók, a fogyasztók 
számának a növekedése miatt egyre nagyobb spinre felpörgő, melegfúzióssá, gazdaságtalanná 
váló szervezetekbe. A szegényebb környezetből jötteknek nem tűnik fel az elszegényedés, a 
visszafelé fejlődés, hiszen a nincsteleneknek minden dolog adomány, és minden szervezet, 
amelynek többje van a semminél, az gazdagabb a csillagközi téren (földönfutóknál), átfutóknál. 
Az élettérben változók tehát sokkal gazdagabbak náluk, ezért folyton adók, a saját és növekvő 
veszteségükkel a bejötteknek paradicsomi életteret, Kánaánt biztosítók. A meglévő állapot 
szükségszerűen lebomlik a periodikus folyamatokban az átlag felé fejlődésben, a magas 
változássűrűségben nagy energiaforgalomhoz, és sok kibocsátáshoz szokott réteglakók nem 
tudnak egykönnyen változtatni a szokásaikon. Mivel a két (vagy több) élőréteg 
globalizációjában akik a korábban nagyobb életnyomású (belső) életbuborékban, élőrétegben 
éltek, valamennyien sokkal nagyobb belső nyomásúak, mint a külső és hidegebb környezetből 
jött jövevények, ezért a két réteg egyesülése miatt, a belsőbb élőrétegben, a környezetben 
előbb csökken le az életnyomás, mint a sok réteggel, határfelülettel körbevett, zártabb, a 
rétegben változó szerveződésekben. Éppen ez az az ok, - a következmény, amely miatt a 
korábban átlagos, de most-már melegfúziósabbá vált rétegben élő belső nyomása, a réteg 
csökkenő nyomásához viszonyítva, a csökkenő tendencia ellenére egyre magasabb. Amely 
szerveződések nem halnak el, amelyek még fogyasztanak azokban az életnyomás csak 
lassabban csökken le, mint a globalizálódott környezetben, ezért az anyagcsere természetes 
részeként ezek az életnyomásában csökkenő környezetben tartósan kibocsátóvá, a 
környezetükben élő alacsonyabb életnyomású szerveződéseknek energiaadóvá válnak. 
Most jön be az a régi, valláshoz kötött mondás, hogy adakozz, adj, hogy minél több forgalmad 
legyen, adakozz, hogy alacsony legyen az életnyomásod ahhoz, hogy a környezetbe beáramlók 
szívesebben válasszák a Te nyugodtabb és kiszámíthatóbban változó, kevés konkurenciával, 
ellenhatással rendelkező szervezetedet életterükként. Nagy annak az esélye, hogy az 
alacsonyabb életnyomású szervezetek, akik képesek a belső életnyomásukat a környezetnél is 
alacsonyabb nyomásúra csökkenteni, azokba sok energia és információhordozó töltés költözik 
be. Tehát az ilyen szervezetek az új jövevényekkel, és a benne párokba szerveződőkkel egyre 
jobban feltelnek, de ha megfelelően gyors a kiáramoltatás, a rendezettség megfelelőre 
növelése, azaz kellően gyors és hatékony a személyi anyagcsere, akkor a beépülésnél nagyobb 
ütemű kiáramoltatás, átáramoltatás esetén, nem alakul ki túl nagy torlódás, azaz nem alakul ki 
telítettség, szerveződési nyár, lázas állapot és megbetegedés. A H1N1 vírus ellenszere tehát 
nem a megszokott anyagokból a betáp, a fogyasztás növelése, hanem a felgyorsított 
anyagcsere és a szervezetek belső életnyomását alacsony szinten tartó felhasználás növekedés. 
Ehhez sok munka, sok mozgás kell, tehát el kell érni, hogy a fiatalság, és aki fontos, az 
csökkentse a bevitelét, ha kell, koplaljon és egyre többet mozogjon, használja fel és bocsássa 
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ki a korábban felhalmozott tartalékait. Ez tehát az energiaadás, a szervezet felesleges 
energiáinak a kiürítési lehetősége, amellyel nemcsak az érhető el, hogy kellő mennyiségű 
szabad hely marad a jövevények kötődésére, hanem az is hogy a felgyorsuló anyagcsere párba 
épülő és kiáramló része lépést tud tartani a beáramlással. Ekkor nem alakul ki a 
szervezetekben torlódás és túl magas belső impulzus sűrűség, nem fejlődik ki rendkívüli nyár, 
azaz túlmelegedő lázas állapot, amely lehetőséget adna a influenza sokaknál tüdőgyulladássá 
fejlődésére. 
Miképpen érhető el, hogy megnövekedjen egy szervezet kibocsátása. A magyar állam 
kormányszinten éppen ezt teszi, lehet, hogy ösztönösen jó megoldásra talált. A szervezetekben 
felszabadított, szabaddá tett, a már megunt párjaiktól elválasztott elöregedett részecskék, a 
fokozott differenciálódás során a saját életköreik járása, keringése közben egyre külsőbb 
pályákra kerülnek, mások pedig beljebb, a legfejlettebb védettebb rétegekbe kerülnek, de 
eközben ők is szabadabbá válnak. Ezzel megnő mindkét féle, a befelé és a kifelé áramló, a 
férfiasabb és a nőiesebb részecskék szabad mennyisége, de a már sokkal melegfúziósabb 
állapotban változó felszabaduló részecskék eredője a beépülő hidegfúziósokhoz (méretéhez is) 
képest még mindig jelentősen nőies, tágas, ezért alkalmassá válik a bejövő töltések 
beépülésére. 
Közben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a jövevények kinetikai lendülete még a relatív 
kicsi méret ellenére jelentős, amely miatt a náluk sokkal idősebb életbuboréknak tekinthető 
szerveződéseken sokkal szabadabban átjárhatnak. A beépülési folyamatban a kevésbé töltött, 
kezdetben még kicsi saját spinű idegen részecskék lendülete egyre nagyobb perdületté alakul, 
de eközben egyrészt megszédülnek, egyre kevésbé tudják kontrollálni a rendezettségüket, 
másrészt az sem mindegy, hogy a korábbi élőrétegükhöz képest, a globalizációban egyesült 
rétegek eredője a volt saját rétegükéhez képest sokkal melegebb, nagyobb életnyomású. Ez 
legalább kettős hatáskövetkezménnyel jár. Egyrészt a melegebb környezetben a sokszorosan 
védett határfelületekkel beérkező hidegfúziós részecskék, a bentiekhez hasonlóan, a réteg 
hőmérséklet és nyomásváltozásához képest sokkal lassabban töltődnek fel, viszont a nekik 
magasabb impulzus sűrűségű közös rétegben felmelegedés és kitágulás is kezdődik. 
Kétségtelen, hogy a nagyobb életnyomás először kisebb méretre nyomja a beérkezőket, azaz 
először a már hozzájuk képest még mindig túl nagy Orgon életbuborékok annyira kitöltik a 
környezeti teret, hogy a buborékok élethézagai egyre szűkebbé válnak. Ha a már közös élettér, 
élőréteg kaotizmusa, változása tovább növekszik, akkor az egyre több felszabaduló Orgon 
mennyisége megnő, az élettér e részecskékkel telítődik, ráadásul a kezdetben kisebb 
nyomásnál még gömbölyű életbuborékok a mind nagyobb belső nyomás miatt egyre jobban 
kitöltik a köztes térrészeket is, és ezzel nemcsak sokszögtest pentaéder, oktaéder, dodekaéder 
stb. formát vesznek fel, hanem egyre jobban lezárják az életbuborékok közötti szabad áramlási 
lehetőségeket. A tér kitöltés hatásfoka javul, ezért a köztes térben egyre nehezebben áramló, 
még kisebb, de a növekedés miatt minden életbuborék határfelületén áthatolni már nem képes 
vendégek rákényszerülnek, hogy igénybe vegyék az Orgon életbuborékok, szállító eszközök 
szolgáltatásait, és a pólusaiknál a környezetnél alacsonyabb életnyomású, itt nyitott trombita 
alakú élettölcsérekbe áramlanak. A szabad áramlás lehetőségének a csökkenése 
egyértelműbbé, és egyirányúbbá teszi a kezdetben még rendezetlen folyamatokat, és a 
kiszámíthatóbb áramlási irányok jönnek létre, ezzel elkezdődik a jövevények életcsatornákba 
terelődése, az idő rendjének a megmutatása. A mikroszintű életörvényekbe áramló töltések, az 
egyre kisebb életnyomás felé haladva, egyre nagyobb beszívó erejű, egyre nagyobb 
különbségképzési lehetőséggel rendelkező, egyre alacsonyabb életnyomású térrészbe, azaz 
egyre nagyobb egyedszámú, tömegszámú, egyre nagyobb bonyolultságú életbuborékba jutnak. 
Eközben megismerik az idő irányát, és az életváltozat rendezettségét, a kialakul életcsatornák 
közlekedési és életviteli rendjét. Mivel a folyamatban egyre nagyobb közös tömegbe épülnek a 
másik irányokból beáramló, a velük azonos időirányba fejlődőkkel, azonos célok felé 
terelődőkkel, eközben életfejlődési folyamatot élnek át, és mire az éppen elfogyasztó, vagy és 
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általuk megtermékenyített szervezet időfelületén, ekliptikai egyenlítői időspirálján a tehetetlen 
kinetikai tömegként kisodródnak, már megtartják a közös rendhez szükséges életáramlási 
rendezettséget. 
A közös emberi tudat alapvető tévedésben van akkor, amikor az utánpótlási mennyiség ismerete nélkül 
valamelyik túlszaporodott szervezetet, pl. a parlagfüvet a kiirtás, az állandó vágás módszerével akarja 
visszaszorítani. A tévedés alapja egy félreértés, amely szerint az irtás mindenre megoldás. Ha valamely 
szervezetnek kellő azonosságú utánpótlása van, akkor minél többet vágunk ki belőle, minél inkább 
megakadályozzuk a természetes telítődést, és a szervezet, analóg ellenszervezetekkel történő 
torlódását, annál inkább fékezzük a visszaszorulását. Ha pedig egy életforma, hatás, hatóanyag, 
élettermék valahol nem telítődik, nem mennek vissza az információk a hatóanyagot előállító 
forrásokhoz, hogy erre ne küldjenek több ilyen életterméket, mert ezek itt már nem adhatók el, a piac 
telített, a környezet nem veszi fel, hatás és értékcserére alkalmatlanná vált, (leinflálódott), akkor az 
alapoknál, a termelőknél és a termelést elrendelőknél fel sem merül a kétely, a termelés csökkentése, 
vagy a hatóanyag invázió más felé terelése, módosítása. Ez pedig oda vezet, hogy változatlanul 
nyomják, exportálják, vagy és a környezetbe ürítik a környezet által folyamatosan felvett változatokat, 
minél többet kiirtanak, átalakítanak belőle, annál több érkezik, amíg az ellene hadakozó élet bele nem 
fárad a hiábavaló küzdelembe. Sokkal jobb választás az élettér és a szervezetek immunizálása, azaz 
olyan megoldás választása, amit a földfelszínen az iparát újjáépítő Japán választott a második 
világháború után. Japán, miután szétverődött a gazdasága, és a hadiiparra épülő termelés megfeneklett, 
vett egy mintányit a bioszférán éppen kellően korszerű élettermékekből, a gyártóiknál nagyobb tudatos 
felbontásban megvizsgálták, hogy mi nem jó a termékekben, hogyan lehet azok helyett analóg, de 
javított hatású, jobb eredőjű és olcsóbban előállítható élettermékeket létrehozni, majd a javítva 
lemásolt, korszerűsített ellentermékeket, sikeres antitestekként szétküldték az életfelszínen. Az 
immunitás szépen megoldott példáját láthattuk, és ma már ismert az eredmény. Teljesen soha sem lehet 
kiirtani egy éppen sikeresen növekvőben, terjeszkedőben lévő, kellő utánpótlással rendelkező 
hatóanyagit, életterméket, szervezetet, viszont minél jobban írtjuk, minél nagyobb szaporodásra, 
gyorsabb életfordulókra késztetjük, annál gyorsabban fejlődik, mutálódik, végül megtalálja az 
ellenszert az őt állandóan redukálók ellen. A mezsgyéken és főleg a városokon belüli kaszálatlan parlag 
térrészeken, a senki földjén mindig eljutnak e szervezetek a virágzásra, és ha kicsi az élettérben, a 
légtérben a hatóanyaggal telítettség, akkor a túlságosan megfékezett, az ellenhatással nem rendelkező 
környezetben annál sikeresebben szaporodik el, a saját fajtársai által nem visszaszorított életforma. 
 

A parlagfűnél elkövetett hibás szemlélet, az életbe szerveződés valóságismeretének a hiánya 
sokkal nagyobb problémát okozhat a parlagfű szaporodásánál. Miközben a parlagfüvek a 
szaporodását segítik a távolról érkező rokonok, a virágpor szabadon terjedhet, és az 
ellenhatások hiányában a légtér folyamatosan túltelítődik. Ez azonban még csak allergiás 
reakciókat vált ki a túl magas pollentartalom miatt, és minél jobban (főleg a már virágzás 
közben) kaszálják, annál nagyobb túltelítődés alakul ki. A H1N1, amely valószínűen rokona, 
vagy más fejlettebb változata a parlagfű virágzását is segítő életformáknak, amelynél szintén 
nagyon fontos, hogy ne az irtásukkal növeljük a terünk illuzórikus szabadabbá válását, mert 
ezzel redukáljuk a telítődés kialakulását, és a távolról érkezők annál jobban választják a még 
fiatal, nem túlnépesedett, befogadó képesebb élettért a letelepedésük, áttelepülésük céljául. 
Valószínűen sokkal többen vannak, mert nemcsak a külső rétegből, hanem távolabbi 
csillagokból is meríthetik az utánpótlásaikat. Ennél sikeresebb az immunizálás, a javított 
hatású ellentermék létrehozása, és ha a tömeggel nem győzzük ellensúlyozni az inváziót, a 
jobb minőséggel és az életterünk velünk nagyobb azonosságú ellentermékeivel a túltelítődés 
előtt megállítható az invázió. Ha beengedjük, és egymás ellen eresztjük, az emberiség által 
gyűlölt megosztó politikával a szervezeteiket megosztva a részecskéiket töltötté és egymás 
ellen áramlóvá tesszük, akkor hamarosan azt észlelik, és valószínűen vissza is jelzik a már 
egymás ellen fordulók, hogy a tér betelt, elöregedett, az életminőség elértéktelenedett, 
leinflálódott, ide nem érdemes az utánpótlásnak érkeznie, ez már gazdaságosan nem oldható 
meg. 
Minden életforma fogyaszt és kibocsát. Amelyet nem lehet megtalálni, és tetten érni a fogyasztásánál, 
azt nagyobb valószínűséggel a kibocsátásánál lehet észlelni, és ha sikeresen megakadályozzuk az 
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élettermékeik sokszorosítását, kibocsátását, ezzel megakadályozható az életforma terünket és időnket 
feltöltő beáramlása. Ha a Magyar gazdaságot, az elődök által létrehozott vagyon ellopóit nem sikerül 
tetten érni, utolérni az ellopásnál, akkor nagyobb eséllyel fel lehet ismerni a gyümölcséről a fát. A 
másoktól sok energiát ellopóknak szükségszerűen felduzzadnak a raktáraik, és ha az energia nem 
forog, az értéke elvész. A kibocsátást ezért meg kell növelniük, és valahol az élet felszínén elő fognak 
bukkanni a pénzforrásaik, a származás nélküli mosott tőke fehéredni vágyik és értékálló akar maradni. 
A fekete pénzek felszínre juttatása elősegíthető, felgyorsítható, az infláció segíti e folyamatot, nem 
látható fekete lyukakból származó látható pénzeket hoz a gazdaságba. Ha a fekete lyukakat hagyjuk 
telítődni, az eltulajdonítók rákényszerülnek, hogy a tilos pénzt közforgalomba hozzák, forgásra 
kényszerítsék. Az eseti lopások nehezebben deríthetők ki, de a folytonossá váló, rendszeresen 
megismétlődő harácsolásoknak már nemcsak elszivárgó, hanem felszínre hozó eredőjük is van. Mindig 
rászokik a vízre, aki korsóval oltja a szomját, és tudjuk, hogy addig jár a korsó a kútra… 
 

Ha a folytonosságot, az utánpótlást, mint a partizánok a Németek és Napóleon utánpótlását az egyre 
hosszabb szállítási útvonalon megtámadjuk, meggyengítjük, felszámoljuk, szétszórjuk, nem hagyjuk 
nagyobb egységbe épülni, az előre áramlott front életnyomását segíteni, akkor az utánpótlás nélkül 
maradó lendület kifullad. Ezt a politikát alkalmazzák sikerrel a Tálibok Afganisztánban, és hasonlóan 
az iraki földalatti ellenállás is sikeresen morzsolja fel, tereli el az amerikai utánpótlási vonalakat. Ha 
nem akkor és nem oda érkeznek az utánpótlások, amikor és ahol arra szükség van, sokkal nagyobb 
erőket és készleteket kell mozgatni. Amerika, mint egy nagy mamut fárad, a háború már régen nem 
gazdaságos, és amikor majd kiderül, hogy kifogyott, kiüresedett olajmezőkbe fektették a milliárdokat, 
és a katonák vérét, a gazdaságtalan próbálkozások leállítására kényszerülnek. 
 
Tételezzük fel, hogy a H1N1-es, egyre nagyobb bonyolultságba épülő vírus, jelenleg hatalmas, 
általunk beláthatatlan mennyiségű utánpótlással rendelkezik. Ha az utánpótlás nem csökken, 
akkor az invázió mindaddig fog folytatódni, amíg egyes természetes akadályokat, fejlettebb 
szigetszerű szerveződéseket meg nem kerülve, azok mögött az egymással szemben érkező 
részecskehullámok egymásnak nem torlódnak. Amikor a Cunamiszerű árhullámok megkerülik 
a természeti akadályokat, az ellenállni képes képződményeket, az árhullámot megosztó 
képződmények hátoldalán már egymás felé áramlanak. Amikor összeérnek, az egymáson 
torlódás az áramlási irányra merőleges szimmetriafelületet hoz létre, amely sokkal nagyobb 
helyi nyomást, magas csúcshullámokat és irányváltozást hoz létre. Az egymáson torlódó, 
egymást hatástalanító, másfelé terelő hullámok ekkortól már távolodni szoktak a telítetté váló 
torlódás, (szimmetriapont, librációs) térrészétől, és a szigetek, vagy és az ellenállni képes 
képződmények által megvédett térrészek kikerülnek a célok közül. Tanuljunk a megértett 
lehetőségből. Az elvezetés, az engedés folyamattá fejleszti az esetszerű behatolást, hacsak az 
idegen térrészekbe behatolók nem ütköznek a továbbhaladásukat meggátló, kellő azonosságú 
ellenáramokba, tehát hagyni kell torlódni, és ezt követően meg kell mutatni a helyes irányt, az 
általunk is támogatott idő és fejlődés irányát. 
Az élet harmadik lehetősége, egy olyan nagyobb szabadságfokú librációs térrészben, 
szimmetria felületen torlódás, változás, amikor az adott térben élő szervezet, a térbeli, vagy 
állapotbeli változásával, a körülmények változásához való alkalmazkodásával sokáig 
szimmetriában tudja tartani a benne ide-oda változó, áramló, részecskék teret építő, vagy és 
bomlasztó hatását.  
Az életet bomlasztó, szétziláló rendezetlen, kaotikus áramlást, a túl nagy lendületet meg lehet 
szelídíteni, a lendületben rejlő kinetikai erőt az élet szolgálatába lehet állítani. Ehhez a 
Kisherceg módszerét kell választani. Előbb időt kell adni a megismerésre, a bizalom fel és 
kiépülésére, majd meg kell találni azokat a közös fejlődési irányokat, amelyek 
együttműködésre és a bizalom építésére alkalmasak. Az együttműködés az idegenek között 
kompromisszumból, szimmetriából fejlődhet ki, amelyből a torlódás során mindig kiviláglik, a 
felszínre kerül a páratlan hatás, amely befogadott lehetőségként képes átjutni a másik 
szervezetbe. Ezt akár adásnak és az adás elfogadásának is tekinthetjük, amely nyitást és 
konszolidációt hozhat létre, mert az elfogadott, beeresztett másság karmikus adódóságát az 
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eladósodott szegény szervezetek nem tudják elviselni. Az ilyen szervezet szinte kényszert 
érez, hogy az általa elfogadott jó hatást, a karmikus adósság növekedését azonnal az adónak jó 
másik hatással ellensúlyozza. Az idő és a megismerés ahhoz szükséges, hogy megismerjük 
mások vágyait, hiányait, hogy kinek mire van igénye, miből van neki terhes, felesleges 
többlete, és miből van igénye, befogadó képessége. A jókor és jó helyre adás tehát jó irányú 
hatáscserét, együttműködést hoz, és ebből egyre nagyobb bonyolultságba épülő együttfejlődést 
hoz létre. Az együttműködésbe terelődő szervezetek már nem egymás ellen, hanem egymással 
azonos irányba terelődve, a kisebb életnyomású, a közös élettermékeiket, az utódaikat az őket 
befogadó téridős részek felé terelve, új rendezettséget és együttáramlást, nagyobb 
energiaszintű, nagyobb tömegszámú szervezetbe épülést, párba szerveződést, közös 
szervezeteket alakítanak ki. Az élet feszültsége, amikor a többség jó és közös áramlási irányra 
lel alábbhagy, konszolidáció fejlődik ki, és viszonylag sokáig, de a körülmények ismeretében 
kiszámítható evolúciós fejlődési időre, lineáris, megérthető békésebb együttfejlődés alakulhat 
ki. A rendezettség, a normál és lineáris evolúció nem az ellenállás növelésével, hanem a jó 
irányok megmutatásával és a közös együttáramlásba szerveződéssel érhető el. 
 
 
Itt az ideje, hogy visszatérjünk a már megérthető közös térbe szerveződés életbuborékot 
belülről telítő töltések befogadásához. A töltésbefogadó Orgon életbuborékon sikeresen 
bemutatható, hogy miképpen lehet a térből és akár távoli időből jött lendületet az élet nagyobb 
rendezettségét segítő életáramlásba terelni. Ha a már kerületi irányban áramló, keringő, 
bepörgő töltésbefogadók, a határfelületet fenntartó toroid életörvény életbuborék szervezet 
sikeresen helyezkedik el a közös (felmenők), elődök által védett, nagyobb, de időben változó 
szimmetriával rendelkező térrészben, és a központi anyagi tömeg, mint balansz megfelelően 
bolyong a saját élőrétegében, akkor a főtömeget tartalmazó központi szervezet sikeresen 
egyensúlyozhat a téridőben, hogy a déli és az északi életbuborékból, a fejlettebb és a 
lendületesebb környezetből befelé áramló részecskéket egymással átlagos szimmetria körül 
tartsa. Ilyenkor a térben egyre nagyobb átmérőjű, tartós és sikeresen a szimmetria körül 
változó szervezetbe egyre több változtatóképes, együttműködésre vágyó részecske költözik, és 
a kiegyensúlyozott élettérben magas fokig eljuthat a bonyolultság, az isteni közös tudati 
állapotba, a megértő együttműködési eredőbe épülés. Ha a kerületen, (a kívülről látható 
felületen) együttáramló (forgó), a nagyobb környezet által biztosított időspirál életfelületén 
gördülő, a pólusirányban nyitott szervezetnek a környezetnél alacsonyabb életnyomása, és a 
sokféle hatástól kizárt térrészbe, mind a két oldalról, (pólusirányból), a talaj felől, és a szabadabb égi környezet 
felől egymással megfelelő, de időben változó hatásszimmetriába jutó részecskéket engednek be, a külsejében 
sikeresen helyezkedő, és a belsejében ezzel szimmetriát tartó szervezet, az együttfejlődés 
sikeres példájaként nagyon magas bonyolultsági fokig eljuthat. Ilyenkor a kerületen kellően 
mérsékelten áramlók egyre nagyobb, de az együttfejlődésre figyelő életspirálba épülhetnek, 
amikor a hármas szent egység harmóniát tart a térrész fejlődésében. A magába szervezeteket, 
hatásokat beengedőknek csak a hármas szimmetriára kell figyelni, hogy a szervezetükbe 
beáramlók kölcsönösen periodikusan szimmetriába kerüljenek, és ha nagyon megnő a 
beépülők aránya, akkor nagyobb fordulatra kapcsolva, a beáramlásnak megfelelő fejlődési 
lehetőséget biztosítva együttáramlásba tudja terelni a túl nagy belső életnyomás megelőzése 
érdekében. A belső ellensúlyozás abból állhat, hogy ha valamelyik irányba eltolódott a közös 
szervezet a szimmetria ideális állapotától, akkor olyan hatásokat engedjen magába, 
fogyasszon, amellyel a belső szimmetria, a belső béke helyreáll, viszont kellő fejlődést kell 
biztosítani, tehát a lendülettorlódást a túl nagy életnyomást nem szabad megengedni, közös 
együttfejlődő irányba kell terelni a szervezeteket. Ha azonban túl gyors fejlődést enged meg 
egy szervezet magának, - mint a Gyurcsány kormány, akkor azért alakul ki túl nagy torlódás, 
mert a túl gyorsan fejlődők nemcsak utolérik az időben előttük, de csak együttáramolva 
haladókat, hanem a túl gyors haladásban, a túl nagy fogyasztásban az utánpótlás vonalaik 
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nagyon megnyúlnak, sérülékennyé válnak és ez könnyen a folytonosság megszakadásához, 
nemlineáris időeseményhez vezethet. Mind az alul, mind a felülfejlődés az egészségre káros, a 
megtartandó egészség az együttfejlődést, és a megfelelő elosztást igényli. 
 
Itt ismét érdemes egy gondolati kitérőt tennünk.  
A szervezetek egészségi állapota semleges eredőhöz közel maradást igényel, azaz egyik 
szervezete sem távolodhat el tartósan és büntetlenül az átlagos eredőtől. Ha a külső oldalról, a 
még fejletlen múlt felől nagyon sok a beáramló részecske, akkor a másik oldalról, a jövőben 
változó fejlettebb részecskéket kell beengedni, hogy az életkeverék eredője valahol ismét a 
semleges állapot közelében maradjon. Valójában a szervezeteknek a külső és a belső 
szimmetria eltolódásait kell ellensúlyozniuk. A nagyobb környezeti szervezetekhez képest 
szimmetriát vesztő, a téridőben tartósabban a közös szimmetriasíktól eltávolodó szervezetek 
azzal állíthatják helyre a saját egészségi eredőjüket, ha a térbeli eltolódást a belső szervezetbe 
beengedett ellenhatású hatóanyagokat termelő szervezetekkel ellensúlyozzák. Amely szervezet 
valamelyik külső nagyobb szervezet, energia és hatásadó támogató hatóanyagából, hatásaiból 
kevesebbet kap a szükségesnél, annak a környezetében változó életanyagokból, szervezetekből 
ilyen hatásokkal rendelkező, vagy és ilyen hatásokat, élettermékeket termelni képes 
szervezetek elfogyasztásával, befogadásával, együttműködésbe szervezésével tehetik meg. Az 
életet és az egészséget, a mind nagyobb és tartósabb, jobb szimmetriaeredő hosszabbítja meg. 
Minél nagyobb az eltávolodás, a kilengés a közös szimmetriától, annál nagyobb, az életet más 
rétegbe átfejlesztő, vagy és felbontó pertubációk keletkeznek. Az elfogyasztásnál, a nagy 
azonosságú környezettől elválasztásnál, a kényszernél azonban sokkal jobb az 
együttműködésre bírás, a közös érdek megismertetése, a közös cél jó megmutatása. Ez már 
nemcsak kettős szimmetria, hanem olyan összetett, legalább kétszer hármas, az elődi 
rendszerek, azaz a környezet közös szimmetriáját igényli, amelyben a többszörösen védett 
térrészt a kerületen áramlással, több és egymástól eltérő irányban áramló réteggel fenntartó 
elődök sikeres szimmetriát tartó tervezett és jól szervezett együttváltozásában, egyre nagyobb 
beszívó hatás, (az adott minőségben alacsony életnyomás) és a környezetinél jobb, de tartósan 
mindig az átlag körül változó életeredő alakul ki. A környezetnél alacsonyabb életnyomás 
azonban az egész szervezet eredőjében nem megtartható, mert az ilyen ideális térbe azonnal 
megindulnak a jobb hazát keresők áradata, és a kezdeti paradicsom hamarosan túl nagy 
változássűrűségű, egymás ellen dolgozó kaotikus pokollá fejlődne.  
Az azonban nagyon sokáig megtartható, hogy olyan a saját terében akár sokszorosan 
differenciált térrészt hozzon létre bármely szervezet, amelyben a kellően szabályozott, védett 
belső térben általa meghatározott hatástartalmú részecskéket enged be, melyek nem rontják el, 
hanem a külső környezet változását ellensúlyozva folyamatosan a jó szimmetriai eredő körüli 
változó állapotban tartják a megfelelően együttműködő, a hatásokat jól elosztó szervezetét. Ez, 
a két elődállapoton már átfejlődött, az életteret és az aurát, a határfelületeket védő elődök, 
utódokra is figyelő legalább három, vagy többgenerációs, dinasztia rendszerű együttfejlődő 
életlehetőségét jelenti. A külső határfelületen a közös tér védettségét és árnyékoltságát 
megfelelően fenntartó, az együttfejlődést szabályozó előd részecskéknek ekkor mindig úgy 
kell elhelyezkedni a nagyobb energiaszintű környezeti szereplők között, hogy azok szimmetria 
felületén, és közös szimmetriában változzanak. Ekkor nemcsak egy, hanem többszintű 
összetett szimmetria is kialakulhat, amely lokalizálja a bennük fejlődő utódok térbeli és időbeli 
fejlődési lehetőségét, az élet esemény soraként ismert idő irányát.  
 

A legalább három generációs szimmetriával védett térrészben sikeres lokalizáció, és új 
állócsomó fejlődhet ki, amely nemcsak egy irányban, hanem legalább mind a három 
dimenziós irányban, a térben és az időben is követi az elődök szimmetriáját, és kellő 
szimmetriát képes tartani a benne változó, a jelenben, vagy és a az átlaghoz képest a jövőbb 
állapotában élő belső környezet, az ötödik dimenzió, és az izotrópabb, a múltabb állapotában 
változó külső környezet, az aura, és a külső téri makrokozmosz között.  
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Amíg az együttfejlődő rendszer megtartja az élet szimmetriáinak a többségét, az 
együttfejlődés, az elosztás és az azonos térben-időben eltolódva fejlődő aurájának a közös 
szimmetriáját, addig lineáris életállapotban változhat, nőhet a bonyolultsága, a megértési isteni 
eredője. A határfelületen külső nagyobb változás sűrűség, a belsejében védettebb térrészt 
eredményez, ezért a termoszféra magasabb változássűrűsége lényegében védi a bolygónk 
belső életváltozását. 
 
 
Az élet egyik lényeges kérdése, hogy a sokáig sikeresen megtartott, időben váltakozó 
szimmetriát mi változtathatja meg aszimmetrikus, időben felgyorsuló események 
nemlineáris időfejlődésévé? 
 

Ha a környezeti szimmetria, viszonylag rövid idő alatt, nagyobb térre kiterjedően megváltozik, 
nagy az esélye, hogy a védett teret fenntartó elöregedett, gazdaságtalanná vált elődszervezetek 
valamelyike valószínűen a térben lebomló tartós szimmetriahiányba került. Az ilyen esemény 
nemcsak a támogatott szervezetekkel külső és azokkal ellenhatást képező szervezetek 
érzékeny szimmetriáját változtatja meg, hanem a felbomló elődszervezetben változó, általa is 
védett utódok szimmetriahiányát váltja ki. Ha a tér valamelyik sikeresen árnyékolt részén a 
szimmetria eredője rosszabbá válik, vagy megszűnik, mert az egyik részecskesugárzó, előd 
szervezet már nem tud több utánpótlást szállítani, védelmet adni, a közös térrész határait 
megtartani, akkor a kialakult érzékeny egyensúly megbomlik. Ilyenkor a megváltozó 
erőegyensúly miatt az egyoldalú hatások felerősödése közben egyre több, fejlettebb, 
differenciáltabb, vagy és a globalizálódó rétegekbe másban fejlettebb, az ottani értékrendben 
alulfejlettebb rokon és idegen jövevény részecske érkezhet, amelyek a korábbi relatív, de 
törékeny hatásszimmetriát felborítják. Egy új réteg, külső szervezet átalakulása, kifejlődése, 
vagy és elhalása mindig megváltoztatja a környezeti szimmetriát, és a nagyobb energiaszintű 
elődök életbuborékjának a megváltozása, felszakadása, már a torzulása is átszerveződése, 
párkapcsolata is jelentős környezetet módosító tényezőként hat.  
Ami a nagyobb energiaszintű szervezeteknek a szaporodás, az a benne fejlődőknek a korábbi 
szervezettség megváltozása, és a közös tér és az addig együttváltozó szervezettség különálló, 
eltérő részekké fejlődése, a tér és a szervezettség valamilyen szintű megosztódása. Ilyenkor 
nemcsak a szokványos differenciálódás, megérthetően változó, egymást időrendben követő 
események alakulnak ki, hanem a megszokott idő alatt, a megszokottnál sokkal több, sokak 
által nem egészen megérthető változási esemény történik, amelynek a következménye a már 
megfelelően együttműködni nem képes szervezetek megosztódása, különválasztása, az élet 
szervezettségének jobb és egymással együttműködőbb, más összetételű közösségekbe 
átépítése. Ez nemcsak térhelyzetbeli és állapotbeli változást vált ki, hanem a sűrűségváltozás 
az áramlási rendezettség, és ezzel a tudati rendezettség módosulását is kiváltja. Ha elhal, 
lebomlik egy szervezettség, vagy és kifejlődik egy új réteg, szervezet ez a változással 
érintetteknek nemlineáris, sokak által nem kiszámítható változást hoz létre. Az lebomláskor az 
addig energiával, védettséggel az utódait és a kedvezményezettjeit jó hatásokkal ellátó 
szervezet hatásutánpótlása, védelme megszűnik, lecsökken, és a kialakult szimmetriáját 
elvesztő térrészben (szervezettségben) a környezeti izotróp sokféleség valamennyi, eddig az 
elhunyt által eltakart, gátolt hatása érvényesülni kezd az addig védett, szubjektív gondozású 
térben. Az új hatások megjelenése, az addig az adott térrészben nem ismert, ellenhatású 
részecskék mennyiségének a felszaporodását eredményezi. Az ilyen állapotváltozáskor, az 
addig izotróp, minden hatásnak kitett, gerjesztett szervezetekre ható életnyomás valamelyik 
irányból mindig csökken, de a kivételezettekre, az addig csak a támogatással fenntartottakra 
egyre nagyobb kényszer, az önellátás kényszere hat. A kialakult függőségek miatt, a 
valamilyen függőségben változóknál megnehezül a megszokott élet, a védelem gyengülése, 
elveszése a szervezet megmaradó képessége a beszállítóktól és a vevőktől való függőség 
mértékétől és az önállósodás sikerétől válik függővé. Ha a környezettől készen kapott 
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hatásokat, valamelyik szállító tönkremenése, lebomlása miatt nem tudja a túlságosan kevés 
szállítóra támaszkodó szervezet kiváltani, valószínű, hogy a beszállítója összeomlásakor a túl 
nagy függőségbe került szervezete is részévé válhat az összeomlásnak. Ilyenkor köszön vissza 
az a rossz néhai döntés, hogy egyesek a több függőséget adó, kényelmesebb utat választották. 
Nem mindig a kijárt út a jobban járható, ha a környezet megváltozik és hegyomlás, 
földindulás, szakadék fejlődik, ki, vagy egy folyó elterelődik. A nemlineáris, az élet által, csak 
az optimumra tervezett dolgok megváltozásakor, a szélsőséges hatásokra nem tervező élet 
bajba kerül, és ilyenkor házak, szervezetek, életpiramisba épült gazdasági és élőrendszerek 
omlanak össze. A gyorsan fejlődő melegfúziós élet, hajlamos elfeledni, hogy honnan jött és 
miből származik, hogy az állandó változásban, a változás változásában nincsenek az idők 
végezetéig szilárdan maradó stabil alapok. Ha viszont rossz és bizonytalan, nem mindig 
megálló, instabil alapra épül a szervezettség intézménye, az alapok meggyengülése a stabilnak 
és tévesen megváltoztathatatlannak hitt rendszerek összeomlását válthatja ki. 
Ugyanez az élethelyzet alakul ki a túl kevés vevőre, vagy és a túl szűk piacra támaszkodó 
szervezeteknél. A kicsi és sérülékeny, vagy más dolgoktól nagyon függőségben lévő vevői 
környezetre támaszkodó, a könnyen mással helyettesíthető életterméket, hatást termelő 
könnyen belekerülhet egy stabilnak látszó, de a változás láncreakciója miatt túl szűk vásárlói 
réteg összeomlásába. Az ilyen veszélyeket, csak a viszonylag kevés függőséggel rendelkező, 
magas biodiverzitású, a szükséges hatások többségét saját maga előállítani képes, vagy széles 
termelő rétegre támaszkodó, e réteget ellátó, és azokkal, mint fogyasztóival is együttműködő 
szervezet képes csak elhárítani. Itt jelenik meg a hidegfúziós univerzálissá fejlődés jó iránya. 
Az a szervezet, szervezettség, amely nem hagyja el a fogyasztóit, és nem válik el a termelőitől, 
hanem megtartja az együttfejlődés és az idő rendjét, a megfelelő elosztás rendjét, és a termelői 
közössége egyben a saját termelésének a fogyasztója is, a környezet összeomlásakor, 
egzotikus lokális paradicsomként nagyobb belső szimmetriában és életben maradhat. Az 
értékrend változásban a tőke és energia alapú szemlélet meggyengül, és a változtatóképes 
energiahordozó, az élet foglakoztatása, az együttműködés válik a megváltozó értékrend 
fontosabbá. Ha az energiából, és a hatások közvetítésére alkalmas lendületből, vagy és 
lendületet hordozó eszközből, vagy ilyen eredőjű szerveződésből, pl. a  gazdagokból, a 
pénzből, aranyból (ilyen hatást hordozó eszközökből) túl sok lesz, több,  mint amennyi a 
környezet igénye, felvevő képessége, akkor az ilyen hatások és az ilyen hatásokat hordozó 
tárgyak, eszközök, szervezetek leinflálódnak, elértéktelenednek, megbecsülést, 
közkedveltséget, keresettséget veszítenek, és az Isten részecskéinek a figyelme más, ennél 
fontosabbá váló értékrend felé fordul. Ha nő a szabad, nem felhasznált pénz mennyisége, de a 
keresettsége, a megtapadási lehetősége a telítődés miatt elromlik, a kötődés és kereseti pár 
nélkül maradó eszközök, szervezetek áramlása, körforgása felgyorsul.  
Az infláció a kereslet és a kínálat egyensúlyának, a körforgásra alkalmas együttfejlődésének a 
felborulása, lényegében a forgalmi szimmetria elveszése. Ha valamilyen hatásban ez a fontos 
egyensúly körüli változás nagyon eltávolodik a szimmetriától, a realitástól, és valamiből nagyon nagy 
olyan túlkínálat fejlődik ki, amelynek éppen nincs keresletet, felvevő párja, akkor az a hatás, eszköz, 
vagy szervezet a szabaddá váló mennyiségébe fejlődésben felgyorsul, jelentős túlkínálat fejlődik ki. A 
páratlanná váló eszközök nagyobb áthatolóképességűvé válnak, egyre több helyre bejutnak, egyre 
nehezebb a megfékezésük, ezért ellenhatás hiányában csak a szabad tőkével szembe fordított, szembe 
áramló ellentőke képes megfékezni a túl sok lendületbe fejlődő, a valódi értékálló töltéseit elvesztő 
hatáshordozót. Ha a pénz, az energia, mint hatást közvetítő, hordozó eszköz, elválik a legfontosabb 
társaitól, a hatásokat ténylegesen, (nem csak jelképesen) közvetíteni képes energia hordozóktól, a 
változtatóképes lélektől, a tényleges változtatástól, akkor hamar kiderül róla, hogy a pénz termel pénzt 
jelmondatból csak a mennyiségbe fejlődés része helytálló, mert a mennyiségében felszaporodó, 
szabaddá váló pénz a minőségét és az értékállóságát, a megbecsülését, a csereeszközre 
alkalmasságát, azaz a legfontosabb tulajdonságát, - amelyre a létrehozók megalkották - elveszíti.  
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A pénz és az energia csak akkor jó és állandóan keresett, ha a folyamatos körforgásban 
megfelelően eloszlik, és ahol túl nagy mennyiség szaporodik fel belőle, ott megtalálják a 
felvételre alkalmas párját. Ha ez a párba épülés, a kölcsönhatás legfontosabb része, valamely 
ok, következmény miatt meghiúsul, a páratlanná, társatlanná váló értéket közvetítő eszköz 
hamar eltávolodik a szükséges szimmetriától, és az enyészetté válik. Amikor egy élettermék, 
hatás, hatást közvetítő, már nem képes betölteni az életközösségben, a folyamatos változásban 
azt a szerepet, célt, amely célból a létrehozóik megalkották, akkor a célját veszítő, a létrehozó 
tervét, életét már nem segítő, öncélúvá vált, elrákosodott, túlszaporodott anyagi minőséget, a 
már lélektelenné váló, a létrehozóknak nem jó hatáshordozókat kivonják a forgalomból. A 
hagyományos értékrendek felborulásával a pénz és a pénzhez kötődő értékalapú hatások 
túlkínálatba kerülnek, elértéktelenednek, és amikor már egyre gyorsabban keringve hiába 
valóan keresi a felvevőképes párját a kötődés nélkülivé, szabaddá vált tőke, a felgyorsuló 
keringésben eltávolodik a realitás talajától, a jelen valóságától.  
 

Az infláció lényegében értékvesztés, amely az általános bizalomhiányból, és az 
értékállóságba, a kiszámítható lineáris változásba vetett hit elveszéséből táplálkozik.  
Ha az egymásba vetett és a közbizalom valamiben elveszik, és az életet és a hatásokat közvetítő 
hordozók már nem bíznak eléggé egymásban, ha már nem hisznek eléggé a közösen hozott 
értékrendben, az életszabályok megtartásában, egymás szavahihetőségében, a törvények működésében, azokban a 
közös hatások mindenkinek egyformán jó következményében, amelyek nem megfelelően osztják szét a jó és a 
rossz következményeket, amelyek nem tartják meg az idő rendjét, a bizalomra és a hitre alapuló 
rendszerek káoszba, kiszámíthatatlanná váló fejlődésbe gyorsulva elhaláloznak, lebomlanak. 
A kiáramló, a gazdasági forgalomból kieső hatások és hatáshordozók, mint az élet más 
hatáshordozói, amikor elhaláloznak, eltávoznak, vákuumot, űrt, alacsonyabb életnyomású, e 
minőséggel kevésbé telített térrészt hagynak maguk után, amelybe szükségszerűen beáramlik, 
vagy a közigényre létrehozódik egy a korábbi hatásokat és hordozót helyettesíteni képes, még 
a környezettől bizalmat és új hitet kapó másik, analóg tulajdonságokkal rendelkező, az elvárt 
funkciókra már alkalmas eszköz. Az elromló, elértéktelenedő, közbizalmat elvesztő, 
leinflálódó pénzbe, a hitet vesztő gazdaságokba ilyenkor más értékrend alapon álló új pénz, új 
bizalom kiépülése szükséges. Az új hit új, más alapon álló értékrendet, stabilabb törvényeket, 
jobb elosztást, sikeresebb keveredést igényel. Ez paradigmaváltást, köz és életszemlélet 
váltást, és jobb, egységesebb, többekkel egyeztetett, sokak által elfogadhatóbb, értékállóbb új 
alkotmányok, stabilabb, és betartható törvények megalkotását, kiszámíthatóbb változásba 
fejlődést igényel. Amikor a korábbi csillagtéri változó, a környezeti áramlási rendet 
meghatározó addig domináns nagy szervezettől egy élőrendszer eltávolodik, vagy a szervezet 
lebomlik és összeomlik, a megváltozó szimmetriában hamarosan új csillag, új domináns 
szervezet átveszi a hozzá átkerülő térrészek védelmét, befolyását és irányítását. Az új 
szervezetben más szabályok, más törvények érvényesülnek, és amely alárendelt szervezet nem 
veszi át, amely nem fogadja el a közösségben érvényes életszabályokat, tudati és áramlási 
rendezettséget, azaz az életáramlási szabályozást, a szervezettség érvényes céljait, azok 
lebomlanak, visszafejlesztődnek, hacsak nem rendelkeznek a közösségnek nagyon fontos, 
egyedi tulajdonsági eredőt adó hatással, vagy ilyen hatásokat termelő, létrehozó 
képességekkel. 
Lehet, hogy nemsokára az időegység alapú, a változás időegységére alapuló, értékállóbb munkaegység-
szerű, az értékében másképpen elismert, a változtatóképes részecskéket jobban megbecsülő, 
életközpontú, azaz az életértékre nagyobb hangsúlyt helyező életformába fejlődünk. Az 
együttműködés, és az együttáramlás időszaka azonban már nem csak egymás elleni torlódással és 
statikus, állócsomószerű szervezettségben lehetséges, hanem az együttáramlás vad rohanó, gyorsabban 
másokkal is keveredő viharába fejlődünk. Ezek szerint hamarosan esély keletkezik arra, hogy a 
hidegfúziós, együttműködésbe szerveződők elhagyják a nekik túl melegfúziós életszínteret, és 
szabadabb áramlásban más térségből származó, hasonlóan nagyobb szabadságra vágyó 
részecskefelhővel kerüljenek újabb szimmetriát máshol létrehozó állócsomó, új bolygóutód anyagba 
fejlődő állapotba. 
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A stabilabb és sokkal szélesebb, párhuzamos termelői bázisra, és sokrétegű összetett 
fogyasztói piacra támaszkodók, az értékrend változáskor sem elértéktelenedő, mások által nem 
könnyen helyettesíthető, a széles keresettségű életterméket, hatást termelők elkerülhetik a 
másokat elsöprő gazdasági válságokat, a nemlineáris időszakok lebomlását és mások hibái 
által az életszabályokat megfelelően betartók magával rántó, alátemethető gazdasági 
összeomlását. Pl. a Bolygónk, még mint leendő csillag szervezet, nagyon fiatal, még nem önellátó, 
még törékeny állapotban változik, amelynek nagyon nagy függősége az anyai, a Napi, és a felmenői 
védelemtől, energiától. Mivel ez az energia még több, mint ötven %-ban fedezi a bolygóutód energia 
igényét, ez magas függőséget alakított ki, és az anyai Nap, vagy a neki felmenők, a környezeti 
élőrétegek jelentős megváltozása, elhalása esetén, a még nem önellátó bolygók komoly 
visszafejlődésnek nézhetnek elébe. Ilyen esemény történt a Marssal, és valószínűen a Vénusz is ezért 
vállalta a kényszerszaporodást, a visszafejlődést. A Jupiter azonban már kellően fejlett nagybolygó, 
amely a szükséges hatások nagy részét nemcsak a Naptól, hanem a környezeti szállítóktól szerzi be, 
vagy és maga állítja elő, sokkal közelebb van a felnőtté váláshoz, az önellátáshoz a csillagfejlődési 
ranglétrán.  Bár a nap jelentős változása esetén a Jupiter sem kerülheti el az átalakulást, ez azonban 
valószínűen nagyságrendekkel kevésbé fogja érinteni, mint a kisebb és még nagyobb függőségű 
bolygókat. Már felnőtt érett bolygóként képes a saját életterét rendben és szimmetriában tartani, és a 
saját, egyre népesebb családjáról gondoskodni. A nagyobb tömeg és a nagyobb fejlettség a bioszférán 
is előnyt ad a nagyobb szervezeteknek, az Orosz medvének, a Kínai nagy közösségnek, és az USA-nak, 
de India és más nagyobb nemzetek érzékenysége, sérülékenysége hasonlóan alacsonyabb szintű. 
Főleg azon szervezeteket fenyegethetik az ilyen gazdasági, életáramlási összeomlások, 
amelyek vagy kicsik, és ezért kicsik a tartalékaik, vagy azokat, akik olyan túl nagy, de labilis 
állapotú, túl kevés számú beszállítókra támaszkodnak, amelyeknek könnyen összeomolhat a 
gazdaságuk. Ilyenkor elég egy nagy rendszert védő, sokakat támogató, nagyon sokakat 
függőségben tartó idős, túlfejlődő, túlöregedett szervezet elhalása, lebomlása ahhoz, hogy az 
általa védett, fenntartott rendszerben láncreakció-szerű összeomlás következzen be.  
Az Opel, mint a Német kormány által erősen támogatott szervezet, és a Generál Motors, vagy más 
hasonló, már régóta csak dotálással fenntartott nagy szervezet azonban csak akkor omlik össze, ha a 
nála nagyobb, addig őt támogató államszervezet valamilyen elosztási krahh miatt megrendül. Ha az 
USA támogató csillagja eltávozik, a hatását nem tudja folyamatosan pótolni, akkor a korábbi támogató 
hatás elmúlása, az új csillag megerősödése az addig támogatott rendszerek relatív gyors összeomlását 
okozhatja. A már túl sokat költő, egyre kisebb egységekre, nemsokára részállamokra széteső, az export 
és az importarányát nem megfelelően kezelő gazdaságok, pl. az USA, a tartós túlköltekezés, a 
külhonban védett gazdasági hadjáratok egyensúlyhiányt növelő hatására megrendülhet, és  a költség-
visszafogási kényszer az addig támogatottak összeomlását okozhatja.  
Minél több volt a mesterségesen fenntartott, a kívülről támogatott alszervezet, annál nagyobb a 
valószínűsége a kölcsönös és sokszálú függőségben lévő, nyugati típusú melegfúziós, fogyasztói 
eredőjű, túl gyorsan fejlődött szervezeteknél a közös gazdasági összeomlásba kerülés lehetősége. 
Ilyenkor derül ki a melegfúziós, egymásra és életpiramisba épült gazdaságok szerkezetének az 
óriási összefonódása, sérülékenysége, a rendszer alaphibája. A digitális jelhalmozásban túl 
bonyolulttá váló rendszer nem biztos, hogy jobb az analóg, az univerzálisabb, a 
párhuzamosabban és sok önálló szálon egyszerre változó egyenrangú rendszereknél. A 
párhuzamos szálakon fejlődő, egymást könnyebben helyettesíteni képes, és az azonos 
hatásokat ezzel kellően megtartani képes szervezettségben az elvesző információs 
szakaszokat, az isteni életprogram hiányait, az alternatív, egyenrangú információhordozók 
mindig pótolják. Az ionos egymásra épülő rendszerben azonban elég néhány áthelyezhető szó, 
hatás hiánya, hogy az életprogramot korábban jól értők, az összekeveredő digitális 
jelrendszerben, a ritmusában eltolódott élet tanítását, szabályait félreértsék, rosszul adják 
egymásnak tovább, és a kezdeti kicsi elhallások, félreértések a hibahalmozás később olyan 
rossz eredőt hoz létre, amely miatt visszabomlik, visszafejlődik az együttműködés képtelenné 
váló életrendszer. A hiba felismerés, a hibajavítás azonban a regeneráció lehetőségét is 
tartalmazza, és mert minden rosszban van valami jó, a lebomló szervezetek, rendszerek 
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tanulnak az elkövetett hibákból, és később már sikeresen továbbépített, kellően vegyes, 
kiegyenlítettebben fejlődő életrendszert hoznak létre. 
Az életláncba, életpiramisba épült életrendszerben az egyik fontos szint leblokkolása, leállítja 
a neki addig jó hatásokat szállító kisebb alszervezetek fejlődését, és ha nagyobb a kicsi 
tehetetlensége, akkor azok lebomlását, és az egész együttfejődő, egymástól már nagyon 
függőségben lévő, a végzete felé tehetetlenül sodródó szervezetek lebomlását, átalakulását és 
megfiatalodását is kiváltja. Most érthető meg azon túlfejlődött, elnehezült 
döntésmechanizmusú, egymástól nagyon függőségbe került részecskék sorsa, amelyeknél az 
életrugalmasság, az egyértelmű közös cselekvés, a határozottság és a cselekvőképesség 
megszűnése, tehetetlen továbbáramlást, és másoknak energiát, vezetőket adó tisztítótűzbe 
jutást eredményez. Az ilyen nehézkes döntéshozamúvá vált, elmerevedett döntésszerkezetű 
szervezet, a sorsa irányítási lehetőségét elveszti, és ha nem tud a veszélyes kereszteződés előtt 
egymástól elválva differenciálódásban megfelelően megosztódni, akkor a mások által 
meghatározott sors elfogadása, a kényszerváltozás marad a számára, vagy-és egy másik 
hasonló analóg, tehetetlen szervezetnek áramlik, és együtt hozzák létre a kölcsönös 
megtermékenyítő és tisztítótűz, a főnixmadár újjászülető állapotát. 
 
 
Miközben e lebomlási és átalakulási, megfiatalodási folyamat ma már teljes gőzzel fejlődik 
Magyarországon, és a sokkal kisebb gazdaság, - ha nem omlik össze, nem olvad be más terjeszkedő 
szervezet részévé, - hamarabb áteshet e krízisen. A felgyorsítva kifejlődő nemlineáris életszakasz 
a homeopátia módszerével, előre futással, önpusztítással átkényszeríti a szervezeteket egy 
sokáig halogatott döntésen, tudati gáton, potenciál gáton, és ha sikeressé válik a folyamat, 
példamutatóvá válhat a nála sokkal lassabban kifejlődő, nagyobb részecsketömeg-számú 
államszövetségeknek a krahh mérséklésébe, az egyik kivezető jó irány megmutatásában. A 
gyorsabban fejlődő kisebb (melegfúziós) szervezetek alkalmasak modellértékű 
mintafolyamatok gyorsabb lejátszására, a lehetséges fejlődésből kivezető irányok 
megtalálására, kimutatására, de ha mégsem sikerül jó megoldást találni, a kicsiben 
bekövetkező veszteség, nem okozza a nagyobb együttváltozó rendszerek összeomlását. A 
sikertelen példák hamar feledésbe merülnek, a részecskéik szétoszlanak más, környezeti 
szervezetekben, és indominánnsá válva kisebbségként már nem okozzák a nagyobb rendszerek 
torz, szétesés felé fejlődését. Az országoknál kisebb szervezetekben még gyorsabban 
kialakulhat az átalakulás, a tudatfejlődés és a paradigma, a szemléletváltás. Azon kisebb 
szervezetek, vállalkozások, vagy és személyek válhatnak másoknak jó példamutatókká, akik 
kicsiben-magukban már rendet tudnak tenni, és ha magadban rendbe teszed a dolgokat, 
tisztába hozod a miértet és a hogyanra is tudsz válaszolni, csak akkor vállalkozhatsz, 
arra, hogy egyre nagyobb szinten, egyre nagyobb tömegnek is megmutasd a jó utat, a jó 
irányt, és a megfelelő életfejlődési példát adj! 
 

Ha megnézzük az egészséges felnőtté váló szervezetek önellátó képességét, akkor 
felismerhető, hogy a kellő biodiverzitású, sok analóg hatást magukba beengedő szervezetek 
kicsiben szinte mindent képesek a saját szervezetükben a környezetből beáramló anyagok, 
hatások segítségével előállítani. A kellően hosszú változási, fejlődési folyamatot élő 
szervezetek, mikrokozmoszok éppen a függőség elkerülése, csökkenése miatt sikeresek. Ez a 
magas biodiverzitású kellően vegyes, átlagos szervezetek kellően magas biodiverzitást, 
sokféleséget engednek és tartanak a szervezetükben, amely mezsgye állapot magas túlélési 
lehetőségével, a külső szállítók kiesése esetén, viszonylag rövid idő, a közös szervezet 
összeomlása előtt, képessé válnak az elmaradó külső hatások helyi, vagy és környezeti 
létfontosságú hatások előállítására, pótlására. A nemcsak függőségben, hanem párhuzamosan 
is fejlődő sokszintű élet valamelyik szintjei mindig megmaradnak a nagyobb környezeti 
változások a makroevolúció ellenére. Ez a vegyes életforma előnye, a magas megmaradó 
képessége bármelyik szélsőséges fejlődés esetén biztosíthatja a túlélést. 
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Az életciklusokban a kezdeti szimmetria pont, az anyai origó körül keringő, befelé és 
kifelé haladó, de megfelelő szimmetriába hozó társra nem találó toroid életörvények, 
töltéshordozók, a szimmetriában kiegyenlítetlenek sorsa.? 
Ahhoz hogy ezt megértsük, előbb gondoljuk át a sikeresen szimmetriába kerülők, és a 
szükséges rendezettségi irányt, állapotot könnyen és gyorsabban felvevők, a nagy azonosságú 
párra találók gyorsabban megváltozó rendezettségi fejlődését, sorsát. A szimmetriára és jó 
társra találók a lendületkomponenseikben redukálódnak, átlagosabbá keverednek egymásban, 
könnyebben felveszik az adott környezetben szükséges áramlási irányt és az együttműködőbb, 
a környezet által igényelt irányokba sodródnak, terelődnek. Az egymáson torlódás nemcsak a 
lendületben fékeződést, hanem a közös bepörgésben egyre nagyobb belső energiát, spint, 
egymásra támaszkodási, és tartós együttműködési, együttáramlási, párkapcsolat lehetőséget 
eredményez. A korábbi lendület, a már korábban meglévő, kifelé fejlődő és egyre nagyobb 
kerületen, egyre külsőbb elektronpályán, az életspirálon haladás, fejlődés, a beépült 
részecskéket nemcsak védi, hanem az együttáramlásban, a ritmust felvenni igyekvőket 
megfigyelhető, megismerhető életpéldákkal látja el. A határfelületeken közös, rendezett irányú 
keringés, életáramlást fenntartó szervezetekbe beáramló, kezdetben lendületes töltések, közös 
keringésbe terelődése nemcsak együttáramlássá, együttsodródássá, hanem a beépült 
részecskék, töltések saját spinjévé fejlődik. Mint tudjuk az energia nem vész el és az impulzus és a 
perdület megmaradás is érvényesül. A többiekkel együttáramlás, közösen átélt, azonos érzéseket, 
életélményeket és sikerélményeket, elismerést ébreszt egymás iránt, amelyben a kezdeti mi 
állapotból a tudatfejlődéssel kikristályosodik az Én és a Te különbsége, de az együttáramlás és 
az együttműködés lehetősége, amíg a közös irány a többségnek megfelelő sokáig kitart. 
Az egymáson torlódók és azonos irányokba terelődők bátran áramlanak a jövő felé, mert még 
nem tudják azt, amit a már náluk idősebbek, a már más dolgokat is megismerők, megértők már 
megfelelően értenek, hogy a szabad és mások által nem megváltoztatott életáramlás csak 
illúzió. Az idősebbek már tudják, hogy az életáramlás során a szélhez és a nagyobb erőkhöz, 
de még a társaikhoz is alkalmazkodni kell, és amikor szükséges, az életidea, az életcél 
megváltoztatása, bizony a többségnek a kisebb rossz választási lehetősége miatt 
differenciálódni és irányt változtatni szükséges. Az élet része az irányváltási, a célmódosítási 
lehetőség, amely időnként kötelesség. Amikor a tudatban, vagy az érzésekben már fejlettebbek 
megértik a természet rendjének, az élet rendjének a kialakult működését, megértik, hogy nem 
lehet tartósan azonos irányban, a környezettel, másokkal nem törődve azonos irányba, a csak 
saját tapasztalatra támaszkodva áramlani. A környezetben áramlás rendszeres irányváltást kell, 
hogy eredményezzen, hogy másoknak, hasonlóan áramlóknak neki ne menjünk, hogy a nem 
tervezett, felesleges impulzusokat kikerülhessük. Néha azonban, amikor már elégtelen a 
változás, és túl nagy a rend, a megváltozhatatlannak tűnő, a fiatalabbaknak reménytelen 
állapot, akkor a változássűrűséget kell növelni, és a túlságosan letespedt, elöregedett életet, a 
fiatalságnak, a lendületnek, a változásra vágyóknak valóban meg kell változtatni. Amíg 
azonban a sorsot könnyen elfogadó, a megkívánt tudati életáramlási rendezettségbe gyorsan 
átterelődő, sikeresen szimmetriába kerülő, nagyobb azonosságú többségnek a sorsa a 
vezetőkben bízva a közös irányba együttáramlás, a kifejlődött élettér fenntartása, tágítása.  
Más lesz a sorsa, a nagyobb lendülettel és sok egyedi tulajdonságokat hordozó páratlan 
részecskékkel érkezők, feltöltődők sorsa. A sorsot előre megértő, az életszabályokat 
megismerő, a jelenben a háttérbe szorított sokkal kevesebb páratlan, egyedibb szervezeteknek 
a jövőről gondoskodás lehetősége marad. 
Míg a szervezet gondját a jelenben megmaradás lehetőségére figyelő neuronok, és a múlt 
emlékeit őrző idősebb, védendő agysejtek a szervezetek minden jóval ellátott 
tudatközpontjaiban, az agyak komfortjában elkényelmesednek, az összefüggések megértése 
helyett a résztudások felé fejlődnek, addig a szervezet jövőjére figyelő, másoknál egyenesebb, 
páratlan pályán, az élet útvesztőit már végigjárt obsitos neuronok 
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Az átlagos, másokkal könnyen kicserélhető, könnyen helyettesíthető részecskéket, ha egy 
szervezetben már nem látják hasznát gyorsabban cserélik, kisebb sűrűség esetén vissza a 
múltba elgázosítják, átlagos esetén a jövőbe előre fejlesztve, felfelé buktatva a vizeletben vagy 
a székletben minden szervezet kiüríti, addig az egyenesebb pályán maradó, a lendületet 
megőrző, kellően férfias, töltés helyett megértésre szert tevő neuronok egy külön csatornán át 
távoznak a jövő felé. A szervezetben a kellően előre figyelő neutronok a gerincoszlop alsó, 
déli végén lévő szimmetriaközpontokban várakoznak a jövőbe való kiáramlásra, a szervezetek 
jövőjét előkészítő invázióra. A szervezet útvesztőit már végigjárt, de páratlansága miatt tartós 
társra nem találó, a sok tapasztalatot adó változásban elporladt, egyedivé vált szervezetek, 
elhagyva a határozatlanság téridős részét ismét nagyobb áthatolóképességre tesznek szert. 
A másoknál páratlanabb, egyedibb, az átalakult lendületet megfékező társra nem találó, a 
továbbfejlődés felé utat találó szervezetek sorsa az elporlódás, a szimmetriában a 
kielégítetlenség, továbbáramlás, és vagy a megnyugvás, vagy az egyre nagyobb feszültség, a 
benne változó részecskék mind nagyobb amplitúdóba jutó eltávozást segítő rezonanciája. A 
szervezet eközben magasztos és felemelő élményeket nagy magasságokba és mélységekbe, 
ideákba kerülő érzelmi állapotokat él át, a hangulat hullámzása, a belső egyensúly ingadozása 
bizonytalanságot és várakozást, más állapotra, más életre vágyódást erősít. 
Ha a nem jó a társ, ha nem ad megfelelő szimmetriát, akkor kielégítetlenség, a szimmetriára 
egyre nagyobb vágy fejlődik ki, amely miatt egyes szervezetek egyre egyenesebben úton 
járókká, az igazság bajnokává fejlődhetnek, akik másoknál sokkal érzékenyebbekké válnak a 
szimmetria hiányokra.  Az egyenes útra terelést segíti a korábban túl töltötté válás negatív 
tapasztalásai, mert az egyenes úton nagyobb sebességgel haladók a megszédülés esetén sokkal 
nehezebben nyerik vissza a stabil állapotukat.  
A másoknál fejlettebb, egyenesebben áramlást megtartó szervezetek, sokkal hamarabb 
átkerülhetnek az egyes élőrétegeken, szervezetek útvesztőin, amelyeken már átlátnak, 
amelyeket már kiismernek, az adott élettérben és a jelen állapotában unatkozni kezdenek, 
egyre távolabbi jövők lehetősége felé a tudatban, a részecskéikben elkalandoznak. Az ilyen 
szervezetek könnyen elvégzik a munkájukat, hamar végeznek, és állandó tevékenységre van 
igényük, szükségük, hogy ne unatkozzanak, amint szabadidejük keletkezik a természet 
fürkészőivé, ideológiák alkotóivá, előre gondolkodóvá fejlődhetnek. Az ilyen szervezetek 
szinte kihívják maguk ellen a sorsot, mert a jó sors elfogadása helyett, mások rossz sorsával 
foglalkozó, a sorsot irányító filozofáló szerveződéssé válhatnak. Ha a még mindig túl sok 
lendületet megőrzők nem tudnak megtapadni a kisebb töltéshordozókban, szimmetriába 
kerülés nélkül egyre tovább keringenek, egyre nagyobb energiaszintű szervezetekbe, az élet 
sűrűjébe áramlanak. Az ilyen szervezetek sorsa a jelenben irányítás helyett a jövőbe, más 
szervezetbe kerülés, mert senki sem lehet próféta a saját hazájában. Ahhoz hogy kellően 
elismertté váljon egy másoknál sokkal eltérőbb tudáskészlettel rendelkező szervezet, ahhoz 
előbb más környezetbe, eltérő értékrendű szervezetekbe kell menni, ahol a másság jobban 
kiemelkedik, ahol a felszínre kerül. 
 
 
 
Magyar sors: 
Mit tegyen egy szervezet, amely teljesen felszámolta a saját iparát, a mezőgazdaságát, az 
egészségügyet és az oktatásügyet, azaz szinte minden önellátó bázisát, és a fogyasztásában 
importra, kezdetben könnyen kapott bevitelre szokott, és szinte mindenben teljesen 
függőségbe került? 
 
Ma Magyarország sikeresen elérte ezen visszafejlődési állapotot. A függőség szinte teljes, a 
fogyasztás mértéktelen, a saját termelés a létfontosságú hatásokban, energiában, máshol 
eladható élettermékekben, hatásokban elapadt. Az alultermelés, a máshol el nem adható 
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élettermékek elöregedett kínálata és a megnőtt fogyasztás, az eltartásra kényszerülés 
katasztrofális élethelyzetet hozott létre. A nemzeti szervezet életenergiája már rég negatív, a 
lakosság Bankoknak tartozása több-ezer-milliárd Ft, azaz szinte vagyontalanná, negatív 
vagyon, adósság felhalmozójává vált az ország lakosságának közel fele. Egyre nőiesebb, egyre 
gazdaságtalanabbul fenntartható, egyre melegfúziósabb a termelő képességéhez nagyon sokat 
és indokolatlanul fogyasztó mai Magyarország. A piacaink elvesztek, az iparunkat szétverte a 
lepaktált kommunista rezsim maradványa, amit ők nem tudtak elherdálni, azt elherdálta az 
Antall kormány kapásból rossz gazdaságpolitikája. A rossz minta is ragadós, a munka nélküli 
megélhetés, a pénz-pénzt termel tévelképzelés sokaknak megfertőzte a korábban még 
egészséges tudatát. A saját exportunk szinte nulla, és ha a betelepült hidegfúziósok kivonják a 
tőkéiket, a termelő egységeiket, a fejőstehén nélkül maradó gazdaság összeomlása hetek alatt 
bekövetkezhet. Amit az Antall kormány a rövid ideje alatt nem tudott elkótyavetyélni, mert 
nem ismerte fel, hogy a keveseknek adott kárpótlás egyenlő a sokaktól, másoktól elvonással, 
azt sikeresen befejezte a Fideszt a tömeg megtévesztésével az átmeneti hatalomból kiszorító 
posztkommunista elit. Az összeomlás azonban eladósodásra, élethitelre és tartós függőségre, 
évtizedekig tartó adósságszolgálatra is cserélhető. Magyarország tudatlan, vagy korrumpált 
vezetői ezt az utat választották. Miközben a korábban megtermelt, az elődök által felhalmozott 
javak elherdálódtak, gazdát cseréltek, az ország és mások nyomorán sok meggazdagodtak. A 
gazdaszellem azonban éled, a számonkérés és az elszámoltatás, a tisztítótűz órája közeleg. 
 
A környezeti szimmetria változásától térjünk vissza egy kicsit a belső szimmetria 
megváltozására, a befelé fejlődésnek véget vető életforduló kialakulására. 
 
Ha visszatérünk az előző fejezetekben bemutatott, hagymás hajszálhoz, szőrtüszőhöz és az ondósejthez 
is hasonlító töltésfokozó életspirál, turbina lapát részre, akkor felismerhető, hogy a befelé 
áramlással a belső holtpontra jutással nincs az életáramlási folyamatnak, csak az adott 
életáramlási életforduló félidejének van vége. Ha a nagyobb szervezet által életfelületet, 
időspirált adó befelé áramlásában az egyre nagyobb saját perdületet szerző szervezetek 
betekerednek és ezzel a forgási nyomatékban egyre töltöttebbé válnak, egyre több részecskét 
szívhatnak be, engedhetnek be az alacsony életnyomáson és kellő szimmetriában tartott 
belsejükbe. A nagy fordulattal pörgő, kellően rugalmas kerekek megnyúlnak, az átmérőjűk, és 
a kerületi sebességük egyre nagyobbá válik és ez a kifelé tágító hatás növeli a belső vákuumot, 
a pólusirányból beszívási lehetőséget. Ha a beáramlás és a keringéssel fenntartott tágulás kellő 
szinkronitásban van egymással, és a külső térben kialakuló tengelyirányú életnyomás a radiális 
szimmetriasík irányba ható tértágítási lehetőséggel, akkor az ilyen szervezetek tartós és 
kiszámítható lineáris fejlődésre számíthatnak. Ha azonban a környezeti életnyomás túl nagy, 
mert valahol egy elhaló rokon csillag, vagy más ok, pl. a Nyilas galaxis férfias, nyalka csillagjainak az 
áthaladása miatt a környezeti tér telítettsége nagyon magas, akkor megnehezül a kiáramoltatás, 
és az egyenletes fejlődést adó átáramoltatás lehetősége. Ilyenkor csak idő kérdése, hogy ez az 
alacsony, a beáramlást segítő életnyomás, a túl lassan fejlődők elkényelmesedése, lelassulása, 
határozatlanná válása miatt egyre nagyobb életnyomássá váljon. Amikor a kezdetben valóban 
jó élettér híre elterjed, a környezetben már túl nagy nyomás alatt változó részecskék 
megindulnak az ideális szimmetriával rendelkező élettérbe szerencsét próbálni. Ha a 
környezeti részecskéket magába engedő szervezet nem tudja elég gyorsan, a beáramlással 
szinkronban a szervezetében megöregedett, együttműködés képtelenné vált, vagy csak már 
haszontalan, semleges, az életben maradást nem segítő részecskéket kellő szinkronítással a 
szervezetéből eltávolítani, hamarosan felszökik a belső impulzus sűrűsége, hízásnak indul, és a 
befogadott többlet miatt egyre nagyobb teher hárul a szervezet belső áramlását koordináló 
legfontosabb szervi részekre. Ha túl jóra sikeredik a szervezet központjában az élet, és ezért 
túl nagyra nő a központban változó, a szervezet többi része által eltartandó tömeg, a közös 
térben együttváltozó de nem termelő, csak fogyasztó lélekszám, egyedszám, akkor a 
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környezetben áramló aura, ennek a nagytömegű eltartandó túlfogyasztó rétegnek az 
ellensúlyozásához szükséges hatáscsere felülete lecsökken, és a szervezet a megnövekedő 
belső fogyasztástól, a csökkenő termelésétől gazdaságtalanná és önfenntartó képtelenné válik. 
Ha még él a környezetben szülő, nagyobb energiaszintű, vagy és a tudatban már rendezettebb 
fenntartó, segítő előd, (rokon) akkor, akkor a gazdaságtalan, veszteséges életidőszakba jutó 
szervezet annak a támogatására szorul, de ha a tartalékai fogytával, nincs a szervezetnek kikre 
támaszkodni, akkor a véget, a felszámolást, csak eladósító élethitel, karmikus adósság 
felvételével kerülheti, halaszthatja el. Az egyensúlyában megbomló, gazdaságtalan 
szervezetnek mindent el kell követnie, hogy a szervezete egyensúlyba kerülve ismét 
harmonikus szimmetriába kerülve változhasson. Ha nagyon megnőtt az eltartandó tömeg a 
központban, akkor e tömegszám leépítésével, visszafejlesztéssel, menesztésével segíthet a 
rossz irányt vett folyamatok helyes irányba fejlődésén, amely azonban önmagában rendszerint 
nem elég. Az ilyen szervezetnek a leépítéssel párhuzamosan folyamatosan meg kell növelnie a 
termelését, az máshol eladható értéket adó kibocsátását, és egészen addig kell a kivitelét 
növelnie, amíg az ismét megfelelő szimmetriába nem kerül a beépülőkkel, a hitelt adókkal, a 
betelepülőkkel. Ilyenkor a beépülés lehetőségét, a töltések befogadását is korlátozni kell, 
másrészt az életkörülmények tudatos rontásával annyira el kell rontania a korábban jó 
állapotokat, hogy a feleslegben lévő, nem termelő, nem jó élethelyzetbe kerülő eltartandó 
részecskék, lehetőleg önként eltávozzanak a szervezetéből. Ennek a politikának az lehet a 
másodlagos következménye, hogy az elszegényedő, nagy hitelteherrel küszködő egyre 
rosszabb hírű szervezetet egyre kevesebben választják úticélul, életcélul, a letelepedés helyéül. 
Ez azért is rossz megoldás, mert a beérkezők sokkal szegényebbek, és nekik még ez a 
lepusztított környezet is fejlett, gazdag lehetőség, maga a paradicsom. Az isteni ige, az adj, 
hogy többed legyen, a statikus állapotról a felpörgés, a mind nagyobb átmenő áram eléréséhez, 
kifejlődéséhez szükséges. Az egyre nagyobb térnyomás, életnyomás alá kerülő 
szervezeteknek, egyre nagyobb ritmusra kell kapcsolnia, fel kell pörgetnie a belső változását, a 
fejlődését, és ahhoz, hogy az idő szimmetriája teljesedjen, a rajta átáramlás, energiát adó, a 
szervezetet fejlesztő hatástöbbletet adjon. Az ilyen bolygószerű szervezetek, az izotróp 
térészben lévő nagy életnyomás, még nagy, de bennük megfékezhető, spinbe, a szervezet 
közös forgását segítő átszervezhető lendületét használják fel az élettér fenntartásához, 
tágításához. A beáramló részecskék tértágításra késztető ereje éppen olyan, mint a gyökerek 
falakat megemelő, köveket feltördelő hatása, a spirál nagyon kicsi menetemelkedése a gyors 
forgással párosulva folyamatosan nagy, főleg kerületi irányban tágító erőhatást fejt ki a 
környezetre. A közösség közös perdületének a felturbózása nélkül a tértágítás megnehezül, 
tehát növelni kell az élet fordulatát, gyorsítani a ritmusát, egyre nagyobb tempóra késztetni a 
benne változó töltéseket, alszervezeteket. Amikor a környezeti nyomás növekszik, és a tér 
védelme átmenetileg csökken, az izotrópabb térrészbe, nagyobb életversenybe kerülő 
szervezeteknek fel kell pörgetniük a fejlődést. A közös spin, a határfelületeken a közös 
keringés azonban vagy a közös térrészbe beáramló, a megfelelő irányba lendületet átadó 
szervezetektől növekszik, vagy a belső differenciálódásban, a jó irányba elrugaszkodó, 
kibocsátott saját részecskék növelik. Mindkettő az átmenő áramlás, az átmenő forgalom 
növelését igényli, de ez csak akkor válhat hasznossá, ha a beérkezők és a kibocsátottak 
áramlási rendezettsége is ezt a célt segíti. Mivel a beérkező alszervezetek, a még nagyobb 
lendületű, de a folyamatot közvetlenül nem segítő töltések lendületének a hasznosítására is 
szükség van, ezért alakult ki a már idősebb, felfújtabb, nagyobb átmérővel rendelkező 
életbuborékok, a kis toroid életörvények semleges irányokba nyitottsága, hogy az onnan 
beáramlók, a közös szervezetekben egymást a lendületből perdületbe átsegítők áramlási 
rendezettsége a kibocsátásra, a forgás fenntartására, növelésére alkalmassá váljon.  
 

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten! 
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Ha a megfelelően működő élettérben, az elődök által felépített határfelületek, a spirálkarok, az 
életáramlásra alkalmas felszín megfelelő a szükséges rendezettség kialakításához, akkor az 
időben későbben következményként kialakuló kiáramló folyamatok rendezettsége is 
megfelelővé válhat. Ha a szervezetekből kibocsátott töltésbegyűjtők, a töltések felvételére 
alkalmas, bepörgésre hajlamos Orgon életbuborékoknak kellően szilárd talajt adó, a nagyobb 
felmenők és elődök által létrehozott, a DNS-ben húzószálként ismert életspirál felületek 
áramlási rendezettsége megfelelő, akkor ez meghatározza e spirálon felfújt állapotban már 
kellően pörgő, és rendezett életspirál síkon kiáramló melegfúziós, felfújt és belül már üres, 
befogadóképességgel rendelkező részecskék haladási, fejlődési irányát. A kiáramló nőies 
melegfúziós Orgon szervezetek füzérsorainak a húzószálak köré csavarodó, felületet képző 
spirálon történő kiáramlása, nemcsak a spirálkarok alakját, hanem a befelé áramlási 
rendezettséget is meghatározza. A kifelé üresen kipörgő Orgon szervezetek, mint üres 
szállítók, a spirálkarokon kigördülve, egyre nagyobb, a belsejében táguló, kellően szabad 
térrészt hoznak létre, amely folyamatban a pólusaik irányából behatoló, nekik semleges 
részecskékkel telnek fel. A külső holtponton valahol feltelnek, és visszafelé, a spirálkarok 
belső oldalán begördülnek a nagyobb, nekik otthont adó központi szervezetekbe. Ha a kifelé 
áramlás közben nem töltődnek fel teljesen, akkor egy kicsit elidőznek a külső végeken, a külső 
életfordulón, és a nekik idegenebb környezetből csak akkor áramlanak vissza a kibocsátó 
honos térrészbe, szervezetbe, amikor egymást semlegesítő töltésekkel alaposan feltelnek. A 
feltelés, a belső nagyobb térsűrűség, a beáramlók tehetetlen tömegének a fékezése csökkenti a 
kifelé még magas saját spinű töltéshordozók perdületét, ezért az életspirál külső végén nem 
szakad le, nem gördül tovább. A spirálkarok végéhez érő részben már feltelt töltéshordozók 
átbukva a holtponton, a potenciálgáton, a megnövekedett kölcsönhatás lendületi eredőjének az 
érvényesülése miatt, és a még mindig meglévő saját spin következtében ismét befelé kezd 
gurulni. A befelé gurulást segíti, hogy a spirálkar belső oldalán már nagyjából rendezett 
áramlási eredő befelé terelő erőhatásokat ad át, azaz az itt felvett töltések lendületi eredője már 
a spirálkaron a gurulást, a bepörgést segítő. A befelé gördülő töltéshordozók spinje egyre 
magasabbra növekszik, és ez növeli a kerületüket, fokozza a semleges irányból beépülő 
részecskék beszívó hatását. A közös forgás ideje alatt töltéshordozó szervezetbe kerülő 
részecskék felveszik a környezet forgása által meghatározott rendezettséget, amelytől analóg 
forgástengelyű saját spin fejlődik ki. Mire a már megfelelő, kellő azonosságú saját spinnel 
rendelkező töltések a spirálkaron begördülő, egyre gyorsabban forgó töltéshordozóból, 
átalakítókból, közös tömegben, utódként kikerülnek, már az adott térrészben szükséges 
áramlási rendezettség ösztönös, közös tulajdonságait hordozzák. A spirálkaron befelé guruló, 
már szinte csordultig feltelt töltéshordozókban az életnyomás egyre nő, a saját részecskéik 
közé keveredő idegen részecskék, a közös utód szervezetbe épülésükig, a másság és a helyi 
szabályok nem kellő ismerete miatt nagyon sok akaratlan szabályszegést, impulzust követnek 
el. Ezek a belső impulzusok azonban hasznos energiát és hőt adnak a korábban már kiürült, 
energiában hiányossá vált anyáknak, amelyek szervezete eközben más hatásokat, anyagokat is 
felvéve a szükséges hatásokat, elkészíti. A bepörgő szervezetben a külső felületekre kerülnek, 
részben kiszóródnak a már e honban megfogant, felszabadult alszervezeti részecskék 
férfiasabb, nagyobb sűrűségű, nagyobb lendületre kerülő utódai, míg a fejlődő 
utódszervezetben maradó, egyre nagyobb részecskesűrűségbe épülő magzat a belső 
életnyomást fenntartja és növeli. Amikor ez a belső életnyomás, nagyobbá válik, mint a 
méhnyakat lezáró izmokban keringő részecskék összetartó ereje, és a méhnyak, periodikus 
összehúzódásokban kitágul, a dugó eltávolodik, és megszületik a méretétől és a 
tömegszámától, a belső bonyolultságától is függően, akár protonnak, akár anyának is 
tekinthető töltéshordozó utódja és gyermeke. 
 
Az utód részecske, a még semleges szervezet kibocsátása alatt és után az anya spinje 
valószínűen csökken, a befogadott töltésekkel neutrálisabbá válik az eredője, és a szoptatás 
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végéig ez a neutrális eredő nem sokat változik. Az anya saját spinje a töltöttsége ismét akkor 
kezd növekedni, amikor az előző, szüléssel végződő melegfúziós ciklus lezárul és a belső 
holtpontra, a védettebb térrészbe érő anyák ismét kimerészkednek a családi fészekből, amikor 
a neutrális hatások elmúltával a nőies jegyek, tulajdonságok ismét felerősödnek. Amikor az 
utód, a semleges állomány a behozott hidegfúziósokat semlegesítő, az idősebb és az anya 
szervezetében termelődött anyai részecskékkel közömbösített közös, már együttváltozó 
szervezetként eltávoznak az anyából, a semleges eredő csökken, és a nőies hatások ismét 
felerősödnek. A kiürült és újabb beépülő töltések befogadására kész melegfúziós szervezet, 
mint Orgon részecske ismét életáramlásra, kalandra kész, és az anyasági fóbiától menekülve 
az életfelülete spirálkarjain elindul az újabb bepörgéseket eredményező kalandok felé. 
 
 
Térjünk vissza a nagyobb környezeti nyomás, állapotába, amikor a nem kellő belső 
életnyomás hiányában nem megfelelő a szervezeteken átáramló energia időbeli mennyisége, 
amikor az nem fedezi a szükségletet, és növelni kell az átáramlást és a saját spint. 
 
Ha túl nagy a környezet életnyomása és nem elég gyors az utódok kiáramlása, a szervezettség 
megfiatalodása, fiatal eredőn tartása, akkor az idő és az átáramlás szimmetria hibája miatt 
elöregszik, melegfúzióssá, és gazdaságtalanná válik egy szervezetség. Ha az átáramló élet 
áram mennyisége, az ettől átvett, életben tartó hatások mennyisége csökken, és ez kevesebbé 
válik a felhasználtnál, a szükségesnél, akkor van más lehetőség is, mint a leépítés, az 
eltartandó többség eltávolítása, a környezetre terhelése. Az értelemre jutott részecskék azt 
súgják a szerzőnek, hogy nem az eltávolítás, hanem a rend és a rendezettség növelése, a jobb 
szervezés orvosolhatja a kaotikus időket okozó életzavart. 
A melegfúziós, gyorsabban fejlődő centrális szervezetekben, a lendületben elöregedő, elfáradó 
lélek részecskék, a perdületben és más információs, tudati és megértési képességben 
kiteljesednek, ezekből az ilyen helyeken túl sok keletkezik, termelődik. Ha nem keverünk 
hozzájuk elég lendülettel rendelkező, de még fiatal és tanulatlan, gyakorlatlan részecskéket, 
akkor a jelenben változó életkeverék elöregszik, melegfúzióssá válik. Ha azonban a külső 
rétegekből túl sok a visszaáramló, máshol elöregedett, de a szabad áramlásban lendületre 
kapott, megfiatalodott részecske, akkor a közös jelenben élő szervezet túl lendületessé, 
dinamikussá és hidegfúzióssá válik, állandóan áramolni, haladni és fejlődni akar. A kintről 
beáramlók lendülete túl sok, de a tapasztalata, a furfangja, a csavaros észjárás túl alacsony 
szinten van, ezért bármely irányban nagyon eltolódik a jelenben kikeveredő állomány, ez az 
élet egészséges állapotát, a gazdaságos hatásfok lehetőségét elrontja. Csak akkor van a 
jelenben élő életkeverékben elég erő, ha elég a még jó lendületben lévők száma, de nem túl 
sok, és hasonlóan akkor fejlődik az élet a legjobban, ha még elég a fiatalságot kellően féken 
tartó, nevelő irányító, a tudását és a tapasztalását átadó idősebb részecske, és nem túl sok. 
Miként minden másban a túl sok a jelenben élő életnek mindenből méreg, és a túl kevés pedig 
hiánybetegségeket, az ellenhatásban túl erős következményeket hoz létre. 
 
Rossz annak a szervezetnek a reakciója, amely túl sok nem termelő, túl fiatal, fejletlen és rossz 
rendezettségi eredőjű szervezete enged magába, de annak a szervezetnek is rossz a megoldási 
reakciója, amely a még termelő, túl sok energiával rendelkező részecskéit távolítja el magából, 
vagy és bontja le kaotizáló folyamatban. Bár ez a hasonló tünetet a hasonlóval homeopatikus 
megoldás felgyorsítja a rossz folyamatok kifejlődését és ezzel ezek elmúlását is, de a termelők 
nélkül maradó és összeomló, elszegényedő gazdaságból tömegesen menekülnek el a 
kilátástalan élethelyzetbe kerülő részecskék. E megoldás fő problémája, hogy a széteső 
gazdaság nem válogat, és sokszor éppen az eltartandók maradnak, az eltartók és a 
gazdaságosan termelők, a már, vagy még keveset fogyasztók kényszerülnek ki más, jobban 
megbecsülő szervezetekhez. Az ilyen rossz felé fejlődő szervezet szükségszerűen összeomlik, 
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és amikor nagyon rosszá válik az élet, belőle kifelé és befelé is megindulnak, a már 
határfelületek nélkülivé váló szervezetből a sugárirányban, radiálisan ki és beáramló 
részecskék. Az anyagcsere, a hatáscsere tehát így is felgyorsítható, de a belső tér változása 
meglehetősen nagy lesz, mert a régi a sokszor már rossz tudást, és a jó tudást átadók nagy 
része is eltávozik. Ez azonban néha pont a rossz, a más életpéldák, a lehet másképpen is-t 
állító ellenzékiek eltávolításával, egyértelműbbé teszi a közös fejlődési lehetőséget, az azon 
tudati rendezettség kialakítását. 
A kiáramlók, a korábban fehérebbek helyét hamarosan a szervezetek mélyéről érkező, 
igénytelenebb, melegfúziós, már a tisztítótűzben egy kissé megpörkölődött, de nem eléggé 
megtisztult barnább részecskék töltik ki. E részecskék a magasabb változássűrűség, vagy és a 
nagyobb összetartás, a nagyobb azonosság miatt, kellő szimmetriába kerülhetnek a mind 
magasabb frekvencián változó szervezetbe, a beszívó nyílás másik, hidegfúziósabb ágán 
beáramló, valamelyik bomló előd csillagszervezetből, vagy lebomló élőrétegből érkező, 
nagyobb áthatolóképességű, ionizáltabb részecskékkel. Ha az életforgás nem alakulna ki, a 
környezetben lebomló csillag-rétegből beáramló fejlett, nagyobb áthatolóképességű 
szervezetek a térben nem kerülnének szimmetriába, és vagy kölcsönhatás nélkül átszállnának 
az életidőnkön, vagy és sugárzó hatásaikkal kiszárítanák a bioszférában változó élet forrásait. 
E források most veszélybe vannak, nemcsak azért mert gyors ütemben apadnak a rétegünk 
patakjai, és a talajvízszint évről évre csökken, hanem azért is, mert az életterünkön nagy 
sebességgel átáramló gyors részecskék, nagyon sok nem tervezett impulzust okozva 
kaotikussá teszik az életterünket. A fákban kialakult tűzelhalás ugyanúgy e gyors részecskék 
túl magas impulzus sűrűségének a számára írható, mint a szerző számítógépében 
megbolondult egér, amelyben valamelyik lassú, a szerzővel azonban jól együttműködő, 
elöregedett részecske helyét átvette egy kapkodó, türelmetlen jövevény. A távolról jött, és az 
új élettérben, a nekik még Kánaánban fejlődni akaró részecskék még nagyon türelmetlenek, 
kapkodnak, gyorsan elfogy a türelmük, még azt hiszik, hogy a világ körülöttük forog. 
 
A bolygónk, és a melegfúzióssá vált szervezetek mélyén megedződött, nagyobb azonosságúvá 
vált, az idegenekkel sikeresebben szimmetriába keveredő, vegyülő fejlettebb részecskék akkor 
kezdenek el egyre nagyobb tömegben szaporodni, a külső rétegekbe átáramlani, amikor a nagy 
áthatolóképességű idegen részecskék a legfejlettebb belső rétegekben hatolva már tömegesen 
kerülnek velük kölcsönhatásba. Amikor a belső, legfejlettebb rétegek is betelnek, az 
atomokhoz hasonlóan egyre külsőbb elektronpályára kényszerülnek a belső élőrétegeket 
kiszolgálók, a termelők, és ezzel a kellő azonosságú közös térrészt növelik, egyre nagyobb 
számú tömeget lehet azonosan rendezett közös együttváltozásban tartani. Ha a belső rétegek 
nagyon betelnek, a telítődés miatt a szervezett tér körül új utcák, új lakónegyedek, új üzemek 
(és egyre szegényebb bádogvárosok) létesülnek, az élettér kifelé növekszik. Az utódok, ha az 
elődök még élnek és elfoglalják a belsőbb életteret, munkahelyeket, a jó állásokat, egyre 
kijjebb keringenek, egyre újabb elektronpályákat, életáramlási lehetőségeket nyitnak. Minél 
külsőbb rétegbe kerülünk, annál több részecske egyed fér el mások zavarása nélkül, ezért az 
engedő, és kifelé távozó, nagyobb szabadságfokra és nagyobb rendre is vágyakozó korábbi 
kevertebb szervezetek határfelületeket építő keringése, egyre távolabbi elektronpályára kerül a 
tömegközponttól. A bolygónk mérete a folyamatban nő. Hamarosan újabb külső élőréteggel, 
elektronpályával gazdagodik a két eltérő irányban fejlődő ionszféra között megfoganó, kellően 
vegyes új utóddal gyarapodik a bolygónk. Valamelyik karácsonyra, a szokásosnál nagyobb 
tömegű kisded fog érkezni.  
Ha a külső és belső rétegek között a szükséges szimmetria nem alakulnak ki, a nyomásban, 
hatásban szegényebb réteg ellentartó képessége lecsökken, és a szimmetriahiányossá váló 
szervezet, élőréteget, életcellát vált a jobban árnyékolt, a kisebb ellenhatás nélküli irányba, 
azaz átlép egy a fejlődését addig akadályozó potenciálgátat, a Föld esetében az ekliptika, a 
Nap szülői szervezetinek a közös tömegfelezőjét. Csak hogy az ekliptikai gerinctengelyben, 
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szimmetriasíkon keresztező, kellően kölcsönhatóképes irányban már elég nagyméretű kellő 
azonosságú neutronok áramolnak, éppen erre járnak a pályasúrolók, és hamarosan a 
galaxisunkon átvonuló férfias Nyilas galaxis elkóborló csillagjai, és a csillagok körül keringő 
saját alszerveződéseik is a vendégeink lehetnek. Ha a galaxisok valamely csillagjának a kísérői 
áthaladnak a téridőnkön, előre ki nem számítható pertubációt, örvényáramokat okozhatnak, 
amelyben egy időre felborulnak a szabályok, és ilyenkor a szervezetekben az ösztönök 
átveszik az irányítást. A 2029-re várt vendég, a megváltó már az előszobában kopogtat. 
 
Amikor a tartósan és évszázadokig sikeresen fejlődő, egyensúlyban maradó nemzetek, pl. a Te csak 
házasodj Ausztria sikeres Habsburg politikája megfelelően megtalálta a középutat, és sikeresen 
egyensúlyozott a nála fejlettebb nyugati és másban fejlettebb, a nyugati féle hatásokban alulfejlettebb 
keleti országok között, a saját lakosságát sikeresen tartotta a két eltérő hatás szimmetriájában. A 
gondos szervezet mindig annyi fiatalt, fejletlent, de erőben, lendületben fejlettebb, ám sokszor sok 
nyugati elvárásban, értékben fejletlenebb keleti szervezete engedett be a saját valóságába, amennyit a 
nyugatról beáramló, a melegfúziós, gyorsabban fejlődő hatásokban fejlettebb beengedettekkel 
sikeresen ellensúlyozott. Ezzel megfelelő jelenbeli állapotokat hozott létre, amelyben ma is igen sikeres 
Ausztria. Minden országnak, minden szervezetnek van egy fejletlenebb, lassabban, de 
kiegyenlítettebben fejlődő, más értékrend szerint, másban fejlettebb, sokszor lendületesebb, erősebb, 
hívőbb szomszédja, és van egy fejlettebb, hozzá képest a jövőbb állapotában fejlődő szomszédja, 
amelyek között átlagos jelenben, nagyobb egészségben és kiegyenlítettebb fejlődésben akkor tud 
maradni, ha mind a két hatásból, életkomponensből egymást ellensúlyozni képes mennyiséget enged 
magába. Ha a tudatban fejlettebb, de a fiatalos lendületben már megfáradtabb határon túli rétegből túl 
sokat enged be a másikhoz képest, bár a szervezet a jövőbb állapota felé gyorsabban fejlődik, de 
leveszik az erő és a haladás, konzerválódnak a tudatban fejlett, de erőtlen részecskék. Ha azonban az 
ellenkező fiatal és még lendületesebb határon túli részecskékből enged be, akiket még nevelni, a tudati 
rendezettségüket növelni kell, bár megnő a hatóképessége a fizikai lendületre, az életáramlásra, de a 
kellően mérsékelt idősebb részecskék aránya miatt a megfontolva haladás lehetőségét elveszti. 
 
A bioszférán és más élőrétegen fejlődő életnek ugyanez a lehetősége. Vagy a hozzá képest 
radiálisan külső, hidegfúziósabb, szegényebb, a múltban fejlődő, de nagyobb szabadságfokú, 
lendületesebb részecskékből enged be többet a saját, jelenben élő rétegébe, és ekkor maga is 
lendületesebbé, dinamikusabbá, de a tudatban alulfejletté válik, vagy a hozzá képest radiálisan 
belső centrálisabb rétegekből, de ekkor melegfúziós, elöregedett, a lendületben megfáradt, de 
sok jó gondolatot termelő, és ezeket állandóan egymással ütköztető, mindig és túl sokat 
mérlegelő szervezetekből enged be többet, de akkor a lendületi eredője, a cselekvőképessége 
elromlik. Magyarország nem tartotta be az élet szimmetria igényét, a jelen szimmetria igényét, 
és túl sok melegfúziós részecskét engedett magába, ezért bár a tudatában gyorsan fejlődött, de 
elöregedett, az országunk gazdaságtalanná és cselekvőképtelenné vált. 
 
 
 
A befelé áramlás vége, a hidegfúziós töltések leadása, és a melegfúziós, kiürülő időszak, a 
környezeti átlagnál kisebb sűrűségűvé válás szétáramló, lebomló állapota. 
Gondoljuk tovább, az élet első félidejét átélő, az egyenes beáramlásban egyre csavarosabb 
furfangosabb gondolkodásúvá váló, a lendületet egyre nagyobb saját spinre cserélő 
szervezetek életének a belső életforduló után a második félidejét. 
 
Az életfelületeken az örvényes kamrákba beáramló, egyre sűrűbben változó rétegekbe érő, 
egyre töltöttebb részecskék mindig eljutnak a fejlettségük, az együttműködő képességük, az 
egymásba vetett hit és bizalom azon határáig, amikor a tudatos vagy ösztönös befelé áramlás 
lendülete, hite, az értékrend változása közben elfogy, és a torlódásba kerülő szervezet 
valamelyik belső rétegben lefékeződik. Ilyenkor előbb bizonytalanság, majd a régi célokban 
való hitetlenség alakul ki, és a célját vesztő, elbizonytalanodó, lelassuló, egyre több hibát vétő 
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szervezetek már nem akarnak a korábbi, már általuk is felismerten rossz célok felé áramlani. A 
lendület lefékeződése a tudati és az áramlási rendezettség változásával jár, amelytől kezdve a 
korábban befelé áramló, volt hidegfúziós, már erősen feszültséggel és nem termelő 
részecskékkel töltött, már kigömbölyödtebb, kikerekedtebb, melegfúzióssá vált szervezet, már 
szabadulni akar a számára már túl terhes, eltartandó, és változást és energiát követelő 
részecske vagyonától. Akinek túl sok anyagi vagyona, eltartandó, gondozandó jószága 
keletkezik, az idővel a jószága rabjává és kényszerkiszolgálójává fejlődik. A hízás ugyan 
könnyen ment, de az elkényelmesedett, túl sok eltartandó részecskét begyűjtő szervezetek 
lefogyása annál nehezebb. A termelés és a kibocsátás növelésének gátat szab a mind kevesebb 
munkára, hadra fogható részecske, és a mind nagyobb kaotizmus, az egymás elleni 
intézkedések sokasága. Ráadásul, ha már rossz az alapanyag, és a fékész termékek sem 
megfelelően előkészítettek, akkor a rosszul megrágott ételből a lényeg nem szívódik fel, csak a 
könnyű gazdagodást váró elkényelmesedett részecskék akarnak a nekik jóléti társadalomban 
maradni. Miközben egyre több nem termelő, a táplálékból a részét gyorsan felvevő, nagy 
azonosságú zsiradék részecske rakódik le a szervezetekben, a termelők egyre nagyobb 
áramlási gyorsaságra kényszerülnek, egyre távolabb kell kijárnia környezetbe a mindennapi jó 
hatásokat begyűjteni. Mindig eljön az a távolság, amikor már nem éri meg elmenni dolgozni, 
mert a szorgos részecskéknek az utazásra több idő, és több költség szükségeltetik, mint 
amennyit meg tudnak keresni a távoli kiszállással. A messzire kiáramló, otthon egyre 
kevesebbet tartózkodó részecskék, egyre kevésbé tudnak jó életpéldát mutatni az utódaiknak, 
azok elkanászodnak, elfajulnak rossz példákat, rossz megoldásokat alkalmazóvá válnak. 
Amikor felismerődik az eredménytelen időtelés, az öregedés, a mind kilátástalanabb, 
értelmetlenebb küzdelem és a lét haszontalansága, a szervezetek egyre többször átgondolják és 
mérlegelik a korábban mérlegelés és tétovázás nélkül végrehajtott életáramlási megoldásokat. 
A tétovázás tovább növeli az eredménytelenséget, a nagyobb mélységű felbontóképességgel 
átgondolás pedig az idővesztést növeli, a cselekvési reakcióidőt rontja. Minden szervezetnél 
idővel szükségszerűen eljön az az állapot, amikor a további befelé áramlás értelmetlenségét, 
hiába valóságát meglátja és megérti, és a meglévő lendület által meghatározott némi kerülővel 
más irányt vesz a fejlődés. A befelé áramlásról kifelé áramlásra átfejlődés során, előbb mindig 
tudati értékrend-változás fejlődik ki. Az addigi célok nemcsak az értelmüket veszítik, hanem 
az értékrendi fontossági rangsorban is egyre hátrább kerülnek, és más felé felértékelődő 
dolgok veszik át a helyüket. A lendületi cél, a gyors cselekvő képesség értékét a megfontolva 
haladás, a meggondoltság, az átgondoltság, a stációk betartása, a nagy előrelátás képessége 
helyett a nagyobb részletre felbontás értékrendje fejlődik ki. Az addigi energiaszerzés, a 
hatóképesség növelés értékrendje is módosul, és a begyűjtés, a vagyonszerzés, és az 
egyediséggé válás a külön fejlődés helyett az együttfejlődés válik nemesebb céllá. A révbe ért 
szervezet már nem akar elvenni, de előbb még minden áron meg akar mindent tartani. A 
korábbi hidegfúziós életszakaszban megszerzett jószág eltartása azonban a lehetőségek és a 
lendület csökkenésével egyre nehezebbé válik, és a túl sok vagyont összegyűjtők, - ha nem 
szabadulnak meg időben a túl sok dologtól, - a megszerzett vagyon, jószág kiszolgálóivá 
válnak. Megkezdődik az energiát és gondviselést igénylő jószágtól a szabadulás, a 
környezetnek energia és a kapott jó hatás visszaadásának az időszaka. Bár nem 
szükségszerűen annak adják vissza a javakat korábban kölcsönre és karmikus adósságra 
megszerzők, akiktől annak idején elfogadták, elvették, hanem statisztikai eséllyel a már túl 
sokból azok utódjai, a későbben élők, a még begyűjtő, beáramló életfázisban működők 
részesednek. 
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A nőies, elöregedő, melegfúzióssá váló szervezetekből megnő a kiáramlás, az energia hiány. A 
nagyobb kiáramlási igény, a kifutópályákra nagyobb kereslet miatt a haj hossza jelentősen megnő, ez 
növeli a töltésbegyűjtő határfelületek számát és hosszát, a bepörgés, kipörgés, a spinnövelés lehetőségét. 
 
Mivel a belső térrészben túlmelegedteknek már nagy a belső feszültségük, és hőenergia 
többletük van, ezért kifelé haladás során, a hozzájuk viszonyítva mindig energiában, hőben és 
fezsültségben szegényebb környezetnek ilyen jellegű, élénkítő hatásokat adnak le, és 
feszültségoldódást segítő bölcsességet és megértést, a rendezettség növelését kapják. A kifelé 
haladó részecskepárok, ha csökken a perdületük, de lehet, hogy csak a lendületük csökken, ez esetben 
kifelé haladva hozzáépülhetnek a hagymaszerű szerkezet szárának a végéhez, a már átlagos 
állomány településének a végéhez. A még túl nagy sebességgel az élével kiáramlók, 
kigördülők, elszakadhatnak a terelő lapáttól, a szülőktől, és a meglévő perdület saját spin és a 
lendület maradékával elröpülhetnek a lamináris sík irányába, meghosszabbítva a kiáramlási 
pályát, de a külső és a belső ellenállási eltérés miatt fékeződő spinnel, mind egyenesebb 
spirálról lineáris, soros életáramlásra fejlődnek át. Az egyre nagyobb méretű szerkezethez 
egyre többen tapadnak.  
A külső felületre jutó részecskék mindaddig megtarthatják a kialakult perdület irányt, és ezzel 
az áramlási irányt is, amíg más ellenhatás meg nem változtatja a rendezettségüket. Tehát 
oldalirányú eltérítő hatás esetén, a búgócsiga effektus miatt kellő életrugalmasság alakul ki, 
azaz a kicsi eltérítő hatásokat képes a saját perdület kompenzálni, a billegtetés ellenére az 
eredeti tengelyirány körül maradva a szimmetriasík labilitását helyreállítani. A magas 
perdületben az előrehaladás közben gyorsabban és nagyobb ellenállással forgó előrehaladó 
rész mindig jobban fékeződik, ezért a folyamatos, tartós egyoldalú terhelések megváltoztatják 
a kialakult rendezettségi eredőt. Merőleges eltérítés gyakorlatilag nem befolyásolja, mert a 
megfelelő útidő nyitottság esetén nem jön létre számottevő kölcsönhatás. A legnagyobb zavar 
a kis szögben érkező eltérítő hatás esetén alakulhat ki, amelynek nagyobb a kölcsönható 
effektusa, ez miatt a rendezettséget megváltoztató hatása. 
 
A szervezetnek az az előnye származik a szőrszálakon áthaladó részecskékből, hogy a 
keringési folyamatban mindig van veszteség, amely energia többletként részben a 
szervezetben marad. Az eseményben születő részecskék már a szervezet honpolgárai, e térhez 
és a legnagyobb azonosságú részecske közösséghez tartoznak. 

Az életfordulón a tisztítótűz életnyomása és a magas spin 
segít a talajnak tekinthető szimmetriafelületen, a hajszálon 
maradásban. A szőrtüsző, a hajszál, vagy és az ondósejt 
farkának a hullámmozgását az egyik felen be, a másik felén 
kiáramló részecskék periodikus aszimmetrikus nyomása, be 
és a kigördülése kelti, amely fékeződve lendületet ad át a 
kanyarokban és a központi tüszőben.  
Kifelé már a maradék lendület, a közös tehetetlenség, és az 
egymástól való függőség viszi az életfordulón túljutott 
részecskéket, amely már következmény, azaz befelé 
életáramlás okozata. A kiszóródás mindig diszkoszszerűen, 
forgásirányban következik be, míg a beszívás éppen erre 
merőlegesen tengelyirányban. Ez végtelen fraktálrendszer 
építésére adhat lehetőséget, de a közös tudatfejlődés valahol 
mindig korlátot állíthat a folyamatba. A nagy belső 
nyomású életteret, réteget elhagyók kifelé már utolérve 
nyomják egymást, ezért közöttük folyamatosan impulzusok 
és feszültség és lebomlás keletkezik. 

Ha a környezetben éppen kisebb az 
életnyomás, akkor a részecskék kifelé 
áramlása intenzívebb, és decentralizáló, az 
életteret ritkító hatáseredő érvényesül. Ez 
esetben a kiáramló részecskék mindig 
töltöttebbek, mint a velük szemben befelé 
áramlók, ezért folyamatosan energiát és 
hatásokat adnak időeltolódással vissza, a 
befelé áramlóknak. 

Beáramló fázisban 
húzzák egymást, 
kötőerő többlet van, 
közben rövidülnek és 
gömbölyödnek 

Belső holtpont, 
életforduló 

9. ábra 



 

 

89

89

A melegfúziós szervezetek a kiáramló, már nagyobb közös tömegbe épült részecskék által 
védett, befelé áramló sugárirányú, gyorsító pályákat hoznak létre, amelyek ha életspirálba 
terelődnek, a külső falakat alkotó, már neutrálisabb részecskéket kifelé áramlásra késztetik, 
akik viszont rendezett irányú befelé áramlásra késztetik a környezetből beáramlókat, és ezzel a 
rendszer forgását fenntartó, az energia átáramlását segítő spirálcsillagot hoznak létre. A spirál 
tehát megbontja a rendezetlen izotróp életáramlást, és az adott lamináris felületen 
rendezettebb, azonos irányú áramlásba segíti, tereli a részecskéket. A befelé áramló részecskék 
a központokban torlódva egymásról a legkisebb térnyomás állapota felé, tengelyirányba 
terelődnek, míg a kifelé eláramló, kifelé szorított melegfúziósabb, öregebb részecskék 
elhagyják a rendszert, és egyre külsőbb élőrétegbe kerülnek. Hol marad életképes egy ilyen 
rendszer? Ha rátelepszik két idősebb örvényes mező egymással ellentétes irányú érintkezési, 
szimmetria felületére! A következő 10. ábra kezdetlegesebb, talán korábbi, de mai is korszerű 
hidegfúziós megoldást mutat be. 

 
Azonos áramlási irány esetén, főleg azonos kerületi sebesség esetén, a két felhő egymáson, 
vagy és a köztük keletkező kisebb elektron részecskéken, az utódok elszigetelésében legördül, 
de eközben a részecskéik párba állva átszerveződhetnek, egyenes vonalú lamináris egydimenziós eláramlásra 
tehetnek szert. Ez elsősorban az egymással szembeni áramlás egyik megoldása lehet. 
 
Elvileg minden fűszál, falevél, vagy ág képes olyan terelő felületet, gördülőpályát állítani, amely a 
mikroszintű részecskéknek meghatározott tőirányú, vagy végirányú töltéspályát hoz létre. A 
környezetnél nagyobb sűrűségű anyagokból épített szárak, fűlevelek, csak a közel és kis szögben a 
pályát megközelítő részecskék számára tesz lehetővé gördülő, töltésképző pályát, amelyek egy része 
elveszik, de jelentős részük éppen abban az irányban áramlik, amerre valamelyik, pontosabban 
bármelyik szál áll. Ezzel az elgondolással bármerre állnak a természeti anyagok hidegfúziós szálai, 
mindig van olyan részecske áramlás, amelyek rá tudnak hangolódni e szálak irányára. A szervezet 
dolga csak annyi, hogy a forduló veszteségét, azaz a szervezet nyereségét, amely a talaj és a gyökerek 
felé áramlik, lásd a fenyőféléket, megfelelően eligazítsa, és az energiát, amely rajta átáramlik, 
végigvezesse, végigterelje az életcsatornáin. Minden fordulónál, minden kanyarnál energiát adnak le a 
jövevények, nyomást gyakorolnak a kanyarok külső felületére, és a túl nagy lendülettel érkezők tovább 
hatolnak a gyökerek rejtelmei felé. 
Ha nincs szimmetria, ellenhatás, akkor áramlás van, azaz elfújja a planetáris szél a szél 
ellenében helyben maradni akaró szervezeteket. Ha azonban egy térbeli librációs pontra, egy 
nagyobb lokális szimmetriában lévő térrészbe érkeznek, akkor az ellenszél, az ellenhatás nem 
engedi elsodródni és egydimenziós, látszólag nagyobb szabadságfokú, valójában elnyomás 
alatt és állapotban maradni e kényszer miatt áramló szerveződéseket. Tehát az egydimenziós 
állapot kényszer és lendület tulajdonságban szimmetriahiány következménye. A kétdimenziós 
állapot, a síkra, vagy és életfelületre terelődés csak akkor tud kialakulni, ha az egydimenziós 
állapotot valami felülbírálja, befolyásolja, és lokális szimmetriát alakít ki. Tehát a 
kétdimenziós felületre kiterjedés már kettős kényszer, az egyedüli kényszer megszűnése, és 
két, viszonylag egyenlő, vagy egy viszonylag állandó eredőjű két, egymásnak ellenhatás közé 
beszorulás. A kétdimenziós síkra terelődés már következmény, a lehetőség következménye, 

Ha az átáramló részecskék aránya egyenlő, 
akkor csak az alaktényező adja azt a 
különbséget, amelynél a homorú felületek 
begyűjtenek, a lendületből több forgató 
nyomatékot szednek össze, mint a domború, 
főleg hátrahajló felületek. A hátrahajló 
spirálnak lehet, hogy több szerepe van, mert ez 
esetben befelé terelés közben végig forgató 
nyomatékká alakítja a lendületet, míg a 
domború felület, amelyről lesiklik a lendület, 
kisebb tolóerőt ad le. 
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amely mindig a lehető legkisebb kényszer, és a legkönnyebb változás lehetősége irányába hat. 
A szimmetriasík, a szimmetriába került állócsomó azon lehetősége, hogy egydimenziós, egy 
kényszernek engedve a kényszer és a környezet által megengedett irányba áramoljék 
megszűnik, és a két nagyobb erőhatás esetén, csak a szimmetriasíkjának megfelelő. Irányba 
megengedett a saját áramlás. 
Míg az S állapot, a lehető legnagyobb szabadságfokú, amelyben a távoli kényszer a helyi 
hatásokban meggyengül, a szaporodási esemény után ilyen gömbszimmetrikus, viszonylag 
ekvipotenciális állapot alakul ki. Amikor a már egy ideig szabadon áramló szervezet eléri a 
fémes állapotot-rendezettséget, az alkáli formációt, megtanulja a forradalom káoszát 
mérsékelni, és megtanulja az élet rendjét betartani. Ilyenkor hidegfúziós eredőjű, 
gazdaságosabb, de diktatórikusabb állapot alakul ki. Ez az állapot a szimmetriába kerülésig 
tart, amely már d állapot, azaz ismét kettős hatás, párba épülés, és a szülői kényszer mellett 
csak az utódok lehetősége marad a szabadság illúziója. A két nagyobb energiaszintű szervezet 
közötti szimmetria, és sodródás csak addig tart, amíg a téridőben áramló szervezet el nem ér 
egy hármas szimmetria pontot, térrészt, amelykor már nemcsak két erő, hanem három erő 
(hatás) nem stabil egyensúlytalan állapotába kerül. Ekkor a szervezet már három dimenzióban 
áramló p mezős elrendeződésben és egyre energiahiányosabban változik, mert nemcsak a két 
szülőt, hanem egy harmadik idősebb felmenőt, vagy és fiatalabb utódot is kell gondoznia, 
eltartania, tehát rosszul alakul a szervezete termelőinek és fogyasztóinak az aránya. Ha egy 
bolygó ilyen hármas dominanciájú térrészbe ér, amelyben az anya mellett még két erős 
hímcsillag is befolyásolja a változást, akkor az igazodás egyre nagyobb fegyelmet, egyre 
gyorsabb változást kíván. Ilyenkor az anyacsillag az egyik korábban domináns hímcsillagot 
elhagyva, már egy másik felé áramlik, de még érvényesül a régi férj erős hatásai is. Az emberi 
életben ez a családi dominanciaváltás, amikor a feleségnek még megvan a férjjel a kapcsolata, 
még közös lakásban él vele, de már megvan az új barátja, a leendő jövendőbelije. Az 
utódoknak ekkor hármas igazodás szükséges, és ez megterhelő. Ugyanez a helyzet alakul ki, 
amikor egy fiú örökösi családban az addig domináns férj elöregszik, és miközben még 
befolyásolja a valóságot és a család életét, már a felnőtté váló fiú már erőseben befolyásolja a 
családi változást. Odipusz hatás. 
Amikor két ufó-szerű magas töltéseredőjű, diszkosz alakú pár, azonos rendezettséget tart, 
nagyon könnyen elhaladhat egymás mellett, de ha egy szűk átjáróba kerül, mint a vérlemezek, 
ha egy elakad és keresztbeáll, a többi azonnal feltorlódik rajta, és hamarosan annyi lapocska 
jön össze, hogy eltömítik a megsérült ér kijáratát. Ha azonban a szimmetriasíknak megfelelő 
paralel felülettel, nagy sebességgel egymásnak ütköznek, - amire valószínűen ritkán kerül sor - 
akkor a diszkosz alak, azaz az ufószerű szimmetriasík biztosítja a kisebb következményhez 
vezető megpördülést. 
 
Az is valószínű, hogy a befelé áramláskor még közel nulla statisztikai eredőjű perdülettel 
szemben, a kifelé áramlók még mindig töltéssel, sőt egyre nagyobb, már rendezett 
tengelyirányú perdülettel rendelkeznek, és így nagyobb közös összekeveredett tömegben 
együtt válnak le a lapátkar külső felületéről. Ez esetben a beérkező lendületadáskor keletkező 
fékeződés és megcsúszás, forgató nyomatékot ad át, míg a leváláskor nincs szívóerő, mert 
elvileg a felülethez képest nincs kerületi sebesség különbség. 
Ha kiegyenlített a rendszer, akkor a kerületi irányban kiszóródó, egyre nagyobb közös 
tömegbe épülő részecskék ki és szétáramlása lamináris, szimmetria síkot hoz létre, amely 
elválasztja az egymással ellenkező irányban áramló, ezért egymásnak ellenséges hatású, a sík 
környékén már egymással szemben áramló felmenői részecskéket. Középen, az idegcsatornán, 
a forró dróton továbbáramlók csekély hányadban egymásnak mennek, amely tisztítótüzet, 
léleklángot gyújt a centrum közepében, de éppen ez biztosítja a rendszer lélekcentrumában 
keletkező részecske utánpótlást, akik már itt születnek, itt látják meg a napvilágot. Mivel a 
rendszer központjában tartósan nagyobb változás sűrűség, és nagyobb életnyomás is kialakul, 
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ezért a nagyobb elhaló egységek felbomlása, elporlódása kifelé ható gázáramlást hoz létre.  
Lásd a medence vízében lebomló rovartetemek körül kialakuló aurát, a szétáramlási gyűrűt. Ennek a 
tisztítótűznek a nyomása valószínűen besegít abba a folyamatba, hogy a hajhagyma-szerű 
kerülőn, rétegfelületen körbeforduló, körbeguruló töltések irányváltozás közben nem hagyják 
el a forduló neutrális felületét, hanem a gáznyomás által besegítve, éppen e kölcsönhatóképes 
részecske nyomás téríti el a beáramló hidegfúziós szervezeteket a megszokott, kiszámított 
pályáról, és valószínűen ennek a következménye tereli a neutronokat az Orgon buborékok 
toroid csatornájának a védettebb belsejébe. A beáramlóknak ez egy kellően tágas és 
biztonságosnak látszó élettér, amelyben a befelé áramlás közben szinte észre sem veszik, a 
velük együtt forgó rendszert, hiszen egymáshoz képest már nem nagyon forognak. Ha a még 
mindig túl nagy beáramló sebesség miatt a fordulónál valamelyik neutron kiszáll, átugrik egy 
szegmenset, és nem a beáramló ágon gurul vissza, akkor legfeljebb keresztkötés alakul ki, és a 
megtermékenyítetlen Orgon életbuborék egy életkört közel azonos állapotban újra körbejár.  
 
Az Orgon életbuborékok a részecskéink által észlelt ufók, azaz lencseszerű űrhajók, amelyek a térben, 
mint egy szabadon szálló diszkosz, általában a kerületi irányban az élirányban áramlanak, de ha 
valamelyik irányba lezárják az átáramlási lehetőséget, valószínűen a korábbi haladási irányhoz képest 
szinte merőleges irányban áramolhatnak tovább. Mivel a kerületükön részecskéket bocsátanak ki, 
amelyek az egyik szélen felénk jönnek, azaz rövidül a hullámhosszuk, a kék felé tolódik el közelednek, 
a másik részükön a kerületi irányban forgó részecskék távolodnak, tehát a vörös felé tolódik el a 
kibocsátott frekvenciájuk, ezért időben csak lassabban hozzánk érő részecskéik. Talán ez miatt került 
az autók hátsó részére piros, az elsejére fehér, vagy kék fényű lámpa. Mivel a beszívó nyílásaik, a 
tengelyirányuk átlagos távolságban van, ez lehet a jól keveredő zöld színű. 
 
A központban felszabaduló részecskék követik a náluk nagyobb tömegű, tapasztaltabb, 
idősebb, jó kivezető utat megmutatni képes részecskéket, akik kellő életrugalmasság, 
elkanyarodás esetén elkerülik a tisztítótüzet, és eközben fedezetet és védelmet adnak nékik, 
akik beépülnek a már melegfúzióssá és velük kétszeresen is töltötté vált Oxigén jellegű, 
gyorsan forgó, két irányból is beáramlási lehetőséget biztosító toroid életbuborékokba. A 
terhesség tehát az idegen környezetbe kerülő felszabadult részecskéknek a legkisebb nyomású 
kellően üres, nem telített tér, az életbuborék felé és abba beáramlással kezdődik. Ehhez az kell, 
hogy a befelé áramló életbuborékok az egyre nagyobb töltés, spin alá kerüléssel, nemcsak 
egyre nagyobb változássűrűségre késztessék a befelé áramló, a nagyobb szervezet által 
elfogyasztott, esetleg eltérő tengelyirányú részecskéket, hanem az is szükséges, hogy azok a 
befelé haladó férfias életbuborékban a kifelé áramlásuk során egymásnak ütődve, 
centrifugálisan is differenciálódjanak. Azaz a nagyobb sűrűségűek a külső szélekre kerüljenek, 
itt ütközhetnek a nem annyira töltötten beáramló, vagy és semlegesebb eredőjű, nem annyira 
bepörgött, izotrópabb részecskékkel, és miközben gerjesztik azokat és egymást, részben a nem 
megfelelően kötődők kiszóródjanak. A centrális térrésznek tehát mindig kisebb sűrűségűnek 
kell lennie a beáramlás során, a rendszernek biztosítani kell a kötődésre alkalmas, a beáramló 
minőségtől kellően szabad életteret, és a letelepedésre alkalmas belső felületet. Ez a tér az 
ötödik dimenzióban, a mikrovilág belsejében van, amely az életbeszerveződés Alfája és 
Omegája. Az élettérbe kiáramlás és a nagyobb szimmetriára visszatöltődés már 
következmény, mint a gépkocsi motorokban a robbanás, amely a befelé tartó fázisban 
kialakuló keveredés és töltöttség következménye. Tehát az általunk megismert, a centrális 
térrészből kifelé haladó, már töltöttebb és melegfúziós élet nem a kezdete, hanem a folytatása 
és a következménye egy korábbi, energiában és rendezett hatásban feltöltődő hidegfúziós 
eredőből átalakuló elő-ciklusnak. Mivel azonban a kifelé áramló töltöttebb keverékek a 
környezetben kellően egyediek, mások, ezért kis mennyiségben kelendők, de nagy 
mennyiségben telítettséget kiváltók, egymásnak piacrontók. Ha nagy mennyiség áramlik ki, 
akkor a környezet igénye csökken, az ellenállása a teret elfoglaló szervezetekkel szemben 
megnő, tehát ezért kell az együttfejlődés. A svájci ütköztető megépítése nagy hiba. A nehéz 
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részecskék nem egy ütközéssel, nem erővel, hanem gyengéd folyamatos ráhatással, a töltés növeléssel 
és a rendezettség növelésével keletkeznek. Az egyre nagyobb részecsketömegű szervezetek még 
nagyobb belső sűrűségbe épülése csak a részecskék egymáson differenciálódásával érhető el, azaz az 
azonos irányú szervezetségnek meg kell bomlania, a részecskék felének kifelé el kell rugaszkodnia az 
elrugaszkodáskor befelé tömörödőkről. Könnyen fényrobbanás alakulhat ki a majdnem 
fénysebességgel egymásnak ütköztetett részecskék egymásról elrugaszkodásában, azaz az előrelátó 
képességnél gyorsabbá váló életáramlásban. Ha pedig nagyon magas elporlódás jön létre, akkor ebből 
komoly láncreakció alakulhat ki, és Svájcban kigyulladhat a fotoni részecskéket szétszóró atomfáklya. 
Ez az adott életciklus, szervezettség végét, és egy másik féle, nagyobb tömegsűrűségű ciklus 
kezdetét, a periódusváltást jelenti. A kifelé áramló és Sharp (gömb) felhőbe keveredő 
részecskék csak a szétáramló aurát Pl. Rák köd jelentik, amelynek a közepén egy nagyobb 
sűrűségű életmag csak a kellően szimmetrikus téreloszlás és a belső szimmetriafelületen 
áthatoló kereszteződés esetén tud kifejlődni. A hideg és rideg részecskék egymáson ütközés 
közben szétszóródnak, elporlódnak, a nagyobb életrugalmasságú életbuborékok pedig még 
nagyobb erővel elrugaszkodnak egymáson. Tökéletes térkitöltés, egymásba épülő, és el nem 
vesző részecskék rendezett életbuborékjainak az összeépülése, iránnyal rendelkező ütközésnél 
nem lehetséges. Csak körkörös, nagyon nagy térbeli szimmetria, és egyenlő eredőjű befelé 
ható nyomás alakíthat ki nagyobb belső sűrűséget, azaz ehhez az is kell, hogy a külső nyomás 
mindig és gömbszerűen nagyobb legyen, mint a belső nyomás, és a részecskék menekülési 
lehetősége csak ez esetben válik centrálissá. Tehát a külső környezeti nyomásnál kisebb 
centrális nyomással, és a rendezettség egyértelmű irányával érhető csak el a tér egyre nagyobb 
sűrítése, a nehéz és töltöttebb részecskék kialakulása. Ehhez nemcsak idő és lehetőség kell, 
hanem azonos irányú áramlási rendezettség, és belülről feltöltődő szervezeti állapot is 
szükséges. A kis herceg-féle kellő időt adó összeépítő erő, erősebb kapcsolatot hoz létre, mint 
az erőszak, a kényszer! Ehhez kell a differenciálódás, a folyamatos kiszóródás, a korábbi 
állapotról a lebomlás, az élet keringése. A kiszóródó, újabb körciklusba kerülő szervezetek 
rendezettsége statisztikai eséllyel már megfelelő, azok képessé válnak egyre nagyobb közös 
tömegbe épülni, de az azonos szervezetből kikerülő, azonos forgásirányú részecskék, az 
összeérő felületen ellenkező irányú haladás miatt már nem tudnak egymással közös tömegbe 
épülni. Ezért kell az idegen, vagy már egy fél fordulattal életciklussal a tengelyirányában 180 
fokban átforduló részecskékkel párba épülni. A nem átfordulók, a tengelyirányban is túl nagy 
azonosságúak között melegpont és eltávolító erőhatás, (melegfúziós nőies utód fejlődik), míg 
az egymáshoz képest már 180 fokban-elfordultakban, az ellenirányban-áramlókban, azonos 
kerületi irány miatt hidegfúziós összekötő, építő erő alakul ki. Tehát a kialakuló áramlási 
rendezettségnek meg kell változnia, legalább begy fél fordulatot meg kell tennie ahhoz, hogy a 
kellően nagy azonosságú részecskékkel hidegfúziós párba épülés alakulhasson ki. 
Az ufószerű, vagy vérlemez-szerű, sík felülettel is rendelkező szervezetek egymáshoz sorolása 
a pikkelyes édesvízi halaknál figyelhető meg a legjobban, amelyben az egymásra ráfedő 
pikkelyek mindig tapadnak egy kezdőponthoz, az eredethez, az egyik genetikai forráshoz, de 
szét és kiterülnek a forrástól távolodva. 
 
A Napnak az utódai a rendezettségi eredőben megfelelően analógok a Nappal, a 
szimmetriasíkjaik és a keringési irányaik jó megközelítéssel megegyezők, a tengelyirányok 
azonban lehetséges, hogy mindig az apa felé mutatnak. 
 
 
Ha a Vénuszban nem azonos irányba terelődnek az egymással ellentétes iránylendületű 
részecskék, akkor a két eltérően ionizált réteg közös szimmetria pontjában, magas változás 
sűrűségű, a részecskéknek átláthatatlan, melegfúziós lélekközpont, tisztítótűz állapot 
keletkezik. Ez egyrészt növeli a helyi nyomást, ezzel eltávolító erőt, hatást hoz létre, de mivel 
a nagyobb rendszerek túl nagy tömegűek és lehet,hogy egymás felé áramlanak, ez esetben 
sokáig növekedhet a helyi nyomás, innen el és kiáramló, szétporladó, és fúzióba épülő 
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részecskéket létrehozva. A következmény, hogy nagyon magas töltésű részecskék 
keletkeznek, amelyek mintegy legördülnek a két rendszer között, de elhagyva a szimmetria 
felületet, az érintkezési részt, valószínűen azonos, vagy közel eredő tengelyirányú áramlási, 
Töltési elrendeződésben kikerülnek a rendszerből, közös utódként önállóvá válnak, 
besorolódnak egy új rétegbe, ahol mivel a hozzájuk hasonló, analóg rendszerelhagyó 
részecskékkel a legnagyobb azonosságúak, ezért egymással közös, együttáramló csoportba 
szerveződnek. 
 
 
 
 
A H1N1 vírusként megismert idegen részecske szervezet, a nemrégen globalizálódott, a 
bioszférától kifelé lévő külső rétegben fejlődhetett ki, amely az egyik szülőként a genetikai 
anyag felét adhatta, Valószínűen a Melegfúziósnak tekinthető termoszféra a részecskék 
szülőhelye, de az apai szervezet nagyobb valószínűséggel az a fejlett csillag, amely a Nap 
soros társa, felmenője. Az idegen genetikai anyag a soros domináns csillagból, vagy és egy 
távolabbi elöregedő, lebomló rokonból származik, a külső réteg csak megfékezte a 
jövevényeket, de a telítődés és az egyre nagyobb életnyomás miatt, a genetikai minőségben 
feleződő, híguló, korszerűsödő, és egyre nagyobb bonyolultságú állomány tovább terjedt a 
lebomlott határfelület korlátozása nélkül a bioszféra felé már átjárható rétegekbe. 
A bioszféra globalizációjakor, a külső a bioszférához képest hidegfúziósabb, rendezettebb, de 
már gyorsabban fejlődő, nagyobb szimmetriába került termoszférában a melegfúziósabb 
helybeli részecskeszervezetekbe befészkelték magukat a sokkal kisebbre összehúzódott, soros 
konvojokban füzérsugarakon áramló, érkező távolról indult, nagyobb lendülettel érkező 
hidegfúziósok. Az átmenti életteret adó termoszféra túltelítődése után megindult a már 
szelídebb, kisebb lendületi eredőjű, de még mindig hidegfúziós részecskeállomány a sokkal 
fejlettebb és már melegfúziós, elöregedett belső rétegek felé. A rétegünkbe érkező nagyobb 
áthatolóképességű részecskék minden folyadékba, lágy porba és kellően sűrű, de kicsi 
részecskékből álló gélbe beépültek, ezekben sikeresebben fékeződnek le, nem sérülnek meg a 
szállító eszközeik. A sikeresen és baleset nélkül landolók többsége a vizekben, és a lendületet 
jobban fékezni képes folyadékokban, a szervezetek nyálkahártyáiban, a szem körüli 
könnyzacskókban fékeződtek le, és az élő szervezetek átlagos (folyadék) állapotú 
részecskéinek az összetétele, genetikai minősége gyorsabb változásnak indult. A 
testnedvekben landolók folyamatosan idegen hatóanyagként gerjeszteni kezdték a váladékokat 
termelő mirigyeket, amely miatt azok termelődő mennyisége egyre nagyobbá vált, és 
megjelentek a szervezeteknél a kötőhártya gyulladások, és az influenza fertőzések szokásos 
tünetei. A macskáink szeme hónapok óta könnyfátylas, váladékos, és ebből már bizonyosak 
lehettünk abban, hogy a vendégek megérkeztek. Hamarosan a család tagjainál is megjelent a 
következmény, és a kötőhártya gyulladás, a szem körüli táskásodással elérte a szerzőt is. 
A nem közvetlenül a fejlettebb szervezetekbe épülők többsége a vizekben landolt, és itt 
beépültek a vízi világ résztvevőibe, a planktonokba, a szúnyoglárvákba és ezeken keresztül 
bekerültek a fogyasztói életpiramis rendszerébe. A halakban és a nagyobb fogyasztókban nő a 
sűrűségűk, a genetikai töménységük, amely miként a nehézfémek, a fogyasztói piramis teteje 
felé haladva egyre nagyobb töménységbe fejlődött. Az élet megismételte az évmilliárdokkal 
korábban kialakuló természetes evolúciót, amely szintén csillagporban és csillagokból 
származó égéstermékekben, gázokban érkezett be a légtérbe, majd beépülve a tengerekbe, a 
vizekben itt elérte a kétdimenziós fejlettséget. Miként a korai életformák is a tengert 
használták katalizátornak, hogy ezt követően a már háromdimenziós állapotba fejlődő 
bonyolultságában növekvő állomány ismét kikerüljön a szilárdabb valóság talajára. Az új 
életforma a tengerekből és a folyókból ismét végigjárja az evolúciós fejlődési utat, és kilép a 
szárazföldre. 
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A gyorsjáratú szúnyogok: 
 
A szúnyoglárvákban megnőtt a vendégek azonossága és töménysége, és mire kikeltek e lárva 
populációk, a felhőkben, a légtérben szétterjedő szúnyograjok vitték tovább a vendégeket. 
Abból ismerhetjük fel a megváltozott szúnyogpopulációkat, hogy hordozzák a jövevényeket, 
hogy ellentétben a régebbi, normál evolúcióban fejlődött szúnyogokkal, amíg azok viszonylag 
kiszámíthatóan, lassan szálltak, mint a hagyományos helikopterek, ki lehetett számítani a röptüket, 
könnyebben agyon lehetett csapni őket, az új generációs szúnyogok már villámgyorsak, 
kiszámíthatatlanul röpülnek, bármelyik irányba képesek szinte jelen idejű irányváltozásra, és 
olyanok, mint a legmodernebb, leggyorsabb harci helikopterek. A szúnyogok már telítődtek e 
hidegfúziós vírusokkal, amelyek a beérkezési lendületet perdületben tárolják, de amikor 
szükség van a gyors és azonos irányú cselekvésre, a nagy perdületű és érzékenységű 
részecskék közös akciója azonnali gyors irányváltozást hoz létre. 
A környezeti tavakban, vizekben tömegesen termelődő szúnyogok már vírushordozók, és 
olyan hangos a röptük, mint egy nagymotoros helikopteré. A szúnyogok megcsípik az 
embereket, de a csípéskor nemcsak a szaporodáshoz szükséges energiát veszik fel, hanem 
mindig leadnak a saját állományukból, amellyel a bennük felszaporodott vírusokból sokat 
bejuttatnak a megcsípett szervezetekbe. A jövevények, tehát mint egykor a Tatárok, gyorsan és 
jelenleg kivédhetetlenül, megállíthatatlanul terjeszkednek, egyre fejlettebb rétegekbe, egyre 
fejlettebb szervezetekbe is utat találnak. Az embereket már nemcsak a csirkével és a 
halfélékkel, vízi lényekkel bevitt táplálékláncon át fertőződnek meg, hanem a bőrön és a hajon 
át. 
A szervezeteink már erősen biodiverzitás hiányosak, ezért az ilyen kicsi méretű, és ilyen nagy 
áthatoló képességű jövevényeket, nincs, ami megfékezze, ezért azok egyre szabadabban járnak 
kelnek, áramlanak az élet szervezeteiben, belülről terjeszkednek. A viszonylag nagyméretű, 
már melegfúziós egységeink, a sejtjeink, a molekuláink és az atomjaink határfelületén keringő 
idősebb részecskék, kis örvényes csapdákat, örvényes mezőket hoznak létre, Orgon 
szervezetekbe tömörülnek, amelyek a külső paláston áramló, keringő idősebb és elporladt 
részecskék miatt, védett térrészt biztosítanak a távolról, és még nagyobb lendülettel 
érkezőknek. A kis, nőies örvényes mezők, a saját áramlásuk, keringésük közben átvett kis 
részecskék eredő lendületével befelé nyomódnak a saját környezetük életfelületén, de mivel a 
hozzájuk képest kevésbé áramló, szilárdabb, stabilabb rétegektől fékeződnek, ezért a kevésbé 
fékezett részük felé forogva, egyre magasabb spinre tesznek szert. (Egyébként nem lehetetlen, hogy 
a szállító járművek, csak hullámlovasok, akik meglovagolják a beérkező részecskék energiahullámait, és ezek 
szelét a vitorlájukba fogyva gördülnek befelé a lehetőségeik felületén.) 
A bepörgő, egyre gyorsabban befelé áramló Orgon szervezetek, mint szállítók, a centrifugális 
erő hatására, a kerületükön tágulnak, és a szervezetükből kiszórják a túl nehéz, a túl nagy 
sűrűségű, vagy és, mint a halászok a kishalakat, ezek is kiszórják a túl kicsi, a határfelületek szűrőin 
átférő részecskéket. A kiáramlók nyomában űr és alacsonyabb belső nyomás keletkezik, ami 
következtében a tengelyirányban nyitottabb részükön beszívják a környezetnél kisebb belső 
nyomású térészükbe a környezetben áramló, éppen ilyen alacsonyabb életnyomású térrészt 
kereső isteni részecskéket. Ezt követően a beszívott és bennragadó részecskéknek fel kell 
venniük a centrifugaszerű szervezetek saját forgását, és azonos ciklusban ettől kezdve együtt 
forog, kering a határfelületen a szállítóval a beépült részecsketömeg.  
 
Amikor az élet a bonyolultságban eljutott a megismerhető külső ellenség likvidálási 
lehetőségéig, a fejlődő ellenség, ellenzék is felismerte, hogy nem kívülről, beazonosítható 
helyről, hanem belülről kell támadni, és a szervezeteket a trójai faló mintájára azóta belülről 
szétterjedve hatástalanítják, átalakítják. A tőketerror hatására kifejlődött az ellenterror, a 
terrorizmus, amely már csak belülről operál. A belső ellenséget sokkal nehezebb 
beazonosítani, nem lehet lebombázni, és rendszerint gyorsabban terjed, mint a felderítés. A 
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csillagközi evolúcióban már régóta ismert az áthatolok rajtad és belülről támadok, a nagyobb 
energiaszintű, akár távoli támogatók által is segített élőrendszer az élőrendszerekben belül 
teret foglal, helyet talál magának és a szervezetek belsejének a védett terében fejlődik ki. 
Sokáig kérdéses volt, hogy miképpen kerül be a szervezetek belsejébe, azaz miképpen töltődik 
fel egy Orgon szervezet, hogy a rétegeken belül új rétegek alakulhassanak ki. A térkitöltés 
hatékonyabb megoldása, sikeressége oda vezethet, hogyha a szervezetek egy része sikeresen 
épül egyre nagyobb sűrűségű, egyre több rétegű közös, ionizált szervezetbe, akkor szervezetek 
közötti térrész és az életáramlás szabadsága növekszik. 
Az egyenként, kisebb adagokban, trójai falóként beépülő részecskék szinte észrevétlenül 
kerülnek, épülnek be a nagyobb rendszerekbe, kihasználva azok védelmét, árnyékoló 
képességét és relatív szimmetriáját, és csak sokkal később alakul ki a szimbiota együttélés, a 
kompromisszum, a megértett és elfogadott együttélési akarat, lehetőség, a megbékélés. 
 
Az is lehet, hogy a nagyobb rendszer halálakor, kialakult krahban, tulajdonképpen hatalmas eleséghullám terjed 
szét a térben, és az addig vegetáló, nem fogyasztó szervezeteknek ilyenkor eljön a szüret, a mennyei manna 
áradata. Minden faj, alfaj életében periodikusan vannak ilyen nagyobb bőségű időszakok, a medvéknek a lazacok 
ívása, amikor a nekik hozzámérhető eleséget, táplálékot, utánpótlást adó szervezetek éppen rajzanak, és 
tömegesen elszaporodnak. 
 
 
 
Megkergültek a macskáink: 
Folytatva a H1N1 beépülésének a leírását az élő szervezetekbe, meg kell említenünk, hogy amikor a 
kis süldő macskáink átestek a fertőzés első hullámán, az első rajok, a felderítők beépülésén, a 
kötőhártya gyulladás egy ideig csökkent, majd egyre jobban beszáradó váladékba sűrűsödött. 
Hamarosan megjelentek a másodlagos tünetek, és a macskák idegrendszerét is elérték, befolyásolni 
kezdték a vendégek, az állatok viselkedése nagyon megváltozott. Az egyre gyorsabb és vadabb 
szúnyogokhoz hasonlóan, a macskák egyre többször már kis zavarra bepörögtek, szinte megkergülve 
futkároztak, túlérzékennyé váltak, minden simogatásra, zörejre megijedtek és gyors, sokszor oktalan 
rohangászásba kezdtek. A beépülő részecskék valószínűen nemcsak telítettebbé tették a szervezetek 
már kisebb biodiverzitású befogadó Orgon részecskéit, hanem nagyon megnövelték az aurájuk 
érzékenységét, amely és a reakció küszöb sokkal finomabb hatásokra is fogékonnyá vált. A felfokozott 
idegállapotú macskák igen gyakran valami egészen egyszerű szokványos változástól is, pl. egy 
simogatási szándéktól is megugrottak, és gyakran előfordult, - amelyre korábban nem volt példa, - 
hogy a rohangászásban véletlenül és láthatóan akarati szándék nélkül fejjel egymásnak ugrottak. A 
káosz, a szervezetlen spontán helyi reakció tehát elérte a macskákat, és ezek szerint a beépülő, és az 
impulzuspontjuk, origójuk körül keringő vendégek jelentősen megnövelték az aurák érzékenységét. A 
legszelídebb anyamacskánk, és az egyik fehér keverék, aki eddig mindig dorombolva jött a 
simogatásért, most berzenkedett minden simogatási igyekezetre, és láthatóan idegesítette, - bár még 
dorombolással eltűrte - a simogatást. Míg két, három héttel korábban a simogatásra nemcsak 
dorombolt, hanem odanyomta a hátát, a fejét és szinte kínálta magát, hogy itt s gazdám, ott is olyan jó 
ez, addig most behúzta a hátát, szinte legugyúlt, hogy ne idegesítse a simogatás, miközben a szőre 
meredekebbre borzolásával is jelezte, hogy ez most idegesíti. A szerző nem ismeri a kerge-marha kórt 
és azt sem, hogy amikor a birkák megkergülnek, mi történik, de nem tudja jobb szavakkal a nevén 
nevezni a dolgot, ezek a macskák egyre kergébbek. 
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A szerveződések érzékenysége: 
 
Az élet szereplői, ha elég jó megfigyelők, egy idő után megismerhetik, hogy egyes rovarok 
érzékenysége nagyságrenddel jobb az emberénél. Megtanulhattuk, hogyha a szemtelennek 
tartott légyre ránézünk, az azonnal megérzi, hogy veszély fenyegeti, és mire a tudatunk, a 
gondolatunk után az elhatározásból cselekvés fejlődne ki, a légy sokszor már tovaröppent és 
messze jár. A szemünkből kiáramló fotonokat valószínűen nagyon jól észlelő és a jelentés 
tartalmat is gyorsan beazonosító legyek, feltehetően azonnal megérzik, hogy valaki figyeli 
őket, sőt annak is nagy az esélye, hogy már a gondolat, a tudati elhatározáskor, a 
szervezetünkben lévő a léggyel kellő azonosságú részecskék, még a fotonok jelzése előtt 
viszik a hírt, vigyázz, észleltek, veszély fenyeget. Ez épen olyan, mint amikor a 
kormányülésen elhangzottak a jobban értesültek, mire a hivatalos cselekvési rend elkezdődik, 
addigra már régen értesítették, a saját szervezeteiket a várható vizsgálatról, vagy a nekik 
előnyös lehetőségekről 
A legyeknél azonban nagyságrenddel érzékenyebbek a most kifejlődött szúnyogok, amelyek 
olyanok, mint az amerikai vadászhelikopterek. Nagyon gyorsan áramlanak, könnyen 
változtatnak a haladási irányon, és mire az általuk megtámadott célok részecskéi feleszmélnek, 
addigra már leszálltak, megcsapolták a célpont energiacsatornáiban áramló 
részecskeforrásokat és elvették, elvitték, amit akartak. A rendkívül jól szervezett akcióban 
elviszik mások energiáját, a nekik fontos személyeket és mire a helyiek lecsapnának rájuk, 
már felrepülnek, és kiszámíthatatlan irányváltozások közben távolodnak a rablás helyszínéről. 
E szúnyogok már a rájuk nézés előtt, a gondolati fázisban is észlelik, hogy észlelték és 
érzékelték őket, és olyan gyorsan reagálnak, hogy ritkán sikerül egyet-egyet semlegesíteni a 
támadókból. 
 
 
 
 
A káosz, mint következmény: 
 
A káosz, a szervezetek összeomlásában kialakuló következmény, amikor az életet összetartó 
szervezettség megbomlik, és a környezetnek tekintett nagyobb szervezete elhalásával, a 
rendezett együttműködés felbomlik. 
A rezonancia spontán, központilag szervezetlen helyi változások ösztönös reakcióinak a 
kialakulásával kezdődik, amelyek lebontják, és helyileg mindig felülírják a közös 
szervezettség ekkor már rendszerint erőtlen próbálkozásait, és a központi akarat, a dominancia 
elveszik. Minél többen cselekszenek összehangolás nélkül spontán reakciók által vezérelve, 
annál többen akadályozzák egymást a tervszerű cselekvések létrehozásában, és a dolgok egyre 
kevésbé sikerednek, a szervezettség mind jobban lebomlik. 
A már rosszul szervezett rendszerek elhalásakor, a szervezetet elhagyják a még életképes 
szervezetek, amelyek szétrajzanak a környezetben. A korábbi rendszer felbomló szervezetei, 
egyre kisebb egységekre esnek szét, bomlanak vissza. A szétáramlók a bomlás energiáitól 
lendületet véve a környezetben landolnak, és a befogadó, a beáramlást elviselő szervezetek 
belsejében, mint életforrás, utánpótlást adó energiaforrás bukkannak a belső felszínekre. A 
befogadó szervezetekben egyre több lendület halmozódik fel, amelynek perdületbe épülése 
időt vesz igénybe. A folyamatban a szervezetek ösztönös gyors reakciói megnőnek, és még 
gyakran kerül ideges, másokkal nem egyeztetett ide-oda áramlásra sor. Miként a 
forradalmakban is időbe kerül mire a spontán, ösztönös reakciók elmúlnak, és ismét átveszi a 
véletlenszerű cselekvések helyét a szervezett csomósodás, az együttműködés. Hasonlóan a 
felbomló szervezetekből más szervezett rendszerekbe átáramló részecskék is gyakran spontán 
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és ösztönös, még közösen összehangolt szervezés nélkül reagálnak a helyi változásokra. 
Miként a megkergült macskákban is felszaporodtak a központi szervezettség nélküli helyi 
fokozott érzékenyégi reakciók, hasonlóak szoktak kialakulni a szervezett rendszerek 
elhalásakor, a kaotikus forradalmak idején. A kialakuló káosz sohasem ok, hanem okozat, egy 
korábbi, sokáig rossz irányba tartó, egyre rosszabb eredőjű szervezettség javítási célú 
megváltozása. Mivel először szinte minden addig a rosszabb sorsot viselő, de változni akaró 
szervezet spontán reakcióval kezdi a rossz irányú haladás elleni tiltakozást, és ha e jelzéseket a 
domináns lélek nem veszi figyelembe, vagy már nem képes javítani, akkor tovább romlik a 
tiltakozók, a központi rendeleteket szabotálók, azok céljától éppen eltérő hatást létrehozók 
száma. Amikor már az élőrétegben a többségnek rosszá válik a helyi szervezetség, az 
életáramlási irány, az életcél, akkor a többség megváltoztatja a ritmusát, a korábbi célok 
ellenében tesz, de ekkor még rendszerint csak ösztönösen, szervezettség és csomósodás, 
gyülekezés nélkül. 
 
A káosz azonban a rezonanciának olyan természetes labilis állapota, amikor egy élőrendszer 
átvonul egy nagyobb szimmetriasíkon, vagy a szimmetriafelület vonul át felettük, amelyben a 
nagy érzékenységű változás a felületen nagyon labilis, gyorsan ingadozó állapotokban 
nyilvánul meg. Míg a külső, vagy és a belső holtpontok után, más lehetőség nélkül mindig 
kellően egyértelművé válik az áramlási irány, amely határozott új életcélt, határozott 
visszafordulást hoz létre, addig az átlagos szervezettség állapotában, miként áprilisban a 
napéjegyenlőség idején a szimmetria rétegen áthaladáskor sokkal nagyobb a labilitás, a 
kiszámíthatatlanság, mert a radiális irányú elmozdulás, változási lehetőség mellett, ilyenkor 
tengelyirányú elmozdulási lehetőség is kialakul. A szervezetek nemcsak körpályákon és ovál 
pályákon keringenek, hanem haladnak a húzószálaknak is tekintett életfonálon, de eközben 
időnként, - megfelelő feltételek együttállása esetén – átválthatnak másik, többnyire külső 
(vagy ha befelé halad, akkor belsőbb) rétegbe. Tehát a fejlődés valamelyik irányba mindig 
akkor alakulhat ki, azaz a korábbi szimmetriától valamerre eltávolodás, ha a szervezetbe 
beengedett nagyobb életnyomású, fejlettebb, és nagyobb lendületű tudatosabb töltések az 
Orgon életörvényekben, élőrendszerekben nem kerülnek teljes, jelenbeni egyensúlyba. Ha a 
melegfúziós oldalról, a jövő irányából túl nagy az életnyomás, akkor, ha a szervezet nem tudja 
ezt megfelelő ellenirányú lendületesebb, rendezettebb hidegfúziós részecskékkel 
ellensúlyozni, akkor a külső élőrétegek, azaz a múlt felé fog elmozdulni a jelenbeli állapota, és 
a megszaladó fúzió, a káosz növekedését, a szimmetriában eltolódását a fegyelmezettebb, 
szervezettebb és hűvösebb, kevesebb impulzust és szabadságot engedő külső rétegek felé 
távozással állatja helyre. A tömegi tehetetlenség azonban külső erők beavatkozása nélkül 
mindig továbbviszi a szervezetet a holtponton, de ha az áthaladáskor külső megtermékenyítő 
részecskék nagy tömege halad át az életfelületen, akkor abból nagyon sok megtapadhat az 
Orgon szervezetek megszédítő örvényeiben, és a lendületét perdületbe konzerválja. Az Orgon 
részecskék által átvett lendület, ha a két eltérő oldalról, bentről a fejlettebb rétegekből nem 
ellensúlyozza megfelelő szimmetriával a szervezet a kívülről áramló távolabbról érkező 
vendégek lendületé, akkor a szervezetre nem egyenlő erőhatásban az átvett többlettől letér a 
kialakult körpályákról, és a globalizáció miatt az adott helyen felszakadó, meggyengülő 
potenciálgáton áthaladva az életspirál külsőbb, vagy belsőbb menetébe élőrétegébe jut át. Ez 
az állapot a külsőbb, vagy a belsőbb, melegfúziósabb rétegek felé eltolódással befolyásolja a 
szervezetek jelenének a fejlődését, és mindig a túlsúly…. 
 
Amíg azonban a beérkező részecsketömeg egyszerre egy közös tömegben érkezik, akkor a 
makroevolúcióban nagyon nagy visszafejlődés fogamzás majd jégkorszak alakulhat ki. Ha 
azonban elgázosodott, de gyorsan áramló, jelentős kinetikai lendülettel rendelkező 
részecskefelhő formájában érkezik, akkor az a kialakult evolúció jelentős részét megkíméli, de 
amely irányban megerősítik a beépülők, a már beépültek szervezetét, a másik felé fejlődtek 
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meggyengülnek és visszafejlődnek. Ha a külsőbb rétegeken felbomlott, elgázosodott 
hidegfúziós aszteroida még mindig nagyon hűvös részecske felhője érkezik be, akkor az adott, 
megtermékenyülő rendszerek a hidegfúziós irányba, a lehűlés, a kevesebb impulzus, a 
szabálytartóbb élet felé fejlődnek. Ilyenkor a centralizáltabban, azonos irányba tartó, nagy 
áthatolóképességű részecskék mélyen behatolhatnak a célállomásra, és a mélyebb melegfúziós 
rétegekbe érkezve visszaszorítják a saját rétegükből nagyon kiterjedt melegfúziós részecskéket 
még a robbanás kialakulása előtt lehűtik a melegfúziós fejlődés felé nagyon elfejlődő 
szervezetben a megszaladt fúziót.  Ha azonban elgázosodó szénből, jégből álló melegfúziós 
(csillagmenzesz) nőies üstökös részecskefelhője érkezik be, a valószínűen a hidegfúziós 
irányba nagyon elfejlődött, túl alacsony életnyomásúvá vált szervezetekbe, akkor ez 
megnöveli az impulzus sűrűséget. 
Mindkét esetben a kialakuló patthelyzetet, az erőviszonyokat megváltoztatja a beépülő 
részecsketömeg, és amelyik férfias, vagy nőies megtermékenyítő anyag többségre, és 
dominanciába segíti a szervezetekben a vezetést, az receszív elnyomásra, és a háttérbe 
szorulásra, illegalitásba vonulásra készteti a kisebbségbe kerülőket. Az eseményben 
megfogamzó utód nemét tehát nagy eséllyel az határozza meg, hogy mely ideológiával 
rendelkezők kerülnek dominanciába, mert a megfogamzó, a közös szervezettségből kiváló 
utód valószínűen az anyaszervezetet elhagyó kisebbségbe kerülőkből fejlődik. 
 
 
 
 
 
A megmaradási képesség, az alkalmazkodás megértéstől függősége: 
 
Minden faj, alfaj megmaradási képessége, a fordulatos élethelyzetek megértésétől és a 
szükséges alkalmazkodástól függ. Ha a valóság megértése nem jó, a legjobb alkalmazkodási 
szándék is kudarcba fulladhat, és könnyen éppen az ellenkező irányba mozdul el az életforma, 
mint amerre szükséges lenne. 
Ha egy faj, (alfaj) egyedei, a változó élethelyzetek megértésében hibás következtetéseket 
vonnak le az események fejlődéséből, akkor a hibás megoldásokat hozhatnak létre, amely az 
alkalmazkodó képességüket szélsőséges próbák alá viheti. Amely szervezetek alkalmazkodó 
képessége, a szélsőséges élethelyzeteknél is kellően magas, azok nagy eséllyel kiállják a 
természet szelekció próbáját, és a változásból a megerősödés felé fejlődve jönnek ki. Az 
átlagos, és a rossz irányba elmozduló szervezetek életeredőjét azonban a szélsőséges 
körülményeket kialakító változások a megszokott tűrési értéken túlviszik, amely miatt ezek 
már nem képesek kompenzálni, életrugalmassággal követni a szükségessé váló 
alkalmazkodási igényt, és a túlfeszített szervezeteikben szakadások, és folytonossági rések 
keletkeznek.  
Az élet átlagos, de a leggyorsabb eredőben fejlődő szervezetei, ha megfelelő célok felé, kellő 
megértéssel, együttműködéssel áramolnak, akkor a határfelületeken kialakuló együttáramlás, 
olyan örvényes életáramlást hoz létre a szervezetek belsejében, amelyben a környezeténél 
alacsonyabb életnyomás alakul ki. Ez lehetővé teszi, hogy a megfelelő irányból áramló 
részecskéket az általuk létrehozott, a környezeti hatások egy részétől védett örvényes kamrába 
beszívják, és itt a már szabályosan együttáramló szervezettség kialakult áramlás rendezettségi 
eredőjét és szabályait felvegyék. Ebből a megközelítésből, az átlagos élet fogadja be és neveli 
a befogadott részecskéket olyan közös áramlási és tudati rendezettségi eredőre, amelyben az 
utódok, megtartva az elődeik hagyományait, képessé válnak az elődök által elfoglalt élettér, - 
mint életbuborék - fenntartására és további tágítására. Az ilyen szervezetek az általuk uralt 
kétdimenziós sík környezetében időbeli eredő szimmetriában tartják a szimmetriasík két 
ellentétes oldala felől a másik irányba átáramló, és bennük vegyes keverékbe vegyülő 
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hatásokat, szervezeteket. Az evolúciós ideológia e változatában, a melegfúzióssá váló, belülről 
kiüresedő szervezetekben védelmet és szerelmet találnak a beáramlás közben perdületbe jövő 
és megszédülő részecskék, akik hozzákeveredve az ellenkező irányból érkezőkhöz, és a 
befogadó szervezet részecskéihez megszédülve szerelembe esnek. 
Más aspektusból, a túlfejlett és alulfejlett, (másban fejlettebb) nagyobb azonosságú szervezett 
csoportok egymásnak áramlása, más áramlásokkal nem megzavart, kellően árnyékolt 
térrészben, torlódást és szimmetriát hoz létre, amelyből a többség a szent keresztáramlás 
megtartásával, egymás el és kikerülésével sikeresen továbbáramlik, és ezzel lehetőséget kap 
másoknál hosszabb ideig, sokkal több életeseményig történő életáramlásra, kellően bonyolult 
értelmi és szervezeti állapotig eljutásra. A torlódást létrehozó hidegfúziósabb 
lendület/melegfúziósabb életnyomás szimmetriájában, a szent keresztáramban egymáshoz 
keveredő, több fraktálmélységben egymásba vegyülő vegyes utódok fejlődnek ki, amelyek 
kiáramolva az életbe, a környezetbe, folytatják az elődeik életáramlását, és körfolyamatokba 
terelődve a lehetséges minden hatástól részben árnyékolt, a hatások egy, (rossz) az utódok 
megmaradási lehetőségeit rontó részétől védett teret biztosítanak a saját utódjaiknak. 
 
Tudjuk, hogy az élet mindkét változata igaz és periodikusan ismétlődik. Az életfolyamat nem 
kétbázisú élet keverék függvénye, hanem mindig legalább három, vagy ennél is több 
környezeti tényezőnek kell egymással eredő egyensúlyban változni, keveredni, közös 
szervezettségbe vegyülni. Ha azonban időben eltolt folyamatban, több egymáshoz képest 
eltérő fejlődési fázisban lévő, azaz a térben és az időben, egymáshoz képest a fejlettségi 
állapotában is eltolt szervezettség együtt él, együttműködik, akkor a legfejlettebb által 
továbbadott a kevésbé fejlettek által még nem ismert, ezért nekik új hatásokat átadva, az egész 
ilyen egymással sikeresen együttműködő rendszer, - amíg megtartja az együttműködés és az 
elosztás szabályait - folyamatos együttfejlődésben részesedhet. 
 
Az ősrobbanás ebből az aspektusból csak egy kétdimenziós állapotba, párba fejlődő 
életkeverék, egymással vegyülése közben, minden lehetséges hatástól védettebb térnek 
tekinthető harmadik dimenziós állapotban lévő, már kiterjedtebb térben változó életbuborékba 
bekerülése. A hármas keverékből toroid gyűrűbe szerveződő folyamatosság fejlődött ki, 
amelyben a szervezetben keringő élettényező egy elöregedő része, folyamatosan cserélődik 
más szervezetekből kisebbség miatt emigráló, az idegen életteret a másságukkal megfertőző, 
másféle életmegoldással megtermékenyítő szent lélek részecskékkel. A két nagyobb 
azonosságú, a saját rétegében fejlődésképtelenné váló, túl gyorsan, vagy túl lassan fejlődő 
élettényező tehát egy harmadik, átlagosabb idősebb hordozó életbuborék védett belső 
térségében fejlődik, keveredik átlagossá. Az életkeverék negyedik része, kifáradva, kiégve, 
elszenesedve, és elhasználva, három, vagy több dimenzióban egyidőben változó kaotizált 
állapot felé továbbfejlődik, vagy egydimenziós áramlásra redukálódva elporladó állapotban 
elhagyja a nagyobb szabadságfokú életáramlás lehetősége felé a közös kétdimenziós 
életfelszín, a szimmetriaspirálként ismert életváltozás helyszínét. 
Az élet az átlagos állapotából azért fejlődik többféle irány és lehetőség felé, mert előre nem 
ismeri, hogy a környezet változása mely szakosodást, megmaradási lehetőséget támogatja. A 
természetes, de előre ritkán kiszámítható változásban a sokfelé szakosodó élet valamelyik, 
éppen jó utat választó része megfelelően szakosodik, fejlődési előnyre tesz szert az éppen 
sikertelen fejlődési irányt választókhoz képest, de a jó útra lelőnek, a másoknál gyorsabban 
fejlődőknek hamarosan segítőkre, kiszolgálókra, együttműködőkre lesz szükségük, ezért a 
sikeres szervezet mindig visszaveszi, az adott időben éppen sikertelen irányt, fejlődési utat 
választó rokonait. A fellendülés azonban csak mások, a korábbi gyarló élet kapzsiságában 
meghízott, meggazdagodott, túlfejlődött rétegtől visszavett javakkal lehetséges, amely 
periodikusan túl sokat vesz el a már nem domináns rétegtől, ezért az élethelyzet periodikusan, 
rendszeresen megfordul. 
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Az élet nem azért hozta létre a részecskék közös szervezeteit, hogy a nagyobb szervezeteknek 
legyen mit enni, hanem azért hozta létre az együttműködési szándékkal létrehozott, nagyobb 
és már rossz életminőséget elhagyókból, és a túl nagy szabadságot gyorsabb fejlődésre 
cserélőkből a közösség társulásait, hogy a szervezettebb élettel a mind nagyobb bonyolultsági 
fokra jutó közösség élete könnyebbé válhasson. Ha a szervezettség már nem hozza azt az 
előnyt, azt a megtakarítási lehetőséget, ami célból az alkotóik, az isteni közösség létrehozta, 
akkor a már az életnek haszontalan, öncélúvá váló szervezeteket, a létrehozóik felszámolják, 
lebontják. Az élet szervezettsége azonban rendszeresen célt téveszt, túllő, túlfejlődik a legjobb, 
az ideális állapoton, ezért a fejlődés nem folyamatos, hanem a túlfejlődést periodikusan vissza 
kell bontani a szervezettség még jó eredő állapotáig, ezért nem tud megragadni az átlagos és 
konszolidált állapotban, hanem a túlfejlődés mindig átviszi e holtponton. A túlfejlődő élet 
mindig lendületet vesz a hibás megoldásból, és e lendülettel az ellenkező irányba kezd 
fejlődni, de a tömegi és a tudati tehetetlenséget felhasználva, a korábbinál még nagyobb 
lendületbe jőve, egyre hosszabb, egyre nagyobb bonyolultságú fejlődési ciklusokba képes 
szerveződni. A túlfejlődés lebomlása után, az élet már sokkal gyorsabban regenerálja a 
korábbi, még jó állapotait, mert mindig megőrzi az emlékező neuron részecskéit, akik még 
ismerve a mit és a hogyant, relatív gyorsan felépítik a korábbi fejlettséget, majd az evolúciós 
lendület tartásáig mindig túlszárnyalják az előző ciklus bonyolultsági lehetőségeit. Ezt a 
lendületnövekedést annak az egyszerű áramlásfizikai hatásnak köszönheti az élet, hogy az 
egymás felé x sebességgel és g tömeggel, tehát xg kinetikai lendülettel fejlődő, rugalmasan 
összeépülő, vagy és egymásba hatolva a teret egyre jobb hatásfokkal kitöltő, mindig nagyobb 
lendülettel, kinetikai erővel rugaszkodik el egymástól, mint amelyik a vonzó fázisában egymás 
felé vonzotta, (taszította). A másik legfontosabb életfolyamatot építő tényező, hogy az élet 
megtanulta a lendületet megszelídítve saját forgásba, forgató nyomatékba átmenteni, 
átkonvertálni, amely lehetővé tette az egymáshoz képest nagyobb távolságra nem nagyon 
eltávolodó állócsomók, időben igen tartós életörvények, életszerveződések kialakulását. Amíg 
egy életörvényt képező, a határfelületein belül kisebb részecskéket rendezett áramlásban 
tartani képes toroid életbuborék, képes a beléje áramló részecskéket kellő szimmetriában 
tartva egymáshoz kapcsolni, egymással szimmetria eredőbe, párba, családba épülő szervezetbe 
tömörítve, az életáramlásuk lendületét perdületbe konvertálni, addig az utánpótlás megfelelő 
kitartásáig, azaz a sikeres együttfejlődés, és a környezettel is szimmetriában tartott mérsékelt 
anyagcsere mellett változatos és érdekes életfolyamatban részesülhet. 
Ezeknek az életfolyamatoknak a megértéséből, természeti szabályok fejlődtek ki, amelyet a 
szervezettséget összetartó legnagyobb erő, a közös érzés, az azonosság érzése tart 
együttfejlődő közös rendszerben. E rendszer a szent keresztáramlásban, a DNS kerülgetős 
felüljáró rendszerében egymást elkerülő, ellentétes rendezettségű, X kromoszómájúnak 
tekintett, de egymással közös áramlásba terelődő nem teljesen idegen részecskékhez, Y 
kromoszómájú, nagyobb azonosságú, de egymással kellően együttműködni képes összetartóbb 
közelebbi rokon részecskék keverednek. Ez a feltétele az élet együttműködő képességének, 
megmaradásának. A kialakult életet olyan éppen megfelelő azonossági szinten tartani, amely 
még megfelelően együttműködő egymással, de eléggé eltérő és változatos ahhoz, hogy az 
élettársak az együttműködők az együttélési, közös szerveződési idő alatt nem unják meg 
egymást. 
A hidegfúziós, az eredethez és az Isteni közösséghez még közelebb álló, még egymásban 
jobban hívő életág részecskéi az egymás felé áramlásban, az isteni közösségbe egyesülésben, a 
genetikai azonosság növelésében hisz. Ezen tudat alatti hit szerint, a nagyobb azonosság 
egymással szaporodása növeli a genetikai azonosságot, a közösség egymás közötti 
szaporodása ismét életre hívja az egykori bölcs életteremtő reinkarnációját. Valóban, ha a 
kellő azonosságú elődök egyre kevesebb utódot hoznak létre, az utódok fejlettsége, tudati és 
érzelmi állapota nagyobb azonosságúvá, egymással jobban együttműködő képessé válhat, a 
genetikai elágazások száma csökken.    
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Az élet közös szervezettségbe épülése    esetén, a tér és az életáramlás 
szabadsága máshol növekszik, de az életáramlás lehetősége gyorsul, viszont egyenesebb 
maradhat a jellem és átláthatóbbak az élet viszonyai. A belterjes szaporodás azonban csökkenti 
a sokszínűséget, és bár növeli a rendet, a változatosság lehetősége egyre kisebb szintre szűkül. 
Az isteni közösségbe épülés lehetővé teszi a közös sors, az isteni közösség együttváltozásának 
az irányítását, de ebben az irányított rendszerben az egyéni sors, csak mint a közösségi lét 
együttes céljához mindig alkalmazkodni kényszerülő része, nem élheti ki a saját egyéni 
személyiségét, a személyi szabadság lehetősége, a közös szabadság érdekében magasan 
korlátolt. Bár a nagyobb isteni együttváltozó életközösségbe épülő élet halhatatlanná válik, de 
a halhatatlanság hosszabb távon unalmas kötelezettséggé válhat. Ezen ideológiát követők 
állandóan sűrítik a teret, a dolgokat egybeépítők, az eltérő máságot közös nevezőre hozó, 
nagyobb azonosságba építők. 
 
A másik elgondolás szerint az átlagos állapotot, a megfelelő keveredést fenntartani akaró 
ideológia, a jelenbeli állapotok megtartására törekszik, a két előd hozzon létre két utódot, és az 
élettér kitöltése így a legmegfelelőbb, így a legjobb. Az élet fontos része a genetikai 
keveredés, a vérfrissítés, a beposhadó tudati állapot rendszeresen eltérő friss, más tudati 
állapottal megtermékenyítése, a kiürülő elme, a ritkuló élettér friss fiatal részecskékkel 
feltöltése.  Az X kromoszómát eredményező genetikai keveredés, életideológia szerint, a sors 
irányítása helyett, a sors véletlenszerű eseményeihez való alkalmazkodás szükséges, és a kellő 
életrugalmasságú mindenkori többség sikeresen elkerüli az élet tisztító tüzét, de akik 
elöregednek és belesodródnak, azok megfiatalodnak, és miközben táplálják és vezetik a 
megmaradó, szabályosabban áramló többséget, fenntartják a megfelelő változatosság és a 
sikeres keveredés még együttműködő képes állapot lehetőségét.     
A szent   keresztben hívő átlagos szervezetek a realitás talaján változva, 

tudomásul veszik a tényeket, azt, hogy a környezet nem  
 
egyforma, és az eltérő környezetben  eltérővé fejlődők mássá lesznek, de e hit, ideológia 
szerint, ez a másság folyamatosan megtermékenyíti a szellemet és változatossá, sokáig, 
legalább egy életöltőig megunhatatlanná teszi az életet. Az átlagos állapotot fenntartani 
igyekvők egymást sikeresen elkerülő felül és aluljáró életkereszteződéseket építettek ki, 
megoldották a túl nagy azonosságba épülés és az egyhangúság problémáját, és miközben mi 
eddig ezen állapotban életünk, el kell ismerni, hogy ezen életideológia állandóan nem 
megtartható, csak bizonyos körülmények között, nagyobb szervezetek közös határfelületein 
egyensúlyozva teljesülni képes idea. Bár mi esküszünk, hogy ez a helyes, az ideális, folyton 
változó keveredésből kellően változatos és önmagát megtermékenyíteni képes élet fejlődik ki, 
azonban ez az állapot lényegében élősködést kíván két létrehozó szervezet között, annak az 
energiájára szorul, amely csak addig tartható, amíg a két fenntartó, előd, szülőpár mindkét 
tagja a létező valóságban változó. Ha az átlagos állapotot fenntartó elődök valamely tagja 
elhal, lebomlik, eltávolodik a közös, együttváltozást lehetővé tevő térből, az átlagos 
állapotban, és a felmenők által fenntartott, legalább részben hatáskizárt térrészben maradás 
lehetősége elvész. Ilyenkor az utódnak át kell vennie az elhunyt, lebomlott előd posztját, 
szerepét, és vagy hidegfúzióssá, a rendezettséget és az egységet növelővé, mindent egymáshoz 
építővé válik, vagy melegfúziós térállapotba, ideológiába kényszerül, és a túlsűrűsödött, 
túlépített életteret lebontóvá, ki és szétáramlóvá, több részre megosztóvá fejlődik. 
 
Az élet és az ideologizált tudat harmadik fő állapot lehetősége, a már túl nagy sűrűségbe épült, 
melegfúzióssá, és gazdaságtalanná, a fejlődési irányában tarthatatlanná vált életváltozatnak a 
rossz helyzetbe kerülés felismerése, és ezt követő javító szándékkal a már túl rossz, már túl 
nagy sűrűségű lokális jelenlétnek a felbomlás felé fejlesztése, a már felismerten rossz állapot 
lebontása. Amikor az élet az átlagos és megtartható fejlődés sűrűségét, a szimmetria állapotát 
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átlépi, és az együttfejlődésben, a közös együttműködést már túl nagy változássűrűségben nem 
tartható, ezért rossz építményeinek, a már rossz szervezettség megosztására és lebontására 
   törekszik. Az építő Y kromoszóma a lendületes tavasz ellentéte, a bontó  
 

antipár, a változásban és az élettér telítettségében túlsűrűsödött, már túl  
nagy életnyomású, túl magas változás sűrűségű szervezeti nyár állapotát  

megosztó, lebomlóvá fejlesztő szervezeti ősz, azaz az életnek már nem ideális állapotok 
megszűntetését, egy melegfúziós, ellenirányú, ellenhatású másik szervezethez közeledést, 
megosztással és elkerülő áramlásba tereléssel kivédő szervezetfejlődést hoz létre. Amikor a 
megszokott áramlási irány egyre rosszabb élettéri eredőt hoz létre, a kifejlődő állapotot nem 
jól viselő életrész mindig kitér, elkanyarodik a neki már rossz irányú, rossz hatású fejlődéstől, 
és az ilyen rosszá váló eredőjű életteret elhagyva kisebbségbe, és elégtelen ellenhatásba kerül. 
Ez az állapot alakul ki, amikor az élet gyümölcseinek az egyik fele, a környezet számára rossz 
irányú fejlődése miatt elhal, megrohad, mire a másik, dominanciás többségbe maradó életrész 
is elromlik, megkeseredik, rothadttá válik. A kialakuló hatásszimmetria hiányban, amikor a 
többségbe kerülő melegfúziós szervezetek rákényszerítik az akaratukat a korábban szabadon 
és önként hozzájuk társulókra, az élet szimmetriahiányossá, a rossz és a jó hatások 
elosztásában kiegyenlítetlenné válik, ezért a közös élet jó eredője az ilyen állapotba kerülő 
élettérben elromlik. A tudatban fejlettebbé váló, a túl nagy változássűrűség már sokaknak 
terhes állapotát is meglátó, megérző, ilyen életállapotba, ilyen érzéseredőbe kerülő 
szervezetekben, felerősödik az elmúlás elleni félelem. A fiatal szervezeteknek még jó, túl 
magas változás sűrűség, az élet javát leélő, a változásban már elporladtabb, sokkal 
érzékenyebb állapotban lévő szervezeteinek már káros, ezért ők a megmaradás 
meghosszabbítása, a továbbélés lehetősége érdekében a gerjesztés, a változás mérséklését, a 
kisebb változás sűrűséget, a nagyobb nyugalmat, és a kiszámíthatóbb életlehetőséget kívánják. 
Az ilyen érzéseredőbe, igénybe kerülő szervezetek többsége, az idő rendje szerint, a kisebb 
változássűrűségű, nekik kiszámíthatóbb, rendezettebb, külsőbb, az együttműködéseket 
élőrétegekbe áttelepülnek. Az élet egy elöregedő, de túl jó élethelyzetbe kerülő, az élet 
napsütéses oldalát túl sokáig élvező, melegfúziós életideológiát terjesztő elöregedett (Yang) 
része azonban nem akar elmenni, mindenkit túl akarnak élni, a változás jó lehetőségeit túl 
sokáig élvezők makacsul ragaszkodnak a megszerzett, elért kiváltságaikhoz, ezért mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy a nekik jó, de másoknak már rossz dominanciát sokáig 
fenntarthassák. Az élettér, a kialakult szervezettség nekik jó állapotát mások, a túl nagy, vagy 
és ellenük ható együttműködések megosztása és lebontása annak érdekében, hogy az 
irányíthatatlanná, kaotikussá váló élet fennmaradását kezdik támogatni, a kialakult 
életváltozatot és állapotokat konzerválni. Bár a már rossz hatást felismerők többsége elhagyja 
az életnek már nem megfelelő állapotú életteret, és a kialakult, már felismerten rossz 
életáramlási iránytól jobbra, vagy balra elkanyarodva, végül a megkezdett irányban 
továbbhaladást-erőltetőket magukra hagyják, amely életrugalmasságot vesztő, korlátozott 
tudati állapotba kerülők, a mások által felismerten rossz irány felé haladásban törvényszerűen 
magukra maradva kisebbségbe és dominanciavesztésbe kerülnek.  
 
Vegyük észre, hogy mindhárom eltérő törekvés, az apa, a fiú és a szétáramlás felé fejlődő 
szent lélek, mássá váló célja egy folyton változó szervezeti, tudati állapot eredőjéhez 
kötődik, amelyben mindig nagy eséllyel éppen az a helyes életszemlélet életideológia, 
amely a már felismerten a többségnek rossz irány felől, az együttváltozó többségnek, az 
együtt isteni közösség egy részének rossz állapot felől, a ideologizált, elképzelt jobb 
állapot felé fejlődést segíti. Ez a többségi jó fejődési irány azonban mindig szembekerül azon 
eltérő kisebbségbe kerülő fejlődési célokkal, amelynek a közös változás az elmúlást és a 
lebomlás felé fejlődést jelenti. Amely cél hol az egyik közösségnek válik jóvá, de a változó 
élethelyzetben a korábbi, a kiöregedőknek, a helyzetet konzerválni akaróknak jó cél a 
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fiatalabbaknak, a még az életbe befelé áramlóknak elavulttá válhat, és ha a fiatalság kerül 
többségbe, ilyenkor célváltozás, ideológiaváltozás, életszemlélet és paradigmaváltásra kerül 
sor. A jó cél még nem vezet jó állapotokhoz, az idő és a tér, a jó áramlás iránya mindig 
változik, és ami jó cél volt tegnap, az nem szükségszerűen az ma is, vagy holnap. Az 
életváltozás lehetősége a három életideológia valamilyen keverékét, vagy kitisztultabb, 
egyedibb, dominánsabbá váló állapotába fejlődhet. Tévedünk azonban, ha azt hisszük, hogy az 
élet háromszereplős változata cserélődik, bonyolódik egyre többfélébb életkeverékbe. Az 
életáramlásra nem kerülhetne sor, ha az életterek mindig telített állapotban maradnának. 
Ahhoz, hogy a közös élettér elérje a szabadságra vágyó, érző életnek megfelelő áramlásra 
alkalmas, nem teljesen telített, valahol mindig az átlagosnál kisebb életnyomásúra változó, 
fejlődő állapotnak kell kialakulni. Ez csak akkor lehetséges, ha a lehetséges aktív 
életváltozatok mellett, a tér egy részében inaktív állapotba sűrűsödő, az alacsony életnyomású 
részekben leülepedő része, olyan nagy térsűrűségbe, és az életet csak szemlélő, a folyamatos 
változásokról már csak mások által közvetített információkból értesülő állapotban lévő résszel 
is kiegészül. 
Az élet negyedik stabil és a legjobban kiszámítható állapota a magasabb változássűrűségű 
szervezetekből kiváló, megnyugvó, felejtő állapot. Az élet szervezeteiből kivált, kitaszított a 
közösségekből kiáramló szervezetek magányossá, megnyugvóvá, leülepedővé, és 
kiszámíthatóvá válnak. Az ionos együttváltozó, egymást megváltoztathatatlannak elfogadó, a 
közös változásban megfáradó, elöregedő, nagyobb nyugalomra vágyó lélek, a magas 
változássűrűségű térrészekben elporladás, és kiszorulás után, egyre kisebb életnyomású, egyre 
kisebb változássűrűségű, a hagyományos gerjesztésre már nem reagáló, az élet hívságainak, a 
fizikai áramlásnak, az impulzusba kerülésnek a többségét már elutasító, a külsőbb és a kevésbé 
változó, együttáramló, együttsodródó térrészekbe, a közös élettér éppen kiszámíthatóbban 
fejlődő nyugodtabb köztes térrészeibe kényszerül. 
A nyugalomba és a háttérbe vonulás, az ezzel járó felejtés lehetővé teszi az életváltozásban ért 
igaztalanságok és sérelmek, az impulzusokban kisebbre bomló és elszállt emlékek 
megszépülését, a rossz emlékek törlődését. Idővel kialakul a csak a megmaradó szépre 
emlékezem állapot. A megnyugvást, a megbékélést segítő, negyedik állapot lehetővé teszi, az 
egyértelmű rendezett tél nyugalmát kialakító, az életet már csak szemlélő, a sorsot elfogadó, a 
korábbi rendezőkből, életszereplőkből, statisztává, majd statisztából már csak mások 
életjátékát néző, emlékező lélek részecskék megbékélt szervezetté fejlődését. Ezzel mindig 
szabaddá válik az élettér egy része, és a nézetteket, a látott, hallott információkat egymásnak 
továbbadók ellátják a szükséges változatosság élményeivel a dolgokat és a változásokat a 
szervezetek túl nagy sűrűsége miatt mások által eltakart eseményeket közvetlenül nem 
észlelőket. Az élet színjátékában, az aktívan szereplők, egymás ellen hadakozók, egymás 
sorsát és állapotát folyamatosan megváltozók egy része kezdetben csak néző, majd az 
életjátékot megismerő státuszkóba fejlődik, hogy ezt követően eljátszhassa a sors által 
ráosztott saját szerepét, majd megértve a játék összefüggéseit, egy ideig a statisztából a 
legjobbak, a játék aktívan résztvevő színészévé, a közülük is a sikeresebbek rendezővé, íróvá 
fejlődve a közös életjáték irányítói szerepébe kerülhessenek. Ahhoz azonban, hogy az isteni 
színjáték kellően aktívan változhasson, a résztvevők egy részének a dolgokat megfinanszírozó, 
a játékot már csak nézve és szemlélve élvező nézőkké, szemlélőkké kell fejlődniük. Ez nélkül 
a nézői, szemlélői rész nélkül, nem lenne hely az élettérben ahol a játék bonyolódhatna, és ha 
nincs az Isteni közösség, amely a dolgot és a játék, a színház, az egész világ fennmaradását 
folyamatosan segítik, a jó emlékélmények átélése érdekében megfinanszírozzák, akkor a 
körforgás mind a négy lehetősége megszűnne. Az idősebbeknek, az életjátékot már átélteknek 
a szemlélet, az információszerzés, és az utódok életjátékának a megfinanszírozása, felügyeleti 
része maradhat. Ha nem jó a játék, ha nem tartják be az elvárt szabályokat, a szereplőket 
kifütyülik, ha ezt követően is rosszak, a játékból kiállítják, kitiltják, és a legrosszabbakat még 
a mások életjátékának a szemlélői lehetőségétől is megfosszák. 
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Ha a megérzésből kifejlődő tudás, nem sikeres, nem a valóság tovább bonyolódása felé 
fejlődik, vagy a valóság időközben nem az elképzelt fejlődési eredő felé szerveződik, akkor az 
élet alapja, az elképzelt ideológia, az ideális életfejlődési irány, a korábbi cél rosszá válik. 
Ilyenkor mindig változás, és másfelé, az elporlottabb, érzékenyebb lélek által előbb megérzett 
irány felé fejlődés kezdődik, ezért mindig az a szervezeti rész, - általában a korábban 
elnyomott, kihasznált, a rákényszerített túl gyors változásban elporladt lélek, szervezet 
erősödik fel, fejlődik gyorsabban másoknál, ezért válik dominánssá, amelyik véletlenül, vagy 
ráérzetten a kialakuló valóságnak megfelelő fejlődési irányt választott. Ilyenkor az ettől eltérő 
áramlási rendezettségű, más, ennél rosszabb cél felé áramló részecske szervezetek az általuk 
választott irányú, célú haladásban gátlás és ellenáramlás alá kerülnek, fékeződnek, 
elterelődnek, megváltoznak, lebomlanak, átalakulnak, és a sikeres jó irányt követők mellé 
csatlakozó többség felé elterelődve a kialakult rendezettségi új közös iránynak megfelelőbb 
szervezeti rendszerbe fejlődnek. Amíg a sikeresebbek által megkezdett áramlási irány, a 
dominánsaknak, és már a velük tartó, könnyebben rendezettséget váltó elporladtabb 
többséggel jó irányba halad, addig a megszerzett kezdeti előnyt a kiválasztódók megtarthatják, 
és vezethetik, irányíthatják az alárendelt állapotban a sors által melléjük rendelt receszívebb 
állapotú részecskéket. 
A természet, vagy és a természet törvényeit megalkotó, és ennek megfelelően változó isteni 
részecskék fejlődési trendje, a természet rendje tehát magában hordozza az élet szimmetriáját, 
amelyben a korábban dominánsak, a jobb irányban áramlók, rendszeresen érzéketlenné, és 
anyagiasabbá válva túllendülnek az eredeti, közös célon, ezért periodikusan elvesztik az addig 
a jó irány megtartásáig velük tartó, együttáramló többség támogatását. Az is a természet 
rendjébe van szervezve, hogy a már rosszá váló rendszerben dominánsak lélektelenné és 
érzéketlenné válása közben, azok, akik becsülettel szolgálják a társaikat, az isteni közösséget, 
több és nagyobb impulzusban, az életet és a szervezete bomlasztó életeseményben vesznek 
részt, a szervezeteik idő előtt elhasználódnak, idő előtt elporladnak. A lélektelenné váló 
szervezetekből az érzékeny, elporlottabb lélek ezen alacsonyabb életnyomású, kevesebb külső 
feszültségen változó szervezetekbe áramlik. Akiben nem túl nagy az élet nyomása, azon 
szervezetbe sok okos és nagyobb áthatolóképességű lélek részecske költözik, annak a szíve 
egyre nagyobbá, egyre többeket szeretővé, együtt érzőbbé fejlődik, amitől másokat a kialakult 
valóságának megfelelő állapotában elfogadóvá válik. 
 
Az élet lényegében a teljes együttváltozás megbomlását követő életváltozatok, egyidőben de 
jellemzően a közös tér más részében változó sokféleségének a hatalmas kavalkádja, amely 
időben és a fejlődési állapotban, a tudati és a megértési eredőben jelentősen más állapotban 
változó részek jelen és jövőbeni állapotainak a keveredésében fejlődik. Ebben a globális 
valóságban a sikeres és nagyon nagy bonyolultsági eljutó galaxis és csillagszervezetek között, 
alacsonyabb és más fejlődési fokon változó kisebb részecskemezők, kisebb szervezetek 
áramlanak a nagyobb életnyomású, ezért sok részecskét ki és elbocsátó, gyors anyagcseréjű 
melegfúziós nagy szervezetektől eltávolodás közben más szervezetek felé.  
A fizikai áramlás rendje a nagyobb és gyorsabb anyagcseréjű, melegfúziós állapotban 
fejlettebb részecske mező, életbuborék valamelyik közel azonosan fejlett határfelületének, 
rétegének áramlás, e kellő téridős szerkezeti azonosság esetén torlódás. A relatív szabad 
életáramlás egy nagyobb mezőtől egy másik nagyobb mezőig, (egy élőrétegben a külső és a 
belső potenciálgáti, az élőréteget határoló határfelület) áramlás lehetőségéig tart a 
kiszámíthatóbb, lineáris időszaka, ezt követően az események felgyorsulnak és nemlineáris 
időszak következik. A nemlineáris időszakban a belső lineáris keveredés időszakát egy külső 
szervezettel, egy másik réteggel való torlódás és keveredés veszi át. 
A torlódásban kialakulhat mélyebb, fejlettebb rétegekig behatolás, a fiatalabb, nagyobb 
sűrűségű, jobban összetartó részecskéjű szervezet részéről megtermékenyítés, vagy felületi 
visszaterelődés, de ha a kisebb szervezet eleségnek alkalmas, akkor elfogyasztás, bekebelezés 
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is kialakulhat. A torlódás további lehetősége olyan tartósabb ideig egymáshoz tapadás, a 
létrehozók között tartósabb (relatív) állócsomó keletkezés, eközben részleges, vagy több 
rétegben összekeveredés, vegyülés. Ez az életszerű folyamat előbb közeledéssel, majd 
nagyobb életnyomás kialakulásával, majd felerősödő ellenérzés után elhidegülés és 
eltávolodás kezdődik. Miután a kinetikai energiák lendülete egymáson a vegyülésben és a 
keveredésben elnyelődik, az ezt követően már a gravitáció és a megszokás, vagy a nehezen 
kibontható visszafejlődés miatt a két részecskefelhő sokáig közös szervezetként együtt 
maradhat. Azonban a vegyülés sohasem hozhat létre végtelen együttlétet, mert mindig 
kifejlődik valami belső ellentét, amely következtében előbb, utóbb a közös szervezetben 
kialakult (sohasem teljes) relatív egység megbomlik, és a szervezet – ha közben más felülíró 
nagyobb energiaszintű külső esemény nem zavarja meg a folyamatot –a célokban megoszló 
szervezetbe épült tömeg feleződik. Ez viszont nem közvetlenül az alkotó apai és anyai 
részecskefelhőkre bomlást jelent, hanem az együttműködő képesek bomlását a velük már 
együttműködni nem képes ellenzékiektől, a másfelé fejlődni akaróktól. Moetrius elképzelése 
szerint minden bomlás, és rossz irányú fejlődés mögött a háttérben az a dolog áll, hogy a 
közös részecskemező, nagy valószínűséggel, egy másik hozzámérhető, vagy nagyobb 
részecsketömegű szervezet felé áramlik, amelyet a kihasználtabb, érzékenyebb, több elporladt 
részecskével rendelkező, addig elnyomott, receszív indomináns állapotú szervezetek, 
alszervezetek, a belső biodiverzitásban fokkal hiányosabb melegfúziós, domináns, 
elanyagiasodott vezetőknél sokkal előbb megéreznek. A térben ide-oda sodródó 
részecskebuborékok, mint élőmezők mindaddig jó irányt tartanak az áramlási 
rendezettségükben, irányeredőben, célban, amíg a lineáris szabad áramlás lehetséges. Ha 
érzékeny lélek részecskék kellő számban jelen vannak a vezetőségekben, a tanácsadók között, 
akkor az a szervezet, amely megfelelően keveredik, amelynek jó a térbeli és energiabeli 
eloszlása, a vezetőséghez közel álló érzékeny részecskék jelzéseit, és intelmeit idejében 
észleli, akkor a szervezet kevésbé távolodik el a jó iránytól, a szimmetriától, ezért nagyobb az 
esélye, hogy a benne változó közösség, sokáig és kiegyenlítetten fejlődhet, magas evolúciós 
bonyolultságig eljuthat. Azonban a lendületbe jött tömeget a köztes térben semmi sem 
tartóztathatja fel, a megkezdett áramlás kinetikai lendülete mindig átviszi a közösséget az 
ideális térállapoton, a szimmetria felületen. A megállítást, pontosabban az érzékeny részecskék 
által megérzett veszélyes nagyfogyasztót, - amely felé áramlik a már rosszirányba haladó 
közösség - csak párosodással, kisebb, de hozzá mérhető tömegű szervezet kinetikai lendületét 
igénybe vevő irányváltással, célváltással lehet elérni. A másik lehetőség, a megosztódás és a 
saját részecske közösség másik feléről elrugaszkodás, amelyben ha ez kellően nagy, a 
szervezet egy része, ritkán a többi fél többsége is megússza, és sikeresen elkerüli az éppen 
útbaeső, de a megosztódó szervezetnél sokkal lassabban áramló nagyobb tömegű 
részecskemezőt. A jó irány tehát nem egy térbeli, elméleti egyenes, nem egy jó ív, hanem 
mindig az a helyes irány, amelyben a szervezet sikeresen kikerüli a véget, ha egyesül más 
kisebb vagy nagyobb szervezetekkel, ez esetben is meg tudja őrizni a dominanciáját, a már 
nagyobb közös tömeg jó irány felé haladását. Amikor a már távolodó jó irányt megmutatók 
által irányított sikeres együttfejlődésében, az egyik nagy fogyasztó szervezettől valóban 
eltávolodó közösség átkerül a lineáris életlehetőségű életáramlási holtponton, a két nagyobb 
életbuborék (határfelület) élőréteg közötti átlagos távolság szimmetria felületén, attól kezdve a 
korábbi távolodás, egy másik szintén nagyobb, szintén veszélyes szervezethez egyre közelebb 
kerüléssé fejlődik. Ilyenkor a korábbi együttáramlási jó irány rossz iránnyá fejlődik, és a 
megismert jó irányhoz túlságosan ragaszkodó, már rossz, rugalmatlan vezetők lecserélése, a 
tudatok, és a tehetetlenül áramló részecskék áramlási irányrendezettségének az átformálása 
szükséges. A már rossz felé áramló élet, annak érdekében, hogy elkerülje a hozzá képest túl 
gyorsan és túl nagy feszültségen, fejlettségben, túl magas ritmusban változó, nagyobb 
élettömeget közös változásban tartó nagyobb fogyasztót, vagy fejlődési irányt kell 
változtatnia, ehhez szaporodnia kell, vagy összetűzésbe kell kerülnie valakivel, amely hozzámérhető 
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fejlettségű és lélekszámú szervezetről elrugaszkodhat, kikerülő pályára állhat. Ilyen 
hozzámérhető külső társ hiányába, saját szervezetén belül kell differenciálódni, meg kell 
osztani az addig együttváltozó részecske közösséget, hogy a kétfelé egymásról elrugaszkodók 
kikerülhessék a náluk-lassabban reagáló, nehezebben irányt változtató, hozzájuk képest 
ragadozó szervezetet. Ez a taktika évmilliárdok óta bevált, az élet ezzel sokszor sikeresen 
elkerülte a nem vágyott végzetet, és némi visszafejlődés árán megtarthatta a relatív 
szabadságát, a saját evolúciós útján a nagyobb bonyolultság felé továbbfejlődés lehetőségét. 
Bár a lineáris, és a többség által kiszámítható életváltozás, a külső gerjesztésű események 
idején felgyorsul, és sokak által a tudatukban és a megértésben is követhetetlenné válik, de ez 
az ára a megszokott közösségben maradásnak. A kisebb egységekre szétválók általában 
visszafejlődnek, egy korábbi és kezdetlegesebb állapotba jutnak, de a fejlődés korántsem olyan 
tömegszám lineáris, mint azt a Mengyelejev táblázatból a tömegszám állapoteredőjének az 
eredő tulajdonságokként megismerhettük. Ennél helyesebb Moetrius által megrajzolt a mezők 
fejlődés történetét szemléltető eseményrend alapú, a tömegszám változást követő fejlődési 
rend egy változatának a bemutatása, amelyről azonban már a saját egymástól eltérő sorsainkon 
ismerjük, hogy ez a fejlődési rend szervezetenként is eltérő. Bár a tömegméretek arányában itt 
és minden tömegszintnél kialakul egy statisztikai eredő rend, ez azonban csak a többség 
fejlődési rendje, amelyhez képest ettől eltérő élet és tudatfejlődési változatok száma is 
megbecsülhetetlen. 
 
Amikor azonban az életállapotot és a fejlődést sokáig sikeresen megőrző szervezetek a 
legnagyobb isteni szervezetekké válnak, ettől kezdve nem egymással, hanem a bennük változó 
sokféleség sikeres szimmetriában-tartásában válnak érdekeltté. A nagyoknak a hit szerint 
jellemzően egymásra kell figyelni, de miközben el vannak foglalva és a konkurenciára 
figyelnek, eközben sokszor a fű alatt felnőnek addig nem jegyzett kisebb ragadozók, akik részt 
kérnek az isteni jussból és kormányzásból. 
Amikor egy szervezet eléri a legnagyobb lehetséges állapotot, és istennévé, és elosztó 
rendezőjévé válik a benne változó kisebb alszervezeteknek, hozzámérhető nagyobb egység 
hiányában a benne változó kicsik egyensúlyára és szimmetriájára, megfelelő életáramlására 
kell figyelnie. A külső küzdelem helyét átveszi a belsőre figyelés, a jó elosztásra és az 
aránytartásra nevelés. Ha egy istenné váló gigantikus szervezettség nem figyel a benne változó 
mindenség eredő állapotára, akkor könnyen helyi életszerveződési zavarok, gyulladások, vagy 
helyi megfázások. Túlhűlések, elégtelen impulzus, túl nagy rend alakulhat ki benne. Azt már 
mi is tudjuk, hogy a túl nagy rendben elégtelen az impulzusok száma, akkor lefagy az élet, és 
megdermed a változás, elmarad a fejlődés. 
 
A természetben kialakult élőrendszerben, majdnem minden szervezet egyszerre táplálék és 
utánpótlás egy nála-valamiben, de leginkább a fogyasztásban fejlettebb, nagyobb tömegszámú 
szervezet viszonyában, és egyben fogyasztó, ragadozó egy nála kisebb, kevésbé fejlett 
szervezet hozzá képest alárendelt viszonyában. Egyszerre vagyunk fogyasztók és 
fogyasztottak, energiát és hatásokat feladók, egymásnak szolgáltatók. A kivételt csak azok az 
angyali hírvivő szervezetek jelentik, amelyek valamelyik nagyfogyasztóban a lehető legkisebb szintre 
lebontódva, elporladva, a náluk alacsonyabb szint hiánya miatt nem fogyasztanak, csak más, 
egyenrangú hatásokat, információkat vesznek fel, szállítanak, továbbítanak a megbízó akarata szerint. 
Ezek a legkisebbként ismert elporlott, szinte anyagtalan tiszta lélek részecskék, a tápláléklánc alapját 
képezve az információszállítás közben, a náluk nagyobb energiaszintű, nagyobb bonyolultságú 
szervezeteknek a mennyei mannát, az isteni táplálékot jelentik.   
 
Minden szervezet, szinte mindenható Isten a benne fejlődőknek, a tőle függőknek, az 
általa egyensúlyban tartottaknak, és egyben maga a gonosz, ördögi az általa 
kizsákmányoltaknak, az általa megosztott, felbontott, hatástalanná tett, vagy és az 
időben visszafejlesztetteknek. A Jannus arcú Isten valójában minden szervezetre igaz, mert 
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amely szervezet változik, az kibocsátó, és amelyik kibocsátó, az nemcsak környezetet 
szennyező, hanem fogyasztania is szükséges, ahhoz, hogy életben és egyensúlyban maradjon. 
A szervezeteknek pótolniuk kell a veszteségeiket, ehhez pedig fogyasztani kell, és az elveszett, 
elporladt részecskék helyére frisseket, újakat, lendületesebbeket kell állítani, és amely 
szervezetek elporladnak, elfáradnak az élet harcában, azokat pihenő, regeneráló környezetbe 
kell juttatni. A legidősebb, tapasztalt, elporladt, lendületet vesztett neuronokat, mint a 
szervezetek átlagos, szinte máskor észlelhetetlen szürke állományát, a szervezetek eltartó 
képességét meg nem haladóan mégis becsben tartják, mert az élet váratlan helyzeteiben ezek 
jelenthetik a túlélés kulcsát a tudatukban rejlő információkkal. Ha azonban egy szervezet, 
nagyon sok idős, és elporladt neuront tart kiemelt, erősen támogatott pozícióban, akkor a 
szervezet túl sok energiát használ fel a múlt emlékeinek a megtartására, ez esetben a véges 
felhasználható energiakészletből értelemszerűen csökken a jelenre és a jövőre fordítható 
energia aránya. Tehát a fejlődés egyik kulcsa, hogy ne legyen túl sok az idős eltartott, és a 
másik pedig az, hogy ne legyen túl sok a jelenben a túl fiatal és még eltartott. Ha az átlagosak, 
a jelenben élők teherviselő képességét, akár a túl sok múltat képviselő, akár a túl sok jövőre 
való, akár együtt túl nagyon megterhelik, akkor a jelen látja kárát. A három életkomponensből 
fejlődő jelen tehát csak akkor jó, ha a mindenkori teherviselő, eltartó réteg terhe nem válik túl 
naggyá, és a fiatalok és az idősebb eltartottak egymáshoz viszonyított aránya is kellően 
kiegyenlített, egymással szimmetriában marad. 
A hármas egymásra figyelő arány megtartása esetén, minden réteg időben későbben, de 
átélheti valamennyi fejlett állapotot, valamennyi fejlett eszközt megszerezheti, de csak sorban 
és egymás után, hogy a legfejlettebbek az időspirál belsejéből folyamatosan továbbadhassák, 
az ott kifejlődött jó hatásokat. Az egyik legrosszabb erény hiba, a türelem és a megértés 
hibája, mert a türelmetlenség, a túl gyors fejlődés vágya egyszerre változik minden kaotikus, 
de szervezetlen, és energia pazarló életfolyamatot alakít ki. Az élet hatásfoka csak akkor közel 
100%-os, ha az életspirálba bejutó főhatások megfelelően körbeadódnak, az időben későbben 
az azonos fejlődési szintet elérők, csak javítanak a megkapott, még mindig jó 
életszerkezeteken, és több továbbadódás után a javítások olyan újszerű megjelenést, eredő 
bonyolultságot kölcsönöznek a folyton változtatott, átalakított dolgoknak, hogy az a 
legfejlettebbekhez visszakerülve hasznos más, új élettermékként kerül feladásra. Ezzel teljessé 
válhat az életanyag körforgása, és nem válnak ellenségessé azok az élettermékek, átalakított 
hatások, amelyek a termelőktől, vagy a fogyasztóktól csak egy kicsit eltérők, de nem 
ellenhatásúak. Ezért olyan fontos, hogy az egymásnak ellenhatást, antiszervezeteket 
elválasszák egymástól, ezért kell, és alakul ki egy melegfúziós lélekközpont a hidegfúziós 
szervezetek között. A melegpontot, azt a tisztítótüzet, amely eltakarja egymás elől az egymás 
elleni hatású szervezeteket, mindig azok hozzák létre, akik nem tartják meg az életáramlás 
szabályait, akik nem tartják meg az isteni közös térben kialakult természet szabályait, az isteni 
élőrendszer szabályait. Ha az egymásnak áramlás gátolt, és az egymásnak megfelelő irányban, 
a gyorsabban fejlődő jövőbenibb állapotban változó, az ilyen állapotú szervezett terekben 
keletkezett és továbbadott hatásokat megfelelő irányban, minden szervezet a múlt felé, az 
ilyen hatásokra igényt tartók felé továbbítja, akkor az élőrendszerben kialakuló idő rendje 
egyirányúvá, életspirálon körforgássá alakul. A legfejlettebb modellező térrészekbe beáramló, 
onnan ki és szétáramló, és a környezetben szétterülő élettermékek, jó és rosszabb hatások 
folyamatosan változva, átalakulva, a környezetből, már mint jó és újra fogyasztható, eladható, 
vagy cserére alkalmas hatások jönnek vissza. Ehhez pedig az információ és a jó hatások 
egyirányú áramoltatására van szükség, ezért van az, hogy az életfolyamat többségében az idő, 
az egymást követő eseménynek természetes fejlődési rendje egyirányú. 
Ha túl gyors a fejlődés, ez is rossz, mert az élenjárók, megfelelő együttfejlődés hiánya esetén 
utolérhetik a tőlük lemaradtakat, és ez is túl nagy csomósodást, az elmaradás, a szegénység, a 
múlt felzárkóztatása sok energiát vesz el a jelentől. A túl gyors fejlődés azonban csak azon az 
áron lehetséges, hogy eközben növekszik a leszakadók, a visszafejlődők, a lemaradók száma, 
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és aránya, ez pedig elrontja az élet kiszámíthatóságát, a megmaradásáért küzdő réteg 
tönkreteszi a környezetet, ha csak ezen az áron tud megélni. Az élet idő, a fejlődés akkor a 
legkiszámíthatóbb, lineáris, ha az élőrendszer megfelelő életspirálban egymásnak továbbadva 
az általa termelt hatásokat, sikeresen együttfejlődik. 
Nem jó, ha az életspirál menetei összekeverednek, és az sem, ha a fejlődésben a 180 fokkal 
eltoltak utolérik és rövidre zárják a fejlődési rendszert. Az élőrétegben keresztül, kasul, 
radiálisan átutazás rövidzárlatokat hoz létre az élőrendszerben, túl sok fejlett hatás kerül át a 
fejletlen, erre még nem megfelelően felkészült élőrétegekbe, szervezetekbe, ez padig csak 
zavart okoz. A nem kellően fejlettek, az információval elégtelenül ellátottak nem arra 
használják a kapott, vagy drágán vett, túl fejlett szerkezeteket, amire azok valók. Azonban 
nehéz meghúzni azon határokat, amelyekben a helyi ellátás miatt a lokális termelés fontosabb, 
mint az életspirálba szervezett időirány. Ha a lokális előállítású új dolgok központi 
szervezettségbe, és újraelosztásba kerülnek, bárhol keletkezzék az újdonság, ez bekerül az 
életáramlás rendjébe, és ha bármelyik oldalcsatornán beáramlik a szervezettségbe egy jó addig 
nem ismert új hatás, csak arra kell figyelni, hogy az időspirálnak megfelelő ki és szétáramlási 
rend, az új és fiatal élettermék fejlődési lehetősége a múlt felé megmaradjon. 
 
Az életváltozás szimmetriájának a tartósabb megbomlása azon következményt alakítja ki, 
hogy az egyenletes térbeli elosztás valahol megbomlik, és egy az életnek jobb térrészben 
koncentrálódik, és csomósodni kezd az élet. Az anyag, a test, az átlagosnál nagyobb 
részecskesűrűség csak ott alakulhat ki, amely térhelyszínen, valamely fontos ok, pl. a nagyobb 
védettség, a sikeresebb ellátás, változatosabb élet és az átlagosnál jobb körülmények miatt, 
több részecske gyűlik össze, és azok képessé válnak e védett térrészben egymásnak olyan 
hatásokat továbbadni, amelyeket más, velük érdekszervezetbe, szimbiózisba szerveződő 
szervezetek, a saját hasznukra megfelelően értékelnek. A befogadók átalakítják a kapott 
hatásokat, és azokat átalakítva, feldolgozva adják tovább, ami által az egy harmadik, szintén az 
érdekszövetségbe kapcsolódó szervezetnek válik fontos feladat, alapanyaggá, hatássá. Ha az 
életlánc, az általa a környezetnek továbbadott élettermékeket, hulladékokat és egyéb 
kibocsátott hatásokat, sikeresen olyan N tagú szimbiota érdekszövetségbe tudja szervezni, 
akkor e zárt, vagy majdnem zárt rendszert alkotó szervezet, a közösen védett térben, 
életszerűen változó szervezeti közösséget alakíthat ki. Az ideális, az Isteni közösségnek tetsző 
megoldás, az olyan szervezetek, amelyek a lehető legkevesebb olyan hatást továbbítanak a 
környezetbe, amelyek ott káros és feldolgozatlanul maradva az élet körfolyamatait a segítése 
helyett zavarják. Ha sikeresen körbeadó rendszer fejlődik ki, akkor az sem baj, ha a szervezet 
komplexitása nem teljes, ha a kibocsátott élettermékére van vevő, igénylő, feldolgozó, azt 
átalakító szervezet a közelben. Ez esetben a viszonylag zárt rendszerben végighaladó és 
átalakuló hatások, valahol a folyamat végén olyan a környezetnek hasznos, az ott lévők által 
feldolgozható, átalakítható, vagy közvetlenül fogyasztható formában kerülnek ki a 
környezetbe, amelyből az átalakítás után más fogyasztókhoz kerülhet. 
 
Az Isten egyik álma egy olyan ideális komplex szervezettség, amelyben a hatásokat feladók a 
rendszer más tagja által fogadott, és továbbalakított élettermékek, mindenkinek hasznos 
elfoglaltságot, életélményekkel múló időt, és élvezhető életfolyamatot keltenek. Egy N-tagú 
rendszerben a körfolyamatok teljessé válhatnak, és kialakulhat a szervezetek és a környezetük 
olyan megfelelő együttműködő képes, egymásra utalt állapota, hogy az egymástól átvett, 
átalakított, majd továbbadott hatásokat, mindig lesz, aki örömmel fogadja, és a belőle 
kibocsátott melléktermékeket is megbecsüli, sikeresen átalakítja valaki. Az ilyen rendszerben 
az a végtermék káros, vagy csak haszontalan, amelyet nem fogyaszt senki, amely nem kell 
senkinek, amely elveszti az értékét és a közmegbecsülését. Ha egy élettermékből több 
keletkezik, mint amennyi az igény, akkor vagy csökkenteni kell a kibocsátását, vagy és meg 
kell változtatni, mások számára kelendővé kell tenni, találni kell hozzá fogyasztót, átalakítót, 
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tovább-feldolgozót, hogy az isteni közösség körfolyamatába illeszkedhessen, különben az élet 
peremére, szemétdombjára kerül. Ami a melegfúziós szervezetek szimmetriasíkján, mint 
felesleges anyag, vagy mint élettermék kiszóródik, az a környezetben kelendővé válik, és 
egyre több feldolgozó, hatás átalakító szakosodik a könnyen és ingyen kapott mennyei 
anyagra. Ha a melegfúziós szervezetek által kibocsátott élettermék nem kell senkinek, ha a 
környezet fékezi ennek a terjedését, a kibocsátott részecskék utolérik a már a környezeti 
közegben lefékeződőket, egymást. Az egyre több és kellő azonosságú, azonos forrásból 
származó részecskék egyre nagyobb részecske tömegbe épülnek, együttáramlanak a téridőben. 
Az ilyen szervezetek között az utoléréskor, impulzusok, kölcsönhatások, változások 
keletkeznek, és az életanyag érezni kezd, a minőségében és az állapotában is változik és 
átalakul. Az átalakulások során előbb-utóbb olyan állapotba kerül, amikor a környezet 
valamely, nála élőbb, fejlettebb tagjának megtetszik, továbbalakításra, vagy elfogyasztásra 
kerül. Minél több lélek részecske talál az így kibocsátott, a téridőben életspirálon sodródó 
életanyag mellett, vagy benne menedéket, védelmet, táplálékot, és benne örömöt keltő 
feldolgozható, átalakítható hatást, a menedéket adó térrész annál jobban változva életre kel. Az 
átalakulások, az átalakítások később már célzatossá és tudatossá válnak, és egyre többen 
csatlakoznak a mind nagyobbá váló körfolyamatokat kialakító, átalakító szervezett 
rendszerhez. 
 
Az élet első felében a szervezetet alapító lélek az irányító, a második felében az általa 
létrehozott utód, az életre hozott, nagyobb közös tömegbe centralizált test. Aki sok anyagot 
hoz létre, koncentrál, annak e sok anyagra kell gondot viselnie. Ha idővel megöregszik, és 
nagyobbá válik az általa létrehozott tömeg igénye, mint a közben csökkenő képessége, azaz a 
vállalkozása, a családja a szervezete a fejére nő, akkor a már együtt hatékonyabb, vagy csak 
anyagiakban, tömegben erősebb szervezet egy idő után szükségszerűen átveszi az irányítást, és 
az alapító életben elkövetett hibái visszahullnak. 
 

Az élet első felében a korábbi változások együttműködő közösségeiből kirekesztődött 
szervezetek az együttműködés előnyös állapotának a visszaszerzéséért, a közösségekben 
összeépülést és az együttműködések növelését akarják. Az egyre nagyobb közös tömegbe 
szerveződő együttműködés azonban egyre nagyobb, egyre gondosabb, egyre előrébblátóbb, 
egyre jobban és többfelé egyenletesen elosztó lelket kíván, azaz a léleknek fontos hogy jól 
szervezett életpiramisba épült vezetőséget fejlesszen ki. Ha több élőréteg, többféle eltérő 
energiaszintű szervezettség, azonos térrészben kerül közel egyidejűleg változó szimmetriába, 
akkor az egymásnak adott hatások körbeadásával komplexitás fejlődhet ki, amelyben a 
változás viszonylag zárt rendszeren belül maradva körbeadódik.  A materialista típusú élet 
alapvető hibája, hogy a fogyasztás és a termelés, a változás rendszerét nem jól értette meg. Ha 
az elfogyasztást, a bekebelezést, az elvesző energia utánpótlásának tekintjük, amelyben a rossz 
helyre került, már egymással nem megfelelően együttműködő képes részecske szervezeteket 
azért bontják fel, hogy felszabadítsák az adott környezetben hasznos részecskéket, és 
továbbirányítsák, az ott értelmesen, vagy gazdaságosan foglalkoztatni nem lehetőket. A rossz 
helyen rosszkor ott lévő, az adott beépült élethelyzetben haszontalan, negatív eredményűeket, 
mindenkinek érdeke továbbsegíteni, hogy a saját képességének megfelelőbb, neki is 
sikeresebb élethelyzetre, állásra találjon. Az anyagcsere, a hatáscsere ezen aspektusból is 
értelmes változórendszert ad ki. Minél tovább van egy nem oda való részecske, szervezet a 
nem neki való helyen, annál inkább zavarja a környezet megfelelő működését, és a saját 
érvényesülési lehetőségét. Ha valamely szervezetet, - mert túl mélyen van bent egy másik 
szervezetben- könnyebb előre buktatni, akkor ezt kell megtenni, és ha ismét nem neki való 
helyre kerül, az élet sodra hamar továbblendíti. 
Moetrius észlelése, a túl magas Napállásra. Szeptember végén a vízszinteshez és a Zenithez képest a 
napállásnak Magyarországon  ?  fokban kellene lenni, de jelenleg a Nap nagyon magasan halad át a 
delelőn. 
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A világjárványok és a globalizáció: 
 
A szerző sokat tanulmányozta a tér természetét, és az is érdekelte, hogy a határfelületeket 
alkotó réteghatárok felszakadásakor, a globalizációkor mi történik. 
 
Amikor a fejlődés a fiatalabb élőrétegekben felgyorsul, (vagy amikor a már idősebb, 
élőrétegekben elakad a fejlődés), és a tér tágítása, fenntartása helyett, a környezet kezd el terez 
nyerni, akkor a fiatalabb élőrétegek, életbuborékok nyomása, rendszerint nagyobbá válik, mint 
az idősebbekké, a teret kialakítóké, fenntartóké. Ha egy, a hangnál gyorsabban repülő, a 
hanghullámok előre haladásánál gyorsabb repülőgép átlépi az általa keltett hanghullám front 
felületét, a nem elég gyorsan táguló, ki és szétterjedő hanghullámfront, mint a hanghatást 
közvetítő, szállító részecskék felhőjének a kiáramló raját, a hanghatár (felület) átlépésekor 
hangrobbanás keletkezik. Ez lényegében egy fejlődési gyorsaság, amely ez esetben kisebb 
volt, azaz a köztes környezetben jobban lefékeződött, mint a folyamatosabban gyorsuló 
repülőgép, amely mint rezgést keltő, hanghordozó, az általa későbben kibocsátott, fiatalabb 
hangrészecskékkel, lényegében megtámogatta a korábban kiáramló részecskefelhőt. A már 
megfáradt, elöregedett, a hangrezgéseket továbbító részecskék, a saját frekvenciájukon az őket 
utolérő fiatalabb, gyorsabb részecskéktől lényegében lendület utánpótlást, azaz energiát 
kaptak, és a kialakuló rezonanciában, impulzusok egyidejű keletkezése közben, sokkal kisebb, 
de ezzel gyorsabb, és áthatoló képesebb részecskékre bomlottak. A hangrobbanáskor a 
visszaverődő hanghullámok már messzebb terjednek, és ez nemcsak a térben oldalsó és 
visszafelé áramlására vonatkozik, hanem előre, a jövő felé is kitágították a saját terjedési 
határaikat. A hanghullámok kisebbre bomlott részecskéinek nemcsak az áthatoló képessége 
nőtt meg, hanem az álltaluk befolyásolt tér, élőréteg, változó réteg kiterjedése is nagyobbá 
vált. Tehát amikor egy részecskefelhő kiterjedési sebessége a folytonos utánpótlás 
megnövekedése, vagy és felgyorsulása, energia támogatás miatt a lendületében 
háttértámogatást kap, akkor az adott részecskék nem az addig megszokott térkiterjedésben 
kerülnek a környezet részecskéivel lendületszimmetriába, torlódásba és állóhullámba, hanem a 
hatótávolság, a kiterjedés megnő. Ez lényegében azzal a következménnyel jár, hogy az 
állóhullámokat képező állócsomók, amelyek a változó térrészek körül határfelületeket, 
élőréteg héjakat képeznek, a lendület utánpótlás miatt, átszakítják az elődeik által kitágított, 
szimmetriába került térrész határfelületeit, az életbuborék korábbi héjfelületét. A mai 
szóhasználatban ezt az eseményt globalizációként ismerjük. 
 
A globalizáció, az életterünk, élőrétegünk határfelületének a kiterjedés növekedése, azaz a 
tágulása azonban periodikus, amely nemcsak a mi időnkre jellemző. E felület és térméret 
növekedés, az élőrétegünk kiterjedése, a kezdetek kezdetétől periodikusan változó, de az 
eredőjében növekedő. Tudomásul kell venni, hogy a Föld tömege és ezzel a gravitációs 
eredője nem teljesen folyamatosan, de az eredőjében egyre nő. A növekedés egyik forrása, a 
környezetből beépülő mikrorészecskék, amelyek impulzusai, az emberi tevékenységtől 
függetlenül is növelik a bolygónk hőmérséklettét, ezzel csökkentik és rontják e térrészen 
áthatolni igyekvő részecskék lehetőségét, az átláthatóságot, a változás növekedésével pedig a 
kiszámíthatóságot. Ha a bolygónk terében és eredőjében jobb az élet lehetősége és minősége, 
mint a globálisabb környezetben, akkor a betelepülők száma folyamatosan nő, és a megtapadó 
részecske tömeg(szám) is emelkedik. Ha nő a terünkben változó tömeg, akkor ezzel nemcsak a 
változás sűrűség eredője nő, hanem az impulzusokban visszaverődő és kiáramló részecskék 
száma és fiatalsága is növekszik, amely növeli a térrész változássűrűségét és kifelé terjedő 
áthatoló képességét. Ehhez hozzájárul az emberi civilizációs tevékenység változást gyorsító 
hatása, amely a rétegben ható gerjesztés növekedés mellett két radiális irányú 
változássűrűséget is gerjeszt.  
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A radiális irányú gerjesztés az egyik irányban befelé, a Föld tömegközpontja, a belső rétegei 
felé hat, amelynek ez miatt is nő a hőmérséklete, a változás sűrűsége, az életnyomása. Ha nő a 
léleklángban megfiatalodó részecskék időbeli aránya, és az elporladók egyre kisebb 
részecskékre bomlanak, akkor egy eddig nem kölcsönható, a terünkön és a rétegidőnkön eddig 
változtatás nélkül áthaladó részecskékkel kölcsönható képesebbé vált az életterünk. Ha a 
biodiverzitás újabb lehetőségével növekszik az életterünk, a térrészre jutó változás sűrűség 
tovább növekszik, és a melegfúzióssá fejlődő terünk több frekvencián kap energiatámogatást. 
Az eddig a külsőbb élőrétegeken kölcsönhatás nélkül áthaladó, nagy áthatolóképességű 
részecskék, rendszerint vagy háborítatlanul átutaztak a téridőnkön, vagy csak a belsőbb 
rétegekben kerültek kölcsönhatásba. Mivel azonban a külsőbb rétegek, közte a bioszféra 
kölcsönhatási fogékonysága és biodiverzitása is növekedni kezdett, ezért e gyors eddig átutazó 
részecskék már a külsőbb rétegekben elakadnak, impulzusba kerülnek, amely tovább növeli a 
külsőbb rétegek változás sűrűségét, hőmérsékletét és ezzel az életnyomását is. 
 
 
Az élőrétegünk és az életterünk, a környezetünk életnyomását növeli az a tény, hogy a Tejút 
Galaxis méretű terünkön és az időnkben átutazik a Nyilas galaxis népes csillagserege és 
kísérőik, amely miatt nemcsak pertubál, és megbolydul a tér, hanem sokkal több örvényes 
áramlás, nyomásváltozás és szimmetriasértés alakul ki. Az átutazó deli, fiatal és férfias, 
katonás hím csillagok, mint csillagvitézek sok izgalmat okoznak csillagszinten az átvonulást 
szemlélő, érzékelő melegfúziós szervezeteknek, mert e szervezeteknek mindig úgy kell 
helyezkedni, hogy az egymással ellentétes hatású csillagpontok szimmetriaterét foglalják el.  
 
Az is lehet, hogy a lélekláng, a tisztítótűz csak következmény, annak a következménye, hogy a 
nagyobb változássűrűségű csillagokból mindenfelé, de leginkább a térítőik közötti szimmetriasíkok 
sávjában, radiális irányban kiszóródó gyors, nagyobb áthatolóképességű, túl egyenesen haladó 
hidegfúziós részecskék a szervezetek közötti tér és tömegfelezőn természetes ellenirányú, 
ellenhatásúak, az áramlási rendezettségben antiszervezetek egymásnak. Az egymás közelében elhaladó 
csillagszervezetek között, a legrövidebb összekötő egyenesen, - amely akár tiltott iránynak is tekinthető 
- szükségszerűen kialakul egy melegfúziós lélekláng, egy tisztítótűz, amelyen egymásnak ütköző a 
belátható távolsághoz és a kettős közeledő sebességhez képest túl gyorsan és irányváltozás nélkül hajtó 
magabiztos részecskék folyamatosan porlódnak. 
 
A hormonokkal telített galaxisunkban az időegységre jutó változás és a nemi izgalmak 
túlgerjesztett következményeként, valószínűen több idősebb csillag, esetleg néhány kísérő 
bolygó is az áthaladó vendégek szexuális túlfűtöttségének az áldozatául esik, és az elmúlást, a 
rendezettség jelentős megváltozását, a szervezet lebomlási folyamatát érző, az elhalóban 
változó szervezet részecskék, már nagy tömegben áramlanak szét a térségünkben. A 
tejútrendszerben eljött az ívás ideje, a méhek nyelvén részecske rajzás van. 
 
Minél nagyobb a melegfúzióssá váló belső rétegek változás sűrűsége, hőtermelése, annál 
nagyobb a belső rétegek életnyomása, a tér melegfúziós irányba fejlődése. Ez a belső 
életbuborékok határfelületeit egyre jobban kifelé tágító, visszaható nyomás, előbb, utóbb 
megéretté teszi az élőrétegünket, vagy és a bolygónkat, amely mint életgyümölcs, mint 
szervezet nemsokára teljesen éretté válik valamely új fejlettebb állapot elérésére.  
Ha egy paradicsomnál, vagy egy másik életgyümölcsnél nő meg a belső nyomás annyira, hogy 
az élettermék véges rugalmasságú, a belső résszel nem kellően együttfejlődő külső 
határfelülete nem tudja a tágulást, a melegfúziós széthúzó, feszítő erőt követni, akkor a 
paradicsom, vagy és az életgyümölcs héja a túlnyomástól felreped és a gyümölcsben addig 
elszigetelt, árnyékolt, védett élettér, a környezeti térrel összevegyül, a lebomló határú 
életgyümölcs globalizálódik.  
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Amikor a már túl nagy belső életnyomástól felszakad egy életgyümölcs héja, lényegében 
ugyanaz történik, mint amikor egy repülőgép átlépi a hangsebességet. Ez az átlépés a 
hanghatásokat közvetítő részecskék áthatoló és tértágító képességére, az áramlási rendezettség 
és a kinetikai hatás fejlettségével elért, megtartott határok átlépését jelenti. Mivel a tér és a 
repülőgép környezetben lévő részecskék tömege nagyjából egyenlő, ezért a repülőgép által 
keltett rezonancia, mint hanghatás terjedési sebessége és kinetikai lendület kiterjedése is 
jellemző. A repülőgépről minden irányban, így a haladási irányban előre is lendülő, 
elrugaszkodó, visszaverődő részecskék azonban a haladási irányban (a repülőgéphez a 
hangforráshoz képest) sokkal lassabban haladhatnak, de ez a hang haladási sebesség a 
kirepülés után fékeződik és csökken. Bár vannak egymást segítő hatások, ezek lehetősége 
véges, ezért a légkörben lévő sokféle részecskével kölcsönhatásba kerülő hangot hordozó 
részecskék lendülete fékeződik. Ha a repülőgép, a haladásában ezzel ellenkező gyorsulás miatt idővel 
utoléri az előre haladásában lefékeződő, elfáradó hang részecskék, egymás támogatásával is segített 
haladású hullámfrontját, a hullámfront, a nagy azonosságú saját részecskék falán átlépés lényegében 
kilyukasztja, vagy megerősítve kitágítja a hangbuborékot. Ez időbeli anomáliának tekintendő.  
Amikor az időben korábban kibocsátott, de elfáradó, lelassuló idősebb hangrészecskéket utolérik az 
időben későbben kibocsátott fiatalabb és még az elődeik által ezen a frekvencián a teret már 
meghódító, ellenállás nélküli környezetben lendületesebben haladó hangrészecskék, a haladás egy 
pontján, a front utolérésekor megszűnik az előre elrugaszkodó részecskék védettsége, és ismeretlen, 
még az elődeik által a rendezettségében nem módosított térrészbe érnek. Egyrészt az elődeiket utolérő 
részecskék nagyobb életnyomást gyakorolnak az időben előttük kiáramlókra, a hozzájuk képest túl 
lassan fejlődőkre, másrészt az utoléréskor a nagy szerkezeti (genetikai) azonosság miatt, 
kikerülhetetlen impulzusok alakulnak ki a már megfáradt részecskéket utolérő fiatalabbak szinte 
egyidejű ütközésekor. A hangrobbanás, mint lökéshullám, az impulzusokban egyszerre szétporladó 
idős, már nagyobb tömegű, de kisebb lendületű részecskék kisebb és fiatalabb, sokkal gyorsabb 
részecskékre bomlása, amely a tömegében kisebbé váló részecskéknek lényegében megnöveli a 
lendületét, az áthatolóképességét. A relatív nagyságú részecskék ütközésekor a sebesség különbség, és 
a fiatalabb, ezért még koncentráltabb, nagyobb áthatolóképességű részecskék energiája részben 
szétporlasztja, részben tömöríti, tehát differenciálja az elfáradt öregebb részecskéket, a kisebbé válók 
nagyobb részét az impulzus robbanásként ható energiája gyorsabb szétáramlásra segíti. Az egyidőben 
keletkező sok impulzus összeadódó energiája lokális tértágulást vált ki, a szétterjedő hanghullámmal 
nemcsak nyomáshullám, hanem lényegében időhullám (a téridőben ki és szétterjedő változást vivő 
hullám) keletkezik. 
 

Ha a szervezetek hidegfúziós, húzó igénybevételre alkalmas külső határfelületei, a szegényebb 
és összetartó, az elszegényedés miatt túlságosan gyorsan összehúzódó, egymástól elidegenedő 
részecskék nem fejlődnek megfelelően együtt a belsőbb melegfúziós rétegekkel, akkor a belső 
nyomás a szervezett közösséget még összetartó külső húzóerőhöz képest egyre nagyobbá 
válik, és ez okozza a belsőbb rétegek életbuborékok határfelületének tekinthető külső héjainak 
a felszakadását, amit globalizációként ismerünk.  
A szervezettségben az együttfejlődés kötelezettsége és szimmetriája azt igényli, hogy 
amennyiben a környezetből az adott, gyorsabban fejlődő szervezetbe jutó energiák, hatások, 
energiát hordozó részecskék időbeli mennyisége növekszik, akkor az megnöveli a belső 
rétegek életnyomását, amelyek a nagyobb élettempó gyorsabb változás sűrűség miatt többet 
fogyasztanak, de osztóznak a kapott energiákban az őket védő környezettel. Tehát a belsőbe 
bejutó és központosított energiákból folyamatosan olyan ütemben és arányban kell vissza 
adni a külső környezetbe a szegényebbeknek, a hidegebb és energia, hőelvonó 
környezettel érintkező alszervezeteknek, részecskéknek, amelyeknél, ha az anyagcserében 
a külső energia és hőelvonó hatás, időegységre jutóan nagyobbá válik, mint a belülről kapott 
fizetés, dotálás, akkor a részecskék lehűlnek, szegényednek, elhidegülnek egymástól, csökken 
az összetartásuk, egy a rideggé válást elősegítő elidegenedést és széttördelést eredményező 
folyamat erősödik fel. Ha ez az összetartó erő és életrugalmasság csökken, akkor az egymástól 
elidegenedő, széthúzóvá váló részecskék közötti kapcsolattartás, és a szeretetnek, 
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vonzalomnak ismert gravitációs kötőerő is csökken, és ha ez az elidegenedési folyamat 
meghalad egy időbeli értéket, a központi energia utánpótlás időbeli értékét, akkor az 
összetartás folytonosságában szakadás és szervezeti rés keletkezhet.  Az élet rugalmassággal 
és szeretettel összetartott határfelületeinek, a folytonosságnak a megszakadásakor 
folytonossági és időrés keletkezik. Ilyen időréseket, folytonossági hiányokat láthatunk a nagyobb 
bolygók szimmetriasíkján, a Szaturnuszon, a Neptunuszon, és a Jupiter körül, és ilyen alakul ki minden 
hasonló szerkezetbe épülő atomi szerveződés, csillag, a Nap és a bolygók, és a galaxisok körül is. Ha 
egy határfelület, életspirál folytonossága megszakad, a keletkezett életrésnél a még egyben lévő 
határfelületen, a füzérpályán lévő részecskék a hibátlan résznél meglévő differenciálttá váló gravitációs 
erő miatt a folytonosság megmaradása, a még elégséges jó hatások iránya felé mozdulnak el, ami miatt 
a szakadás helyétől a füzérsugár két vége egyre jobban távolodni kezd egymástól, és a kezdeti kicsi rés 
egyre nagyobb szakadékká válik. Ha több helyen következik be a szakadás, a két végén a 
folytonosságát és a korábbi környezetével a kapcsolatát elvesztő felület, réteg (füzérsugár szakasz) rész 
lényegében gravitációsan, a nagyobb összetartó erő (az árnyékolás, a védettség irányába) 
begöngyölődik, és egy együttfejlődő részecskemező, közös szervezet fejlődik ki. A Szaturnusz 
réseinél, de a más nagybolygók réseinél, az összegöngyölődő szervezetekben előbb toroid gyűrű alakú 
kisbolygó, vagy hold kezdemények, megszülető, önállóvá váló utódok fejlődnek. Miként a Föld még 
egykarú spiráljában kiszóródott, az istenétől, az elődjétől elvált részecskefelhőből megszületett egykor 
a holdunk, hasonlóan az időrésekben, a folytonossági hiányokban, az elődszervezetektől leváló, 
önállóvá váló utódszervezetek fejlődnek. Csillagszinten, a Nap példáján látható, hogy az életspiráljából 
leszakadó részecskefelhők, a centrifugális erőtől, a saját, de később változó perdületben kisodródnak a 
szervezeti tér peremére, a külső határfelületére, ahol, - a Napnál Pl. az Ort övezet legkülső 
határfelületbe a környezeti más analóg szervezetek részecskéiként összekeverednek, vegyülnek 
egymással. A galaxisoknál a szimmetriasík külső pereménél a spirálkarokról leszakadó – már 
csillagméretű részecskefelhők – akár önálló új fiatal galaxisokká fejlődhetnek, de nagyobb az esély, 
hogy az együtt leszakadó, önállóvá váló fiatal csillagok begöngyölődése hozza létre a kezdetben még 
nem túl nagy csillagtáborba átszerveződő fiatal galaxisokat. 
 
Amikor a spirálkarok folytonosságairól leszakadó részecskefelhők a meglévő lendülettel és 
kerületi sebességgel lemaradnak a még az anyaszervezethez, az elődhöz fűződő társaiktól, és 
önálló együttfejlődő, egymással keveredő, vegyülő életútra térnek. Ez a fejlődés a Tao útja, 
amely haladhat a szülőtől kifelé, a kisebb változássűrűségű szabadabb, rendezettebb, kisebb 
impulzus sűrűségű térrész felé, és ekkor a részecskeszervezet összehúzódva egyre nagyobb 
sűrűségűvé, aszteroidává, majd ezek halmozódása esetén kisbolygóvá válhat, (ez az először a 
hidegfúziós irányba fejlődés) férfias állapotú kezdetet eredményez. A kifelé haladás azonban 
minden analóg szervezetnél, idővel egy másik hasonló, de nagyobb analóg szervezetbe befelé 
áramlássá válik, és ekkor elkezdődik a melegfúziós életidőszak, az életforduló, a nőiesebb ki 
és szétáramló szervezetté fejlődés.  
Az ellenkező forgásirányúvá váló szervezeteknél viszont a spirálkar begöngyölődik, a közösség egyre 
nagyobb közös tömegbe épül, és ezek előbb a túl nagy centralizáció, majd a melegfúziós irányba és a 
tágulás felé fejlődnek. Ilyen történik egy begöngyölődött szervezettel, ha a korábbi forgásirányát 
megfordító jelentős kinetikai esemény, találat éri, és akkor is ilyen történhet, ha tartósan nagyobb 
intersztelláris hátszél nyomása a spirálkarok kilengésre hajlamos végeit, mint a zászlót a korábbival 
ellenkező irányba fújja. Az ilyen megforduló áramlási rendű szervezeteknél mindig belső nyomás és 
hőtöbblet, és a környezeti szereplőknél fejlettebb térhódító elittöbblet fejlődik ki, amely invázióra 
felkészített részecskéket a melegfúziós szervezetek, tengelyirányban kilökött, nagyon magas 
áthatolóképességű Jet sugárként a tér inváziós törekvéseikre és hódításra fordítják. Az ilyen 
szervezetek külső látható felülete megfelelő energiával és változással ellátott, ezért a külső felületeken 
jó az összetartás a keveredés, a húzóerő utánpótlása, de a legbelső túlnépesedett centrális részeiken 
egyre rosszabb az energia és a hatás elosztás. 
 
Az élet folytonossági igénye megfelelő elosztást és együttfejlődési igényt támaszt az Isten 
szervezeteivel szemben. Amely szervezetek nem tudják megtartani a belső és a külső részek 
megfelelő együttfejlődését, azok egyre differenciáltabban vagy csak kívül, vagy csak a 
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belsejükben jobban, eltérően fejlődnek. Közben egészséges marad a külső vagy a belső kép, 
vagy a szépségük, vagy az emésztő rendszerűk bánja a külső, vagy a belső felé eltolódó 
szimmetria hiányát. Az ilyen szervezetek nem jól, és nem folyamatosan, hanem 
periodikusabban, szakaszosabban fejlődnek, amely fejlődési szakaszok között jelentős 
visszafejlődő és a téves fejlődési irányok utáni irányváltozásokkal cikk-cakkban fejlődők, hol 
túl melegfúzióssá, hol túl hidegfúzióssá válók. Csak azok a szervezetek érik el a 
mindenhatóságot, a megfelelő folyamatosságot, amelyek meg tudják tartani a megfelelő 
keveredés, a jó elosztás, az együttfejlődés, és az idő szimmetriáját. 
 
Ha egy emberi szervezetnek tekintett életgyümölcs külső védőrétegei nem megfelelően 
fejlődnek együtt az energiával és jobb hatásokkal sokkal jobban ellátott belső melegfúziós 
részekkel, akkor az emberi szervezet héjrétegei is felszakadhatnak, és a már leírtakhoz 
hasonló, analóg globalizáció, a korábbi életállapotból, szervezettségből lebomlás, és 
újrakeveredés fejlődhet ki. A túl nagy belső nyomás, agyvérzést, szélütést, stb., jellegzetes 
melegfúziós betegséget vált ki, amelyben a szervezet egészsége és egyensúlya, a szervezeti 
differenciált eredő szimmetriája megbomlik, és ez az együttváltozásban résztvevő közösség, a 
szervezet és az együttműködés elhalálozásához, a védett határok között addig szervezett 
minőség elkülönülésének a megszűnéséhez vezet. Tehát az élet nemcsak a születést, az 
anyaszervezetből a kiválást nem elég jól ismeri, hanem az elhalásként megismert lebomlást, a 
nagyobb közös tér részévé fejlődésről is sok téves ismeret tudatlanságában változik. Ez a 
folyamat csak a kialakult szervezettség, a határokon belül kifejlődött tudati rendezettség 
elhalása, a korábbi kapcsolatrendszerek lebomlása, de a felbomló közösség egészséges, és 
megfelelő szimmetriában változó részei nem esnek szükségszerűen áldozatául a változásnak, 
kellően életképes és folyamatszimmetriában maradó szervezetek megerősödhetnek, nagyobbá 
válhatnak. 
 
Ha egy életgyümölcs, egy határokon belül együttváltozó részecskék közös szervezetének a 
héja, határfelülete felreped, az addig együttváltozó, együtt szervezett tér, a határok lebomlását 
követően egyesül a környezetével, a tőle kijjebb lévő, kisebb azonosságú, a környezetében 
lévő más részecskékkel, amelyben nagyon sokféle, ellenhatású, más eredőjű szervezet is él és 
változik. A szervezettség összeomlása után, a kitágulást követő felfúvódás közben a zárt térből 
kiszabaduló, és a külső környezetből beáramló életszervezetek lebontják a korábbi térrészben 
kialakult szervezetet, a korábbi együttszervezettség állapotát. Bár a kellő szimmetriában 
változó részecskék ilyenkor nem halnak el, csak a már rosszul együttműködő nagyobb tömeget 
közös szervezettségben tartó, tarthatatlanná váló egységek bomlanak le egészen addig, és 
olyan kicsi részecskékre, amelyek már Morffy szabályai szerint megmaradó képesek és a 
környezetnek már hasznos részeivé válhatnak. Ha egy gyümölcs, vagy kisebb szervezet 
bomlik le, akkor a határfelület felszakadása, a globalizáció után, a számukra túl nagy 
feszültséget megelégelő hidegfúziós részecskék, - amíg a belső túl nagy életnyomás tart, - a 
felépülési rend fordított eredőjével, a külső felületre kerülő, szabaddá válók lebomlanak, 
elpárolognak. Ugyanez történik az elhaló emberi szervezettel is, amikor normál rendben 
(eltemetve a földalatti rétegekben) közel kilenc hónap kell a lebomló szervezettségnek, mire 
ott marad az átlagosnál nagyobb sűrűségbe épült ionos anyagmaradék, a csontváz. A 
szervezetben kialakult túlfejlett elemek, mint nehézfémek már feltárták, előkészítették az általuk 
is segítetten a folytonosságában megszakított, lebomlóvá tett szervezeteket. A környezetüknél 
fejlettebb, nagyobb sűrűségű részecskék a magasabb változássűrűségű, (nekik nagyobb 
idegensűrűségű) rétegekbe kerülnek. Mivel az összetartó erő, a szeretet megszakadásakor, a 
szervezettséget korábban összefogó, irányító lélek eltávozásakor a felületek lebomlásakor 
egyre újabb külső felületek lesznek szabadabbá, elpárolgásra, kiválásra alkalmasabbá, ezért a 
szervezetek (szabályosan) sokszor közel annyi idő alatt bomlanak le, mint amennyi idő alatt 
fordított rendben felépültek. Az eseményt a nem felrobbantva lebontott nagy épületek 
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bontásából megérthetjük. Vannak azonban események, információs hatások, amelyek 
felgyorsíthatják e folyamatokat, és amikor a rossz hír, a vég híre szétterjed, a szervezetben 
kaotikus pánik, nagyon gyors elpárolgás, eltávozás fejlődhet ki. A túl gyors lebomlás 
következtében a bekövetkező mozgalmasabb időben a lebomló és a felfúvódást eredményező 
hatások összeadódása miatt a kaotikusan lebomló szervezet rövid idő alatt, halmozottan 
nagyon felfúvódhat. Ha egyszerre akar mindenki, szervezetlenül és spontán eltávozni, a közös 
életet már nem támogató, segíteni sem tudó, elhalt szervezetből, a régebben együttszervezett 
térrészből, akkor a korábbi, még lineáris, kiszámítható élet és anyagcsere túlgyorsul, és a 
tömeges kiáramlás, szétáramlás közben, megjelennek a gazdátlanná váló javakra vadászó 
szerencselovagok, az élet hiénái. Az emberi szervezet, és az országnyi szervezettség lebomlása 
is hasonló, analóg folyamatként megy végbe. A korábban együttváltozó elődök addig 
összehordott, kitermelt, a közös térben felgyülemlett energiája a korábbi, többnyire az általuk 
hozott szabályokat be nem tartók martalékává válik, és kevesek elorozzák, elveszik a 
közösségek korábban megtermelt energiáit, az idősebbek nyugdíj tartalékait és az élet 
biztosítékát. A makroevolúciós időszakban a közösségek gazdátlanná váló, nem gondozott, 
nem megfelelően karban tartott, nem jól hasznosított energiát elherdálják, kisajátítják. 
Ráadásul, - mint jelenleg – amikor egy élőréteg globalizálódik, akkor, az élőrétegnek, például 
a bioszférának a régóta és nagyon megmerevedett, együttváltozó határfelületei felszakadnak, 
lebomlanak, és az életbuborék, mint életgyümölcs addig a külső környezetektől, élőrétegektől 
kellően elszigetelt élőrétegei egymásba keverednek. E rétegek keveredésében, a külsőbb 
rétegekben élő, még messzebbről származó, még idegenebb, kisebb azonosságúak is 
bekeverednek a közössé váló globálisabb élőrétegbe, és a közös térben megjelennek a 
hidegfúziós, máshol kifejlődött, másra, eddig nem ismert hatásokra szelektálódott új vírusok. 
Először csak a szelídebb változatok áramlanak be a beengedő térrész centrumáig, ahol 
azonban összeérve a szemből áramlókkal változnak, mutálódnak és sokszor sokkal 
türelmetlenebbé, agresszívabbá válnak. Az egyenlítő környékén kifejlődők már többnyire 
mutánsok, halmozódó tulajdonságokban az eredethez, a térben idegenebb genetikai 
variációhoz közelebbre, visszafejlődők. A beáramlók azonban nemcsak a helyiekkel, hanem a 
velük kellő azonosságúakkal is impulzusokba keverednek, eközben vegyülnek, 
kereszteződnek és szaporodnak, amely miatt az idegenekkel gyorsabban keveredők, nagyobb 
azonosságra fejlődők mellett, a helyiektől egyre másabbá, a saját azonosságukban megerősödő 
változatok is kifejlődnek. A kiterjedő határok lehetővé teszik a beáramlóknak, a belső és 
fejlettebb térrészbe kerülőknek, a nekik új térben egyre idegenebbé, másabbá válóknak is a 
szaporodást, a helyváltoztatást és a visszafejlődő, eredetibb, virulensebb, másabb szervezetek 
elterjedését. Az idegenek, amíg nincsenek kellő azonosságú, őket a még szabad térrész belseje 
felé áramlásban, a fogyasztásban és az agresszivitásban megfékezni képes ellenhatású 
antiszervezetek, főleg a külső rétegekben, amíg nem torlódnak, nem kerülnek 
ellenérdekeltségbe a saját fajukkal, minőségükkel, csak közös irányba befelé terelődnek, addig 
az összegződési lehetőségben halmozódnak és erősödnek a genetikai azonosságaik. A befelé 
haladó térfoglaló időszakban a még nem ellentétes érdek miatt egymás által is segített 
idegenek egyre nagyobb áthatolóképességre tesznek szert, ezért viszonylag rövid idő alatt 
beérnek az általuk is birtokba vett térrész centrumáig, ahol megkezdődik a kölcsönös 
megfékezésük. Míg a befelé haladó terjeszkedő időszakban a vírusok a nagyobb 
áthatolóképesség miatt csak gyorsabban fejlődnek, akadálytalanul eljutnak a meghódított 
szervezet (nekik legnagyobb idegenségű) belső térrészéig, addig, amikor elérik az egymás 
ellen ható torlódásában létrejövő szimmetriát, megkezdődik a térben az egymás térfelére 
átkerülők kereszteződése, a minőségváltozás melletti sokféleséggé szaporodása. Az azonosság 
felé fejlődő időszaknak ezzel lassan vége szakad, és a helybeliekkel is egyre nagyobb 
vegyülésben, kereszteződésben egyre újabb, a korábbi élettudat változatoktól eltérő egyedek 
fejlődnek ki. Kialakulnak a nagyon áthatolóképességű, és a nagyon virulens változatok, a 
helyiek genetikai rétegein belülre bújtatott, a másságba könnyebben, de kezdetben 
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észrevétlenül behatoló idegen változatok, akik vírusként már a helyi Orgon szervezetekben 
képesek szaporítani a saját genetikai információikat. Érdemes egy rövid gondolati kitérőt tenni 
az Élet alapjai, a genetikát ismertető könyv felé, amely remek ábrákkal kiegészítve mutatja be 
az idegen, kezdetben még sokféle genetikai anyag behatolását, a szervezet befűződését, a 
határfelülettel elkülönítését, majd azt a rendezettségnövelő folyamatot, amelyben az Orgon 
élettölcsérben megfelelőbbre, nagyobb azonosságúra átnevelt részecskéket már kibocsáthatják 
a közös térrészbe. Az élet kulcsa, a megmaradás kulcsa, az evolúciós fejlettség megtartásának 
a kulcsa e rendezettség növelő, átnevelő lehetőségben rejlik, ezért később sokkal 
részletesebben bemutatjuk, hogy a lefűződés közben mi történik.  11. ábra: A befűződés 
kifejlődése és következményei. 
 

 
Amikor az érzelmileg elszigetelt, lefűződött Orgon térben a helyi szabályokat, életmódot, a 
törvényeket és az elvárásokat, az együttéléshez szükséges ismereteket megszerző részecskék, 
és utódaik a tudatukban is kellő azonosságúvá válnak, az elkülönülés magától lebomlik, az 
idegenként kizártság csökken, és elfogadási, azonossági, felzárkózási folyamat fejlődik ki. 
 
A probléma akkor alakul ki, amikor a megfelelő keveredés, beengedés helyett, az idegenek túl 
nagy elszigeteltségbe kerülnek, mert ilyenkor nem csökken, hanem az egymással szaporodás 
miatt növekszik a másságuk, eltérővé, mind jobban az eredetnek megfelelővé válik az 
életmódjuk, a gondolkodásuk, a kultúrájuk. Ez azonban az idegenség és a másság, a különbség 
helyi növekedése miatt az eltérés feszültséget szít, és rontja az együttműködés és a 
beilleszkedés lehetőségeit. A kifejlődő egyre nagyobb azonosságú, a helyiekhez képest egyre 
nagyobb másságú idegenek életmódja a felzárkózás és alkalmazkodás helyett, egyre 
ellenségesebbé, amit találok elveszemmé fejlődik. Ha pedig a nagyobb környezet az Állami 
szervezet nem gondoskodik a beilleszkedésükről, a felzárkóztatásukról, az azonosságuk 
időben kellővé fejlesztéséről, akkor a környezetet gerjesztve, amit tudnak elvéve jelzik, hogy 
az átlagos, - velük még kellően kölcsönhatóképes rétegnek, amelyek viselik az eltartásuk 
terhét – hogy nem jó a velük kevésbé kölcsönhatóképes legfejlettebbek életszervezési 
megoldása. A nagyobb áthatolóképességű hidegfúziós férfias, kellően más, sármos, csábító 
szervezetek elhelyezik a szaporító anyagukat az őket befogadó, lecsúszottabb, igénytelenebb 
helyi Orgon részecskékbe, amelyekben virulens vírusokként elkezd szaporodni a másság. 
 

Amikor a heterogén, sokféle eltérő 
rendezettségű részecskék nagyobb 
lendülettel nekiáramlanak egy 
határfelületnek, ha át is szakítják, arrább 
újabb határfelületek épülnek ki. (Lásd a 
Schengeni határokat) A már egymással 
nagyobb azonosságú részecskék terébe 
öblöt, behatoló hurkot kialakító idegenek a 
másságuk miatt elszigeteltebb állapotba, és 
a minőségükkel nagyobb azonosságú 
gettószerű települési szerkezetbe  
kerülnek, amely körül lefűződik az Orgon 
buborékot létrehozó határfelület. Az 
idegenek elszigetelődnek a saját korábbi 
közösségeiktől, kisebb és külön fejlődő 
csoportokra bomlanak, de a tudati 
rendezettségük a 2/3-os lokális többséget 
megtartó, befogadó térben idővel átalakul. 
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12 és 13. ábra A befűződés következményei: 
A nagyobb térségek, élőrétegek globalizációjában a belső rétegekkel összeolvadó külső 
rétegekből igen nagyszámú elszegényedett, mássá vált, a saját hazájától és a genetikai 
azonosságától elszakadt vírusszerű részecske keveredik be a határait a térben kitoló 
szervezetekbe, a szervezett életterekbe, amelyektől a megszokott lineáris változás 
felgyorsulva, kiszámíthatatlanabbá fejlődik. Minden rétegfelszakadáskor, a nagyobb 
periodikus esős idők és a monszunok ezt jelzik, felbomló, elporlódó, vagy és elpárolgó 
aszteroidákból, Üsttökösökből részecskefelhővé váló, intersztelláris szélként beáramló 
idegenek keverednek a külső rétegekből a periodikusan globalizálódó rétegekhez. Időnként, 
nagyobb, globálisabb idegen életbuborékok határfelületének az átlépésekor sokkal nagyobb 
arányban keverednek be, mint azt a lokális életbuborék rendszer, szervezettsége feldolgozni és 
átnevelni képes, amikor az átnevelés erősebben kétoldalúvá és kölcsönsebbé, szimmetriába 
torlódóvá válik. Ha a beáramlók mennyisége és eredő hatása, nagyon szimmetriába kerül a 
helyiek eredő hatásaival, az életnek káros bizonytalanság, és lokális szimmetria alakul ki. 
Ha a közös térrészbe keveredők, vegyülők egyértelmű többségbe kerülnek, akkor megfordul a 
rendszer, és nem a kisebb eredő hatásúak nevelik át az idegeneket, hanem azok hatásai válnak 
meghatározóvá az általuk elfoglalt, benépesített, a minőségükkel még nem eléggé telített 
térrészben. Amikor az idegenek befogadása, bekeveredése, elfogyasztása a feldolgozó 
képességet meghaladóra sikerül, azaz túl nagy falatot fogyaszt egy szervezet, könnyen 
megfekszi a gyomrát, és fejlettebbek, nagyobb áthatolóképességű részecskék közösségeinek az 
elfogyasztása esetén, nem az elfogyasztó, hanem a szervezetekbe kerülő, egymással 
összefogó, nagyobb azonosságú vírusok fejlődnek. Ilyenkor jelennek meg az élet felszínein, 
pl. az Ebola, és hasonló a meleg égövben és a szimmetriasíkon az élet felszínére kerülő 
speciális járványok, majd egyre kijjebb terjedve a térítők felé haladnak az idegenekkel 
keveredő, de a szaporodás közben feleződő, a genetikai virulenciában többnyire nagyobb 
azonosságra jutó, virulens szervezetek. A másokkal való keveredés és vegyülés természetes 
következménye a genetikai felhígulás, a másokkal egyre nagyobb azonosságra fejlődés. 
Eközben azonban nemcsak a határokon belülre kerülő idegenek, hanem a helyiek is változnak, 
a keveredés mind a két eltérő genetikai állományt nagyobb és közös azonosságra hozza. 

Amikor a beérkező heterogén, sokféle 
eltérő, a másságot hordozó részecske kellő 
elszigeteltségben  nagyobb tudati 
azonosságúvá fejlődik, az idegensége több 
egymást követő osztódásban, szaporodásban 
megfeleződik, negyedelődik stb. akkor a 
kellő azonosságú tudati állapotúvá válás 
esetén a tér érzelmi elszigetelődés csökken, 
és az elszigetelt térből kiáramlani képes, 
nagyobb áthatolóképességű utódaik 
határfelületek, már kellő azonosságú, az 
életszabályokat megtartó szervezetekként 
szétáramolhatnak a közösen szervezet, már 
az együttműködőket befogadó térrészében. 
Az érzelmi szintű részecskék a befűződést 
szétbontják, és a már kellő azonosságúak a 
közös szervezet részeként az együttváltozás 
állapotába fejlődhetnek. Azonban hiába a 
kétharmados többség, miközben az idegenek 
nagyobb azonosságúvá válnak, a lokális tér 
is módosul, mássá válik a hatásaiktól. 
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Olyannak kell tekinteni egy köztes határfelület felszakadását, mint az Európai Unió korábban 
lokalizáltabb belső határainak a kiterjedését. Bár a tér szerkezete először nem sokat változik, de a 
köztes határok lebomlásával, az addig elkülönült határok között élők, egy határokkal, erőszakkal és 
tudati korlátokkal már el nem részekre zárt közös térrészbe kerülnek, ezért az eddig külön és másfelé 
fejlődő részek újabb kombinációs lehetőségeivel lehetőség adódik a sokfélébb új élettermék keverékek 
kialakulására. A határok lebomlása, és kijjebb meghúzott közös határok, - mint a Schengeni - 
kialakítása azonban a helyben maradva tovább élő, tovább változó szervezeteknek olyan, mint amikor a 
háborúban átvonultak felettük a frontok és a határok. Egyesek semmit sem vesznek észre, másokat 
balesetek érik, de a lényeg mégis azon van, hogy addig eltérő életszabályok és eltérő életprogram 
alapján másképpen szerveződők most közös térbe, és közös életprogram alapján közös tudati 
rendezettségbe kerülnek, és az egymás mellé kerülő idegenebbek nagyobb eséllyel hamarosan 
erősebben gerjeszteni fogják egymást. Ilyenkor a tér változássűrűségének a növekedésére és 
szervezetlenség esetén népvándorlásra, a lokális térrészek, szervezetek felfúvódására kell majd 
számítani. Az egyesült Európa külsőbb országaiként globalizálódó szervezeteiben, még külsőbb 
térrészekből betelepült idegenebbek, mások, szélsőségesebb kisebbségek is élnek, mint pl. Szerbia, 
Bosznia, Bulgária határvidékén Albánok, Macedónok, Türkmének, Mohamedán vagy és akár hindu 
közösségek stb.   A határok megszűnése, lebomlása lehetővé teszi a közös határok közé kerülők 
szabadabb költözködését, máshol munka keresését, és akár nagyobb távolságra, idegenebb vidékre, a 
helyieket ettől kezdve jobban befolyásoló, gerjesztő kisebbségként áttelepülést.  
 
Ugyanezt történik nagyobban a bioszférának a globalizációjakor, amelyen nemrégen átestünk, 
amely folyamat az életfejlődést felgyorsító makroevolúciónak tekinthető. Lépjünk tovább a 
globalizáció megértésében, hogy mindannyian megértsük végre, hogy a környezetünkben mi 
történik. 
 
 
 
 
A bioszféra és a belső rétegek globalizációja: 
 
Ha a korábbi szervezettség megértett elmúlása, összeomlása, az addig erősen védett és támogatottak 
között, a támogatások elapadása, az élet számukra veszélyeztetettebbé válása miatt, pánik és kaotikus 
állapot fejlődik ki, és a lebomlás túl szervezetlenné válik, akkor a terünk és az időnk rövid 
alatt a túl sok nem tervezhető (az állapotokat és a kiszámíthatóságot állandóan módosító impulzus miatt) 
nagyon felfúvódik. Ilyen történik egy nagy sokszintes épület, egy szervezett rendszer nem az 
összeépüléssel ellenkező fegyelmezett rendben, hanem túl hirtelen és szervezetlenül történő 
lebomlásakor. Ha az alulról felépített épületet nem a felépülésnek megfelelő ellenkező sorrendben, 
kellően szervezetten, a rendet meg és fenntartva bontják vissza, a lineáris, megérthető és a tudattal 
követhető sorrendű visszafejlődés helyett lerobbantott, vagy túl rosszul bontott épület pillanatok alatt 
összeomlik. Az összeomlás azonban a térbeli kiterjedés, por felverődését, az aura növekedését, és a 
környezetben lévő rétegek részecskéivel való gyorsabb összekeveredést, új átmeneti vékonyréteg 
fejlődést idéz elő. Ilyenkor túl nagy változássűrűség, és a változást követni, megérteni nem 
tudóknak megérthetetlen fejlődés, a közismertebb nevén káosz alakul ki. Ez a folytonosan 
változó kiszámíthatatlan állapot nagyon sokak gyors és közel egyszerre történő lebomlását 
váltja ki, amely tovább növeli a változás sűrűséget, az életnyomást, és az élőrétegünk 
globalizációja, az egy-két élőréteg lebomlása és elszigetelten továbbfejlődése helyett, lehet, 
hogy egyre több réteg felé kiterjedve, halmozódva tovább folyik. Ha azonban az időben és a 
térben is halmozódó nemlineáris kiterjedésnek nem vetnek véget még kellően egészséges külső (vagy 
belső rétegek), akkor a halmozódás egyre nagyobb teret ölt, (részecskét érint) és a nemlineáris lokális 
probléma egyre nagyobb téridőre kiterjedő világégéssé, bomlássá, tér és demográfiai robbanássá 
fokozódhat. Ezzel megérthetjük, hogy miért van szükség a globalizáció megkezdése előtt, az átalakuló, 
heterogénebbé váló térrészek körül távolabb kitolt, de megtartható, kellően védhető új, Pl. Schengeni 
határok létesítésére. 
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A hangrobbanás és a fejlődés sebesség összefüggéséről: 
 
Amikor a szuperszónikus sebességgel is haladni képes repülőkről minden irányba kiterjedő 
fiatal és lendületes hanghullámok, a hangtér anizotrópiája miatt a haladási irányba utolérik a 
már elfáradt elöregedett, a környezet kellően azonos részekéi által lefékezett hanghordozó 
részecskéket és hangrobbanás alakul ki. Az életfejlődés megtorpanása leállása hasonló új 
lendületet kap, amikor a fejlődést addig gátló, vagy és a haladásban már erősen gátolt 
határfelületek, mint potenciálgátak felszakadnak. Ha a belső, nagyobb életnyomású rétegek 
egyesülése még nem oldja fel eléggé a megtorpant fejlődést, a belső rétegek egyesülésekor a 
globalizálódó külsőbb, elmaradottabb rétegben az életnyomás és a feszültség hirtelen 
felszökök, akkor a globalizáció nem áll meg az első külső rétegnél, hanem rétegről rétegre 
kifelé haladva egyre nagyobb térrészre kiterjed. Ha egyre több külső, izotrópabb, sokfélébb 
réteggel egyesül a bioszféra, egyre több, és egyre idegenebb, nagyobb lendületű, áthatoló-
képesebb, hidegfúziós, (idegenből származó) részecske kerül, sodródhat a belső rétegekbe, és 
hiába feleződik a párkapcsolatokban születő utódokban az eredeti genetikai életkeverék. Ha a 
tér megpezsdül, és a részecskerajzás a már túl nagyfeszültségű belső térrész valamelyik 
rétegében, centrumában, genetikai forrásában beindul, gerjesztetté válik a tér. Ha nagyon 
sokan jönnek, mint az - Indiából érkezett, és az eredeti génállományba visszafejlődött romák, - 
az egyre nagyobb azonosságú, egymás között párosodó, az ősi genetikai Y ágat erősítő 
eredetibb, elmaradottabb, hagyományőrző szervezetek, a közös ágakba terelődő, idővel 
keveredő DNS patakokból, a korábbi állapotokhoz képest idegen azonosságú genetikai 
változatok, igen virulens genetikai mutánsok, új összetételű vírusok is kifejlődnek.   
 
A szent keresztállomány, a két eltérő elődből, két eltérő utódba fejlődő, genetikailag a hozzáadott 
fejlettebb felmenői elit anyaggal aszimmetrikusra átkeveredő ág, halmozódása megakadályozza az 
állandóság egyhangú genetikai ismétlődését, és a kis különbség időben halmozódó eltérésével eredő 
másságot tart, amely miatt a változatosság ennél az életágnál szabályozható és megfelelő. A másik, 
sokkal nagyobb azonosságú, az X-hez képest nem a sokszínűség felé haladó, hanem a sokféleségből 
visszafelé fejlődő genetikai ágban azonban az elődök és a testvérek párkapcsolatában olyan egyre 
eredetibb genetikai azonosságú utódok fogannak, születnek, amelyek mind nagyobb azonosságúak az 
elődeikkel és az őseikkel. Ezekből a genetikai együttműködő képességet is növelő kapcsolatokból 
nemcsak egyre erősebb és egyre nagyobb azonosságú homogénebb ősibb vérvonalú genetikai ágak 
alakulnak ki, hanem mind lendületesebb, türelmetlen és gyorsuló, könnyen indulatba jövő előd 
életváltozatok, kardcsörtető indulatos, erőszakos, túl diktatórikus, ellentmondást nem tűrő Türranosz 
típusú, Diktátor jellegű életkeverékek is kifejlődnek. Hogy megértsük a kereszteződés felé fejlődő X 
kromoszóma, mint genetikai ág, variáció a kihalás és a szétáramlás, az együttműködő képtelenség felé 
fejlődik, de a bekeveredő és a túl nagy szimmetriát megbontó ősi, nagy áthatolóképességű genetikai 
anyag bekeveredésével a részecske szinten a mérsékelt és szabályozott egymásba keveredés miatt , a 
megtermékenyüléskor rosszá váló állapotából a megfelelő együttműködő képesség felé is fejlődik. Ez a 
belső differenciálódás, az átlagos részecskék fejlettebbé és visszafejlődőkké átfejlesztése, megfelelően 
szabályozott, uralt rendszerben sokáig egyensúlyban tartható. Ezzel szemben a mind nagyobb ősi, 
genetikai azonosság felé fejlődő, az utódokban egyesülő genetikai ágakban, az apa és a leány, vagy és a 
testvérek egyesüléséből, egyre erősebb, egyre nagyobb azonosságú, egyre folytonosabb hidegfúziós 
szervezetek épülnek fel. Az ilyen szervezetekben a fejlődési irány és az idő visszafelé, nem a fékeződés 
és nem a lassulás, az egyre nagyobb életfelületen eloszlás felé, hanem a mind koncentráltabb gyorsulás, 
a hódítás és az intervenció felé fejődik. Márpedig ha a hidegfúziós ág felgyorsul, genetikailag és a 
közös lendületben koncentrálódik, akkor egyre nagyobb lesz annak a veszélye, hogy két ilyen 
hidegfúziós ág egymásnak áramlásából égszakadás, földindulás, hatalmas térre kiterjedő, a fejlődést 
hosszú időre visszavető a korábbi fejlettséget eltörlő impulzus keletkezik. Lásd a Perm és a Triász időbeli 
határon történteket.  
 
A genetikai azonosság túlnövekedése lényegében visszafordítja az időt, és az a jelen átlagos 
életállapottól az ősrobbanás, a sokféleség átlagos állapotából az egyféleség felé fejlődik. Az 
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általunk ősrobbanásként ismert eseménynek azonban sokféle, de jellemzően kétszintű 
lényegesen eltérő hatása van. Az egyikben két hatalmas hidegfúziós szervezet egymásnak 
áramlásában olyan óriási energiák szabadulnak fel, amelyben a folytonosság sok szinten 
egyszerre megszakadásában, a kifejlődő ősrobbanásban egyértelmű és az életet nagyon 
alacsony fejlettségi fokra visszavető eseményrend alakul ki. Az ilyen állapot az életfolyamat 
bonyolult sokféle egymástól is eltérő rendezettségű élettermékét annullálja, és egyféle kifelé 
és enyhén szétfelé tartó áramlással ismét a nagy azonosságú kezdeti állapotokat restaurálja. Az 
ilyen nagyszintű téridőbeli esemény évmilliókig, de akár évmilliárdokkal korábbra 
visszaállíthatja az evolúció óráját. 
A másik esemény lehetőség ennél sokkal kisebb energiaszintű lokálisabb szaporodási 
esemény. Az ilyen kisebb és lokális eseményben nem két egyenrangú, egymással hatalmas 
szimmetriába került szervezetek közös pontba sűrítő összes lendületenergiája szabadul fel, 
hanem egymástól térben és időben is eltolt folyamatba húzódó eseménysor vet véget a túl 
nagy szimmetriának. Az előzményekkel kifejlődő folyamatban, egy hozzámérhető 
energiaszintű fejlettebb felmenői, rendszerint közös csomagban induló elit, kellően komplex 
részecske állomány megsegíti valamelyik túl nagy szimmetriába került felet, aminek a 
következtében a támogatott fél egyértelmű lokális dominanciába fejlődhet, míg az élettérből 
elűzött, kiáramló, elmenekülő, most-már kisebbségbe kerülő ellencsoport vagy szétszóródik a 
környezeti térben, vagy utód részecske csoportként, egy kicsit eltérő életprogrammal a köztes 
közeli térben új utódszervezetet hoz létre. Ez a harc, differenciálódás az anyává átalakuló 
melegfúziós szervezetekben megy végbe, amelyekben a folyamat részeként kihordódik e 
terhes állapot térben és genetikai ágban is megosztódó következménye. Ilyenkor az élet 
folytonossága nem szakad meg visszafordíthatatlan állapotig, minden fajból meghatározható 
mennyiségű fejlett tudatú túlélő átmenekülhet a megváltozó jövőbeli élettérbe, az utódba, 
amelyben új kezdeti állapotok, új és még nagyon jó hatásfokú együttműködés kezdődik. A 
differenciálódás eredményeként megosztódik a korábban együttváltozó közösség, de az idegen 
fejlett elit besegítésének a következményeként mindkét utódmezőben, az anyában és az 
utódban is egyértelmű és azonos fejlődési irány (cél) felé törekvő rendszerint 2/3-os arányú 
többség alakul ki. Ha az élettérben megmaradt 1/3-arányú kisebbség, az elnyomás ideje alatt 
megfelelően kontrollálja és befolyásolja az életet, a folyamatban sokáig elhúzódó, időben és 
életcélokban is váltakozó időbeli (eredő) szimmetria fejlődhet ki. Az eredő szimmetria 
azonban az anyában és az utódaiban együtt van, külön, külön mindegyik részleges szimmetria 
hiánnyal rendelkezik, az anya ismét melegfúziósabbá és nőiesebbé válik, miközben az utód a 
folyamatban idővel egyre jobban elveszti a kezdetben sem teljesen neutrális, már nemmel és 
később megerősödő nemi töltéssel is rendelkező semlegességét. 
 
Ha nem lenne a hidegfúziós centralizációval szemben egyidejűleg fejlődő, a másikat 
megfékező, szimmetriába hozó, de nem megsemmisítő, hanem befogadó, beolvasztó 
melegfúziós ág, akkor az idő fordított irányából a múlt eseményei rendre kifejlődnének. Tehát 
változatlan fejlődési irány esetén egyszer ismét eljönnek a dinoszauruszok, és a sokféleség 
szélesedése helyett az egyféleség klónszerű állapota felé haladna a fejlődés. 
 
Míg a gyorsabban, és egymás után sokszor feleződő, egymás közt kereszteződő 
hidegfúziósabb részecskeállományok már a megfelelő rendezettséget felvenni képes 
közösségeibe beilleszkedők egymáshoz viszonyított ellenséges, idegenállománya csökken. 
Ezért az nem zavart, hanem megfelelő utánpótlást okoz a gyorsabban változó, ám a 
szervezettségét, és a kifejlődött rendezettségét megőrző belsőbb rétegekben. Az egymás 
befolyásolása közös áramlási irányba, az áramlási és a tudati rendezettség sok kicsi apró 
módosításával közös, életspirálba terelődő, másokkal a végső összetűzést elkerülő de nem 
teljes és nem kizárólagos, nem diktatúrás fejlődési irány érhető el. Ez a mindenkiben van 
mindenkiből képviselő, kölcsönösen ellenőrzött, sokszorosan visszacsatolt állapot, amely nem engedi végzetessé, 
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ősrobbanássá fejlődni a téridőt. Nem így, a saját fajtársaival, rasszával állandóan újrakeveredő, 
hozzánk képest egyre idegenebb, eltérő életkeverékbe fejlődő hidegfúziós szervezetek, 
amelyek eltérő tudati és áramlási rendezettsége sok zavart kelthet Pl. a Schengeni határok mögött. 
Az élet emberi és állati szervezeteiben, hasonló zavart kelthetnek a nem feleződő, a genetikai 
azonosságukat, a másságukat, az idegenségüket, és az itt rossz szokásaikat nagyon sokáig 
megőrző, de a közös határokon belüli, közötti együttváltozó térrészbe bekerült, beszorult 
idegenebb szervezetek. Az emberiséget is sokszor megtizedelő járványok mindig akkor 
fejlődnek ki, amikor az eltérő áramlási rendezettségű térrészekbe idegen áramlási és tudati 
rendezettségű genetikai részecskeanyag áramlik. A beáramló, vagy a térbe besodródó idegen 
rendezettségű részecskeanyag köré, az érintetté váló, befogadó Orgon részecskék, kétdimenziós 
feltekeredő sík állapotból már három dimenzió irányába változó, később torroidszerű életbuborékká 
fejlődő hengeres csövekbe tekerednek, fűződnek. Az élet alapjainál e csövecskéket nanoszintű 
széncsövecskéknek ismerjük, amelyek a mikroszintű életforrásnál az emberi szervezettség alapjait is 
képezik. 
A beérkező idegen áramlási (tudati) rendezettségű részecskefelhők belülről kiáramló Orgon 
részecskékben keveredése, vegyülése felhős, zivataros, égiháborús időszakokat okoznak. Az 
idegen környezetből beérkező, nem kellő azonosságú részecskék által keltett genetikai 
változások, járványok közvetlen és kimutatható kapcsolatban állnak az élőrétegekben 
kifejlődő nagy válságokkal, a határozatlansággal, a globalizációkkal, a határfelületek 
felszakadásával. A spanyolnátha és a Pestis, a kolera, miként a jelenlegi influenzajárványok, 
mindig nagy válságokhoz és háborúkhoz kapcsolódnak, amelyeket mindig határfelületek 
felszakadásai, és idegen szervezetek beáramlása, a szimmetria káros megnövekedése előzött 
meg. 
 
 
A szúnyogok és a katalizátor vizek közvetítő szerepe az idegen állományok 
integrálódásában. 
 
Az idegen, és az anyagi sűrűséget még el nem érő részecske szervezetek, olyan szinte tömeg 
nélküli, de kellő kinetikai energiával induló információs kapszulákban érkeznek, amelyek 
kellően nagy áthatolóképességűek. A kevésbé fejletlen rétegeken áthatoló vendégek, nekik 
egyre nagyobb idegensűrűségű környezetbe érkeznek, amelyekben a landolást a környezet 
nedves, képlékeny átlagos állapotú folyadék részecskék jelenléte segíti. A nedves földbe és a 
folyókba, tavakba, a tengerekbe érkező, landoló részecskék azonban nemcsak lendületenergiát 
és információs hatásokat hoznak a beérkezésükkel, hanem a lendületüket megfékezőkkel 
vegyes, és a vizes élettér környezetében lévő már nagyobb és bonyolultabb szervezetekbe 
épülnek. Ilyenek a szúnyogok, a krill rákok, és ezek eleségei, amely részecskék lényegében 
felépítik sok más egyszerű apró vizilény, plankton, szúnyog stb. életpiramisba épített 
szerkezetét. A beépülő idegen genetikájú, még nagy másságú életanyag kisebbségként beépül 
a már az élőrétegben változó, kellően együttműködő szervezetekbe, és ha megfelelően 
alkalmazkodik a kialakult rendezettséghez, idővel integrálódik, elfogadottá válik. Az idegen 
életanyag szúnyogokba beépülő változatai rövid idő múlva átkerülhetnek a szúnyogok által 
megtámadott, nekik a szaporodáshoz kellő azonosságú energiát, vért adó nagyobb 
bonyolultságú szervezetekbe, így az állatokba és az emberekbe is. A vérszívással azonban 
nemcsak a vértestecskék kerülnek át a már idegen genetikai anyaggal fertőzött szúnyogokba, 
hanem azokban megtelepedett virulensebb, legjobban fejlett alszervezeteik is átkerülnek a 
vértadókba, ezzel az idegen részecskékkel megfertőződőkbe. Az idegen genetikai anyag 
valószínűen ezen a fejlődési csatornán kerül át a legnagyobb mennyiségben az állati és az 
emberi szervezetekbe, míg másfelé szakosodó genetikai ágai a vizekben élőkbe és a 
planktonokat és a szúnyoglárvákat közvetlenül fogyasztókon át jutnak tovább a 
tapasztalatszerzés és a tudatfejlődés útján. 
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Mit tegyünk, a túl virulens, és túl idegen szervezetek sok zavart, és pl. járványos influenzát 
okoznak.? Ha a beáramló idegen genetikai anyag túl fejlett, hagyni kell a tér elfoglalását. Ha 
nem eléggé, vagy a szervezetünknek megfelelő átlagos, (eredő) fejlettségű, hatású, akkor 
szaporítani szükséges a nagy azonosságú, az idegeneket megfékezni képes belső állományt, 
vagy és ellenhatású antiszervezeteket kell termeltetni, ész áthatoló és a behatoló képességüket 
kell az 1/3-2/3-os hatásarány alá csökkenteni. Ez az aranymetszésként ismert többségi arány, a 
dominancia egyértelmű megtartása lehetővé teszi a helyzet uralását, a járvány legyűrését. 
Azok a szervezetek, amelyek nem képesek kellő sokféleséggel (belső életrecepttel, 
lemásolható életprogramokkal) és ellenhatással megfékezni az idegen hatásokat, amelyekben 
az idegen genetikai rendezettségű életanyag el képes szaporodni hamarosan megváltoznak, de 
nem szükségszerűen bomlanak le, csak a genetikai és tudati (áramlási) rendezettségűk, a 
céljaik változnak. 
 
Ideje lenne megérteni, hogy a járványok kialakulása, az idegeneknek az élőrétegünkbe 
keveredése mindig globalizáció, élőréteg és határfelület repedés, terjeszkedés, az élőrétegek, 
életterek eltérő részecskék keveredésének a következménye. A külsőbb élőrétegekben élő és 
változó, idegenebb szervezetek, miközben a felszakadó, globalizálódó határok átvonulnak 
felettük, mint a kelet Berliniek, Nyugat Németországban (vagy mint a Palesztinok Izraelbe) 
bekerülnek a közös, de eléggé nagy másságú, eltérő cél felé fejlődő rendszerbe. Amikor 
kisebb, keskenyebb rétegek olvadnak össze a közvetlen környezetükkel, amely már elég nagy 
azonosságú, akkor nincs nagy baj, a változás általában periodikus, de a tudattal követhető, az 
ott élőknek megérthető. Amikor azonban egyre több élőréteg globalizálódik, keveredik közös 
vegyes életrendszerbe, akkor nemcsak egyre több idegen, nagyon más szervezet kerül egymás 
mellé, kiismerhetetlenebbé és kiszámíthatatlanná téve a tér és az idő változását, hanem a 
megnövekedő érvényesülési versenyben folyamatosan gyorsul az idő. Ilyenkor egyre kevesebb 
az események között, a megértésre és az elmaradt dolgok tudati feldolgozására alkalmas idő. 
Ha sokan tisztában vannak a folyamatokkal, és megértik, hogy miként kell e dolgokhoz 
alkalmazkodni, akkor, ott nagy eséllyel nem tör ki pánik, és követhetők, élők maradnak 
a folyamatok, a felfúvódás és a káosz az ilyen környezetben elmaradhat. Az olyan 
térrészekben azonban, amelyekben nem fejlődik megfelelően a közös tudat, és nem alakul ki a 
közös megértés, a bölcsesség, az ismeretlen és megérthetetlen folyamatok rémületet és 
káoszt keltenek az Isten bárányai között. A tudat gyorsított fejlesztésére a túlélés, a 
nyugalom megérzése, és a szervezettség megtartása, a felfúvódás és a káosz megelőzése miatt 
van szükség. 
 
Amikor nagyobb élőrétegek globalizációja alakul, az élet kialakult korábbi szimmetriája 
elveszik, és a melegfúziós irányú fejlődés miatt az életterünk, a bolygónk menzeszes, tüzelő 
nyár állapotba kerül. Mivel ilyenkor gyakran felszakadnak belülről a már túl nagy nyomású 
életbuborékok határfelületei, a nagyobb változássűrűség hőmérsékletnövekedést, és a 
szervezet életbuborékok halmozódó kitágulását eredményezi. 
A melegfúziós időszakokban, amikor a bolygónk túl közel kerül egy fejlettebb, ellenhatású 
szervezetekhez, periodikusan magasabb változás sűrűség és növekvő Vízhiány alakul ki.. 
Ilyenkor elolvadnak a gleccserek, felengednek a fagyos, metánjég zárványokat is tartalmazó 
tundrák, megemelkedik a tengerek vízszintje, és ez az elöntésre kerülő mélyföldekről 
sokmillió válságba kerülő szervezet indít el életre alkalmasabb térrészt keresni. Nemcsak 
emberi milliók, hanem állati milliók áradata is megindul, jobb füves legelőket keresni, akiket 
követnek a ragadozóik. Ha a rétegünk vízzel elöntött részei a felületükben a bioszféra száraz 
részeihez képest kiterjednek, növekednek, akkor a tengeri, vízi lényeknél a tér növekedése, az 
életfelület tágulása az életnyomás csökkenésében nyilvánulhat meg. Az élőlényekre jutó víz 
felülete, térfogata megnövekszik, és ezzel az élet e rétegben könnyebbé, szabadabbá válhat. 
Nem így a csökkenő felszínű bioszférai rétegeken, ahol az elöntött területek kivonódnak az 
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életre alkalmas részekből, és egyre nagyobb élőtömeg kényszerül egyre kisebb legelőre, egyre 
kisebb közös élettérbe. Megnő a föld, az életre alkalmas hely értéke, de az élet kisebb 
térrészbe kerülésével, a térrészre jutó egyedek számának a növekedésével gyorsul, az 
impulzusok és a változás sűrűsödése, a fejlődés gyorsulása elkerülhetetlen. A folyamatban 
lehet, hogy új felszínek, új földek alakulnak ki, felemelkednek egyes tengeri hátságok, 
vulkánszigetek emelkednek ki, mint megszilárduló pattanások, más, az életfejlődésben már 
kellő szimmetriát megtartani nem képes hátságok lesüllyedhetnek, mint egykori Atlantisz és 
Lemuria, vagy már nem ismert más, nagyon fejlett régebben felszíni térrész. Az egyre sűrűbb 
szimmetriamódosulásokban, felszaporodnak a hurrikánok, a tornádók, a földrengések, és a 
tektonikusmozgások, és ez mindaddig így (akár ezer esztendőig, vagy ennél sokkal hosszabb 
ideig is) eltarthat, amíg a Nyilas galaxis közelünkben átvonuló, (szaporodó) csillagok vonulása 
át nem ér a téridőnkön. Ez azonban csak a peteérés, és a bolygószinten sem mindenkor 
elmaradó megtermékenyülés egyik lehetséges forgatókönyve. 
 
Ha azonban a tüsző és a peteérés nem hiábavaló, ha a megtermékenyülés is megtörténik, 
akkor egészen másképpen alakul ki az élet forgatókönyve. 
 
Mint tudjuk, az élet szaporodásához, olyan külső és belső feltételek sikeres együttállásának 
kell kifejlődnie, amelyek együtt vezetnek el egy új lény, egy új, egymásban még nagyon bízó 
részecskék közös szervezetét eredményező kialakulásához. A belsőben egyre nagyobb 
életnyomás kell a tüszőkben, hogy a tüszőburok globalizálódva felszakadjon, és a megértett 
pete, mint belső és már magas feszültségben változó, életnyomással kellően feltelt 
életgyümölcs elindulhasson, a megtermékenyülés, a közös szervezetbe fejlődés útján. 
Eközben a külső környezetben is nagyobb változás sűrűség, és egy vagy több hidegfúziós, 
megtermékenyítő-képes férfias szervezet aktív jelenléte is szükséges. Miközben a belső 
rétegben, a szervezet belsejében lázas előkészület folyik a sikeres megtermékenyülés, a 
szervezeti megújulás, az időben változó szimmetria visszanyerése érdekébe, szinte minden a 
leendő új szervezet, az utódtér létrehozása körül forog. Megindul a sárgatest és a melegfúziós, 
nőies hormonok termelése, a változás sűrűség és a belső hőmérséklet felszökik, az energia az 
emésztő és az átlagos szervezetektől a szaporodás érdekében elvonódik. Az átlagos szervezet 
fenntartása, a már átlagos termelés ilyenkor másodrendűvé válik, a jövő és a fejlődés 
lehetősége előrébb lép a fontossági ranglétrán. A nagyobb belső hőmérsékletben, az átlagos 
elfolyósodó katalizátor részecskék mennyisége megnő, amelyek jelenléte létkérdés a 
folyamatok megfelelő működéséhez. Eközben a külső környezetben sok a szaporodáshoz 
szükséges feltételnek kell sikeresen együttállnia ahhoz, hogy a párkapcsolat, és a frigy, és 
ebből a kellő belső dominanciával, egyértelmű fejlődéssel életet kezdő utódtér létrejöhessen, 
és a szerelmi lázban a sikeres elitek keverékekből magas folyamatszimmetriába kerülő, 
egészséges utód foganhasson. Kell, hogy a környezetben kellő számú, fiatal és életerős 
megtermékenyítő-képes szervezet jelen lehessen, mint partner, mint nemző-fél alkalmassá 
váljon a megtermékenyítő feladatra. Ehhez lendületes, energiában dús, kellő koncentráló 
képességű, magas célrendezettségű hím szervezetekre, és ezek vetélkedésére, kiválasztódásra 
van szükség. A feltételek további követelményeket támasztanak, a felek legyenek egymásnak 
kellően vonzók, ehhez pedig a külső határfelületek egymáson elmozdulása, a keringés nem 
lehet ellentétes, csak az összeérő határfelületen azonos irányban áramló. Ez az a feltétel, amely 
miatt egyes szervezeteknek meg kell változtatnia a külső rétegében, a felületén kialakult 
áramlási rendezettséget. A magasabb változás sűrűség a nőies, melegfúzióssá váló szervezet 
kigömbölyödéséhez, a megszépüléséhez szükséges. A hím szervezetben kellően egészséges, 
nagy céltudattal rendelkező elit szervezeteknek kell kifejlődnie, és a szükséges pillanatokban 
kellő életnyomáson állnia. Ez a belül és a kívül is együttszervezett megoldás, nagy eséllyel a 
belső és a külső térrészt is uraló, nagyobb tudású felmenői részecskék által szervezett, 
egyszerre belülről és kívülről is pontosan időzítve irányított, kreált folyamat következménye. 
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A megújulás törvénye: 
 
A kisebb és a nagyobb periodikák életszabályozása. 
A napszakoknál kisebb szimmetriák időbeli váltakozása. Ilyen a szív verése, a sejtszintű 
periodika, amely alatti energiaszinteken analóg szimmetriaváltozásokban adja át az élet 
egymásnak, az addig elnyomott, uralt, leigázott környezetnek az életszerveződés domináns 
irányítási lehetőségeit. A hatalom átadása az ellenőrzés átvételének a kötelezettségével jár, 
azaz a receszív indomináns állapotba kerülő kisebbségnek, nemcsak viselnie kell a mások által 
szervezett irányított élet következményeit, hanem be kell töltenie az aktív ellenőr szerepét, a 
domináns meghatározó vezetés tagjai által a szerveződési szabályok megtartását. A hatalom 
átadása, átvétele lehetőséget adhat az addig kisebbségben ellenőri, és az észlelt visszásságok 
felvetési szerepben észlelt, jelzett életszerveződési problémák kijavítására, a korábban 
elkövetett szervezési hibákat elkerülő, jobb alternatív életprogram kiajánlására. A hatalom 
valódi letéteményese az isteni Népnek a szerepe a döntési felelősség és a bizalom valamelyik, 
a többségnek jó életprogramot alkotóban és a végrehajtásra vállalkozó szervezetében. A HIT 
tehát nemcsak egymásnak szól, és nemcsak az egymásba és a sikeres együttműködésbe vetett 
bizalom kérdése. A HIT ennél sokkal több. A HIT annak a bizalomnak a kinyilvánítása, 
amelyben a hatalmat valamely jó programot kínáló, végrehajtó szervezett közösségnek szól. 
Ha a megelőlegezett hittel és bizalommal felruházott méltatlanná válik e bizalomra, a köz által 
ráruházott legitimitását elveszti, és ennek az észlelésekor, vagy meg kell győznie az őt 
bizalommal és hatalommal felruházó közösséget, a gazdát, hogy helyesen és az érdekükben 
cselekszik, vagy levonva a konzekvenciákat le kell mondania. 
 
 
 
 
A keringés szerepe az élet megújításában: 
 
Saját origó, kezdőpont körüli keringés: 
Az élet első impulzusa a részecskék többségének nem teljes szimmetriában kezdődik, ezért 
ezen ütközésnek is tekinthető kezdeti eseményben egyenlőtlen erőhatások érik. Az erőkaron 
kapott egyenlőtlen hatások következtében az impulzus pillanatában saját forgás keletkezik, 
vagy és módosul. Ha a véletlen szerencse, vagy egyéb hatás miatt a kezdeti impulzusban nem 
alakul ki saját forgás, perdület, akkor az adott fogamzási térből, az Origótól kifelé áramlásban 
érő egyenetlen, egy oldalról védettebb, más oldalról segítettebb hatások miatt, a fogamzás és a 
megszületés időszaka között ez a saját forgás a szervezetek többségénél kifejlődik. 
Amikor egy szervezet valamely térrészben, egy impulzusban megfogan, megszületik, az adott 
térrész környezettel együttváltozó tagjává válik. Ha a környezetnek, mint életteret biztosító, 
sokkal nagyobb energiaszintű szervezett rendszernek volt korábban szaporodást és a saját 
eredendő spin (tengely körüli forgást) létrehozó esemény időszaka, akkor azok a kisebb 
részecskék, amelyek benne fogantak, születtek, a közös rendszer forgásával, már nemcsak a 
saját perdülettel forognak a saját origójuk körül, hanem a rendszert képező környezettel együtt 
is forognak annak a tengelye körül. Mivel az élet egy analóg fraktálrendszer, ezért az életnek 
környezet adó rendszerek is forognak a saját origójuk és forgástengelyt létrehozó későbbi 
impulzuspontok eredői körül, ezért az egyre nagyobb rendszerekbe, életpiramist képező 
fraktálrendszerbe szerveződő életben nagyon bonyolult, sokszoros, de az élet szereplői által 
kiszámítható keringések, ciklusidők alakulhatnak ki. A szervezet a saját keringését, és a nála 
sokkal kisebb alszervezetek keringését, viszonyítási pont hiányában, a vele együttforgó, 
együttáramló környezetben ritkán észleli. A vonatkoztatási rendszeren kívül lévő nagyobb 
megfigyelhető térszereplők periodikus változásából azonban következtetni tud arra, hogy egy 
tengely körüli forgásban lévő rendszeren él. Az ismeret és a megértés bővülésével később azt 
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is megérti a saját tudattal is rendelkező elme, hogy nemcsak az a rendszer, forog és kering egy 
szülői térrész, Origó körül, amelyben él, hanem annak a felmenői elődrendszerével együtt a 
nagyobb környezete is kering egy neki kezdeti pontot jelentő origótól távolodva. Ha az élet 
kezdi kiismerni a környezetet adó tér analóg fraktálszerű életpiramisba épülését, akkor előbb, 
utóbb megérti, hogy egy nagyon összetett rendszerben, kellően bonyolult, a de az élet 
szereplői által a megértéssel és a tudattal még követhető időben és a térállapotában, a 
minőségében is állandóan változó pontosan szervezett térrendszerben él. Ilyen nagy rendszer 
együttes szervezését és gondosan koordinált kiszámítható mozgását, csak a rendszeren kívül és 
belül is változó eseményeket figyelemmel követni, és a dolgokat belülről és kívülről is kellő 
felbontással, vagy és rálátással látni és megérteni, befolyásolni képes komplex szervezet 
irányíthatja. Tehát ez az életrendszer, csak akkor működhet ilyen percnyi és másodpercnyi, 
vagy és ennél is nagyobb pontossággal, ha a szervezettség befolyásolt, a cselekmények 
legalább részben irányítottak, kreáltak. 
 
A környezetet adó élettérnek fontos szerepe van az élet periodikáinak a kialakításában, 
megtartásában. A belső periodikák, a saját ritmus és a belső óra hatásait egy kicsit figyelmen 
kívül hagyva, fordítsunk több figyelmet az élet szabályozásának, befolyásolásának a külső 
hatáskeltőire. 
 
 
 
 
A környezet adó szervezetek keringése és ritmusa.  
 
A környezetnek a térben helyet adó globálisabb környezet keringése és ritmusa. 
 
Ismert, hogy az éves és a negyedéves ritmusban, a környezetünk keringése miatt folyamatosan 
változik a bennünket érő távolabbi hatások irányszöge, hol erősebben, hol gyengébben 
gerjesztett az életterünk, a szervezetünket alkotó részecskék. Mivel a tavasz, nyár és az 
évszakok periodikájának a következményeit és kiváltóit már többször ismertettük, 
megérthetjük, hogy a környezet és a részecskéinkkel analóg idegen részecskék áramlási 
rendezettségének milyen nagy a szerepe az élet befolyásoltságában. Ha az életterünk, mint 
életbuborék határfelületén áramló, keringő részecskék azonos irányba áramlanak a 
környezetükben lévő kellően analóg, kölcsönhatóképes részecskék, akkor lehűlés és tél, ha kis 
szögben egyesülve, az életnek jó irányba halmozódva, akkor tavasz, ha pedig ellentétes 
irányba áramolnak, akkor perzselő nyár fejlődik ki. Az életnek környezetet adó élettér azonban 
nemcsak 270 fokban fordul el a saját tengelye körül, hanem teljes körciklusokat tesz meg, 
amelyben a tavasz, nyár állapotot az életnek rosszabb, lebomló, lebontó szervezeti ősz állapot 
követi. A négy ciklus sokáig ismétlődik az origói kezdet körüli keringés és spirál eredőben 
távolodás közben, azonban a külső környezetben keringő felmenői kezdőpont, a napban lévő 
origó, a környezetével együtt kering egy időben korábbi szaporodási eseményben keletkezett, 
kialakult felmenői kezdőpont körül. Az idősebb, már nagyobb részecsketömeget 
együttváltozásban tartó nagyobb felmenői szervezet, a Földnek nagyanyai csillagtér körül 
keringő rendszert, a nap körüli keringéssel analóg, de a nagyobb rendszerhez mérhető 
időciklusban, és sokkal nagyobb méretű, energiaszintű téresemény fejleszti. Ezek az 
események felfelé is halmozódva, egy fraktálrendszerben megérthető egyre nagyobb felmenői 
rendszerek határfelületét, és szimmetriasíkját, életfelület metszését érinti, amelyben a 
keresztezett életsíkon, az adott rendszer méretével, energiaszintjével, a hatáseredőjével és a 
tömegszámával is analóg energiaszintű periodikus, továbbfejlesztő téresemény, egyre nagyobb 
energiaszintű, a kialakult állapotból továbbfejlesztő impulzus éri. 
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Nagyléptékű időminták az életrendszer megújulásában. 
 
A Galaxis rendszerében keringés következményei. 
A galaxisban éppen úgy keringenek a csillagnyi részecskék, mint a kisebb szervezetek, pl. a 
Nap körül az Ort övezetig kiterjedő aszteroida és üstökös felhő. A keringés az atomi 
szerkezettel analóg állapotot és analóg fejlődési rendet tartalmaz. 
Miként a Nap körül keringő Napbolygók és a Föld eltérő időritmusban kerülik meg a nekik 
kezdetet, anyát jelentő, a térben és időben velük együtt vándorló, változó, keringő napot, a 
Galaxis szervezetben is keringenek a nagyméretű részecskék, amelyek az aszteroidákhoz és az 
üstökösökhöz hasonlóan, meleg és hidegfúziós, téli, vagy és nyári szélsőséges állapotok 
között, táguló, vagy összehúzódó állapotban, eredőben változnak. A Napot megkerülő bolygók 
keringési periódusa pontosan utal a kezdettől való távolságra, a fejlettségre és az életspirál, 
időspirál azon szakaszára, amelyben éppen áramlanak. A kezdethez még közel lévő bolygók, 
mint a Merkúr még kis ívben és gyorsabb periódusokban kering a napi anyja körül, ezért a 
saját keringési ciklusában a négyévszakos saját ritmus sokkal kisebb időléptékű. A Földnél 
kijjebb keringve távolodó bolygók már egyre nagyobb átmérőjű spirálpályán egyre több év 
alatt kerülik meg az anyai Napot, pontosabban a Nap középpontjától nem túl messze lévő 
kezdeti térrészt, az Origót. A bolygók, (és más keringő szervezetek is) a keringés során 
rendszeresen metszik a napi ekliptikát, egyenlítői tömegfelezői síkot, miközben a saját 
élőrétegükben a spirál torzulásának, és a környezeti szereplők befolyásának megfelelően, 
sugárirányban hol közelebb, hol kicsit távolabb kerülnek a kezdeti ponttól, a lényegében 
időalagútnak tekinthető csillagközi méretű csigakürtőn. Az ekliptikán áthaladás, a közeledés 
és a távolodás nemcsak napéjegyenlőséget és bolyongást vált ki, hanem attól függően, hogy a 
csigaszerű életspirált képező időalagút, életfelület befelé áramló, vagy kifelé áramló ágához 
közeledik a bolygó, az áramlása vagy felgyorsul, vagy fékeződve lassul és torlódik. Ha 
felgyorsul és azonos felületi irányban, közös vertex felé áramlik, mint a környezete, akkor az 
ilyen felületen a környezetet lehűtő tél, kevés impulzus, majd tavasz és megújulás, 
együttműködés és gyors anyagba épülés fejlődik ki, míg ha éppen ellenirányú részen, vagy és 
más közeli érintkező szervezetekkel ellenáramú érintkezésbe, torlódásba kerül, akkor 
szervezeti nyár, túl magas változás sűrűség és lebomlás fejlődik ki. 
A nagyobb felmenői nagycsillagok eggyel, vagy néhánnyal nagyobb energiaszintjén hasonló 
keringési ciklusok vannak, amelyeknél pl. a Nap jelenleg kb. 25800 év alatt tesz meg egy 
fordulatot a neki kezdeti Origót és szülőt jelentő térrész, a nagycsillagban lévő kezdőpont 
körül. Miként a bolygók felületének a környezettel, élőrétegeknek a környezettel érintkező 
áramlás azonosságában, vagy ellentétében négy eltérő életállapot, négy évszak fejlődik ki, 
hasonló analóg nagyobb ciklusokban változik a fraktálrendszer felsőbb ágán változó, 
magasabb tömegszámú csillag szervezeti szint.  Azt, hogy nem látható sokkal nagyobb, de 
közös keringési központtal rendelkező közös rendszerek vannak a Nap környezetében, onnan 
észleljük, hogy a látható csillagtársulások és asszociációk egy közös vertex, (nyelő) felé 
áramlanak, míg másik onnan ki és szétáramló fiatal csillagok láthatóan azonos kezdőpontból, 
térrészből áramlanak ki és szét a tágasabb, de idegenebb környezet felé. Tehát a Holdnál 
megismert, az anyamező, anya szervezete körüli keringés, bolygó, csillag és még nagyobb 
szinteken is folytatódik.  
A Galaxisunkhoz tartozó csillag nemzedékek, a bolygókhoz hasonlóan a kortól függően egyre 
távolabb keringenek a közös rendszer együttszervezett terében, és miként a még fiatal Merkúr 
közel kering az anyjához, a Naphoz, a galaxisunk fiatalabb első nemzedékes, csak néhányszáz-
millió éves csillagai is még a kétdimenziós legvédettebb szimmetria fősíkon, és még a 
központi galaxis potrohnak, szülői térnek tekinthető szülőhely közelében, az eredőjükben távolodva 
keringenek. A második nemzedék, már 10-15 milliárd éves középkorú csillagjai, már kellően 
távolabb, a szaporítószervektől eltávolodva, már háromdimenziós irányba is ki- kileng, míg a 
legidősebb harmadik nemzedékes nagycsillagok, (ilyen a Nap felmenői) már a távolabbi 
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rétegekben és a gömbhalmazok körül csoportosulva veszik körül, szimmetriában tartva a nekik is 
felmenői Tejút szervezetét. A legidősebb még élő, és nagyobb eredő szimmetriában változó 
negyedik generációs csillagok, és elporlódott, lebomlott, izotrópabb környezetbe került 
maradványaik, mintegy galaxis szintű, sötétebb, kevésbé látványosan fejlődő, morzsolódó Ort 
övezetet és külső védőrétegeket létrehozva, fenntartva védik a végeken a közös utód 
szervezeteket, a leszármazóikat. Az elöregedő, lebomló idős szervezetek, és a belőlük 
kiszóródó maradványaik, mint az emberi bőr és pikkelyekben lekopó hámréteg, vagy a 
faháncs és kéreg réteg védik a szélsőséges behatásoktól a védettebb belső térben fejlődő 
nagyobb azonosságú utódokat. 
A Földünk anyai csillagja, a Nap, a pókszabásúnak tekinthető galaxis szervezet (lásd az 
Aspektus sorozat 20-28 könyveit és a 14. számú ábrákat) nyaki részén igen fontos és a 
szerencsénkre stabil pozícióban, a galaxis szervezet potroh és a tor találkozásánál, a neutrális 
fő (ideg) gerinctengely és az első lábak csillagszintű DNS-t képező kezdőpontjaiban, 
találkozásánál kering. A Nap, miként minden más szervezet, az életspirál időalagútján 
keringve egyre távolodik a kezdet, az Origó pontjától, az anyjától, (a valószínűen harmadik 
generációs anyai nagycsillagtól) és vele együtt a galaxis központi de melegfúziós szaporító 
pólusa helyén található ősi közös életforrástól, a szülőhelytől. Ez a távolodás ugyanazt 
eredményezi, mint a bolygóknál, mint az atomi szervezeteknél, hogy időben egyre kijjebb, 
egyre nagyobb sugáron keringve, egyre hosszabb időre van szüksége, egy-egy kerület 
végigjárásához, egy-egy fordulat megtételéhez. Bár a keringési ritmus valamennyi bolygónál, 
csillagnál, a saját ritmusában egy évciklusnak felel meg, de ezek az évciklusok, mint 
rendszeridők egymástól jelentősen eltérőek, a kezdettől kifelé egyre növekvők. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy egyrészt a kifelé, az izotrópabb térrész felé haladóknak 
folyamatosan nő az időre jutó gerjesztés, gyorsul az idő, a belső változás sűrűséghez 
viszonyított külső esemény sűrűség, ezért a feldolgozó és a megértő képesség az átlagos 
szervezetek eredőjében romlik. Miként a Föld keringési ciklusa korábban nem 
háromszázhatvanöt nap volt, hanem ennél jóval kevesebb, időben a születéstől növekvő idő és 
saját forgás alatt kerülte meg a születési, fogamzási helyet, addig ma már ehhez 365 nap kell 
ehhez. Minél távolabbra kerül a térben egy szervezet e kezdeti ponttól, annál távolabb kerül az 
időben a születési esemény pontjától, annál hosszabbá válik a saját rendszeridejéhez, a saját 
forgásához? képest a keringési ideje. A kifelé haladás lényegében egy bolyongó keringés, amely 
saját spin, saját perdület a kifelé haladásban, az elődök által felépített spirálkaron kigördülés 
során folyamatosan gyorsul. Ha egy elöregedett szervezet kiér a spirálkar végére, valószínűen 
hozzáépül, és a végvár, a szegény terület lassan felőrlődő részévé válik. 
Míg a Föld egykor 200 napnál is kevesebb idő alatt kerülte meg a Napot, később, amikor a 
jelenlegi Vénusznak megfelelő spirálmenetben keringett alatt akkor neki is kb., 220 napra volt 
szüksége az anyja a Nap megkerüléséhez. Ma már ennél sokkal több időre, 365 napra van 
szüksége a sokkal nagyobb kerületű életkör végigjárására. A Marsnak még ennél is több idő 
kell a nagyobb kerületű életpályát körbejárni, és a naprendszerben kifelé haladva a 
nagybolygóknak is egyre több idő kell egy fordulat növekvő kerületi hosszának a 
megtételéhez. Ez az időben növekvő keringési ciklus, a nemlineáris, nagyobb változássűrűségű, az 
évszakok váltakozását is kiváltó időszakokat egyre távolabb tolja egymástól. A születési 
időtől, a kezdőponttól is távolodó korosodó szervezetek, egyre eltérőbb, egyre heterogénebb, 
mind nagyobb eredő szimmetriában lévő, minden hatásnak kitett védetlenebb, izotrópabb 
térrész felé is haladnak. Az élet csillagszinten is a felnőtté és éretté váláshoz vezet, és a 
születési helytől téridőben és eseményekben is távolodó szervezetek végül kikerülnek a 
szülőktől és a rokonoktól már védetlen valóságba, a könyörtelen izotróp életbe. Az 
időalagúton, az életspirálon kifelé, az életbe haladás során a szervezetek felnőtté és önállóvá 
válnak.  
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Lényeges, hogy visszatérjünk egy kicsit arra a lényeges észlelésre, hogy a téridőben távolodás, 
a felnőtté válás során a mind nagyobb kerületű életspirál menetben egyre hosszabb ideig tart 
egy – egy évforduló. Míg a Nap 1500 millió évvel ezelőtt, viszonylag közel keringve az anyai 
térrészhez, és vele együtt a galaxisi potrohhoz, még a nagycsillaggal együttkeringve 200 millió 
év alatt kerülte meg a galaxist, és ez alatt, átlag 50 millió évenként galaxis negyedévenként került 
jelentős nemlineáris fejlődésre. A négy évszakban váltakozó galaxis szintű évszakoknál 
átlagosan még ötvenmillió évente került a tavasz, nyár, az ősz és a tél állapotába, és a galaxis 
évek során kétszer metszette a galaxis fő szimmetriasíkját, a tömegfelezőben lévő 
főidegpályáját, és szintén kétszer egy-egy felmenői, a fő szimmetriasíkra merőleges, de már 
nem ennyire karakteres szimmetriasíkot. 1200 millió évvel ezelőtt, tehát egy újabb galaxis körüli 
fordulat megtétele után, már 215 millió év kellett a közös keringéshez, és 1000 millió évvel 
ezelőtt, azaz egy újabb galaxis évforduló után pedig már 225 millió évre volt szüksége egy galaxis-
évnyi körbejárás megtételéhez. Bár az adatok ettől némileg eltérhetnek, a fejlődés iránya a 
galaxis évek és a nemlineáris egész és negyed események időbeli megnyúlása egyértelmű. 500 
millió évvel ezelőtt, tehát további két keringési galaxis ciklus után, a Napnak és a vele együtt 
körülötte is keringő Földnek már kb. 240 millió év kellett a galaxis év kialakulásához, míg 250 
millió évvel ezelőtt, egy újabb galaxis év után, a perm-triász határon már kb. 250 millió év volt a 
galaxis év napi felmenővel együttes keringési rendszerideje. Ez azért fontos, mert ezek a 
nemlineáris fejlődési időszakok szigorú összefüggésben vannak a Földön történő 
genetikai fejlődés, az evolúció nemlineáris, fajmegújulási időszakaszaival, a nagy 
fajkihalási és az élet átalakulási időszakaszainak a megújulásával.  
Míg a Perm –Triász határ előtti nagy átalakulási hullám csak kb. 490 millió éve, azaz két 
galaxis évvel ezelőtt fejlődött ki, a következő galaxis fősíkon, fő idegtengelyen áthatolás 250 
millió éve történt, amikor a Föld már magasabb bonyolultságú szerves élővilágának csaknem a 
99,9%-a kipusztult, pontosabban megváltozva átalakult, más fajokat kifejlesztve, jelentős 
kereszteződési gyorsasággal minőség változás közben az életállomány nagy része 
kicserélődött. 
 
Nemsokára megértjük az életfejlődés szempontjából a forgásnak a keringési ciklushoz kötött, 
és a felmenői határfelületeken, szimmetriasíkon áthaladásnak a jelentőségét.  
Az időben növekvő keringési ciklus, a naprendszer esetében azt jelenti, hogy a már elég 
pontosan kiszámítható módon nagyon közel vagyunk egy újabb galaxis síkon, nemlineáris 
időhatáron, idegtengelyen való áthaladáshoz, amely idegpályán, tömegfelezői szimmetriafelületen, 
a senki földjén már igen nagyméretű, tekintélyes neutronok hatalmas, másodpercenként 15- 
akár 20 ezer km, sec sebességgel áramlanak.   
A rétegekkel foglalkozó paleontológusok felismerték, hogy az Irídium egy bizonyos vegyülete csak 
akkor kerül be a Föld rétegeibe, amikor a külső térből nagyméretű, nemlineáris változást okozó 
anyagtömeg érkezik be. Bizonyíthatóan ilyen esemény történt 490 millió évvel ezelőtt, és 250 millió 
évvel ezelőtt, és nagy eséllyel földtörténeti időben számolva hamarosan ismét megtörténik. Valószínűen 
már számos ilyen nagy erejű esemény formálta és növelte a Föld belsejének a töltöttségét, mire elérte a 
mai állapotot, és fogja a későbbi jövőben is tölteni, mert az anyabolygónk, Gaia még ma is aktív 
csillagméretben fiatal felnőtt, megtermékenyülésre képes érett állapotban változó bolygó. Egy igazán 
nagy és jelentős ilyen analóg eseményben született a holdunk. 
Amikor a Nappal és a Nap anyai nagycsillagjával a galaxis körül keringő Föld periodikusan 
áthalad a galaxis idősíkján, időalagútján, és elhalad, áthalad a foton övként is ismert fő 
idegcsatornán, egy felmenői vertexen, nagy eséllyel vele közel azonos irányba haladó, ezért 
nagyon hosszú útidő kereszteződésű, (időbeli nyitottságú) kikerülhetetlen megújulási, 
átalakulási eseménybe kerül. A vertexként ismert hidegfúziós nyelőben befelé haladó 
szervezeteket ekkor a galaxis évre jellemző tömegméretű, de eltérő irányba fejlődött, még 
kellő azonosságú rokoni szervezet részéről megtermékenyítés, genetikai anyag átadás éri. Ez 
jelentősen megváltoztatja az addigi lineáris evolúciót, és a már kívül is belül a 
megtermékenyülésre, az élővilág megújulására előkészült bolygóban a megszokottól 
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jelentősen eltérő eseménysorozatot, nemlineáris fejlődési történetet hoz létre. Az eseményben 
a bolygónk is hozzámérhető genetikai anyaggal beoltásban, megtermékenyítésben részesül, 
amely a becsapódáskor áthatol a bolygó szervezet külső rétegein, behatol a központi 
tömegébe, és elnyelődés közben a becsapódás ellenoldalán, - mint a cunami a szigetek 
ellenkező oldalán – információs, akusztikus, rezonáns hullámban összegződik. A 
becsapódással nagyjából, de nem szükségszerűen ellentétes oldalon kidudorodás, új sarki 
domb és új déli pólus keletkezik. A korábban átlagos bolygó szervezetben ilyenkor nemcsak 
kétpólusú, diploid állapot, hanem triász, jellegű, azaz hármas állapot fejlődik ki. A már nagyon 
határozatlan, XX állapotba jutott, erőegyensúlyba és az életnek már káros, túl nagy 
szimmetriába került bolygót az idegen genetikai anyag hatáseredője, (kinetikai erők, saját 
forgás, vegyi és genetikai eredő) kibillenti a túl nagy szimmetriájából, és a megtermékenyülő 
szervezetben kialakult egyenlő erőviszonyokat egyértelmű dominanciára és receszív állapotra 
módosítja. Az előjelekből ítélve, korszerűbb genetikai információ, aszteroida esetén a 
hagyományos hidegfúziós értékrendek megerősödése, melegfúziós hatóanyagnak tekintett 
csillagmenzesz, üstökös anyag beérkezése esetén a megkezdett irányba haladunk, és nagy 
eséllyel egy melegfúziós poklot, csillagot kell megjárnunk a megtisztuláshoz. 
A becsapódás helyén nagyméretű kráter, és egyértelmű rendezettségváltozás, áramlás 
keletkezik, miközben hidegfúziós beépülésben genetikai és információs tűzvihar, szaporodási 
hullám söpör végig a felszínen. A bolygóbelsőben elkezdődik a lökéshullám és az új, a 
bolygóban idegenebb genetikai fertőző anyag, (információ) be és szétáramlása, egy a korábbitól 
eltérő, más világ, új evolúciós időszak kezdődik. A becsapódás mindig áthelyeződő, vagy és 
búgócsigaszerűen billegő szimmetria felületet, és áthelyeződő, támolygó pólusokat, időben 
jobban változó erőviszonyokat hoz létre a megtermékenyített bolygón. Valószínűen ez a külső 
környezethez képest billegő forgás okozza az ilyenkor szokásos pólusvándorlást és a mágneses irány, a 
felmenői csillagokból átépülő részecskeáramlás látszólagos labilitását. Valójában a külső környezetben 
áramló felmenői részecskék sokkal kiszámíthatóbb követő pályákon érkeznek, az ehhez képest nagyon 
labilissá váló, búgócsigaszerű saját forgásra kényszerülő bolygóhoz képest, ezért az erősebben 
kibillenő, esetleg néha ehhez a felmenői szeretetáramhoz képest megforduló bolygóban a mágneses 
rendezettség, a felmenői csillagokhoz képesti irányok szerint változik. 
 
A bolygón áthaladó információs, lökéshullám, a rezonancia a bolygó szervezet melegfúziós 
térrészhez közelebb lévő részén, túloldalán melegpontot, melegfúziós ellenpontot, ellenpólust-
árnyékkormányt hoz létre, amelyből pedig vulkanikus és tektonikus, melegfúziós tevékenység és 
anyagok, hatások áradnak szét a bolygó másik felén. A Perm –Triász határán beérkezett 
megtermékenyítő genetikai anyag valahol az akkor máshol lévő Antarktisz területén, vagy az 
Ausztráliától északra lévő, ma tenger által borított térségben érkezett be, amelynek a 
melegpontot létrehozó ellenpólusa a kelet szibériai vulkanikus tevékenység felerősödését 
eredményezte. Elképzelhető, hogy a mostani déli pólus, és a déli póluson kiemelkedett 
vulkanikus hegyek a Hold megfoganásakor keletkeztek, és az óta nem volt igazi nagy, ehhez 
mérhető esemény. Ha viszont visszaszámolunk az időben a galaxis évek periodikájában, akkor 
a hold korát 4-5 milliárd évre taksálva, valószínűen egy a galaxis életforráshoz, fúziós 
térrészhez képest sokkal közelebbi fontos csigolyán, téridős életformáló eseményen haladtunk 
át. Lásd a Galaxis pókszerű szervezetét a korábbi könyvekben, és a következő 14. ábrán, 
amelyet ismét beemelünk. Alapos okunk van annak a feltételezésére, hogy a térben mindig azt 
látjuk, amelyre már elég érett, vagy és amit már megért a tudatunk.   
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Az ábra kirajzolja Moetrius által rajzolt Naplényhez hasonló, de idősebb szerveződés gerincét, csakraközpontjait, 
és a gerincen igen fontos pozícióban elhelyezkedő  2. generációs csillag szervezet, a Nap helyzetét.  
14. ábra: A Galaxis szervezet 

A melegfúziós anyai élettérrészt, a szaporodásért felelő potroh részt, életbölcső szűkületek, neutrális,  
lamináris áramlású határfelületek választják el az ennél valamivel neutrálisabb, megfelelően keveredő, 
átlagos torrésztől, amelyben más fontos életfunkciókat ellátó szervek, a szív, a gyomor és az első 
karok, (lábak) DNS leágazásai találhatók. A középső térrészben a jelen időben fejlődik a legaktívabb 
második generáció, a középkorú terhelhetőbb korosztály, az energia ellátás irányától és arányától is 
függően az ősz vagy a dinamikus tavasz állapotában. A kellő életszimmetriában változó, energiában és 
tudatban kiegyenlített, időben a környezetnél gyorsabban, de a melegfúziós potrohnál lassabban 
változó szervezeti rész, a torrész rendszerint a középső, nagyobb szimmetriában fejlődő élőréteg 
központja. A gerinctengely irányban, a hidegebb, a részecske áramlásában sokkal rendezettebb fej 
térrészben, a hűvös környezetett, hűtött területet igénylő fejben található az agy, a szerveződés 
legidősebb része, a neutrinókat és az emlékeket tartalmazó védett, (nem lebontandó) elődök tárhelye. A 
memória nem fénylik, nem látható, sokkal alacsonyabb változás sűrűségű, az itt tárolt információ csak 
ritkán kap energiát, csak ha a múlt már elfeledett valamely ismeretére ismét szükség van. Ez hidegebb 
és neutrálisabb, kevésbé változó térrészt igényel.  
Ugyanez az galaxiskép egy stilizált ábrán bemutatva: 15. ábra: A galaxis szervezet stilizált  
 

 

Fő, közös 
szimmetriasík 

Egy idealizált, megfelelő szimmetriával 
rendelkező arányos pókszabású szervezet, a 
galaxisunk ábrája. A rendszerben a három 
együttműködő generáció együttélését segíti a 
neki környezetet adó, az egydimenziós 
állapotra lebomló saját részecskéivel is 
kellően telített aurát létrehozó, éppen 
átfejlődő negyedik generáció, amelynek a 
külső térbe kikerülő elfáradt, regenerálódó 
részecskéi, más idegen társakkal új 
vegyületbe, párba épülve, kellően lehűlve, 
megfiatalodva érnek haza a saját élettérbe.  

A Nap és az anyai 
nagycsillag 
pozíciója 

Galaxis 
potroh 
központ 

Az ábráról nemcsak egy gerinces jellegű szerveződés, 
hanem egy pókszabású rovarszerveződés tekint 
vissza ránk, amelyben, mint a gerincesekben a fej, a tor 
és a potroh, mint többgenerációs, eltérő funkcióval 
rendelkező együttműködő rendszer egymáshoz 
viszonyított kapcsolata is megérthető.  
A tejútrendszer melegfúziós központjában van a 
legmelegebb, a szaporodási központ, amely a szex és a 
nemiség területe. E terület magas változássűrűségű 
fejlett anyai élettér, amelyben az emésztés és a 
körkörösen védett placenta, az utódok védelmére 
kialakult fő életbölcső is található. Ez a potroh. A 
szimmetrikus spirálkarok a lábak DNS 
anyagszerveződései. A szervezet gerinc vagy a szív 
csakrájában van a Nap, a spirálkarok egy nagyon 
fontos 2. generációs központjában, a tor és a potroh 
között. A Nap és famíliája átlagos vegyes töltöttségű, 
amelyben még kiegyenlítettek az arányok, míg a már 
több neutrális részecskét tartalmazó hűvösebb 
fejrészben a legidősebb generáció képviseli a tudatot. 
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A karokon és a lábakon, a DNS folyamokon, az ereken áramlik az energiahordozók anyag és 
életcseréje. A külső felületekre jutó kétdimenziós (folyadék állapotú) részecskék, ha még mindig nagy 
a belső feszültségük, túl magasa a hőmérsékletük, egydimenziós állapotra lebomlódva, (elpukkanva), 
szétszórva a környezeti hidegebb térbe a részecskéiket, ezekből és a befelé áramló hidegfúziósabb 
idegenekből folyton cserélődő, a szervezetet megfiatalító, védetten tartó aurát építenek… 
Jelenleg a 2. és a 3. generációs aktív csillagok vannak a legfontosabb pozíciókban, a negyedik 
generációs csillagok már távolabb és a fősíktól kijjebb, vagy beljebb, szintben is eltolódva, a szervezet 
külső részére szorult, míg a még élő legidősebb csillaggeneráció a vörös gömbhalmazokban és 
környékén csoportosul, segíti a rendszer szimmetriájának a megtartását. 
   
Visszatérve az új utódszervezetek és új genetikai leágazásokat létrehozó folyamathoz, 
folytassuk a gondolatsort, a szimmetria fősíkot, idegpályát keresztező Napcsalád Föld 
nevezetű utódjának a megtermékenyítő eseményétől. 
 
A melegpont és a kiszabaduló vegyi hatások, forró gázok, az ionos fejlődés újraindulása a 
kovalens állapotfejlődés felé ellenpontot, időben változó szimmetriát képez, hoz létre a 
becsapódás körül először tűzviharként szétterülő, majd lehűlő, hidegfúziós eredőjű térrésszel. 
A becsapódásban felverődő por és gázok árnyékoló képessége a beoldalon meggátolja a 
fotonszerű részecskék szabad beáramlását, a becsapódási környezet előbb kiég, majd 
valószínűen hidegfúziós eredőjűvé válik. Az északi területen a beérkező genetikai anyagban 
domináns fertőzött, megtermékenyített, elfoglalt térrész, és jellemző beáramlás alakul ki a 
bolygó új északi pólusává és neutrálisabbá váló környéken. Ezzel ellentétes irányban a déli 
melegfúziós pólus körül a belső régi visszavonulásra késztetett melegfúziós állomány alakít ki 
jellemzően a területet elhagyó evakuáló árnyékkormányt, és az áttelepülőket befogadó 
újraelosztó szervezeti melegpontot, központot. A kétpólusúvá váló bolygó részecskeközössége 
a megtermékenyítéskor az áramlási irányában először megosztódik, de az egymáshoz képest 
erősebben nőiessé és férfiasabbá, egymással már paralel irányba de még szemben áramló 
térrész között elkezd fejlődni egy új szimmetriasík, egy új vegyes részecskékből kialakuló 
közös szimmetriasíkon kiszóródó áramlás. A megtermékenyítés egyúttal valószínűen elvágja 
az előző spirálkar, DNS-be fonódó Ariadné fonalát, és a spirálkarokban újabb evolúciós rés 
fejlődik ki. A korszakváltás az újabb utódkorszak alatt újabb spirálkart fejleszt ki, és új 
élőréteget hoz létre. 
A déli póluson megnövekvő életnyomásban ellenreakció, és ellenhatás sorozat indul el a föld 
hidegfúziós pólusa felé, amelytől viszont hidegfúziós hódító, más ismerettel és kellően eltérő 
genetikai állománnyal rendelkező, neutrálisabb, férfiasabb, a lendületben dúsabb, melegfúziós 
paradicsomra talált részecske állomány, az új és közös szimmetriasíkon azonos irányba 
terelődő, egymással sikeresebben halmozódó generációja robbanásszerű evolúciós fejlődésbe 
keveredik. A régi típusú életváltozatok, szervezetek többsége kihal, lebomlik, és az új 
szimmetriasíkon közössé váló kifelé áramlásban új típusú, az adott körülmények között is 
sikeres, megmaradó-képes szervezetek fejlődnek ki. Az evolúció újabb történelmi fejezete, a 
háromkomponensű szervezet, család, a behatoló hidegfúziós atya, a védekező lebomló szent lélek és az utódba 
átszerveződő életképes részecskék kialakulásával megkezdődik. Ez a történet és a forgatókönyv 
várható az aktuálissá váló nagy megtermékenyítésben, az élet időszerű megújulásában.  
 
A két pólusból a felszínen és a felszín feletti rétegekben, valamint a mélyebben és a 
magasabban fekvő rétegekben kialakuló differenciálódás már célzatos, irányított, a közös 
szervezetbe, új életpiramisokba fejlődő isteni részecske közösség által kreált. Ilyen történt a 
Marson az utolsó megtermékenyítésben, amely létrehozta a becsapódással ellenkező oldalon a 
Mont Olimpiát. A légkör akkor szinte lerobbant az eseményben, amelyben két kis Mars-hold 
született. Ez figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi szent szövetségben a külső rétegek alaposan 
megváltozhatnak, a légkör megmaradására nincs semmi garancia. 
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A Marson, a déli pólusa felől nézve, nagyon jól megfigyelhető a spirálkar kifelé, az egyenlítő felé 
tekeredése, amely a déli sark fehér sapkájából indulva a spirálban csavart domborulatok és hegyek 
vonalában nyílik egyre nagyobb átmérőre. Lásd az Atlasz Csillagászat 90 és 91. oldalán. A déli pólustól 
kiinduló spirál az egyenlítői zónán is áthúzódik, és valószínűen a becsapódás másik oldalán kiáramló, 
menekülő melegfúziós részecskék hozták létre a vulkanikus hegyekkel tarkított melegpontot, és ekörül 
a magas vulkánokat, közöttük a közel 20 km. magas Mont Olimpiát. Hasonló történt a Földön 
Szibériában. A Mars, mint idősebb bolygótestvér már átlépte azt az időhatárt, amely a vizes korszak és 
az aura átmeneti végét jelentette, és áthaladt a galaxis vagy a felmenői határréteg, életbuborék 
felületén.  
Érdemes megismerni a Föld 17. ábrán bemutatott életspiráljának az élőrétegünkön áthaladó 
részét, amely az Antarktiszon figyelhető meg a legjobban. 

 

A Földünk déli pólusáról készült viszonylag 
alakhű, kétdimenziós térképen is nagyon jól 
kirajzolódnak a többágú földi életspirál 
különböző, egymásnak hatoló ágai. A Dél-
Amerika felé kitekeredő, pontosabban onnan 
betekeredő ágról látszik, hogy az északi félteke 
által a saját forgásában fékezet, nagyobb spinű, 
az északi társánál töltöttebb déli szerveződés, a 
pólusnál gyorsabban forog, mint az egyenlítői 
része, ezért az életspirált képező felgyűrődő 
felület erős töréseket szenvedve kanyarog a 
déli pólusnál kiáramló részecskék gyorsabb 
keringésre késztető toló hatásától, nyomásától. 
Egy másik erős melegfúziósabban fejlettebb 
genetikai ág a Csendes óceán felé az óceáni 
hátságban folytatódik. Egy másik genetikai ág 
az Atlanti óceáni hátságokban az egyenlítőig 
viszonylag merőlegesen halad, de ott jelentős 
törést, nyíródást szenved. Egy harmadik 
jelentős genetikai ág, halo az Ausztráliai és egy 
negyedik a délkeleti Indiai Hátságban 
folytatódik. Valamennyi idegen genetikai ág az 
egyenlítői fő életforrásból táplálkozik, de innen 
dél felé, és észak felé eltérően és egymástól 
elcsavarodva más irányba halad.  

Beemelt kép az Atlasz Csillagászatból. 
A pajzsvulkánokat és a déli pólusnál 
kifelé torlódó spirált is létrehozó 
hegyvonulatok, gyűrődések az 
egyenlítő felé folytatódnak. Lásd az 
alsó képen. 16. ábra  A Mars spiráljai 
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A pólustól kiinduló fiatalabb életspirálok, (halok) az Antarktiszon érnek a felszínre, és a 
melegfúziós új genetikai életágak a nagy óceáni hátságokban folytatódnak. Négy életág 
figyelhető meg, amelyekből a dominánsabb az amerikai kontinensben folytatódik, egy kicsit 
megcsavarodva az Antarktiszi félsziget folytatódásában a Szendvics medencénél és árok előtt, 
a másik az Atlanti óceáni hátságokban folytatódik a kőt kontinens között egészen Grönlandig 
húzódva. További két receszív ág is észlelhető, amelyből az egyik az elöregedett indiai Hátság 
felé húzódik, ez éppen pozíciót veszít, valószínűen köze van a sok Ázsiai földrengéshez és 
cunamikhoz. A másik a Csendes óceáni hátságban szintén alárendelt, receszív állapotban. Egy 
másik ismét anyagiasabb állapotban Ausztrália, Új Zéland vonalán a Délkelet Ázsia maláj 
félsziget, Borneó, Szumátra és a Vietnami félsziget irányába kapcsolódik a Délkelet Ázsiai 
kontinenshez, amelyben torlódik más spirálágakkal. 
Ahol az élet valamely felszínén, valamelyik rétegben a halók összeérnek, torlódnak, ott 
erősebb törések alakulnak ki. Az egyenlítői nyírósávban, a szimmetriafelületen az egész 
földgömbön, életbuborékon látható a déli melegfúziósabb, nagyobb spinű szervezeti rész kelet 
felé gyorsabb előrehaladása, amely a déli irányban lévő (nagyanyai csillag, szervezet) vagy 
soros rokon felmenő által segítetten kelet felé forgatott. Nagyon jól megfigyelhető a déli 
pólusnál az ide-oda áramló, lökődő, bolyongó táblák sarki dombokat, hegyeket képező 
felgyűrődései, amelyek a túl nagy szimmetriák következményei. A legjobban az Atlanti 
óceánnál figyelhető meg a déli hátság egyenlítői nagy törése, elcsavarodása. A Dél Amerikai 
kontinens az északihoz képest gyorsabban halad kelet felé, ezért az egyenlítői nyírósávban a 
két kontinens elszakadása várható. 

 
 
 
Negyed időszakok: 
Mi történt a Perm és a Triász határán 250 millió évvel ezelőtt? 
Az átlagosan, ma kb. 250 millió évig tartó galaxis év, tehát egyre nagyobb átmérőjű, és ezzel 
egyre nagyobb kerületű pályán, egyre izotrópabb, idegenebb környezetben, időben egyre 
hosszabb keringési ciklusokat hoz létre, amelyek miatt értelemszerűen a ciklus 
negyedidőszakai, a galaxis év évszakfordulói is egyre később következnek be. Míg korábban a 
negyedidőszakok 50,- 54-58, majd 62 millió évenként egy-egy analóg, de az évesnél kisebb 
változást okozó, rétegszaporodást hoztak létre, ma ez a másod és harmadrangú, felmenői 

Az északi pólusnál beáramló hidegfúziós 
részecskék nemcsak hideg élettölcsért, 
mélyedést hoznak létre, hanem itt éri el 
az északi féltekét, az egyenletesen 
beáramló napi felmenői DNS ág, 
egyenletesen a Naphoz képesti saját 
forgásiránynak hátrafelé elnyúló, a 
környezet által fékezett, az egyenlítői 
szimmetriasíknál képződő Halóba 
kiáramló, de a hidegfúziósabb, 
heterogénebb, nagyobb azonosságú, még 
múltbelibb állapotban változó 
egzotikusabb környezetből lehűlve, 
kipihenve, megnyugodva visszatérő 
részecskék pólusoknál beáramló 
füzérsugara. E sugárba bekeverednek a 
távolabbról és az egyenlítő más részéről 
érkező felmenői hidegfúziós részecskék. 
18. ábra Az északi, hidegfúziós pólus 
spirál szakaszai 
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szimmetriasíkon átlépés már átlag 65 millió évente történik. A Föld öregszik, és amíg 
középkorúvá nem válik, egyre hosszabbak lesznek a napszakok és az évszakok, hogy az élete 
szimmetriájának az elérésétől fordított irányú visszafejlődés, az évszakok rövidülése, az élete 
gyorsulása vegye a kezdetét. 
 
 
 
A galaxis év ciklusa: 
 
A negyedév, az egyik végpont, a fejlődési irányváltás kb. hatvanhárom-hatvanöt millió évvel 
ezelőtt következett be, amely lehetővé tette a Dinoszauruszok által százmillió évnél hosszabb 
ideig uralt élettér átadását az ettől kezdve ismét megerősödő, dominanciát szerző gerinces 
szerveződések emlős csoportjának. A dinoszauruszok és a korábban élt lényeknek ez az 
időpont, időszak a szervezeti ősz és a szervezett állapotból lebomlás időszakát hozta el, míg a 
gerinceseknek valószínűen ez hozta el a galaxis évnyi kezdetet, a galaxis tavaszát. Ma már a 
galaxis negyedidőszak végén járunk, és valószínűen hamarosan áthaladunk a nagy síkon, a 
senki terén, a galaxis szervezet tömegfelezői szimmetriasíkján, a termetes neutronok pályáján. 
A galaxis szintű negyedév, földtörténeti idő szerint a napjainkban jár le. Most ismét negyedév 
és évforduló közeleg. A nagycsillag, és a vele együtt keringő Nap, amely körül kering a Föld a 
Galaxis főtengelyéhez, egy galaxis szintű idegpályához az úgynevezett foton övhöz közeledik, 
amelyben nagyon rendezett, de jellemzően két egymással ellenkező főirányú, de paralel 
életáramlás van.  
A Tejútként ismert galaxisunk az un. küllős spirálgalaxisok csoportjába tartozik, amelynek 
nemcsak a galaxis fősíkját körül ölelő, a térben is rétegződő halói, (körútjai) vannak. A galaxis 
szintű körutakat küllős, egyenes térbeli sugárutak kötik össze a galaxis központjával. A 
sugárutak, a küllők gyorsforgalmi, sokpályás radiális részecskesztrádáknak tekinthetők, 
amelyeken a jelentős eseményeket vivő gyors, radiális neuronoknak a lehető leggyorsabban 
lehet be és kijutni a szervezeti központból, amely lehetővé teszi a halók, a körutak, a 
pókszabású galaxis szervezet lábaiban haladó, DNS-be fonódó végek felé a közlekedést. A 
központból kifelé irányuló forgalomban azonban már hatalmas aszteroida méretben áramlanak 
ki a szervezet központjában megváltoztatott, differenciált, felbontott csillagok hideg és 
melegfúziós, de életképes maradványokként kibocsátott termetes részecskék, amelyek a 
sztrádán jellemző, az adott tömeghez megengedett 15-20 km/sec áramlási sebességgel 
távolodnak a már rosszul szervezett elődeiket felbontó tisztítótűzből. Az újra szabadságot 
elnyert termetes részecskék lehűlve, megnyugodva, a gyors áramlásban férfias lendületre 
gyorsulva a galaxis Ort övezetének számító, nagyobb szabadságfokú, izotrópabb végek felé 
áramlanak. A csillagközi küllős, radiális sztrádán azonban sok letérő és leágazás körforgalmi 
csomópont található a köztes nagyobb szervezetek, körforgói és nyelői, vertexei felé, amelyeken a 
mellékideg pályák, mint a térd, vagy és a könyökizületeknél, részben megkerülik a melegfúziósabb 
szervek, települések túl gyorsan változó központi részét. Más részben a nyelőnek tekinthető 
életörvény szimmetriatengelyében megcsavarodva, DNS fonatban haladnak át azokon az 
izületeken, amelyek hűtéséről, életáramlási szervezéséről, rendezetten tartásáról 
gondoskodniuk szükséges. Miként a szigetet megkerülő cunami, a csillagszintű izületeket 
megkerülő hidegfúziós (galaxis szintű) részecskék, a melegfúziós településeket, csillagokat 
megkerülő körpályák után ismét egymással párhuzamosan, közel azonos irányba folytatják az 
útjukat, így több esetben egyesülnek a másik irányban az adott melegfúziós szervezetet, 
csillagot megkerülőkkel, más esetekben, mivel már azokkal szemben áramolnak, komoly 
impulzusba kerülve információs energiát visznek a környezetnek. A melegfúziós csillagokat, 
mint izületeket megkerülő, egymással impulzusba kerülő, a kellő azonosságú aszteroidák 
jelentős energiát felszabadító impulzusában, az egymással az eseményben ütköző nagyobb 
részek sokkal kisebb megszámlálhatatlan részekre esnek szét, amelyek között kisebb és nagyobb 
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egységek sokfélesége áramlik, részben szétszóródva a külső rétegeknek energiát adva. A belső 
rétegek felé térülők hatalmas aszteroida és meteor rajokat terelnek a megkerült szervezet, a 
galaxis szintű izületek felé. Tehát az egyik fontos észrevétel, hogy a kiszámított elkerülő 
pályán áramló, vagy esetleg a megtermékenyítendő szervezet előtt több darabra széteső, a 
galaxis centrumból származó, de közben lehűlt genetikai anyag a cél megközelítése előtt 
szétválik, esetleg elfolyósodik, akár jelentős részben elgázosodhat. A legfontosabb az, hogy 
miközben több darabra szétesik, kiszámíthatatlan irányváltások és pályamódosulások 
következnek be. Ez miatt néha a becsapódás nem direktben, hanem részben a céltárgyat 
megkerülve mandinerben érkezik. Amikor az izületnek tekinthető melegfúziós körforgót 
megkerülő kisebb részek, a megkerült szervezet után egymásnak áramlanak, és egy az 
áramlási irányukra merőleges szimmetriasíkot hoznak létre, amely lökéshulláma és a síkon 
szétáramló részecskéi részben áthaladnak az ezzel is érintetté váló melegfúziós körforgón és 
izületen.  Néha, és valószínűen jelentős arányban, nem következik be a teljes impulzus, hanem 
elmarad, vagy csak megperdülés, töltöttebbé válás és jelentős, többszörösen támolygó 
irányváltozás következik be, amely gyakorlatilag kivédhetetlen becsapódást, és ezzel az izület 
energiával ellátását, megtermékenyítését okozza. A csillagközi sztrádán áramló aszteroidák, 
üstökösök azonban sokféle fejlettségűek, és egymástól eltérő rugalmasságúak, eltérő 
összetételűek lehetnek. Az energiát és információt szállító aszteroidában a nagyon egymáshoz 
kötött, már függővé és merevvé vált, nagyobb sűrűségű, akár már fém állapotú, a Mengyelejev 
periódusos rendszerében negyedik ötödik periódus elején lévő, kellően összetartó, fiatal 
fejlettségű szervezeti központok azonban nem esnek szét. Az ilyen összetartóbb centrális, 
fejlettebb részek egyben maradnak, és a nagyobb kinetikai tehetetlenség, a rugalmatlan 
irányváltoztatási képesség hiánya miatt, a melegfúziós izület előtt nem változtatnak a fejlődési, 
áramlási irányon, hanem szinte változatlan irányba tovább áramolnak. Miközben a lebomló és 
a kellő irányba eltérülő részek a tisztítótűznek tekinthető melegfúziós izület előtt eltérülnek és 
a másik irányban eltérültekkel egyesülve részben más, új összetételű életszerveződésbe 
kerülnek, kifelé áramlanak a szimmetriasíkon fonódó DNS pályákon. A túl magabiztos, fejlett 
nagyobb egyedsűrűségű, másokkal már nagyon nagy függőségbe szerveződött, rideg és 
tehetetlenül továbbáramló tömegrész azonban egyenesen beáramlik az útjába eső melegfúziós 
csillagszervezetbe, a csillagszintű izület belső rétegeibe, annak a gyors és azonnali 
nagymennyiségű változtatóképes részecske energiát átadva, az őt befogadó csillagszintű 
szervezet megtermékenyítését okozza. A következőkben leírásra kerül, hogy miképpen 
következik ez be bolygószinten, amely a csillagszintű esemény analóg, de a résztvevő 
tömegszámban kisebb eredő következményt hoz létre. 
 
 
 
A megtermékenyülés feltételei: 
 
Amikor egy csillagban, vagy egy bolygón, de valószínűen a kisebb szervezeteknél is létrejön a 
becsapódás, a megtermékenyülés, a Föld megtermékenyülésénél leírtak szerint, egy új 
hidegfúziós eredőjű hidegpont és egy melegfúziós eredőjű melegpont keletkezik a 
becsapódással ellentétes oldalon. A két eltérővé vált kettős dominancia lökéshullámai, és 
részecskeáramlásai egymás felé terjed, amely a kettő eltérő nemű, eltérő genetikai eredőjű 
szervezet között egy új szimmetriasíkot, és ezen egymással keveredés, vegyülés és 
életpiramisba épülés közben az egyenlítői zónában kifelé áramló, a régebbi életváltozatokat 
kiszorító, fejlettebb, korszerűbb részecske párokat hoz létre. 
Az szimmetriasíkon, az új egyenlítőn egyesülő két hullám azonban közben az eltérő saját spin, 
a saját perdület különbsége miatt folyamatosan elforog egymáson, ezért egymáshoz képest 
ellentétesen elcsavarodó élethálót hoz létre, amelynek, valamelyik fél dominanciája érdekében 
nagy eséllyel az aranymetszésnek megfelelő arányokban, az 1,6 körüli értéken kell maradnia. 
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Ahhoz, hogy ne legyen káoszt és totális zűrzavar, az erőviszonyok a szaporodáskor sem 
lehetnek egyenlők, valamelyik genetikai anyagot adó félnek egyértelmű többségben és 
meghatározóan kell maradni. Ez az aránypár jelenik meg az aranymetszés élethálójában. Ez 
valószínűen azzal a következménnyel jár, hogy a már töltöttebb, melegfúziósabb, kisebb 
lendületű, de nagyobb saját perdületű. Mivel a melegpont, a támogatóhoz közelebb menekülő 
árnyékkormány, rendszerint egy felmenői (szülői) élettér melegfúziós, gyorsabban fejlődő 
térfelére esik, amelynek már nagyobb a saját perdülete, ezért az egyik irányba csavarodó 
melegfúziós DNS ágak, az életháló egyik irányú csavarodása valószínűen mindig arányosan 
több menetből áll, ez jelenti a nagyobb számot. Ehhez képest a másik fél kevesebb, de 
egyenesebb, kisebb saját spinű perdülettel, bár kevesebb menetet, de gyorsabb életáramlást 
eredményez, ezért valószínűen a szimmetriasík kezdetben sohasem a teljes tömegfelezőn, 
hanem attól egy kicsit eltolódva fejlődik ki. 
A megtermékenyülés feltétele valószínűen ezen aranymetszési arányérték körüli eredő 
kialakulása. Ha túl nagy a hatásegyenlőség a szimmetria, nagyon határozatlan és 
cselekvőképtelen szervezet alakulhat ki, ha pedig ennél az aránytól jóval eltérő, az egyik fél 
genetikai ágában túl erős dominancia, akkor diktatúra és elnyomás miatt állhat le a közös 
fejlődés. Tehát a fogamzás feltétele a fejlődőképes, kellő, de nem túl nagy szimmetriahiány 
megléte, amelytől már lehet a nagyobb szimmetria felé fejlődni, majd ezen a fejlődési célokon 
áthaladva fordított irányba eltérő állapotok felé továbbfejlődni. 
 
 
Térjünk vissza a bolygószintű szaporodást és megtermékenyülést létrehozó 
téreseményre, a galaxis évfordulóra, pl. a Perm – Triász határán történt események 
megismeréséhez.  
 

Aki megérti a sorsot, annak megszűnik az ismeretlentől való félelme.  Moetrius 
 
Az elöregedett bolygók, mint élettel telt, de szimmetriát vesztett, már kevés hittel és 
hajtóerővel rendelkező szerveződések, a közvetlen felmenők körüli keringés, és az együttes 
keringés, együttáramlás során rendszeres időközökkel metszik a még idősebb távolibb 
felmenőik legjelentősebb szimmetria felületeit, időfolyosóit. A nagyobb idegcsatornákon 
áthaladás időközeiben, az élet valamely nagyobb szervezete által biztosított környezetben 
áramolva rendszeresen befordulnak a mellék idegeket a fő idegpályákkal összekötő, gerinc, 
vagy más izületi, melegfúziós fordulókba. Amikor az izületeknek is tekinthető melegfúziós 
életörvények felé letérnek, és a vertexként ismert felmenői életörvény nyelőjébe beérkezik egy 
elöregedett, hitet és lendületet vesztett, egymással már együttműködés képtelenné váló szervezet, akkor az 
életalagút egyre szűkülő, egyre több egymás mellé azonos irányba áramlással sorolódó a 
központi tisztítótűzbe vezető egyre közelebbi füzérpályára kerül. Lényegében ez a próba egy 
alkalmassági teszt, amelyben kiderül a szervezet állhatatossága, a kitartása, a döntőképessége, 
a belső szimmetriája, és a benne változó közösség együttműködő képessége. A központ felé 
haladva válaszút elé állító belső pálya, egy idősebb szervezet nagy sebességgel haladó, 
sodródó, de éppen ezért nagyon alacsony nyomású, és relatív kevés impulzus eseményt kínáló 
életörvény felé halad. A rendezett áramlású hidegfúziós környezet alacsony nyomású 
környezetében, az időalagút szűkülete felé haladó, túl nagy belső életnyomású, a szeretet 
elveszésével már csak a nyomással összetartott szervezetek, a külső nyomás, az egybeépülési 
kényszer megszűnése esetén, valószínűen szétesnek. Ilyenkor a szervezetben már kényszerben 
változó, de a többiekhez nem eléggé kötődő, egyre érzéketlenebb részecskék felszabadulnak, 
kiválnak a nekik már egyértelműen rossz szervezetekből, környezetekből. E szabaddá váló, a 
tisztítótüzet, a számonkérést, az átvilágítást elkerülő, a továbbfejlődéshez még éretlen 
részecskék útja az egyik válaszút lehetőséggel élve a további életváltozáshoz visszatérés, és a 
már láthatóan, érezhetően a tisztítótűz, a veszte felé áramló tehetetlen rossz szervezet 
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elhagyása. Az ilyen részecskék statisztikai valószínűséggel nagyobb esélyt kapnak az 
életáramlás folytatására, és az izületi melegfúziós központot elkerülve egy nemsokára 
hozzájuk kapcsolódó új párral azonos irány felé torlódva új szimmetriába kerülésre. A kellő 
rugalmasságú, kellően töltött és még elég lendületes, tehát életképes, jó (1,6 –os, 2/3-os 
dominancia aránynál nem rosszabb eredőjű) belső arányú szervezetek lehetőséget kapnak az 
időalagútból elkanyarodásra, az egyenlítői szimmetriasík felé, a korábbitól merőleges irányban 
elkanyarodó, újabb nemzedékkénti életkörforgásba áramlásra. A kiválasztódás akár olyan 
szelekciónak is tekintendő, amelyben a bizonyos életrugalmassági és együttműködési 
elvárásoknak még megfelelő élet balra vagy jobbra elkanyarodhat, az újrafeldolgozást 
elkerülve tovább áramolhat, részegység cserére, vagy és korszerűsítésre kerülhet, míg a közös 
irányváltásra már képtelen, túl merev döntésmechanizmusú, egymástól nagyon függőségbe, 
vagy és határozatlanságba került, felújításra és korszerűsítésre már érdemtelen szervezetek 
továbbáramolva bekerülnek az élet teljesebben megváltoztató, más életformára átalakító 
kohójába. Míg a nagyobb életrugalmasságú szervezetek lehetősége az új irányválasztás, a más 
életpályára kerülés, az elkanyarodás, a hiányos tulajdonságokat kiegészítő képességű új társ 
(pár) keresése, addig a már túl merev szervezeteknek nem marad választási lehetősége. 
A másik válaszút, a nem választás, a döntésképtelenség, a túl nagy szimmetria, az életre 
képtelenség útja. Azok az egymáshoz nagyon kötődő, egymástól és a környezetüktől 
függőségben lévő, vagy és nagyon határozatlan szervezetek, amelyeknek már nincs elég 
töltése, akik már túl egyenesen és kiszámíthatóan áramolnak, akik nem tudnak dönteni a merre 
és a hogyan tovább, a szakosodás kérdésében, azok tovább áramlanak a megkezdett, kialakult 
irányba. Ez az út azonban a tisztítótűzként ismert átalakuláshoz vezet. A melegfúziós 
örvénykamrákban, a tér nagyobb szervezeteinek az izületeiben folyamatosan szükség van 
elfolyósodni, és az izületek forgóit kenni képes részecske állományra. A szilárd állapotból a 
legnagyobb változássűrűségű térrészekbe beáramló, menet közben elgázosodó, és egymáson a 
meleg környezetben elfolyósodó, nagy azonosságra keveredő részecskék feladata a súrlódó 
szilárd rétegek közötti a súrlódásmentes elforduláshoz a kenést biztosító folyadéktér, réteg és a 
hűtés fenntartása. Valamennyi izületünkben, a gerincforgókban ilyen folyadékrétegek 
biztosítják a fájdalom és gyulladásmentes elmozdulást. Ilyen rétegek vannak a karokban, a 
lábakban, az újakban, a pókszabásúaknál és a sok izülettel rendelkezőknél is. A melegfúziós 
életörvényekbe, a szilárdabb izületeket körbevevő rétegekbe beáramló, elfolyósodó részecskék 
a kenés és az elpárolgás közben biztosítják a súrlódásmentes kellően hűtve tartott elmozdulást, 
az emberi tömegszinten, és a csillagközi, a galaktikus méretű szervezetek izületeinek a 
kenésénél is. 
 
Amikor egy már a végzete felé tehetetlenül sodródó, túl merevvé vált szervezet az 
együttműködés útja helyett nem az idejében történő áramlási irányváltást választja, akkor 
elkerülhetetlenül besodródik egy melegfúziós szervezeti központ, (izületi tér) centrumába, a 
tisztítótűzbe, a háromdimenziós szilárdabb állapotából a kétdimenziós elfolyósodásig, és az 
egydimenziós elpárolgásig visszafejlesztő idegcsatornájába. Az idegcsatorna egy hidegfúziós 
tölcsérrel kezdődik, amelyben egy centrális térrész, vertex felé csavarodva sodródva egyre 
beljebb és egyre impulzusmentesebb térrészbe, a környezetnél alacsonyabb életnyomású 
életörvénybe kerül a beáramló, rendszerint valamiben erősen szimmetriahiányos, vagy éppen 
túl nagy szimmetriába és döntésképtelenségbe, ezért a saját elhatározás és a cselekvő képesség 
elvesztésével sodródásba kerülő szervezet. A beáramlás során a kevésbé kötött, még életrevaló 
részek leválnak az átalakulás és a lebomlás felé áramló közös szervezetekről és a felszabaduló 
részecskék a fejlődési irányváltás útjára kerülnek, de az egymástól szabadulni nem képes, már 
tehetetlenül a korábban kialakult irányba sodródó közös, nagyobb sűrűségű, vagy csak 
másokkal már nem eléggé keveredő tömeg nem bomlik fel, hanem a megkezdett irányba 
áramlik. Az ilyen szervezetek radiálisabban áthaladva a hidegfúziós élettölcsér befelé, a 
nagyobb azonosságú térrész felé vezető szűkületein, az irányváltás helyett, a náluk sokkal 
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nagyobb tömegű, megtermékenyítendő szervezett központi tömegnek áramlanak, rajta jelentős 
impulzusban részben, de legalább a központi térrészéig áthatolnak.  
Ilyenkor az addig a központban székelő kormányok hátrább és biztonságosabb védett vonalak, a 
támogatóikhoz közelebb vonulnak, és árnyékkormányt hoznak létre, mint a Magyar kormány, amikor 
áttelepült Debrecenbe stb. Lásd a Vietnami háborúban a Saigoni árnyékkormányt, vagy és a Moszkva 
kiürítése után a hátországba visszatelepült orosz kormányt a második világháborúban. 
 
Az azonos rendezettség felgyorsít, egy időbeli esemény, a megújulás és az élettér átadás 
eseménye felé sodorja a megfiatalodni, és más életformáknak is kifejlődési, evolúciós 
lehetőséget adó bolygónkat. A galaxis fő idegpályán áthaladás azonban nagyon magas 
kölcsönható képességű fejlődési irányt ad, amely vagy kifelé, vagy befelé jelentősen 
felgyorsítja az eddig lineáris (a környezettől jelentősen elszigetelt) belső evolúciót, és a 
kellően elgázosodott, nagyobb életrugalmasságú nagycsillag az utódaival az életspiráljában 
továbbfejlődve élőréteget vált. A fiatalabb és még eléggé el nem gázosodott, nagyobb átlagos 
sűrűségű, a környezet izotrópabb részecskéivel még kevésbé keveredő centralista, hidegfúziós 
szervezetek azonban még nem képesek az önálló irányváltásra, a pályamódosításra, ezért ha az 
élet nyelőjébe kerülnek, nagy eséllyel a megkezdett irányban fognak nem túl nagy eltéréssel 
továbbáramolni. A hidegfúziós életörvény a befelé rendezett áramlású idegpályára, az 
időalagútba sodor, amelyen az idegpálya sodrása felgyorsít, és nem hagy meg abban az 
élőrétegben, amelyben a korábbi életidőszak változása folyt. Az egyre gyorsabb 
életáramlásban a környezet és a benne fejlődők állapota együtt változik, fejlődik az 
életszínjátékot a kifejlődésre és a saját evolúciós elképzelésük kidolgozását, megvalósítását 
másoknak is lehetőséget adóvá. 
 
 
Az vertexként működő életörvények belső részei, határrétegei izületeknek és benne 
melegfúziós, gyorsabban változó, kellően képlékeny szervezeteknek tekinthetők. Amikor egy 
a környéken áthaladó, de már irányváltásra nem képes szervezet a saját időalagútján-
füzérsugarán) besodródik egy hidegfúziós vertexen áthaladva egy melegfúziós elfolyósító és 
elgázosító keverőtérbe, a bevezető idegcsövön át elkerülhetetlenül a nála sokkal nagyobb, 
összefogottabb, nagyobb azonosságú központi szilárd (vagy és porcszerű) rétegeknek ütközik. 
A rétegeken részben szétterül, és elfolyósodva hűti és keni e felületeket, részben a központi 
szilárdabb, nagyobb azonosságú magja továbbáramlik, és nemcsak a felületre, hanem egyre 
belsőbb rétegre fejt ki nyomást és hűtést, kenést. A nagyobb áthatolóképességű részek 
továbbáramolnak az egyre nagyobb változássűrűségű, egyre melegfúziósabb belső rétegek 
felé, a belsőbb rétegekben leadva a változtatóképes energiát, a környezetet lehűtve az 
elfolyósodással és az elpárolgással. A becsapódás közben a már túl meleg és túl nagy belső 
feszültségű, már gyulladásban lévő belső rétegek túlnyomásos terei fellazítják belülről a 
túlnyomással ezeket a határfelületeket, eltávolítva, elidegenítve egymástól a korábban 
erősebben összekapcsolódó, jobban záró részecskéket átjárhatóbbá teszik a melegfúziósabb 
belső térrészt határoló potenciál gátakat. A rétegről rétegre befelé haladók már könnyen 
átlyukasztják a belülről már előkészített külsőbb határfelületeket, és ezzel a belső rétegeket 
megtermékenyíteni képes rendezettebb, nagyobb lendületű áthatoló képesebb hidegfúziós 
genetikai állományukat, mint sűrített és sok információt tartalmazó alszervezeteket egyre 
mélyebb rétegekbe képesek eljuttatni. A beérkezők minden határfelületen áthaladásakor, 
lényegében a rétegek globalizációjakor harsonaszó –szerű hang hallatszik, és a 
felszabadulásra, megkönnyebbülésre váró részecskék végre felsóhajthatnak, hogy hallelúja!  
Ezt már ismerjük a jelenések könyvéből. Azonban a beérkezés nemcsak nyomáshullámokat, 
hanem információs és akusztikai, valamint hőhullámokat is gerjeszt, azaz sokféle 
tömegméretű és eltérő energiaszintű részecskékre bomlik a behatoló inváziós csapat, amelyek 
amerre járnak először égetnek, a nekik paradicsomi térben a szerelem lángjával szinte mindent 
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felgyújtanak, tarolnak, majd lehűtenek, és idővel elül a megtermékenyítő vihar. Az elfolyósítás 
és az elgázosodás keveredéssel, több fraktálmélységű vegyüléssel jár, amely energiahullámok 
a behatolás helyétől viszonylag körkörösen ekvipotenciális jelleggel megindulnak az 
élőrétegek belseje és külseje, a melegfúziós felügyelet és befolyás alatt maradó túlsó térféli 
térrész felé. 19. ábra: A melegpont eltolódása a megtermékenyülés után, a méhfalba beágyazódás 

 
A szimmetriafelületen a legnagyobb változássűrűségű belső résztől, a fő kereszteződési 
térrésznek tekinthető tisztítótűz oszloptól kifelé terelődő körkörös áramlás kezdődik a kisebb 
életnyomású környezet felé. A közös frontfelület környékén a két eltérő genetikai anyag 
kisebb egységei is torlódnak, és az egydimenziós áramlásból kétdimenziós átlagosabb 
állapotú, elfolyósodó állóhullámokból, kisebb felületen szétterülve egymásnak feszülő kisebb 
szimmetriasíkok alakulnak ki. Az akár vérlemezeknek is tekinthető, jellemzően koncentrikus, 
de már kétdimenziós felülettel rendelkező, lencseszerű állósíkok, egyrészt kifelé, a 
szimmetriasík külső pereme felé sodródnak a közös nagy front egymáson elmozdulásában, 
miközben, az egymáshoz képest eltérő saját spinnel rendelkező két félteke egymáson elforgása 
miatt, az elforgó felületek közé keveredő kisebb, lencseszerű szimmetriasíkok kisebb 
nanoszintű csövekbe és toroid jellegű örvényes mezőbe tekerednek. A két réteg közötti 
sodrásban örvényes mezőbe tekeredő csövek, a két végükön nyitott toroid a felületükkel 
árnyékoló lehetőséget, és ezzel védelmet biztosítanak a túl nagy változássűrűségű 
környezetben a saját szervezeteiktől leszakadó, lemorzsolódó, védelmet és közösséget kereső 
sokkal kisebb részecskéknek. Az örvényes áramlásba terelődő torroidszerű Orgon 
szervezetekben a környezethez képest alacsonyabb mikroszintű impulzus sűrűség alakul ki, 
amely miatt a védettebb térrészt kínáló, a szimmetriasíkra merőleges nyílásokkal rendelkező 
örvényes szerkezetekbe – mint a frontvonalon átvezető kettős nyílással rendelkező 
barlangokba - mind a két oldalról bemenekülő, a frontvonalon a túl nagy lendületben a másik térfél 
terültére sodródott meleg és hidegfúziós részecskék a beáramlás közben egymással keverednek. 
Az örvényes mezőkbe két oldalról beáramlók azonban a toroid belsejében ismét torlódnak 
egymással, és egymást részben elkerülő, részben a gyorsan forgó örvényes rendszer saját 
szimmetriasíkján egymással torlódva, azonos, lamináris sík irányba terelődő közös DNS 
életáramlásba fonódnak. Ami megtörténik nagyobban, az egy fraktálszerű megoldásban egyre 
kisebben is megtörténik, és a szimmetriákban kifejlődő örvényes mezőcskékben belső analóg kisebb 
mezők és kisebb szimmetriák fejlődnek ki.  

A megtermékenyítő anyag becsapódása több-
tengely körüli forgást, pertubációt, és a 
létrehozott új pólus körüli kúpos kilengést 
indít el. Az áthatoló hullámok mellett minden 
rétegben lamináris irányú, a becsapódás 
helyétől kifelé, a rétegekben továbbterjedő 
továbbgyűrűző hullámok is elindulnak. A 
megtermékenyített szervezet becsapódással 
ellenkező oldalán melegfúziós ellenpólus 
eltolódik és melegpontot, felette 
kitüremkedést hoz létre, a Föld és a bolygók 
esetében a térségben a vulkanikus 
tevékenység felerősödik. A melegpontból 
kiinduló visszaható, az egyenlítő felé 
gyűrűződő melegfúziós lamináris 
réteghullámok indulnak el a közös front, a 
szimmetria felület, az új egyenlítő felé. A 
szimmetriafelület közepén torlódás és 
kereszteződés genetikai átkötődések 
keletkeznek. 



 

 

140

140

Mivel azonban a nagyobb megtermékenyülő szervezetben, életörvényben még a régi 
megszokott forgástengely és tömegközpont körüli áramlás is működik, ezért a korábbi 
kiszámíthatóbb saját forgás megváltozik, és mint az oldalról megbillentett búgócsiga, a módosuló 
mágneses tengely körüli forgás billegőbbé, erősebben kitérőbbé, forgáskúpot leíróvá válik. 
Mivel a környezetből beáramló, a térrészt megtermékenyítő hidegfúziós részecsketömeg fő 
áramlási iránya az északi póluson befelé, a melegfúziós szervezet, nekik paradicsomi térrész felé, a 
melegpont ellenpólus felé halad, a déli pólus körül csoportosuló, meghódítás alatt lévő 
melegfúziós részecskék ellenhada, minden alkalommal, amikor túl nagy nyomás alá kerül, 
periodikus ellentámadásokat indít a behatoló idegenek visszatartására, visszaszorítására. Mivel 
a többségnek, a gravitációsan a rétegen tartó felületekről nincs merre menekülni, a végpontra 
szorított melegpontiak rendszeres ellentámadásba mennek át, és a változtatóképes részecskék 
hideg és melegfrontjának az ide-oda áramlása a megtermékenyített szervezet szinte minden 
rétegében felélénkíti az életáramlást. A szimmetria síkon kialakuló kettős fronton az 
állóhullámokba terelődő, és az értelmetlen hadakozást megunó részecskék a frontvonal felületi 
irányába kifelé, a kisebb nyomású térrész felé áramolnak, miközben gyakran összekeverednek 
az ellentáborban is a kisebb ellenállás irányába, szintén kifelé eltávozó, látszólag ellenérdekelt 
hideg és melegfúziós részecskék. A közös irányú együttáramlásban egyre több azonossági 
felismerés végül közös párokba szervezi az egyenlítői szimmetriatengelyen a külső rétegek 
felé áramló férfiasabb, egyenesebb és lendületesebb áramlású, és tőlük kicsit lemaradva, őket követő, 
melegfúziósabb, töltöttebb, óvatosabb, kevésbé bátor, (meggondoltabb) nőiesebb társakból családba 
szerveződő párokat. 
 
A becsapódás és az eltérő gyorsasággal fejlődő környezet hatása azonban nagyon sokáig 
érvényesül, és több lényeges következményt hoz létre. A melegfúziósabb, időben gyorsabban 
fejlődő térrészbe beérő ellenpólus, a melegpont és félgömbi része, és az általuk uralt rész most 
is gyorsabban fejlődik, nagyobb saját spíne alakul ki, tehát a saját forgásában egy kicsit a 
másik féltől eltérve a déli félgömb gyorsabban forog. Ilyen következmény miatt csavarodnak el 
kelet felé az egyenlítőtől délre eső déli kontinensek, Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália és az Új Zélandi, 
Új Guineai szigetvilág, a Dél-kínai tengertől és Indiától az Óceánia térségéig. 
 
 Az északi kontinens nem ellenkező irányba, hanem csak a saját spinjében elmaradva kicsit 
kisebb fordulattal forog, ezért fordulat különbség alakul ki a két eltérő életprogrammal 
befolyásolt, két fél részre osztódott két félteke között, amely a szimmetria síkon, a 
frontvonalon differenciálódik le. Az egymáson elmozduló felületen elfolyósodó, kétdimenziós 
felületre ki és szétterülő, majd felcsavarodó, magas spinű, belülről elgázosodó, egydimenziós 
állapotra visszafejlődő részecskéket befogadó vegyes kis életörvények keletkeznek. A kétdimenziós 
Orgon örvények a két félteke egymáson elmozdulása közben a kifelé nagyobb 
fordulatkülönbség miatt egyre gyorsabban, nagyobb saját spinnel forognak. Amikor a már 
kellően magas saját spinnel rendelkező életörvény szervezetek már elhagyják a legnagyobb 
súrlódásnak kitett egyenlítői, sodró térrészt, már nem egyenes irányban, hanem az áramlásukat 
nem egyformán fékező környező közegben, a nagyobb sebesség különbség következtében 
nagyobb közegellenállás miatt az előre forgó részen erősebben fékeződve, a visszafelé forgó 
rész felé elkanyarodó íves, visszatérő pályán röpülnek ki az egyenlítői sík közelében a 
környezetnek tekinthető, nekik életteret adó szervezetből. Az északi féltekén bepörgő, ilyen 
hidegfúziós részecsketöbbséggel feltöltődött örvényes Orgon szervezetek egyrészt a kerületi 
irányban megnyúlva a bejárati nyílások tengelyirányában megrövidülve lencseszerű, 
(Ufószerű) alakzatba szerveződnek át, és az egyenlítői sík közelében kirepülés közben 
valószínűen az északi félteke felé, a déli féltekéről származó többséggel feltöltődött Orgon 
élettölcsérek pedig a melegfúziós részek felé elkanyarodva, a környezetben tett kerülő után 
visszatérnek a saját féltekének tekinthető térfelükre. Ha bombáznak, vagy társasutazáson vesznek 
részt, ez ellenkező eredővel is végződhet. 
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A két félteke egymáshoz képest elcsavarodásának, az életbe szerveződés és a 
megmaradás aspektusából még több, nagyon fontos következménye van.  
Az egymás felé indított támadások, információs és füzérvonalak, közlekedésre alkalmas 
egydimenziós folytonos utak, áramló sorok a forgásirány által meghatározva megcsavarodnak, 
és a gyorsabban forgó pólus-menti részekhez képest a közös felületen súrlódó, fékeződő 
egyenlítői részek a környezeti áramlás függvényében lemaradnak, vagy előre sietnek. Mivel a 
hidegfúziós utánpótlásnak alacsonyabb a spinje, radiálisabb irányú az eredője, ezért a 
hidegfúziós féltekén, a becsapódási északi oldalon a kevésbé szilárd rétegekbe, a környezeti térbe 
is kiterjedő füzérpályák, a szervezet köré csavarodó, lemaradó, hátrahajló spirál hoznak létre. 
E füzérsugarakon kiáramló részecskék saját spinjének a kialakulásában ennek a forgási 
és elmaradási, fejlődési irányt is meghatározó fontos szerepe van. Erről bővebben a saját spin 
kialakulásánál, és az élet alapjainál. A déli, melegfúziós pólusnál, azonban a melegfúziósabb 
környezet által is segített, a nagyobb spinű környezetben toló jellegű az életáramlás, amely miatt a 
melegfúziós oldalon kialakuló hátrahajló spirálkarok végei, a környezet nyomásváltozásától 
függően hol kifelé, hol hátra, hol előre, tehát kiszámíthatatlanabbul hajlanak. A sokkal kisebb 
és érzékenyebb részecskékből szerveződő, az életáramlásban és az eseményfejlődésben 
elmaradó változékony részecskék mindig abba az irányba állnak be, rendeződnek, (mint Konc 
Zsuzsa, ha én zászló volnék, zászlaja) amerre fúj az intersztelláris környezeti szél. Minél 
differenciáltabb a melegfúziós spirálvég, azaz minél kisebb tömegszámú, elporlódtabb 
részecske egyedeket tartalmaz, annál jobban követi a környezeti áramlási rendezettséget, 
amely gyakran szülhet később viszályt és ellenérzést a simulékonyabbá váló, ezért 
sikeresebben fejlődő, nagyobb azonosságú héberszerű részecskék iránt. A néha visszafelé 
lendülő végeken lemaradva fejlődők sok zavar okoznak az egyre jobban közös szervezetbe 
épülő közösségben, amikor az életfejlődőkhöz képest és éppen általuk túldifferenciált 
elporlódott, áramlóvá és hontalanná, egydimenziósabbá, emigrálóvá váló részecskék a 
megkezdett fejlődési iránnyal szembe kezdenek el áramlani. Később, amikor ennek az izületi 
aspektusát is megértjük, megérthetővé válik az a következmény is, amely a 
túldifferenciálódott, túlfejlődött szervi részek fejlődésének a leállításával, a leszakadók 
felzárkóztatásával lényegében megakadályozzák a tervezett haladást, fejlődést. 
A melegfúziós toló jellegű életáramlásnak jobb a folytonossága, de ez nem mindenkor előny, mert csak 
nagyobb háttérnyomás esetén tartja egyben a szervezetben tömörülő részecskéket. A toló jellegű 
szervezetnél a legjobbak nem elől vannak, hanem belülről adagolják a tolóerőt és ezért az ilyen 
irányítók nélkül nyomott szervezetek előőrsei könnyebben elkanyarodnak a helyes tervezett iránytól. A 
hidegfúziós részecskék viszont érzékkel, szeretettel, kisebb részecskéiken és az utódaikon át 
vonzalomként ismert belső nyomáshiánnyal, szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, amely 
szervezetekben a legjobbak, a legnagyobbak és a legnagyobb sűrűségűek járnak elől, példát és utat 
mutatva a tőlük lemaradóknak. Lásd a térképeken, a Föld déli féltekéjének, az Afrikai, a Dél Amerikai 
és az Indokínai rétegek, határfelület eltolódását, felgyűrődését, visszacsavarodását. 
 

A két félteke füzérpályáinak az egymáshoz képest ellentétes csavarodása a megtermékenyített 
szervezetben az egyre sikeresebb közös fejlődésbe szerveződő, egymást, és a genetikai 
vonalakat sok ponton keresztező összetett élethálót hoz létre. Az életháló azonban nem 
működik bármilyen arányok között, hanem jellemzően egy meghatározható arány, tartomány 
környékén működik a leghatékonyabban. Ez az arány az aranymetszés, az élőrétegekben és 
az egymást követő generációkban kifelé egyre bővülő, de egyben egy-egy főre, szakosodó 
ágra egyre kisebb térrészt (szög) 1/2-2/3 arány, biztosít, amely az 1:  az 1,6 körüli aránnyal a 
mindig kellő többséggel rendelkező, közel 2/3-os eredőt jelenti. A legbelső körben, 
élőrétegben a két ős, a családi szervezetet, az új genetikai ágat alapító még 1:2 arányban 
részesedik, tehát a fiatal párnak, a családba épülésekor statisztikai valószínűséggel vagy egy 
leány, vagy egy fiú utóda lesz. Ehhez az 1: a 2-höz azaz a kétharmados arányhoz szükséges 
megismerni, hogy ez a három egy időben együtt élhető életszereplő alaparányát is jelenti. Míg 
az 1 –es szám, egy hidegfúziós férfias elődöt, Atyát jelent, amely soros és lineáris, egyenletes 
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fejlődést biztosított az ilyen rend szerint élőknek. Az ilyen nagy azonosságát és a genetikai 
azonosságot is megtartó fejlődésben nem történt idegen bekeveredés, genetikai sokféleségbe 
szaporodás. Miként a királyi családokban is csak a saját vérvonal örökölte a hatalmat, a 
legitim vezetést, e rendszerben is az utódok az elődök szinte teljes, nagyon nagy azonosságú 
hidegfúziós klóónjai voltak. A melegfúziós állapot két egymással szembe fordult, lényegében 
egymás ellen ható, de még egy közös rendszerben kellően együttműködő szervezetet hozott 
létre, amely két egymással szembe fordult, közös szervezettségbe épült hidegfúziós 
szervezetből fejlődött. Ezért kettes a női nem azonosító jegye. Ez lényegében két már kellően 
Pl. az életáramlási célban, a fejlődési irányban már eltérő hidegfúziós egység, egymástól eltérő 
ellentétes cél felé, eltérően differenciálódott, állóhullámba torlódott együttműködési 
kényszerbe került párosát jelenti.  Ehhez először azt szükséges megérteni, hogy az élet első, 
még jellemzően csak egydimenziós, már áramlással járó fejlődési szakaszában, még csak 
azonos típusú, nem nélküli, klóónként szaporodó, nagy azonosságú hidegfúziós szervezetek 
jöttek létre, amelyek soros árnyékolt, követő kapcsolatban tudtak egymással füzérsorba 
kapcsolódni. Már ekkor is volt alacsony szintű fogyasztás és differenciálódás, ezért 
valószínűen minden hidegfúziós, egymással még nagyon nagy azonosságú szervezetnek volt 
elöljárósága, a leggyorsabban fejlődők elöljárókká váltak, volt beáramló, befogadó, fogyasztó 
nyílása, és kibocsátó, a környezetbe ürítő, a környezeti változásokban áramló még talán csak 
információs szintű mikrorészecskéket a szervezeten áteresztő lehetősége. Mivel a hidegfúziós 
első életmegoldás még csak a vagy velem, vagy ellenem állapotot ismerte, nem tudott 
finomabb, árnyaltabb különbségeket megkülönbözetni, ezért a vagy egymással együttáramlás, 
vagy a végzetes megsemmisítés két szélsőséges állapota közötti pulzálás jellemezhette ezt az 
időszakot. Ekkor a környezet még nem lehetett nagyon hideg, és még nem voltak melegfúziós 
szervezetek, a differenciáltság kezdetben még viszonylag szerény volt. A csak hidegfúziós 
egybeépülő kapcsolat, az Y arra utal, hogy az érzésszintű eszmélés első időszakában, 
tömegesen még csak az érzés működött, és az együttérzés valószínűen először az azonos 
érzetek átérzéséből, és az eltérő módosulások megértéséből fakadt.  
 
Nézzük meg, hogy mit jelent az Y?   
Az Y két hidegfúziós ág egy közös ágba egyesülése, vagy egy előd két egyforma, közel 
egyenlő, nagy azonosságú, de egymástól már kicsit széttartó utódra szétválása. Ha az első 
érzeteket adó áramlást az Y jellemezte, akkor ennek egy olyan rendszeresen és periodikusan 
sokszor és sokáig hasonlóan, azonosan ismétlődő térátalakulásból kellett fakadni, amelyekben 
hol szétvált a korábbi érzéseket szerző életanyag, hol egyesült egymással. Nézzük meg az 
egyidejűleg zajló szétválás és egyesülés lehetőségét. 20. ábra, a vertexbe beáramlás, 
hidegfúziós egyesülés, halmozódás. 

 

 
Az egymással összetartó, közös cél felé áramló hidegfúziós, lehűlt 
egydimenziós részecskék Y ágba épülése egyre nagyobb szervezeteket 
hozott létre, amelyekben ráadásul az összeépülés fejlődésével a 
folytonosság és a térkitöltés is egyre jobbá vált. Ha az ilyen szervezet 
megtanult forogni és életspirálba csavarodni, akkor szinte végtelen 
ideig haladhatott az egyesülés és az elmaradó ág a felzárkózás felé. 
Az életspirálba épülés azonban valószínűen csak a későbbi 
ősrobbanások után, annak a hasznossági felismerése, megértése és 
közelfogadása után fejlődött ki. Előbb csak pulzált az áramlásba jövő 
tér. Hol szétvált, hol egyesült és centralizálódott, az egymás felé 
áramlást, és a szétválást ismerte. Ha a már túl nagy és szervezhetetlen 
volt a közösség, akkor ismét részekre és kisebb egységekre bomlott, ki 
és szétáramlott, és hidegfúziós életáramlásban, kisebb szervezetekbe 
ebben az irányban is összegződhetett. 
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Befelé egyesülés előbb gyorsulást, majd fékeződést és gyors elporladást, de valószínűbben 
csak elfolyósodást okozhatott. Az is lehetséges, hogy a sok hideg részecske egy közös pontba 
egyesülése lehűtötte és összehúzta a teret, a mely miatt a térben lévő részecskék többsége 
megindult az ideálisnak tartott, lehűlt, vonzóvá vált térrész felé. Feltételezhetően csak ezt 
követően alakult ki a túlzsúfolt térben a torlódás, a túl rendezetté, kényszerítővé váló térből a 
ki és a szétáramlást elindító nagyobb szabadságvágy igénye.  
A hidegfúziós életáramlás tehát lineáris, soros, és egymással kis 60 foknál kisebb, jellemzően 
30 fokos szögben, békésen egyesülő, közös célra tartó, amelynek a jelképe az Y. 
A hidegfúziós életáramlást leginkább ezzel a lineáris jelképpel kellene ábrázolni: 
 

 
 
Az élet másik alapproblémája az, hogy az ismétlődés nélküli (kevésbé megunható) fejlődés 
csak differenciálódás, a másság bekeveredése és változtatása esetén lehetséges. A legjobb 
szervezetekbe gyűlő jó képességű részecskéknek, a centrálisan kialakuló jónak az az ára, hogy 
a környezet lepusztul, degenerálódik, visszafejlődik, az a túl sok jó képességű részecske, 

A túl jól sikerült élettéri centralizáció után a már ki és szétáramló 
részecskék eltérő helyekről indult részecskék egy része ismét 
egymással összetartó, közös, de már kifelé tartó cél felé áramló 
hidegfúziós, lehűlő egydimenziós részecskék Y ágba épülése 
most-már nem a közös centrumban, hanem az egymástól kb. 30 
fokra lévő (apostoli) csillagpontokban, 12 csillagpontban 
egyesültek. A kifelé áramlás közben egyesülőknek is javult a 
folytonossága, a közös tudása, amely megalapozta az eltérő ideális 
életáramlás hitét és az eltérő életideológia lehetőségét. Előbb csak 
pulzált az áramlásba jövő tér. Hol egyesült és centralizálódott, az 
egymás felé áramlást, és a szétválást ismerte, hol a már túl nagy és 
szervezhetetlen közösség, akkor ismét részekre és kisebb 
egységekre bomlott, ki és szétáramlott, és hidegfúziós 
életáramlásban ezzel is összegződhetett. A túlnépesedett, 
túlszervezett állapotban elromló élet valószínűen már ekkor 
létrehozta a ki és a szétáramlási, a másképpen élni szükséges 
vágyat. 

21. ábra a csillagpontok 

A lineáris és érzéssel bíró, összetartó, közös cél felé már együttáramló, a 
szeretet érzésével lazán, kovalens kötéssel, a felületén összekötődő 
hidegfúziós szervezet az egyesülés után még soros, kígyószerű 
füzérsugárban, kifelé egyre gyorsulva áramolhatott, és egészen addig 
növekedhetett a közös tömeg, és a kinetikai lendület, amíg valamely 
hasonlóan már túl nagy sebességgel áramló, analóg, de ellentétes áramlási 
irányú, anti szervezettel nem találkozott. Nagyon magas áramlási sebesség 
esetén, elképzelhető, hogy mi történik. Ráadásul az ilyen nagy 
sebességgel, a kis áramlási keresztmetszet ellenére is nagyon jelentős 
kinetikai erővel, koncentrált kis támadáspontra ható részecskefüzér 
találkozásakor, a közös impulzus pontban igen nagy mozgási energiák 
szabadultak fel. Hideg, rideg környezetben ez elporladást, átlagos, vagy 
melegebb környezetben elfolyósodást, nagyon meleg és gyorsan változó 
helyen elgázosodást hozott létre. Ez az átlagos megoldás, később,  

szélsőségesnek titulált hidegfúziós életáramlást, az ideális  
életre elképzelt alkalmas életideológiát hozott létre.

22. ábra 
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amely a legjobb térrészekben, szervezetekben centralizálódik, hiányozni kezd az átlagos és 
főleg a fejletlenné váló elmaradó térségekből, szervezetekből. A túl nagy másolásban, a túl 
nagy centralizációban belterjessé és degenerálttá váló élet egy az átlagosnál rosszabb 
állapotból egy az átlagosnál jobb állapot felé fejlődésében, ha eljut a lokális csúcsra, a 
centrumban kifejlődő túl sok tudás, túl sok jó képesség máshol hiányozni fog. Örök probléma 
lehet, hogyha egy szervezettség eléri a fejlődési és a téri, és az időbeli, állapotbeli határait, ha 
már nincs amit meghódítson, ha valahol lokálisan, centrálisan elérte a lehetséges legfejlettebb 
állapotot, ha mindenkinek abból akar, és abból kell adnia, ami benne van, amely az övék, ha 
azt kell adni, ami a saját életterükben, a környezetükben van, akkor ezt már csak azon az áron 
teljesítheti, hogy egyesektől egyre többet elvonva másokat előnyben részesít. Ez az 
egyenlőségi állapot vége, a differenciálás felerősödése. Ha nagyon szabálytartó az élet, és a 
szervezettség, ha nem vehet el senkitől, akkor bármilyen egyszerű differenciáltság esetén nem 
tud adni a rászorultabbaknak, (vagy az érdemteleneknek, a jobban lobbizóknak) úgy, hogy ne 
a közösből vegyen el, hogy ne másokétól vonja el, amit adni akar. Legyen szó, energiáról, 
tudásról, egészségről, vagy bármilyen kifejlődött egyedi képességről. Bármelyikből csak akkor 
lehet adni, ha vagy egy külső, vagy a belső térből, valakiktől egy rész e célra elvonódik. Ezzel 
megszületett az adózás, az elvonás, a tartalékolás és az elosztás, pontosabban az újraelosztás 
intézménye. 
 
Ha a közös térben, valamilyen globális isteni szervezetben sikeresen egyesült a környezetben 
lévő, akár gravitációsan, akár a jobb életet adó közös szervezettségbe tartó életanyag, az 
egyesülés közben azonos cél, a jobb életet adó térrész felé áramlott, tehát ilyen, az átlagossal 
elégedetlen, annál jobbra tartó szervezettséget, az egyesülő, közös ágba épülő életáramlás 
jellemezte. Valószínűen relatív ideig ez az életáramlás volt a megengedett, a megtűrt, az 
ideális, amely nem zsákmányolták ki még annyira az isteni részecskeközösségben az éppen 
sikeres részek egymást, mint később, amikor kifejlődött a melegfúziós éve megoldás. 
 
 
 
 
Ismerjük meg az Éva típusú már kétdimenziós felületbe épülni képes 
melegfúziós szervezetet, hogy miként alakult ki az X megoldás. 
 
Amikor a ki és a szétáramlás megtörtént, az első még szétáramló időszakban, a kiáramlóknak 
tágult a tér, és az egyesülésekre egyre nagyobb szabad új lehetőség kínálkozott. Azonban a 
kifelé áramlás során már ekkor is telített környezet felé történt az áramlás, amely miatt a 
kiáramló és egymással egyesülő élet egy idő után útválasztás irányválasztás, célválasztás, 
vagyis célmódosítás szükségességébe került. Az irányváltás kötelezettségét, szükségességét 
felismerők, megértők, megtartók egyik része jobbra, a másik része balra elkanyarodott. Ez 
azzal a következménnyel járt, hogy a kilencven fokra az eredeti áramlási iránytól, a korábbi 
céltól elkanyarodók, hamarosan szembe találták magukat egy feléjük a szemközti irányból 
közeledő analóg, hozzájuk mérhető (közös tőről fakadó), hasonlóan fejlődési, áramlási irányt 
módosító részecske csoporttal, amelyből szembeáramlás, ellentét, impulzus és torlódás 
keletkezett. Az egymást a lendületben megfékező ellenáramlásból, ellencélból kifejlődött az 
Éva szerveződést létrehozó nagyobb, anyagi sűrűségbe épülő centralizált szervezeti vezetőség, 
állócsomó és szimmetria, és ezzel a nőies határozatlanság, a szeszélyes, könnyebben és 
kiszámíthatatlanabb állapotváltozás újabb érdekes lehetősége is kialakult. 
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A már egymással szembe áramló, de az eltérő környezetben eltérő állapotra fejlődő, a 
kölcsönhatáshoz még kellő azonossággal rendelkező szervezetek elöljárói, vezetői, és az őket 
követők az ellencélú áramlásban összetűztek egymással, amelyből differenciált, más állapot 
fejlődött ki. Az egymásnak áramló, és összekeveredő közösségben egy ideig a centrális részen 
sokkal nagyobb anyagba épülő sűrűség, és a lila nyíllal jelölt, a szimmetriasíkot képező irányba 
kiszorított, elkanyarodó, sikeresebben irányváltó, szétszóródó, de a nagyon más környezet 
felől visszatérített részecskefelhő, a környezetben élőkkel keveredő, az azonosságban kisebb 
sűrűségű, azaz kisebb azonosság eredőjű aura fejlődött ki.  

Ha egy kétegységes YY melegfúziós szervezet két YY része egymással szembeforduló párba 
kapcsolódik, akkor belőle X eredőjű, nagyobb és változó szimmetriába kerülő, bizonytalan, 
ingadozó melegfúziós, Éva szervezet fejlődik ki.  
A két egymással szembefordult szívszerű életpiramis alakban egymásnak áramló, ezzel 
összekeveredő és differenciálódó szervezet közül kiszorul, szinte ki préselődik a széleken 
áramló közösség, de a közösség által már irányváltásra nem engedett, már az események által 

Kifejlődött, a 2-es, nagyobb 
tömegszámú, de differenciáltabb 
részecske szervezeti állapot, a 
melegfúziós Éva szerveződés. 

23. ábra A párokba 
szerveződés lehetősége 

A két hidegfúziós, ellenáramlású, egymásnak ellenhatású 
szervezet összetűzéséből impulzus és időben tartósabban együtt 
maradó állócsomó, relatív szimmetria fejlődött ki. Akár békés 
úton találkozott a másfelé járt tábor, és megbeszélte hogy milyen 
élményeik voltak, akár hadba és ellentétbe került az atyai 
örökségért, a környezetért folytatott harcban, mindenképpen 
részleges erőegyensúly és torlódás fejlődött ki. Az élet ebben az 
állapotban megreked, ha csak valami harmadik erő, pl. a még 
aktív és élő Atya be nem avatkozik, és valamelyik fél, gyermeke, 
utóda javára megbontja az erőviszonyokat.  
Az élethez áramlás, és tartós különbség szükséges.  
Ha a hidegfúziós atya beavatkozik, és valamelyik utódja pártjára 
kel, akkor a kialakult szimmetria megbomlik, és az életáramlás az 
igazát vesztő fél kárára tovább folytatódhat. A vesztes fél 
átmenetileg lemond a hatalom gyakorlásáról ellenőrző pozícióba 
megy át. Később az Atya majd az ő párját fogja, és ezzel az élet 
szimmetriája időben eltolódva, de helyreáll. Az X állapot 
kialakulását látták és olvasták!   24. ábra 
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sodort elöljáróság, a melegfúzióssá váló, életanyagba épült szervezet centrális, differenciáltabb 
részébe beszorult vezetőség, mely mássá váló szervezetből kifejlődött az Éva állapot. Az Éva 
szervezet tehát két egymással szembe fordított, két neutrális alsó és felső, aktív és inaktívvá váló 
részből, receszív állapotba fejlődő, eredetileg hidegfúziós részekből kifejlődő szervezet, 
amelyekből a környezeti átlagos sűrűségtől, az átlagos azonosságtól eltérő állapoteredőjű, 
jellemző állócsomó, egymással időbeli eltolt szimmetriában maradó anyagfelhő, sűrűbb mag 
és azonosságban ritkább aura alakul ki. Mint később kiderült, az életnek nem jó, ha túl nagy 
szimmetriában van. Akár azt is mondhatjuk, hogy az eseményben szétszóródó részecskék egy 
része szaladt haza a kibocsátó mezőhöz, a hidegfúziós Atyához, (az akkori királyhoz), hogy 
baj van a két ellentétbe került testvér, és a két rokon tábor egymásnak ment. 
 
Két nagyjából egyformán fejlett szervezet egymásnak áramlásából az alábbi élethelyzetek, eredő 
állapotok alakulhatnak ki: 

1. Az egyik erőt és lendületet, vagy és csak energiát nyer, a másik veszít. 
2. A másik nyer erőt és lendületet, és a lendületet adó veszít. 
3. Egyik sem nyer semmit, de mindkettő veszít a fejlődéséből, és mássá alakul, megváltozik, jó 

esetben kölcsönösen tanulnak belőle. 
4. Ha közös célt választanak, és mind a kettő enged egy kicsit a fejlődési céljából, 

kompromisszum alakulhat ki, és miközben nagyobb közös lendületre, gyorsabb fejlődésre 
jutnak, mind a kettő fejlődési előnyt nyer. 

5. Mindkét szervezet elveszti a lendület energiáját, és a környezet részecskéi nyernek. 
 
A tartós erő és lendület egyensúlynak, a túl nagy szimmetriának a következménye, egymás 
lendületének a kölcsönös megfékezése, egymás szervezetének a szétszórása, a közös központi 
térrészben sokkal nagyobb, kaotikus, szervezhetetlen állapot kialakulása. Ez mind a két 
szervezetnek káros, (de hasznos lehet az ebből profitáló környezetnek), ezért az életnek rossz 
hatást mindenképpen gyorsan meg kell szüntetni. Az egyik megszűntetési lehetőség az 
ellentétes, vagy más irányba áramlás, a lendületi rendezettség átszervezése, de a tudati és a 
tömegi tehetetlenség miatt ez csak lassan valósulhat meg. A belső áramlási, fejlődési irány 
átszervezése rövidesen ismertetésre kerül. Ez azonban csak lassan fejlődhet ki, és ha az 
egymásnak áramlás és a kaotikus állapot kifejlődése gyorsabb, mint a tudatváltási, célváltási, 
végső soron paradigmaváltási lehetőség átvitele a szervezettségen, akkor időben gyorsuló, 
növekvő kaotikus állapot és az életfejlettségi állapotát az időben is nagyon visszafejlesztő 
életrobbanás fejlődhet ki. Ha a belső átszervezéssel nem képes egy szervezet a szükséges 
irányváltást, célváltozást végrehajtani, akkor külső, baráti, vagy rokoni segítséget kell igénybe 
vennie. Ilyent tettek a bel, vagy külső háborúba keveredő egykori királyaink, ha az ellenség 
fejlettsége, ereje, létszáma, azaz a hatáseredője megközelítően egyenlő volt, és felismerték, hogy 
egyedül nem bírnak az ellenséggel. 
Ha az életnek nem jó tartós szimmetriának nem vet véget ilyenkor külső hatás, akkor az élet a 
sokáig eltartó tartós csatározásban (a néha túl káros szimmetriában) kölcsönösen felemészti 
egymást. Ilyenkor legfeljebb a környezet nyer, de a bizonytalan állapot kialakulása, átterjedése 
esetén a közvetlen környezet is veszteségeket szenvedhet. Ha tehát az Éva X szervezetbe 
került (fejlődött) két hidegfúziós előd túl nagy tartós, bomlasztó szimmetriába került, akkor 
szükség volt a környezetben változó nagyobb energiaszintű, idősebb előd, az isteni környezet 
segítségére. Ilyen történt Napóleon oroszok elleni háborújában, és a Hitler-féle hadseregek 
Sztálingrádig előrenyomuló inváziójában. Az isteni környezet megértette a támadás és a túl nagy 
szimmetria káros kihatásait, és beavatkozva megfordította az erők és a lendület korábbi áramlási 
irányait, a térben és az időben eltolódott szimmetria, később helyreállt, sőt a fizikai és a tudati 
tehetetlenség, az életáramlási, különbségképzési igénynek megfelelően kellően túllendült az ideális 
állapoton. Ez a túllendülés, közel negyven évig tartó hidegfúziós irányú fejlődést eredményezett, amely 
átlag, a kb. 100 évig tartó ciklusváltásban ötvenévente megfordul. 
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Ha már az életnek káros szimmetriában, a környezeti idősebb szereplő, az Atya, (vagy a 
nagyszülők, nagybácsik, vagy és a nagynénik, a közeli rokonok valamelyike) beavatkozik, és 
megváltoztatva megbontja a kialakult kedvezőtlen állapotot, és az X állapotba torlódott, már 
kaotikus, túl változékony, labilis szervezet, valamely részéhez hozzákapcsolódik egy kellő 
többséget adó felmenői Y hidegfúziós szervezet, akkor a kialakult rossz egyenlőség, a lokális 
életnek már nem jó állapot továbbfejlődése, a mind nagyobb bizonytalanság megszakad. Ha az 
X állapotú, megosztódott egyensúlyú szervezetbe valamelyik utód pártjára állva az apa, vagy 
más rokon előd megszűnteti az egyenlőségből fakadó határozatlanságot, akkor a már három 
egységet képező, apa, fiú és kisebbségi, elnyomott, a dominánsakat szolgáló, receszív 
állapotba fejlődő szent lélek egységeként triumvirátusba Moetriusba, háromtagú, háromtényezős 
párba épül.  
A XY, jellel ábrázolható triumvirátusba épülő, az életáramlás folytatására alkalmas 
nemzőképes párból a létszámában növekvő, több egységre osztódni képes család fejlődik ki. A 
háromkomponensű élet két erős tényezőjének az összefogása, erőtúlsúlya, egyértelművé váló 
közel 2/3-os dominanciája lebontja a harmadik tényező ellenállását, és ezzel megszűnteti az 
életnek károsan kialakult, már túl nagy határozatlanságot. A terhes állapotba kerülő 
szervezetben az új és továbbélni képes utód életlehetőségének az árát megadó, lebomló szent 
lélek valóban visszafejlődik, megosztódik, és a gyengébb, az atya által adott hidegfúziós okos 
elit részecskékkel nem segített utód visszafejlődve lebomlik. A lebomló utód életképes, kellő 
életrugalmasságú, megfelelő együttműködő képességgel rendelkező részecskéi azonban csak 
az anyaszervezetből távoznak az életből nem, hanem éppen ellenkezően. A többségi 
szervezetben kisebbségbe és elnyomásba került részecskék lebomlanak, energiát és anyagot 
adnak a környezetnek, miközben kisebbségként belülről segítik, vagy csak ellenőrzik a 
környezeti állapotokat. Amikor azonban a korábban kialakult szimmetriahiányt, a már káros 
erő és hatásegyensúlyt megszűntető, és az addigi receszív állapotú ellenzéket segítő felmenői 
genetikai anyag, a határozatlanná váló X szervezetbe beérkezik, a kifejlődő egyértelművé váló 
dominancia hatására a határozatlanság lebomlik. Ez a megtermékenyülés pillanata. 
Gyakorlatilag azonban ez egy rossz állapotú szervezettség vége, és egy eltérő fejlődési ciklus 
kezdete. A rosszból kifejlődő jó élet, a szervezet őszéből kialakuló tavasz azonban nem az 
egyik pillanatról a másikra alakul ki. A rossz dolgok megjavításához idő szükséges, és e javuló 
időben, minden szervezet szükségszerűen átesik a szimmetrián túlfejlődve a ló túlsó oldalára. 
A lebomláshoz és az átfejlődéshez az embernél kilenc hónap szükséges. Más időritmussal 
rendelkező szervezetnél ezzel arányos. Ha az emberi kilenc hónap az átlagos életidő, a 66 év, 
(792 élethónap) 1/88-ad része, (A 75 év 90 hónapjának 1/100-ad része) akkor a 
szimmetriavesztés regenerálására szükséges idő átlag 1/88- tól 1/100-ad életidőszak. Ez az 
arány valószínűen minden eltérő időrendszernél ezzel arányosan fejlődik. Ez az ára a 
folytonosság megmaradásának, a terhes állapot kialakulásának. Az élet egy része a terhes 
állapotban az elődből lebomlik, és más szervezetbe megy át saját életteret saját utódteret a 
szülői gyámkodás segítségével létrehozva. 
 
A hármas egység nem rendelkezik jelenbeli és lokális szimmetriával, hanem ez időben és 
térben eltolt szimmetria lehetővé teszi a különbség által fenntartott változást, az 
életáramlást.  
 
A változásból lett áramlás, az áramlásból lett különbség, differencia és megmaradási lehetőséget 
létrehozó impulzus. Az impulzusból lett szaporodás, vegyülés és folyamatos véletlenszerű eltérést 
generáló keveredés, vegyülés. A vegyülés változásában a keveredés keveredése létrehozta a 
változatosságot, a változás változatosságát, az életet. A végtelen sokféleség életáramlásba, 
életváltozásba keveredése létrehozta a genetikai sokféleséget és a folyamatosságot, az eltérő 
vegyületben állandó megújulási képességet. Moetrius. 
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A periodikusan szimmetriába kerülő, és ebben egymást kölcsönösen hatástalanító lebomló élet 
végre megtalálta a kiutat a fejlődési zsákutcából, és terhesség, szaporodás árán már ki tudta 
védeni a nagy válságokat előidéző, az életáramlás leállását kiváltó túl nagy szimmetriakor 
kialakuló határozatlanság, bizonytalanság lebontását. A korábbi azonos genetikai másolatok 
állandó nagy azonosságának a periodikus megismétlődésből, a klónszerű genetikai másolás 
helyett, egy változatosabb, másképpen fejlődő, már a kezdetekor kellő szimmetriahiánnyal, 
pontosabban időben és a lokális térben is eltolt szimmetria hiánnyal rendelkező utódot 
létrehozó megoldás fejlődött ki. Talán az élet szervezettségének a kialakulásában ez volt a 
második Antikrisztus állapot, de amely rossz eredőt létrehozó megoldás az élet egy kisebbségi 
részének először rosszabb körülményeket (és ezzel nekik gonosz, Antikrisztust) hozott létre, 
ugyanaz az élet 2/3-os többségének létrehozta a fejlődési tavaszt, a közös irányba tartós 
életáramlás újrakezdési, korszerűbb lehetőségét. Ezt az állapotot-segítőt, a Jannusarcú Isten 
másik felének a Jó Krisztusnak, a pozitív hatásokat létrehozónak tekintették. 
A szaporodással, a megtermékenyítéssel, az elit rokoni utánpótlás megsegítésével a két Y 
hidegfúziós életáramlásból kifejlődött X állapot határozatlanságának vége szakadt, a 
bizonytalanság lebomlott, és kialakult a nemesgáz állapotot létrehozó szervezeti rendezettség. 
A változásban kialakult a termékeny XY alkáliföldfémeknek megfelelő, egyértelmű, és a 
többség által már azonos irányba áramló állapot. Ezzel a korábbi élet túlkerült egy 
életfejlődési, életváltozási eseménysoron, a Mengyelejev táblázatban a korábbi alkáli 
földfémekkel analóg állapotot létrehozó, kisebb energiasűrűségű, nemesgáz állapotból 
kifejlődő életperióduson. Az életperiódus vége nagyfokú elektron hiánnyal végződik, azaz a 
szervezetből elmenekült dolgozók és az élet e szakasza a rendezettséget növelni képes, kellően 
szorgalmas alszervezetek hiányával zárul. Ilyenkor már senki sem akar dolgozni, a munkából 
megélni, és az a hamis ige válik közkedveltté, hogy a pénz, pénzt fial. Igen, de olyant, amely már 
nem segíti, hanem gátolja az életet. Az életnek rossz állapot, az életperiódus halogén, túlgerjesztett 
lebomló, szervezeti ősz állapot lejártával, amikor egy hozzámérhető megtermékenyítő képes, a 
külső környezetből származó felmenői genetikai anyag elit kommandója megsegítve a 
megosztódó felek egyik, dominanciába juttatott részét egyértelművé teszi az életáramlás 
fejlődési irányát, a határozatlanság lebomlásával véget ér. 
Míg az XY 2/3-os, az aranymetszésnek megfelelő arány segíti a már rossz élet lebomlását, és a 
jó korszerűbb életté átalakulását, addig az élet más arányú keveréke vagy meddővé, vagy 
valamelyik felet túl nagy dominanciába juttatva agresszorrá, diktatórikussá, túl hegemónná, 
Türranosszá fejlődik. Az XXY arány túl nőies, vagy pedig a férfias állapot felé átfejlődő nőies 
állapotot hoz létre. Ilyenkor a melegfúziós arány többségbe és túl nagy dominanciába kerül., 
de az elégtelenül áramló életanyag nem képes határozott irányt tartani. Az ilyen szervezetben 
valószínűen túl kicsi a különbség, nem eléggé egyértelmű a fejlődési irány. A határozatlanság 
ára a kiszámíthatatlan, nagyon szeszélyesen változó szervezeti állapot a kiszámíthatóságot 
áhító életnek nem kedvező.  Az ilyen nőies, szeszélyes szervezetek ideális párja, a folyamatos 
változatosságot, állanód fejlődést és elfoglaltságot igénylő az átlagosnál férfiasabb XYY 
szervezet. Lásd az Élet alapjai, Gondolat kiadó, 680. oldal az ivar meghatározás genetikáját. 
Az XX szervezet, (Liegus típus) túl nőies, nem eléggé áramló, nagyon változékony, 
szeszélyes. A szükséges egyértelmű többséget csak az XY állapot, keverék arány biztosítja. Az 
YYX állapot pedig túl férfias, rendszerint túl hegemón, túl agresszív, a számukra idegen 
melegfúziós környezetben a nekik nem megfelelő szabályok felrúgására, bűnözésre 
hajlamosít. Az YY állapot túl férfias, és túl lendületes, hidegfúziós, mindig áramló, és az XX 
állapot pedig túl nőies, önmagában, vagy két generáció után az egyik sem nem szaporodásképes. 
Amikor külső megtermékenyítő anyag nélkül fejlődik ki egy szervezet, (ez valószínűen a 
szűznemzés), X0 genetikai állapot alakul ki, azaz az Y elit nemzőanyag, az egyértelmű fejlett 
külső férfias befolyás ilyenkor hiányzik, vagy nem elégséges. Ez a szervezet belső harcának, a 
polgárháborúnak a külső beavatkozás nélküli eldőlését jelentheti, amely ez esetben külső 
segítség nélkül kerekedik felül a belső ellenzéken, de ez Turner szindrómaként ismert 
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rendellenes fejlődési állapotot, genetikai betegséget hoz létre. Jellemző az elégtelen nőies 
eredő kifejlődése, az XX-nél erősebb, nőiesebb, egyértelműbben melegfúziós állapot itt sokkal 
kevésbé egyértelmű, mintha egy melegfúziós szervezet (anya) egy másik külső segítség nélkül 
termékenyülne meg. Alán ezért tartják X0-és genetikai variációnak. 
A tripla X, az XXX állapot pedig a melegfúziós környezet beavatkozásával szintén a 
nemzőanyag Y elitjének a hiányából, vagy nagyfokú elnyomásából fakad, amely nagyon 
nőies, de valószínűen nem termékeny, továbbszaporodni nem képes hibridszerű melegfúziós 
túlfejlett szervezeteket hoz létre. Valószínűen az amazon nemzettség szenvedett e genetikai, 
életszerveződési zavarban, amelyek szaporodása csak vendég férfiak fogadásával és így is 
csak korlátoltan, tehát nem mindenkinél volt eredményes. 
A XYY állapot viszont egyidejűleg túl sok és egymásnak is idegen dupla hidegfúziós 
megtermékenyítő anyag jelenlétét, két egymásnak is valószínűen idegen nemzőképes hím 
állomány domináns elitjeinek, közös nőies X szervezetbe (közös utódba) behatolását jelenti. 
Ez nem szünteti meg a határozatlanságot, hanem fokozza az esetleg létrejövő utódtér 
feszültségét és bomlását. Ez nagyon férfias agresszív, esetleg tudathasadásos szervezetet hoz 
létre. Ez esetben már érthetőbb, hogy az XXY arányú szervezeti életkeverékben (Klinefelter 
szindróma) a szervezet erősebben nőiesebb (melegfúziós) eredőjű férfi szervezet, azaz túl 
életképtelen osztogató demokráciát, gazdaságtalanná fejlődő szervezeti állapotot hoz létre.  
A genetikai változatosság az élet egyik állandó kísérlete, de valójában rendszerint sikertelen 
következmény, a háromkomponensű élet sikertelen keveréke.  
 
Ha egy párkapcsolat triálissá válik, két férfi, vagy két nő osztozkodik egy harmadik ellenkező nemű 
partneren, esetleg néha nagy nemiség eltolódás esetén több is, akkor a közös férfi, vagy és a közös nő 
eltárolhatja a kapott másféle genetikai anyagot, és nem szükségszerű, hogy megszabaduljon tőle. Bár 
az X kromoszóma általában hamar kialakítja a domináns első számú női feleséget, a többiek általában 
receszív állapotban maradva viselik a poligám kapcsolat előnyeit-hátrányait, de egy két jó tulajdonság, 
genetikai szintű, vagy ez alatti elfogatott tudású mikroszervezet bekeveredhet a genetikai anyagba, és 
kisebbségként színesíti, vagy segíti az egészséges életverseny kifejlődését. 
 
 Az ideális életkeverék az emberi fajnál az XY állapot, amely a kétharmados domináns-
receszív aránynak felel meg. Az ettől eltérő arány, pl. a 60 – 40% vagy ennél is rosszabb 55-
45% vagy elégtelen életáramlást, nem elégséges ingatag többséget, túl nagy egyenlőséget-
határozatlanságot és gyakori tudathasadást hagy. A másikhoz képest túl magas arány 
valamelyik életkeverékből hatalmas elnyomást és diktatúrát hoz létre, attól is függően, hogy ez 
XXY, vagy XYY keverék. Bár mindkét életkeverékben jelen van egy a szélsőséges 
természetet valamelyest csökkentő, ellensúlyozó ellenzék, azonban az ilyen életkeverékekben 
ez kíméletlen elnyomásban és kihasználásban részesül. Az előbbinek megfelelő melegfúziós 
többség kárát éppen ma viseljük Magyarországon. Az Utóbbit Pinochet, Hitler, Mussolini és a 
diktatúráiról hírhedt vezetők valósították meg. Miközben az egyik túl nagy látszólagos 
egyenlőséget, szociál demokráciát és a többségnek rossz gazdát, osztogató közösséget hoz 
létre, a másik kemény, a kisebbséget elnyomó, kiirtó diktatúrát és túl egyértelmű elnyomó 
konzervatív állapotokat, de jó és versenyképes gazdaságot hoz létre. Lásd a Román Csauseszkú és 
az Argentínai Pinochet féle diktatúrákat. 
 
Az emberi genomnak helyes nemi arány vagy egy férfi és két egymáshoz ellentétes fejlődési 
iránnyal kapcsolódó, együtt melegfúziós eredőt adó nő, 1+2, (Y+X), vagy egy-két határozatlan 
félből szerveződő melegfúziós nő és két ellentétes szimmetriában fejlődő hidegfúziós 
szervezet, azaz X+X. Az X-X kapcsolat, mint az Y-Y kapcsolat a szaporodási arányában-
önmagában meddő, amelyből nem születhet utód, de az 1+2-es arányú párkapcsolatból, amely 
nincs egymással teljes, határozatlan szimmetriában, az elődi elittel megsegített egyértelmű 
dominancia kellően meghatározó, tehát a kialakult határozatlanságból, az életválságból az új 
életáramlás bekövetkezésének, folytatódásának nagyon magas a valószínűsége. A kezdetben 
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hengeres karcsú, feltekeredett kétdimenziós állapotba fejlődő nőies Orgon részecske, olyan 
élettölcsér párost hoz létre, amelynek a kellően védett térrészt biztosító, a környezeti 
részecskeanyagot beszívó depressziós tölcsér nyílásába mindkét irányból beáramló, benne 
ellentétbe és differenciálódásban fejlődő két hidegfúziós ellenhatású szervezet, (eltérő 
genetikai elit) egymásnak áramlásából következik be. Tehát az ilyen hármasban, a karcsú és 
már nőies, szétáramló-félben lévő Orgon szervezetbe beáramló X állapotba kerülő, a belső 
védett térben differenciálódó, gyorsabban fejlődő közösségeknek szükségszerűen magasabb a 
tömegszáma, de sokkal kevésbé átlagos, hanem differenciált tömegben, atomi struktúrában 
található. Az atomi tér differenciáltságában, a belső térben egymással nagyobb lokális 
sűrűségre torlódott protont már felismerjük, és véljük megismerni a körülötte áramló 
aurafelhőben keringő elektronfelhőt, de a két réteget egymástól elszigetelő, nagyon 
vékonyréteg átlagos, neutrális szigetelő szervezeteket már nem tudjuk megkülönböztetni. Két 
hidrogén atom, vagy két elektron, de akár két foton, vagy bármilyen más nagyobb 
energiaszintű szerv koncentrált, határozatlan találkozásában egy nagyobb egyed és változás 
sűrűségű, nagyobb azonosságú belső magra, (határozatlanabb állócsomóra), és a 
környezetében áramló, e környezet részben idegenebb részecskéivel is keveredő, ezért kisebb 
genetikai azonosságú részecskefelhőre differenciálódik. Valamennyi energiaszinten ez 
következik be a két viszonylag egyenlő hatáseredőjű szervezet impulzusából, amely azonban 
csak akkor válik szaporodás képessé, ha egy harmadik térszereplő eldönti, elrontja a 
határozatlan időszak erőegyensúlyát, szimmetriáját, és valamelyik felet megtámogatva, 
egyértelműen átmeneti fölényt, tartós dominanciát hoz létre. A már melegfúziós, torroidba 
szerveződő nőiesen karcsú élettölcsér, vagy henger alakú, pl. a nanoszintű széncsövecske csak 
akkor lesz szervezett élő, időben folyamatosan változó és működő rendszer, ha a belé áramló, 
őt megtermékenyítő részecske közösség a kialakult túl nagy szimmetriát hozó eredőt módosító 
hatása lebontja a kialakult határozatlanságot. Ha azonban túl egyforma eredőjű, azonos 
tömegszámú, hasonló, analóg képességű szervezetek áramlanak egymásnak, kerülnek 
egymással impulzusba, torlódásba, ebből kölcsönös határozatlanság, és nem életáramlásra 
képes utód születik.  
Amikor az utód megfogan és a kellő különbséggel rendelkező szervezet megszületik, a 
folytonosságban még egy réteg keletkezik a megfogant szülői térrész körül, és a második 
élőrétegben már a pár elődeinek a reinkarnációja is megduplázódik, tehát a család egy 
hidegfúziós és egy melegfúziós, de egymással még nem szimmetriában lévő utód szervezettel 
szaporodik. Így lesz a család eredő aránya az 1:2 ből a 2:3 hoz, azaz mindkét nembeli utód az 
eseményben megfogan, de csak az egyik fejlődhet nagyobb térsűrűségbe és dominanciába, 
anyagi testtel és az átlagosnál nagyobb energiasűrűségű később megszülető utódba. Eközben a 
másik receszív arányban, részben inkognitóban a korábbi szervezetben, más részben a 
környezetben és szétszóródott, kevésbé koncentrált állapotban marad, de közben teret és időt 
ad a testvére kifejlődésének. Ha az életfejlődés domináns ideje lejár, a túl nagy sűrűségre 
fejlődő anyagi testtel rendelkező élőbb visszafejlődik és lebomlik, eközben az addig neki 
környezetet-kisebbséget, külső és belső ellenzéket biztosító, részben a szülőkben és a 
testvérben is szerveződő állomány megerősödik, és egyre több részecske mondja, hogy lehet 
másképpen is. Ilyenkor a politikai, ideológiai hatalomváltásban, paradigmaváltás közben 
megfordul az idő rendje. A testtel megszülető utód visszafejlődése közben a szervezete 
lebomlik, egyre több részecske pártol át a pillanatnyilag jobb, korszerűbb, az aktuális 
igényeknek megfelelőbb életprogramot tudó, hirdető, egy kicsit nagyobb szimmetriában lévő, 
kiszámíthatóbban, átláthatóbban fejlődő környezetbe. Az élet második félidejében, miközben a 
korábban testbe szerveződő közösség, a szent lélek lebomlik, a környezet sűrűsége és 
változássűrűsége és azonossága nő meg, és amikor a két fél szimmetriába kerül, az elődökből 
származó felmenői segítség, energiaadás eldönti a kérdést, véget vet a bizonytalanságnak. 
Ilyenkor a korábbi anyagi test, szervezet elhal, lebomlik, de helyette kifejlődik az addig 
receszív állapotban másfelé fejlődő, és nagyobb tudásismeretre, nagyobb rálátásra szert tett, és 
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már meggyőzőbb életprogramot, jobb életideológiát terjesztő társa, mint a megerősödő 
ellenzék új saját és dominanciát szerző életre kel. 
A később megszülető testvérek között ugyanez a dominancia és fejlődési irányeltérés gyakori, 
Amikor az idegen genetikai anyaggal, más információval, rokoni segítséggel megfertőzött 
melegfúziós, női szervezet megtermékenyül, lényegében terhessé válik, mert a benne kifejlődő 
ellenzék, a lehet másképpen is élni, új ideológiát hirdető, a közös teret elhagyó, vagy 
jelentősen megváltoztató utód szervezetbe fejlődik. Az eltávozáskor, ha hidegfúziós fiú utód 
született, az anya, mint melegfúziós szervezet, aki megosztódott és elvesztette az ellenzékét, 
szinte megtáltosodik, megszépül, még nőiesebbé válik, miközben ennek, a környezet 
elnőiesedésének ellenhatást képez a már rajta kívül fejlődő fiú gyermeke. Ha viszont leány 
gyermeke született, és a melegfúziós ellenzék távolodott el az anyából, akkor az anya 
férfiasabbá válik, a hangja elmélyül, a teste szőrösebbé válik, de az anyatér férfiasodását, 
hidegfúziós eredő felé fejlődését ellensúlyozza a rajta kívül a közös térbe kikerülő, 
koncentráltabb melegfúziós, nőiesebb utód. Az élet relatív, időben és a térben is eltolódott 
szimmetriája tehát mindkét esemény során az eredőjében megmarad, a benne lévő 
részecske állomány eredője csak lokálisan módosul. Amikor az anyatér, anyaszervezet elveszti 
valamelyik ellenzékét, és benne tisztább, nagyobb azonosságú ionosabb arány alakul ki, akkor 
a megszületett utódban felszaporodó ellenzék sikeresebb keveredése mellett, az anyában a 
belső ionos azonosság szaporodik fel. A következő aktusban azonban attól is függően, hogy a 
már nőiesebb anyaszervezet milyen genetikai anyagot X, vagy Y-t, kap, vagy a nőiességében 
még jobban megerősödik, és még melegfúziósabbá fejlődik, de ez esetben ez kitermeli benne 
kifejlődött hidegfúziós utódok időben növekvő ellenérzését. Mivel a belső térrészbe 
felszaporodott, dominánsabbá vált XX melegfúziós állomány már túl nagyon elnyomja a vele 
élő Y hidegfúziós ideológiát hívő kisebbséget, osztogató és fosztogató diktatúrába szervezi az 
életet. Ilyenkor a benne egyre jobban elnyomott kisebbség szövetkezik a külső térrészben, a 
környezetben fejlődő, eddig be nem avatkozó, de szintén férfiasabbá, sikeresebben keveredő, 
az élet konzervatív szabályait jobban megtartóvá vált, rokoni részecskékkel, amelyek ekkor 
beáramolva és az elit genetikai anyagukkal helyre állítva a már túl kaotikus, túlhevülő, túl 
nőies tér egyensúlyát kívül és belül is helyreállítják a túlságosan is eltolódott arányokat. Tehát 
ha már 3:5 a részecskék receszív és domináns aránya, akkor a következő élőrétegben, 
szaporodásban az 5:8 arány (egy belső centrális utód, és egy receszív a térben ki és szétáramló, 
nemesgáz állapotú, környezetet adó utód fog kialakulni. Annak érdekében, hogy ne legyen 
káoszt létrehozó patthelyzet, a szülői réteg és az utódréteg is szaporodik. De ha a szülői 
rétegben 2- vel nő az egységek száma, akkor az utódrétegben hárommal kell nőni, hogy a 
korábbi aránytól eltérő, kellően érdekes változatos, nehezen megunható élt fejlődhessék ki. A 
genetikai ág, a család és a leszármazottainak a szaporodásával, a folytonosság sikeres 
megtartása esetén így folytatódik a külső utódrétegek és a belső rétegek szakosodási 
lehetősége, a család egyre több más felé fejlődő, más felé szakosodó utóddal bővülése. Tehát 
az aranymetszés az élet érdekességében megtartandó fontos arányváltozást szemlélteti, 
amelynek hosszabb távon is meg kell maradnia az 1:1.6… arány közelében. 
Az életbe szerveződés egyik lényege, hogy az egymásra rakódó élőrétegek kifelé haladva az 
otthoni nagy azonosságú kezdeti térrésztől, az origótól távolodva egyre többfelé szakosodási, 
de egyre keskenyebb, céltudatosabb áramlási lehetőséget engednek. A másik lényeges része, 
hogy a környezetből befogadott idegen, kisebbségi genetikai anyaghoz képest, amelyek vőkben, 
menyekben és a családjaikban kerülnek be egy másik genetikai folyóba, a dominancia és a megfelelő 
életáramlás folytonosságának a megtartása érdekében mindig a befogadóknak kell többségben 
maradni. A beérkező idegeneknek, vendégeknek mindig kisebbségként legyen idejük és 
kötelességük alkalmazkodni, és a szervezetben rossz irányú változás, mindig a szervezettség 
kisebb 1:1,6 (1/3-ad) részét érintse, ezért a folytonossági és a megmaradási lehetőséget 
továbbra is biztosítsa. Túl nagy változás esetén, amely meghatározható időközökkel 
megtörténik, - ilyen a galaktikus év és a negyedéves fordulók, azonban a folytonosság a 
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másolási, nevelési hibahalmozás és feldúsulás miatt megszakad, a Szaturnuszon megismert 
gyűrűk és hiánynak látszó folytonossági zavarok, differenciálódás, eltérővé fejlődés alakul ki. 
Az élet a megosztottságban és bármelyik tőke, vagy proletárdiktatúrában, az ennél dominánsabb, 
és az ennél nagyobb egyenlőségben, a túl nagy szimmetriában nem tud fejlődni.  
A következő 25. ábrán bemutatjuk a napraforgóból, tobozok, kaktuszok és sok más 
termékeny szervezetből már ismert aranymetszés szerint szerveződő ideális életarányt, az 
életháló fonadékát, amelynek a három dimenzióban, három felmenői előd-pár által hat oldalról 
körbezárt celláiban, bölcsőiben az élet a legsikeresebben fejlődik. A kép az Internetről másolt, 
a szerző által ismeretlen fotós sikeres képe. 

 

 
 
Az aranymetszésként ismert rendezési elvnek, az élet legfontosabb arányszámának van egy 
fontos összefüggése. A jobbra vagy a balra tekeredő füzérpályák, életfelületek, a spirálkarok 
látható részének az arányai 1:2, 2:3, 3:5, 5:8, 8:13 stb. látható, hogy e rendezési elvben kettős 
főszabály érvényesül. Az egyik szerint, az időben fejlettebbé váló növény, vagy és 
életszervezet spirálkarjainak az aránya nem változik, de minél idősebb egy szervezet annál 
nagyobb a spirálkarok száma, és egy kerületi értéken elhelyezhető alszervezetek száma, Ez az 
eltolódás biztosítja az egyenletes energiához jutás lehetőségeit, a legnagyobb élettani 
arányosságot. Ha a második termő évben 2:3 hoz az arány, (ezek genetikai ágak, eltérő 
életáramlási irányszög felé fejlődő genetikai vonalak), akkor a következő terméskor, a már 
nagyobb és több részre osztódó tömeg már 3 az 5-höz. A következő szaporodáskor, 
nemzedékváltáskor, már az 5 a 8-hoz az utódok száma. Ezek az egyre nagyobb számú 

A napraforgón ideálisan megfigyelhető a két felmenői 
életspirál, határfelületekből élethálót létrehozó 
kereszteződése. A magbölcsőkben a felmenői 
határfelületek nagyobb szimmetriával rendelkező, 
kölcsönösen védett térrészben fejlődnek az utód 
szervezetek továbbélési lehetőségeit tartalmazó 
életmagok. Az aranymetszés aránya már kezdetben a 
fiatal napraforgó termésfejénél kialakul, amelyek ettől 
kezdve megfelelően együttfejlődve egyre nagyobbá, a 
magokban a jövőbe átmenekülő, túlélő, sikeresen 
kereszteződő részecskéket szállítóvá válnak. 

A 26. kép és a szövegrészlet a Föld Krónikájának a 186. oldaláról másolt. 



 

 

153

153

spirálkarok, szakaszok azonban egyre külsőbb rétegekben keletkeznek. Feltehető, hogy ha az 
egyik nemzedékben a férfias, hidegfúziós rendezési elvet, életideológiát gyakorlók, mint 
ellenzékiek kirepülnek az anyai (elődi) térrészből és az eltávozó részecskecsoport eredője 
miatt férfias utód születik, akkor az anyaszervezetben visszamaradóknak nemcsak nagyobb tér 
marad, hanem, miközben az egy részecskére jutó élettér növekszik, a hidegfúziósokban 
megcsappanó belső ág elnőiesedik. Az ellenzékiként eltérő neműbe eltávozó férfias 
(hidegfúziós, egyenlő elosztást szorgalmazó) eredőjű utódok hiányoznak a centrális anyaszervezet 
háztartásából, de az eltávozó férfias szervezetek a külső rétegben, ebben a választási, fejlődési 
ciklusban többségbe kerülnek. A közös tőről fakadó, egy szervezettségben változó tömeg 
eltérő genetikai ágaira az jellemző, hogy az elődöknél fiatalabb nemzedék férfias (hidegfúziós) 
és nőies, (melegfúziós) utód réteg eredője  2+3, akkor a következő nemzedék (réteg)  már öt 
genetikai ágról indul, ezért a következő élőrétegben 3+5 lesz az eltérő életcél felé áramló, 
fejlődő utódok aránya.  
 
A természet ritmusa, a továbbfejlődés, a megmaradás törvénye nem engedi a túl gyorsan 
változó aszimmetrikus, sem a túl szimmetrikus arányt tartósan kialakulni, ezért ha a következő 
utóddal a réteg, (család, vagy szervezettség) a kelleténél nagyobb szimmetriába, a 2/3-os 
aránynál rosszabb eredőbe kerülne, akkor a következő utódnak, vagy a már túl idős és 
szimmetriában hiányos elődöknek eggyel külsőbb élőrétegbe kell távozniuk az életspirál 
szegmensén, hogy ne alakuljon ki a folytonosságot és a megmaradást veszélyeztető túl nagy 
szimmetria. Ha ez a belső élőréteg betelt, akkor a következő fejlődési időszakban már 5+8 lesz 
a következő élőrétegben, életmenetben az együttszerveződők aránya. Tehát a következő 
élőréteg genetikai ág alapja mindig az előző arány nagyobb száma, és a két előző szám 
összege. A közös tömeg növekedésének tehát minden élőrétegben, szervezettségben be kell ezt 
az arányt tartani ahhoz, hogy a rétegekben megfelelően elosztott szervezetek között kellő 
energiaáramlási hézagok maradjanak, különben az élet önmagára záródik. A virágok szirmai, a 
fák levelei mind olyan rendben nőnek elosztódva a térben és időben, hogy a belső leveleknek, 
szirmoknak is jut elég energia, és nem fogják el egymástól a fényt. A szülők, a felmenők 
gondoskodnak a megfelelő aránytartó elosztásról, és amikor rossz arány alakulna ki, a 
következő utódnak az időben, vagy és a térben eltolják, elhalasztják a születését, vagy 
megosztva visszafejlesztik, vagy-és részben nagyobb lendületet és elődi segítséget kap, hogy a 
potenciálgáton átsegítve képes legyen egy másik új, vele nagyobb azonosságú élőrétegbe, 
közösségbe átjutni. 
 
Az aranymetszésől: 
Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is 
gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. 
Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületen, középkori és reneszánsz képzőművészeti 
alkotásokon. Az ókori pitagoreusok (Pithagorasz és követői), akik szerint a valóság matematikai 
alapokon nyugszik, az aranymetszésben a létezés egyik alaptörvényét vélték felfedezni, ugyanis ez az 
arány felismerhető a természetben is (például az emberi testen vagy csigák mészvázán). 
Az aranymetszés arányait tartalmazó formák máig nagy esztétikai értékkel bírnak, számos területen 
(például a tipográfiában vagy a fényképészetben) alkalmazzák őket. 
Az aranyarányt numerikusan kifejező irracionális Φ ≈ 1,618 számnak (görög nagy fí) számos érdekes 
matematikai tulajdonsága van. 
Gyakori megjelenése miatt a geometriában már ókori matematikusok is tanulmányozták az 
aranymetszést. Bizonyíthatóan az ókori Egyiptomban is értették és használták ezt a törvényszerűséget. 
Az i. e. 2600 körül épült gízai Nagy-piramis arányaiban is felfedezhető az aranymetszés aránya. A 
piramis alapélének a fele (átlag 186,42 m) és oldallapjainak a magassága (kb. 115,18 m)[1] az 
aranymetszés szerint aránylik egymáshoz (0,03%-os eltéréssel, ami hibahatáron belülinek tekinthető). 
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Az ókori görögök is ismerték ezt az arányt. Pithagorasz, Theodorus és Euklidész is foglalkozott vele. 
Az aranymetszés jelölése, a Φ (görög nagy fí betű) Pheidiász görög szobrász nevéből származik, aki 
gyakran alkalmazta munkájában. (További jelölések lejjebb.) 
Adolph Zeising (1810–1876) Aus experimenteller Ästhetik (A kísérleti esztétikából) című művében ír 
nagyszámú emberen végzett méréseiről. A jól kifejlett emberi alaknak első osztási pontját a köldökre 
tette és megállapította, hogy a test törzsének és főbb tagjainak illeszkedési pontjai szintén az 
aranymetszés szerint aránylanak. Kétségtelen, hogy a korábbi, különösen a görög szoborművek arányai 
is megfelelnek Zeising elméletének: ha a test magassága 1000, a test alsó része a köldöktől 618, a test 
felső része a köldöktől 382, a fej hossza pedig 146. Ezek mind az aranymetszési szabály szerint 
viszonyulnak egymáshoz. Zeising azonkívül megkísérelte az ókor és a középkor legkiválóbb 
építményein kimutatni, hogy azoknak egészén és egyes részeinek méreteiben az aranymetszés elve 
uralkodik, ahogy a festészet legismertebb alkotásainak elrendezésében is ugyanez az elv érvényesül. 
Az ókorban isteni számnak is nevezték, ugyanis az emberek nem csak matematikai tényként tekintettek 
rá, hanem az istenség földi jelenlétének és a teremtésnek a kifejezőjeként is értelmezték. 
 
Kapcsolata  Fibonacci-sorozattal [szerkesztés] 
A Fibonacci-sorozat első két tagja a 0 és az 1. A következő tagok mindig az őket megelőző két tag 
összegével egyenlők. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , 144, 233, 377, 610, …) 
A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak hányadosából képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, …) 
határértéke éppen az aranymetszés aránya, a Φ. 
 

 
Az aranymetszés története 
Nem hiszem, hogy az isteni harmónia kifejezhető volna egy számmal, azt azonban annál 
valószínűbbnek tartom, hogy ennek a harmóniának létezik egy algebrailag is kifejezhető vetülete. 
Talán nem is a vagyontárgyaink összeszámlálására találták fel az algebrát? Lehetséges, hogy az algebra 
olyan filozófiai tételeket tartalmaz, amik például a harmóniát is meghatározzák? 
Adjunk egy kis szabadságot az elménknek! A harmónia a dolgok, események, érzelmek egymáshoz 
fűződő viszonya, amit mindig egy esztétikai értékrend és a mögötte álló filozófia határoz meg. Létezik-
e az abszolút harmónia? Mert ha igen, akkor a korreláció fordított, s nem az értékrend és filozófia 
határozza meg az abszolút harmóniát, hanem inkább emez definiálja amazokat. Márpedig az abszolút 
fogalmak kifejezhetők, vagy mondjuk úgy, tömöríthetők az algebra nyelvén. 
Az aranymetszés a tárgyaknak egymáshoz fűződő arányáról beszél, a mozdulatok, valamint a térből 
kimetszett terek és idomok kapcsolatáról szól. Rögtön fölmerül egy fontos kérdés: mit mivel 
arányítsunk? Milyen párokat vagy viszonyrendszereket állítsunk fel? Egy közönséges szék esetében 
vizsgálhatjuk a háttámla és a lábak arányát, vagy az ülőfelület és a háttámla arányát. Ez a viszonyszám 
lehet területi arány, de az sem biztos, hogy idomokat kell arányítanunk, lehet térfogatot térfogattal. Az 
első lépés tehát az aránypárba állítandó alapegységek beazonosítása. 
Mindig is vonzott a tánc művészete, leginkább az indiai klasszikus táncok ragadtak meg. A nyugati 
festőművészetben talán Degas táncosnő-képei a legismertebbek. Ezek a balerinák szinte súlytalanok, 
tökéletes arányokkal mozdulnak, a képeken a tánc éteri minősége tölti fel testüket és ruházatukat. 
Szerettem volna tetten érni a légiesség eme technikai lényegét. Magam is próbálkoztam a táncoló női 
alak ábrázolásával, kucsipudi, manipuri és kathaki táncosnőket rajzoltam meg. Az első pillanatban azt 
gondolná az ember, egy-két könnyed vonal, és kész is az alkotás. A valóság azonban kicsit eltér ettől. 
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A tánc – és főként az indiai klasszikus tánc – mozdulatai mértani pontosságúak, valószínűleg nem 
tudatosan, inkább rutinszerűen. A kép csak akkor sikerülhet, ha megtaláljuk az arányokat, és szinte 
megszerkesztjük a képet mozdulataiban. 
Az aranymetszés matematikája 
Sokan sokat foglalkoztak már az aranymetszés témájával, könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre. 
Hadd tekintsük át röviden az aranymetszés jelentését és történelmi hátterét! Maga a tétel nem túl 
bonyolult: aranymetszésről akkor beszélhetünk, ha például egy két részre osztott szakasz két része úgy 
aránylik egymáshoz, mint ahogy a nagyobbik rész aránylik a teljes szakaszhoz. Vagyis a nagyobbik 
rész az egész és a kisebbik rész mértani középarányosa. 
A fentiekkel egyenértékű az a megfogalmazás, miszerint a nagyobbik rész úgy aránylik a kisebbik 
részhez, mint a kisebbik rész a két rész különbségéhez: 
Itt érhető tetten az aranymetszés titka: a fent említett esetekben mindig egy állandó arányszámot 
kapunk. Az arányszám jelölésére a görög phi betűt használjuk, melynek értéke 1,618…. A jelölés 
Phidiasz görög szobrász nevéből származik… 
A phi -vel először írásos formában Eukleidész Elemek című művében találkozunk. A II. könyv 11. 
tétele a következőképpen hangzik: „Adott egyenest osszunk fel úgy, hogy az egészből és a részek 
egyikéből alkotott téglalap egyenlő legyen a másik rész négyzetével.” (Gajdácsi Glória szakdolgozata 
alapján). 
 
Az aranymetszéssel már az ókorban is foglalkoztak, Egyiptomban valószínűleg ismerték a phi-t. A 
gizai piramis szerkesztésében is érvényesül az aranymetszés, mert az alapél fele és az oldallap 
magassága ezt az arányt mutatja. 
Mint a fentiekben láttuk, az aranymetszés a görögök számára sem volt ismeretlen, s az indiaiak is 
foglalkoztak vele. Hémacsandra (1089-1172) dzsainista író a szanszkrt költészet ritmusát vizsgálta. A 
szótag a szanszkrtban lehet hosszú és rövid. A hosszú szótag kétszer olyan hosszú, mint a rövid. 
Hémacsandra azt a kérdést tette fel, hány formája lehet a ritmus motívumainak. Sokat foglalkozott a 
nyelvtan, filozófia, tradíció és a korabeli történelem kapcsolatával, s a verselésben ismerte fel a 
misztikus arányt. Kutatásai során az Európában Fibonacci-számként ismert sorozathoz jutott el 1150-
ben, jó 50 évvel korábban, mit az olasz tudós. Hémacsandra Gudzsarát államban, Dhandhukában 
született, Ahmadabadtól 50 kilométerre délnyugatra. Szüleitől a Csandradéva nevet kapta. Fiatalon 
szerzetesnövendékként élt egy dzsainista templomban és felvette a Szómacsandra nevet. 1110-ben a 
svétambara rend tagja lett, s az Ácsárja Hémacsandra nevet kapta. Tudományos mestere Gopála, a 
matematikus volt. Hémacsandra Kumárapála uralkodó (1143-73) tanácsadójaként működött. 
Összeállította a szanszkrt és prákrt nyelv grammatikáját, s írt az indiai filozófia minden irányzatáról. 
Legismertebb műve A hatvanhárom nagy ember élete. 
Miért küszködtek a világ különböző részein ezzel a bonyolult arányszámmal, s pontos mértani 
megszerkesztésével? Mit sejtettek meg az egyiptomi, görög és indus tudósok? A matematikát a 
tudományok tudományának nevezik, amely állítás az aranymetszés kapcsán is beigazolódni látszik. A 
költészetet, a szobrászatot, a festészetet és a zenét, s mint később láthatjuk, a tudomány egészét az 
algebra és geometria fűzi egybe, hiszen a matematika mindegyikben jelen van. Ráadásul a matematika 
nem egyszerűen jelen van, hanem a különböző szakterületeken azonos összefüggéseket tesz láthatóvá, 
mintha egy másik, közös síkon jelenítené meg a valóságot. Talán a matematika adja kezünkbe az 
ismeretlen teremtés kulcsát?  
 
Vizsgáljuk meg az aranymetszés geometriáját! (1. ábra) Lásd az előző oldalon 
A szakasz megszerkesztése és a szabály szerinti felosztása nem evidens, az ötszög szerkesztéséhez 
viszont mindenképpen ismerni kellett. A 72 fokos szögek geometriája már ismert volt Eukleidész vagy 
Pitagorasz számára. Első lépésként egy speciális egyenlő szárú háromszöget szerkesztettek, olyat, 
melynek az alapon álló szögei kétszer akkorák, mint a csúcsszög. Így alakult ki az aranyháromszög 
(72, 72, 36 fokos szögek). (2-4. ábra) Lásd az Interneten! 
A szerkesztésnek több útja is lehetséges, de minden esetben szükségünk van az arany háromszögre, 
valamint a phi ismeretére és használatára. (5-6. ábra) 
Ilyen módon vált lehetségessé a pentagram és az ötágú csillag pontos megszerkesztése is, aminek az 
okkultizmusban jelentős szerepe volt. Nem állíthatjuk, hogy a pentagram negatív szimbólum volna, 
hiszen az isteni arányszám az alapja. Szinte minden okkult könyvben találkozhatunk vele, innen 
eredhet negatív felhangja. Az okkult tudományok ismerői a teremtés aktusát akarták megragadni vele. 
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Az öt gyakran jelenik meg a mitológiában is. Az indiai tradícióban az öt elem – föld, víz, tűz, levegő, 
éter – alkotja az akasa-univerzumot. Kínában kicsit másként fogalmazzák meg az elemeket, csakúgy, 
mint a druidáknál: víz (tenger), föld (fém), tűz (szél), levegő (ég), természet (fa), de lényegileg 
ugyanarról van szó. A pentagram tulajdonképpen nem más, mint két egymásra csúsztatott háromszög, 
vagy öt aranyháromszög egy középpont köré rendezve. Az ötágú csillag egy álló alak rajzként a 
mikrokozmosz és az ember jelképe, így ember-jegy, az embert magát jelzi, egyben a cselekvés jelképe 
is. Érdekes párhuzam az ember öt-öt ujja. Püthagorasz követői a tízes mellett az ötöst is tökéletes 
számnak tartották, Babilonban pedig az egészséggel feleltették meg. 
 
A Fibonacci-számsorban a sorozat harmadik elemétől kezdve bármely tag az azt megelőző két tag 
összege: Az aranymetszésre visszagondolva, tekintsük a teljes szakaszt 1000-nek. Ekkor az 
aranymetszés szabályai szerint az arány a következőképpen alakul: 
Kerekített értékek: 2, 3, 5, 8, 13, 22, 36, 58, 90, 146, 236, 382, 618, 1000, ……..  
 
A Fibonacci által kapott összefüggés formailag hasonló az aranymetszésnél kapott egyenlethez, és (a 
harmadik elemtől) alkalmas a sorozat előállítására: 
és így tovább. Az első néhány Fibonacci-szám: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 
987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946… 
A kapott arány akkor egyezne meg az aranymetszéssel, ha a Fibonacci-sorozat egymást követő 
elemeinek hányadosa ugyanaz az érték lenne, vagyis az elemek geometriai sorozatot is alkotnának. Az 
elemek számának növelésével azonban ez a hányados egy állandó számhoz, az aranymetszéssel kapott 
arányához közelít. Valószínűen ez a pontosabb. Moetrius 
 
Négyzetek segítségével is ábrázolhatjuk a sorozatot (8. ábra), Lásd az Interneten, ahol F1 és F2 egy-
egy egységnyi négyzet (1- 1). A föléjük helyezett F3 oldallapja két egységnyi lesz (2). A mellé 
helyezett F4 oldala F2 + F3 lesz, és így tovább. Az egymást követő négyzetek aránya azonos a 
Fibonacci-sorozat arányaival. Nézhetjük úgy is, hogy az első téglalap (F1 és F2 együtt) oldalainak 
aránya, illetve a második téglalap (F1, F2, F3) oldalainak hossza azonos lesz a Fibonacci-sorozat 
számaival. 
 
 
Aranymetszés a tudományban 
A kvázi-kristályok esetében fedezték fel az úgynevezett arany rombuszokat, melynek szögei 72 és 108 
fokosak, ezek a Penrose-csempék. Roger Penrose a XX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben 
foglalkozott a témával. A felfedezésnek nagy jelentősége volt a kristályok kutatásában. A rombuszok 
belső terei az aranymetszés arányait mutatják (9. ábra) 
Penrose 1976 májusában a következőket írta kollégájának, Gardnernek: „Az is lehetséges, hogy e 
fölismerések a biológia szempontjából is jelentősek lehetnek. Ne feledjük, hogy bizonyos vírusok 
szabályos dodekaéder és ikozaéder alakban növekednek. Mindig is zavarba ejtő kérdés volt, hogyan 
csinálják ezt? Ammann nem-periodikus testeivel viszont, mint alapegységekkel, kváziperiodikus 
„kristályokhoz” juthatunk; olyan, kristálytanilag látszólag lehetetlen hasadási irányokkal, melyek síkjai 
dodekaédert vagy ikozaédert határoznak meg. Lehetséges, hogy a vírusok növekedése is ilyesfajta 
nem-periodikus egységen alapul – vagy túlságosan merész ez az elképzelés?” 
A természetben számos helyen találkozhatunk olyan formációkkal, melyek az aranymetszés arányait 
viselik magukon: csigavonalban, a levelek elrendezésében, sejteken belül, vírusoknál vagy más 
területeken.  
Létezik az úgynevezett arany szög is, amely cos = 0,618034… A szög értéke: = 51°49’43”.  
Ezzel a szöggel találkozhatunk például Krisztus-monogram X-e és a P betű szárai között vagy Szent 
István betűjelénél (10. ábra). Ilyen szög képezi a piramisok csúcsszögeit is, Moetrius 
Az aranytéglalap oldalainak aránya megegyezik a phi értékével (11. ábra) Lásd az Interneten! 
Platonikus testeknek nevezzük a szabályos testeket, vagyis azokat a konvex poliédereket, melyeknek 
élei, élszögei és lapszögei egyenlők. Összesen öt ilyen test létezik: a tetraéder, a hexaéder, az oktaéder, 
a dodekaéder és az ikozaéder, melyek közül az utóbbi három vizsgálható az aranymetszés 
szempontjából. Az oktaéder egy ikozaédert rejt magában oly módon, hogyha az oktaéder éleinek 
aranymetsző pontjait összekötjük, egy ikozaédert kapunk eredményül (12-14. ábra) 
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Aranymetszés a művészetben 
A reneszánsz korában többen behatóan tanulmányozták az emberi test arányait. Leonardo da Vinci a 
festészetről szóló művének (latin címe Trattato della Pittura) hetedik fejezetében tárgyalja az emberi 
test arányait és mozdulatait. Leonardo a csontok arányait mérte és kutatta. Ezt a tevékenységét, amit 
később az elhíresült rajzon mutatott be, Marcus Vitruvius magasztalta munkájában. Később Luca 
Paccioli könyvet írt az isteni arányról (latinul Divina Proporzione). Albrecht Dürer szintén írt a 
tárgyról, de ide tartozik Gottfried Schwadow könyve is az emberi test arányairól, 1834-ből. 
 
Az aranymetszésről többnyire mindenkinek Leonardo Vitruvius-tanulmánya jut eszébe (lásd a nyitó 
képen), pedig az aranymetszéssel az élet, a természet számos területén találkozhatunk. Ezt a 
matematikai tételt mégis a művészet tette közismertté a harmónia, a szépség szimbólumaként. Az 
aranymetszést a festészet és a szobrászat számos területén alkalmazták. Dürer és Michelangelo is az 
aranymetszés szabályai szerint komponálta alkotásait, s itt kell említsük Csontvári Kosztka Tivadart, a 
Napút festőjét is. Képeinek táblája, belső szerkezete szigorúan tervezett volt, s az a komponáltság 
nyugalmat sugároz, a nézőben a teljesség érzetét kelti. A képekből nem hiányzik semmi, de elhagyni 
sem lehetne róluk semmit. Csontvári esetében a térbeli határok egybemosódó megfogalmazása sem töri 
meg ezt a harmóniát. 
Az építészet és a szobrászat is felhasználta az aranymetszés ismeretét, már a piramisépítészettől 
kezdve. Az ókorban az emberi test arányait alkalmazták az építészetben is. Az arány szerepe a 
költészetben talán kevésbé ismert, pedig itt is nagy fontosságú. Egy zeneműnek – éppúgy, mint 
bármely más alkotásnak – az arányai adják meg a tetszetős méreteit. Bartók zenéjének szerkezetében a 
tobozok csavarodásának spirálja figyelhető meg. A színpadi művekben, a drámákban majdnem 
kiszámítható az egyes fölvonások és jelenetek közti arány. Elterjedt a hosszú expozíció a gyors és 
csattanós befejezés mellett. Az arány, mint szerkesztési elv a jellemeknek egymáshoz viszonyulásában, 
a párbeszédek méreteiben és sok egyéb strukturális egységben is mutatkozik. Az arányosság 
alkalmazásának ugyanakkor könnyednek és természetesnek kell lennie, mert ha az alkotáson átsüt a 
kiszámítottság, hűvös és élettelen lesz a mű. 
Úgy tűnik, a matematika olyan lehetőségeket rejt magában, ami a titkos tudományok egyik 
alappillérévé tette, vagy talán fordítva, belőle virágzott ki az ezotéria sok-sok ága. A rendkívül 
szerteágazó vizsgálódásoknak se vége, se hossza. Lassan apró részeire bontottuk az anyagvilágot, de 
még mindig hiányzik valami, ami értelmezi a rendszert, és kapcsolatot teremt a feltárt valóság 
legtávolabbi részletei között is. Ilyen természetes algoritmus lehet az aranymetszés, az isteni 
arányosság alapja. Ez a jelenségekben benne rejlő kulcs, a magasabb minőség matematikai vetülete, 
ami az élet számos területén ott rejtőzik, hol szemmel láthatóan, hogy ismeretlenül. A művészi 
arányosság vizsgálata olyan pont, ahol az isteni harmónia számunkra is észlelhetővé válik. 
Összeállította: Ubornyák Katalin  Az idézet részletek az Internetről másoltak, az aranymetszés címszó alatt 
találhatók. 
 
 
Mint azt az idézetekből és a szerkesztett ábrából és a képekről is megismertük, az 
aranymetszés szabálya tehát egy ideális arányú életspirál párt hoz létre, amely a 
megmaradás kulcsának és az életháló legfontosabb arányának tekinthető. Az 
aranymetszést akár az élet és a megmaradó képesség emberi alapszabályának is tekinthetjük, 
amely a jelenbeli szimmetriától eltérő aránybeli elosztással lehetővé teszi az életáramlás 
életpiramisban megvalósuló ide-oda áramlás közbeni folytatódását. Az élet alapjaiból, a 677. 
oldaláról beemelt emberi (idealizált) kromoszóma ábrával bizonyítható, az aranymetszés 
szabályainak, arányainak a szervezet felépülését is meghatározó alaphatása. Az áthozott ábrán 
látható, hogy a kromoszóma befűződése, a centroméra, az őspont, vagy a kezdet sohasem 
ideális eredő szimmetriát, hanem eltérő belső arányeltolódást hoz létre.  
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Az eltérő rétegekben eltérő nemi és ideológiai többség kialakulása lehetővé teszi a dominancia 
megmaradását, és az elnyomott receszív, ellenzéki kisebbség jobb élet felé törekvését. A két 
félszervezet eredőjének együtt szimmetrikusnak kell maradnia, de ez a szimmetria a térben és 
az időben is eltolódik. Később mind a két a vízszintes és a függőleges (elődi vékonyrétegek) 
szimmetriaosztó (vegyes, átmeneti határréteg, neutronáramlás, húzószálai) által elválasztott 
élőrétegben a kiegyenlítődést követő túltöltődés miatt megfordul az áramlás iránya, és 
ellenkező arányú többség-kisebbség fejlődik ki. Ez lehetővé teszi mind a két, határréteggel 
és közös origós (impulzust jelző) szimmetriaponttal elválasztott, eltérő rétegben 
kifejlődő, az életnek nem a legkedvezőbb szélsőséges aszimmetrikus állapottól a nagyobb 
szimmetria és a kiegyenlítődés felé, a kiinduláskor kialakult állapotból az eltérő állapot, 
a nagyobb szimmetria és a jobb élet felé fejlődést. Ez azonban sohasem következik be, mert 
a tömeggel és lendülettel, kinetikai erővel rendelkező életáramlás nem képes észlelni az ideális 
állapotot, illetve nem képes ezen a lendületben lévő következmény miatt megállni. Mivel a 
lendületbe jövő élet az egyre jobb elosztás felé fejlődése során, a jó irányba haladok 
részigazság tévedése miatt, a még- még telhetetlen állapotba kerül. Ha azonban ez a tévedés 
nem lenne, az élet már rég megfeneklett volna egy átlagos szimmetria tökéletes, ám végtelenül 
unalmas örökkévalóságig tartó állapota körül. Ha ettől a 2/3-os ideális fejlődési kezdetet 
biztosító aránytól, végállapotoktól nagyon, - bármerre – eltér az élet, akkor vagy túl gyorsan 
ég, vagy nagyon hosszan elhúzódva a környezet más szereplőihez képest túl lassan fejlődik és 
ez esetben sem megfelelően és főleg nem együtt fejlődik. Ha az élet eléri az ideális, tökéletes 
állapotot, amit éppen úgy megún, mint az ettől eltérő állapotokat, akkor eltesped, és fejlődésképtelenné 
válik. Ez a szabály, arányosság, az életkezdet és az együttfejlődés ritmusát és arányosságát, 
tehát a főszabályt jelenti. Ez utal az életpiramisba, vagy és együttfejlődésbe szerveződni képes 
változás arányosságára, eltartó képességére, fejlődési gyorsaságára stb. Az ellenkező réteg felé 
áramlás a kisebb ellenállású idegen térrész felé elkanyarodást hoz létre, amely a nagyobb 
azonosságú, nagyobb kölcsönható képességű szülői térrésztől eltávolít. Ebben szerepe van az 
azonos rendezettségnek, és a nagyobb kölcsönható-képességű azonosságnak, de ez csak 
kevésbé, vagy nem forgó, saját spinnel nem rendelkező szervezeteknél valószínű. A nagyobb 
saját forgással, spinnel rendelkező, erősebben töltött részecskék, homogén, izotróp közegben 
az előre forgó részen mindig jobban fékeződnek, ezért a fékeződés, a magasabb impulzus 
sűrűségű térrész (oldal) irányába kanyarodnak el. Azonban a szimmetriafelület közelében, de 
eltérő minőséget tartalmazó réteghatárok körül áramló szervezetekre az eltérő azonosság 
másképpen hat, (fékez) mint a saját azonosság. Az idegen, ismeretlen, kevésbé ismert és 
látszólag nem ellenálló tér vonz, azaz a másságot, mint leigázható elnyomható kisebbséget 
jobban (de mérsékelt mennyiségben, max 1/3-ad arányban) beengedi a saját térrészébe, mint a 

Az eredetponthoz, a befűződéshez képest hasonló, az aranymetszésnek 
is megfelelő, 1:2-es, azaz 1/3-os és 2/3-os arányokkal rendelkezik mind 
a két irányba kifejlődő kromoszómaszelvény, azonban az egyik 
irányban lévő azonos arányú részek G sávozása, Y, azaz hím nemi 
kromoszóma aránya nem egyforma. A kromoszóma szelvények nemi 
differenciálódását jelzi a G sávok (Giemsa festés), amelyben ha a 
rövidebb kromoszómapár aránya 1/3 Y hidegfúziós arány esetén 2/3 X 
állomány, azaz a kisebb kromoszómaszelvény nőies, melegfúziós 
eredőjű, nagyobb centrális sűrűségű (valószínűen ezért rövidebb), ez 
esetben a hosszabb szelvény egyértelműen nemcsak arányos, hanem 
hidegfúziós 2/3-os többségű, azaz hím eredőjű. Akár az életfejlődési 
cél, az áramlási irány (mágneses rendezettség) váltakozásának is 
tekinthető a fekete Y (hím, hidegfúziós ideológiát elfogadó), és a fehér 
X eredőjű, (nőies, melegfúziós életideológiát valló), centrálisabb, 
töltöttebb, kifelé ható áramlási rendezettség váltakozása. 

A kék Y férfias eredő, a 
sárga X nőies, a többség 
meghatározza a nemet. 

Hidegfúziós, 
férfias réteg, 
szervezet 

Melegfúziós, 
nőies réteg, 
szervezet
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vele túl nagy azonosságot, amely egyrészt kölcsönható képesebb, konkurensebb, ezért 
(valószínűbben energia és zsákmányszerzés érdekében) a saját rétegében fékezett, az ellenkező 
réteg felé segített. Tehát a hazai szervezet a szülő, a hon idővel kibocsátja a környezetbe a már 
kellő azonosságú, megfelelő ideológiát elfogadó, erre nevelt, erre rendezett tudatú részecskéit, 
hogy amikor a saját szervezetnek energiára, anyagra, tudásra stb. hatásra szükséges van, azok 
áramoljanak ki és szét a kezdetben mindig befogadóbb, kisebb ellenálló képességű 
környezetben, és kötődjenek, szerezzenek olyan társakat (ezeken keresztül a honi szervezetnek 
szükséges jó hatásokat, amelyekre az életáramlás, vagy és a többség, vagy a szimmetria felé 
fejlődés érdekében szükség van. Ez esetben a hidegfúziós eredőjű, ideológiájú szervezetek a 
saját térrészből kiáramlás után a nekik idegenebb, de kevésbé ellenállóbb, más szervezetek, a 
melegfúziós rétegek felé áramolnak, kanyarodnak el. A melegfúziós centrális térségekben 
termelődő, e rétegekben egymással nagyobb azonosságú szervezetek, a felmenői 
szimmetriatengely és az életalagútból kifelé haladás során szükségszerűen az átlagoshoz 
képest a külső, ellenkező nemi eredőjű, tehát a hozzájuk képest hidegfúziós 
részecsketöbbséget tartalmazó, ezért ilyen eredőjű térrész, a környezet felé kanyarodnak el. 
Mind a két eltérő, nekik idegenebb térrész felé elkanyarodó, egymástól eltérő életideológiát 
ismerő részecskék nagyobb ellenállást tapasztalnak az őket jobban fékező, hazai, nagyobb, de 
nem teljes azonosságú elődi rétegtől, és az élőrétegüktől fékezettebben, ellenkező irányú forgási 
rendezettséget elnyerve végül kigördülnek a minőségükkel kevésbé telített, másféle 
rendezettségű térrészbe. Mivel itt idegenebbek, egzotikusabbak, másnak látszók, a helyiekhez 
képest érdekesebbek, vonzóbbak, a helyi leányoknál, vagy fiúknál sokkal jobban vonzzák az 
eltérést, a másságot hamarabb észrevenni képes tekinteteket, ezért a figyelmet inkább magukra 
terelők. A fiatal férfiak és nők között végzett tesztben, a tesztcsoportba illeszkedő idegenebb, 
másabb férfiakat, vagy nőket a jelenlévők 60%-ban érdekesebbnek, figyelem felkeltőbbnek 
észlelték, mint a velük azonos térrészből származó, nagyobb azonosságúakat. A kezdet tehát 
kisebbségként, idegenebb térben kezdődik, de amikor az idegenekből túl sok lesz egy élő 
rétegben térben, szervezetben, annak az eredője megváltozik. Mielőtt azonban e 
makroevolúciós változást létrehozó tudatfejlődés megfordító eredője kifejlődne, előbb 
felismerten feszültség és életnyomás növekedés, nagyobb életverseny, túl nagy szimmetria 
fejlődik ki. Amikor a zsákutcába jutó élet felismeri az életfejlődésnek, áramlásnak túl rossz 
fejlődési szimmetria kialakulását, az élettérbe (rétegbe) a szervezetbe beáramlott túl sok 
idegen, konkurens, együttesen már az életet mérgező rossz hatását, vagy megindul kifelé a 
neki túl idegenné és egyszerre ellenségessé váló rétegből, vagy igyekszik eltávolítani magából 
az egyre jobban elszaporodó, az életideológia korábbi tisztaságát megfertőző kisebbségi 
réteget. Ne felejtsük, hogy kicsiben minden más hatás gyógyszer, javítja a biodiverzitás 
sokféleségét, az immunrendszer felkészültségét, de amint bármelyik hatás, minőség, anyag, 
energia, szeretet, tudás stb. a szükségeshez, a meg és eltűrthöz képest túl sokká válik, azonnal 
elkezdi mérgezni a befogadó szervezet életét. Ha a többség erős, kellően jól szervezett és 
megfelelően összetartó, akkor szétszórhatja, kivetheti magából a kisebbségbe kerülőket, amely 
miatt az egy tőle ellenkező nemű és életideológiájú utódot hoz létre. Ha azonban az eszmélés 
lassú, vagy és az együttműködés, a szervezettség már nem elég jó, ha az idegenek túl sok 
meghatározó fontos helyre beférkőztek, ha a szervezet elkényelmesedett, lemaradt a 
fejlődésben, vagy-és már nagyon függőségbe került a beáramlók már nem nélkülözhető 
hatásaitól, akkor az idegen többség megváltoztathatja a fejlődési irányt, az élet lokálisan 
kialakult ideológiáját, az áramlási rendezettséget, azaz a fejlődési célokat, és makroevolúciós 
gyors rendszerváltozás  közben ideológiai változás és nemváltozás is kialakul. Az ilyen 
fejlődési határhoz érkezett szervezettség előbb zavaros feszült, a másság által már 
túlgerjesztett kaotikus állapotba kerül, majd a korábbi tudati (fejlődési, áramlási) rendezettség 
elhal felbomlik, átfejlődik egy eltérőbb, az adott többségnek megfelelőbb életáramlási cél, a 
mindenkori jobb elosztás és a sikeresebb keveredés vágyottabb állapota felé.  
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Tehát ahhoz, hogy az életáramlás megfelelően, mindig a nagyobb szimmetria felé áramolhasson, sajnos 
az életnek vagy meg kell állnia és vissza kell fordulnia, vagy át kell haladnia a lehető legjobban elosztó 
ideális állapoton, és mind a két esetben valamelyik a kisebbségnek nem jó, szélsőséges, de még nem 
visszafordíthatatlan állapotba kell jutnia, hogy a helyes cél, a már jó életideológia, a nagyobb 
szimmetria, a jobb elosztás felé fejlődhessen. Ha azonban az élet túljut a kétharmados, a még 
visszafordítható, nem teljesen szétvert állapoton, és visszafordíthatatlan szélsőséges átalakulásokba, 
együttműködésre képtelen állapotba kerül, akkor a korábbival analóg életáramlási állapotok már nem 
fordíthatók vissza. Az élet azonosan folytatódása ekkor meghiúsul, a hibahalmozódások olyan nagy, 
kijavíthatatlan, már feloldhatatlan ellentmondásokat, szakadásokat hoznak létre, amely a korábbi 
eljárásokkal már a rendszereken belül, nem kijavíthatók. Ilyenkor külső segítségadás esetén, 
valamelyik genetikai előderő megerősödik, és miután egyértelmű dominanciába kerül, a rétegben 
életprogram váltás alakul ki. Ez azonban érinti a kölcsönhatást cserélő réteget is, amelyből az átadott 
hatások, részecskék kivonódnak, és ezért jó esetben a szomszédos rétegekben, szervezetekben 
ellenkező irányultságú életprogram váltás, hatalomváltás fejlődik ki. Mind a két egymással hatásokat, 
vagy kisebbségi hadifoglyokat cserélő réteg jól jár, mert benne a már megosztódott saját azonosság 
valamelyik félrésze, az átadott, visszaadott elit katonákkal kellően, dominanciába jutva megerősödik. 
Ilyenkor a korábbi, kisebbségbe kerülő minőség, szervezettség elhal, valamelyik szélsőséges állapot túl 
nagy dominanciába kerülése miatt, az együttműködésre és megfelelő keveredésre, elosztásra képes, 
részlegesen határozott állapot lebomlik. Az élet olyan egyértelmű következménybe, az egyik, vagy a 
három életkomponensből maximum kettőnek a teljesebb visszabomlását, más rétegbe átkerülését 
okozó következménybe fejlődik, amelyben a szükséges másféleség már nem képes megélni, 
megmaradni. Ilyenkor a háromkomponensű, de együtt egy teljes univerzális isteni egészt eredményező 
és eredő szimmetriában változó komplex szervezettségi állapot elhal, és helyette a sokkal tisztább, 
egyértelmübb, sokáig meg nem változtatható meleg vagy hidegfúziós szélsőséget, kisebbséget elnyomó 
eredőjű új domináns állapot alakul ki. 
Ha a szabályt az emberi szervezetben változó részecskék arányáraira vetítjük, akkor 51,49 
fokos fejlődési aránynál (a piramisszögnél) a legkevesebb a leszakadók és a túlfejlettek száma, 
aránya. Később, az ideális életszögnél, az ideális élettervben ismertetett célfejlődésnél 
megérthetjük, hogy e fontos életáramlási arány, haladási sebesség, célszög miért segíti a 
legjobban az életáramlással járó fejlődését. 
Az ilyen szervezetbe fejlődő emberi test és lélek közös szervezettségének a tömegarányai a 
következők:  A látszólag semmiből lett a térben és az eltérővé vált állapotban megosztódó 
duális, de egy-egység, a közös szervezettség, amelyben ha a szervezet eredő tömegét 
kezdetben 1597 részecske alkotja, akkor a közös lélek aurán, az azonossági határfelületeken 
belül együttfejlődő, részben eltartandó testtömeget maximum 978 , (kerekítve 1000) 
viszonylag átlagos részecske alkothatja. A testi szervezet további megosztódása ez esetben 
610 melegfúziós előd, ezek jellemzően a deréktól és a küldök tömegszimmetriától délre az 
alsótestben és a lábakban élnek, a szervezettségben és az együttélési ismeretekben fejlettebb 
részecske többsége akkor az aurában él, eltart és fogyaszt. A testtömegnél nem fellelhető, 
éppen átfejlődőben lévő, még vegyes rendezettségű részecskék 2x1/4-résznyi különbsége, 
kisebbsége úton van a test és a környezet, (a jelen és az elmúlás), vagy a környezet és a test, a 
múlt és a jövőbe való új fejlődési lehetőség) között. Ha az alsó melegfúziós, ez esetben 
domináns testrész aránya 610, akkor ehhez képest az átlagosan fejlett eltartó, termelő, 
sodródó, e testtömegben kisebbségi testrész, tömegaránya 377 részecske. Ez esetben az ilyen 
szervezet fejrészében, (az ötödik rétegben) 233, a szervezetet meghatározva irányító, 
jellemzően hidegfúziós tudati eredőjű, már idősebb, tapasztalt, valóban okos, de egyértelműen 
már nem termelő, de oxigént és információs kisebb energiaszintű részecskéket fogyasztó 
neutrálisabb részecskék aránya. A szervezetet irányító idegsejteken, neutronokon belül 
valamelyik agyfélteke dominánsabb részében maximum 144, (ez megegyezik a 12 hatványával, az 
apokalipsziseket túlélő, az utód szervezetbe átkerülő), később az adott élettérben további domináns 
eredőben maradó, (vagy később kerülő) részecskék arányával. Ez esetben, a szervezetben de 
csak megosztottan jelen lehet a másik agyféltekében, és az idegszövetekben áramolva 89 
ellenzéki, másképpen gondolkodó neutron, és 55 a herékben, vagy a petefészkekben fejlődő, 
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eltávozás felé szelektálódó, a jövőről gondoskodó elit, az elnyomásban a legnagyobb 
tapasztalatra szert tevő, és az agyi receszív féltekében elnyomva élőktől kellő lendülettel és 
információs hatásokkal is segített, talonban fejlődő neutron.  
 
A szerző úgy gondolja, hogy a helyes arány lényegében az egymás mellett lévő számpároknak 
mindig a 2/3-os arányon belül, vagy ehhez viszonylag közel maradó hiánnyal és ezzel arányos 
többlettel, eltéréssel rendelkező különbsége, azaz két kisebb, megosztott egységnek mindig 
annyival kevesebbnek kell lennie, mint a sorban következő kisebb egység értéke. Ez esetben a 
komplexebb részecskék által kellően befolyásolható, valamelyik félben mindig szélsőséges 
eredőjű, ezért az ideális állapot felé fejlődőképesen maradó domináns életpiramis épülhet fel.  
 
Ez miatt lehet, hogy szerencsésebb alulról felépítendő rendszerben gondolkodni, ez esetben 
elmaradhatnak az életpiramisban halmozódó hibák, hacsak nem ez a hiba biztosítja a 
megfelelő mutációs arányt, az éppen megfelelő időbeli eltolódással a kellő változatosságot. 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946… 
 
Folytatva az előbbi gondolatmenetet, ha 55 a herékben és kisebbségben fejlődő neutron 
aránya, akkor ebből 21 és 34 a bal és a jobb herékben egy kicsit eltérő környezetben változó 
komplexebb részecskék, majd később a jövő jelentős részét meghatározó az utódokba 
átfejlődő itt még neutrális részecskék aránya. A fejben élő neutrálisabb irányító szervezeti 
vezető intézmények száma, tehát egy elnökség, (a szervezeti választott isteni képviselő), és 
maximum 12 a (miniszterek, minisztériumok) száma, amely megfelel az apostolok, és a 
csillagrendszerekben befolyásos nagybácsik és nagynénik, a hidegfúziós hím és melegfúziós felmenői 
csillagok arányával, eredeti számának. Ez esetben valószínű, hogy e fejlett felmenőkben már olyan 
nagy a differenciálódás, hogy ezen felmenők képesek a nagy áthatolóképességű, e tekintetben fejlett, 
kis tömegbe koncentrált tudati elit állományukat a közös utódba a párhuzamosan fejlődő jövőbe 
képviseletre átküldeni. Ez a neutron állomány az idősebb, már differenciált felmenőkben később 
csökken, de nem veszik el, mert a környezetben vagy a jövőbeni élettérrész, az utódok felé 
életutazásban átfejlődőben azonos arányban a tér valamely köztes részében mindig jelen van.  
 
A minisztériumokban, a szervezeti irányításban azonban egymástól elválasztva csak 8 
domináns erős, politikai és gazdasági, és 5 receszív, humán, foglalkoztatási egészségügy, 
oktatásügy, jogügy stb. az eltartást igénylő, támogatott minisztériumok száma. A szervezet 
életét a legerősebben befolyásoló elit száma legfeljebb 3 lehet. (Az államelnök, a parlamenti, vagy a 
végrehajtást vezető miniszterelnök, a szervezet gazdaságát, gazdálkodását irányító, és az isteni elv megtartását 
felügyelő (fogyasztó-termelő félben valamelyik domináns. Pl. egy egyházi vezető, (isteni képviselő).  
Ha a triumvirátusból a termelőket irányító fél, a miniszterelnök nem elég erős és domináns, 
akkor a melegfúziós (fogyasztó, a környezetnek ezzel sok energiát leadó ágazatok túl 
befolyásossá fejlődése esetén az egész szervezet gazdaságtalanná és melegfúzióssá, eltartandóvá, 
veszteségessé, bár átmenetileg boldoggá fejlődhet. Tehát az eltartók, a termelők arányát 
mindig befolyásolhatóbb, megtartott állapotban kell tartani. A hidegfúziós, egyértelmű és 
domináns, kellően uralt, azaz befolyásolható, de kellő ellenzékkel kontrollált meghatározás 
esetén a szervezet gazdaságos, de ha a melegfúziós, fogyasztást irányító egység, többség kerül 
váltódemokráciában a társához képest túl dominánssá, akkor a szervezet mindent fogyasztóvá 
a környezetnek energiaadóvá válik, és a lehetséges legjobb állapotához képest visszafejlődik. 
A szervezeti csúcson mindig egy melegfúziós és egy hidegfúziós, egymást kiegyenlítő, de nem 
azonos élőréteg felett uralkodó, domináns párnak kell állnia. A harmadik a közös átlagos 
gyermek, az utód, és a benne lévő legfejlettebb, a környezetben változó domináns csillag 
felmenőből, elődből származó neutrális komplex, fejlettebb tudatú részecske, a mérleg nyelvét 
megtartó politikai lehetőséggel élve hol ide, hol oda billenti az egyensúly, a szimmetria körül 
billegő mérleg nyelvét.  
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A jó demokráciában ezt a posztot az együttváltozó isteni NÉP által választott legfőbb 
képviselőnek, a szervezeti elnöknek, királynak, (a legfőbb gondot viselő léleknek) azaz a 
közbizalmat egyértelműen élvezőnek kell kiadni. Ő a helyi képviselő, a megbízott a 
Népképviseletre, a valódi felügyelő a szerv többi részei felett. Ha az államelnöki, vagy és 
királyi hatalom gyenge, vagy nem eléggé jól képviseli a közérdeket, hamar elhangzik a le vele, 
a meghalt a király, éljen az új király! Nem lehet a kettes és a hármas számú, egymással 
erőegyensúlyban lévő magában, kellő ellenzéki, kisebbségi ellenőrzés nélkül túl domináns. 
Csak akkor szerezheti meg bármely fél a legitim támogatást, ha az államelnök, vagy király,a 
hatalmi csúcsra helyezett, a többieknél a tudati állapotában, (és nem a cselekvő képességében) 
fejlettebb a hatalom képviselője, valamelyik (a cselekvő képességben, vagy az elosztásban 
fejlettebb) felet,  az igazában, a fejlődési elképzelésében megtámogatja. Ilyenkor kialakul, 
vagy mindig megtartódik valamelyik oldalon a minimális, (ez nem szaporodásképes, túl 
határozatlan, ilyen a szervezetnek nem jó), vagy az épen ideális, elégséges, a megfelelően 
kontrolláltan fejlődő, legfeljebb a 2/3-os domináns, vagy ennél nagyobb arányban eltolódott 
diktatórikus, a fejlődési irányt túl egyértelműre, kellő kontroll nélkül meghatározó kezdeti 
többség, az egyértelmű többségi akarat.  Ezt az irányt idővel természetszerűen fogja 
megfordítani a most még nagyon elnyomott, kisebbségi akarat, később létszámban, tudatban 
megokosodva többséggé fejlődő változtatás igénye. 
Ha az elnök, a király, a nép közvetlen legitim képviselője határozatlan, gyenge, akkor később 
jogosan előjön a számonkérés, a felkérő, a megbízó, a többségi gazda által a közvetlen 
hatalom gyakorlásának, a vissza és átvétele és a hatalom közvetlen és direkt kézbevett-adott 
Türranosznak, kellő ellenzék hiányában nagyon feljogosított, vagy minden jogot és erőt 
magához ragadó diktátorrá váló kontroll nélküli vezetőnek átadó gyakorlása. Ha azonban a 
diktatórikus túl domináns állapot kerül közakarat, közelfogadás nélküli, legitim nélküli túl 
nagy hatalomra, akkor ismét feléled a gazda önrendelkezési joga, és a legitim lehetőségében a 
meghatározott, elvágyott korlátokat átlépő, az életfejlődés és az arányosság szabályait nem 
megfelelően megtartó Türranoszt, diktátort a múltba és az alvilágba letaszítva, saját kézbe és 
túl sok népképviselőt, ellenőrzőre bízza a hatalom ellenőrzését és gyakorlását. Mint azonban 
tudjuk, a nagyon osztogató, túlfogyasztó, a szabályokat később átlépő, túl demokratikus, túl 
elnéző határozatlan szervezet, a közösségi javakra vonatkoztatva nem jó gazda, túl gyorsan 
átereszti magán az energiát, ezért a kezdetben túl demokratikus néphatalmi irányítású 
rendszerek később hasonlóan rosszá, gazdátlanná, és a szabályokat a többséggel szemben már 
nem betartóvá válnak. Időről időre direkt gazdának, kevés létszámú, de megfelelően 
kontrollált jobb irányításnak kell átadni az együttfejlődő közösség javait, a dolgok szervezését 
és irányítását. Az átfejlődő szakaszában mind a két rendszer kezdetben az előnyökhöz 
jutóknak ideális, ezért a többség által egy ideig elfogadható közös ideológia, életterv, közös 
életprogram alapján szervezett. 
Az életnek ezt az állapotot a helyes szervezeti, demokratikus arányok betartásával kell 
elkerülnie, de a hiábavalósági szállóige, a rendszeres reményvesztést, a HIT periodikus többség 
általi elveszését mutatja, de szerencsére a remény nem hal el, legbelül minden életszereplőben a 
végsőkig megmarad. 
 
A 19. ábrán bemutatásra került, hogy a hozzámérhető eseményben becsapódó 
megtermékenyítő anyag, a becsapódás helyén és környékén mély krátertölcsért hoz létre, 
amely anyagkilökődéssel is jár. A másik lényeges hatás a szétterjedés, amely a becsapódás 
helyétől kifelé és a külső rétegek felé, valamint a szilárdabb, egyben maradó rétegeket 
megkerülve lamináris áramlásba is torlódik, miközben a belsőbb, nagyobb sűrűségű rétegeken 
áthatoló információs, és még kisebb tömegméretű, de nagyobb áthatolóképességű részecskék a 
megtermékenyített szervezet belső rétegein át a melegfúziós dominancia alatt maradt, az anyai 
rétegbe visszahúzódott, új hátrább vont határok közé befűződött ellenpólus felé áramlanak. Az 
információs, az akusztikus és az egyéb, radiálisan nagyobb áthatolóképességű lökéshullámok 
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gyors belső terjedése miatt, a korábban a szervezet belsejében (a belső rétegekben) fészkelő 
melegfúziós szervezetek áttelepülnek a becsapódással ellentétes réteg külső (anyai) felületének 
a közelébe, amelyen létrehoznak egy melegfúziós eredőjű, a környezeténél sokkal gyorsabban 
változó a térben eltolt árnyékkormányt, ellenpólust, melegpontot. (Ilyen állapot, ellenpólus 
fejlődik ki a megtermékenyített petében, a tojásban stb. a beérkező hidegpontot képező 
idegenponttal ellenkező részen). 
Ha a beérkező genetikai életanyag 1/3-aránynál kisebbségben van, akkor nagy az esélye, hogy 
a befogadó, a beérkezőket elfogyasztó térrész, élőréteg, megtartva az egyértelmű dominanciát, 
több energiára, magasabb tömegszámra és nagyobb eltartó-képes termelő állományra, ezzel 
nagyobb hatóképességre tegyen szert. Ez az arány a fejlettség függvényében változhat. Ha 
azonban a beérkező életanyaghoz képest a helyi közösség nem kellően fejlett, vagy és a 
fejlettségben, a tömegben stb. nem rendelkezik meghatározó, szignifikáns hatáselőnnyel, 
akkor az életnek legrosszabb, bizonytalan, határozatlan, ide-oda változó kiszámíthatatlanabb 
állapot fejlődik ki. Az életnek rossz állapotot, néha a Homeopátia módszerével, a hasonlót a 
hasonlóval meg kell szűntetni. Azaz ha már a kisebbségbe került, vagy túl nagy szimmetriába 
fejlődött a közös térbe kényszerülve már együttváltozó közösség, és a tünetek jelzik a kialakult 
rossz állapotokat, akkor vagy visszarendeződés szükséges az egyértelműség kialakulásához, 
vagy a hasonló zavart, másságot, az azonos hatásokat fokozó részecskék adagolásával, a 
változást át kell vinni a holtponton, az életnek káros túl nagy helyi szimmetrián.  
Azonban nem szükségszerű, hogy az ilyen téridős találkozásnál mindig a beérkező aszteroida, 
üstökös legyen a kisebb a fejletlenebb, a kihasználhatóbb. A nagyév, vagy és a galaxis év, 
vagy ennél is nagyobb keringési ciklusok alkalmával is bekövetkezik a négy különböző eltérő 
életállapot kifejlődése.  
Amikor a környezetben legközelebb lévő analóg szervezettséggel kellő azonosságú, azonos irányba 
áramlás, tavasz alakul ki, az együttműködés kisebb impulzus sűrűséget eredményezve azonos 
rendezettségirányt kimutató, a gyorsulás miatt a szervezetet és a környezetet is lehűtő tél állapotba 
fejlődhet. Az azonos rendezettségi irány kifejlődése után, a térben áramló, egymáshoz és a 
környezethez képest is változó irányú életáramlás azonban egy ideig, a párhuzamostól kb. 45-60 fokos 
szögelfordulásig megfelelően egyesülő, egymást erősítő kölcsönhatóképes állapotba fejlődhet, amely 
ideálisabb keveredést hoz létre és a lendület növekedését váltja ki. Ez a tavasz állapot, az életben a 
fiatal sikeres lendületes fejlődés azonban csak addig tarthat, amíg a közös életáramlás egy vele 
szemben áramló azonos analóg szervezetből hasonlóan ki és ezzel szemben áramló, rontó hatású, egyre 
nagyobb szimmetriát és változás sűrűséget kiváltó ellenáramlással nem találkozik. Ebben az 
ellenhatásban sokkal magasabb impulzus sűrűségű melegebb időszakban fejlődik ki a tavaszi kiterjedés 
határait egy ideig megtartani képes nyár, átlagos melegfúziós állapot. A felfutó hőmérséklettel egy 
ideig növekvő, majd az éppen merőlegesre, nagyobb áthatolóképességű paralel irányúra forduló 
élethelyzetben egy hidegfrontos kölcsönösen egymás térrészébe behatoló, de ellenkező irányú, egymást 
megtermékenyítő, a szimmetriát és a határozatlanságot egy kicsit csökkentő állapot (viharszem) 
fejlődik ki, majd az egymáshoz képest elfordulás ismét növekvő, de már lebontó irányú 
kölcsönhatással ismét magasabb változássűrűséget hoz létre. Ez az esős időszak elmúltával kifejlődő 
július állapot. Az egymáshoz képest elforduló irányban augusztus csendes konszolidálódó időszaka 
következik, majd a hidegebbre forduló, a környezetből beáramlás miatt megerősödő 
harmatképződésben elérkezik a szeptemberi állapot fejlődési időszaka. A már szembeáramló és bontó, 
visszafejlesztő irányszögben, hatásban érkező idegenebb, egymásnak átadott részecskék, (akár 
hadifogolycserének is tekinthető, a korábban kiáramlottak már idegen rendezettségűek, a disszidáltak 
inváziós visszaérkezése). 
A túl nagy szimmetria egyik felbontási lehetősége a külön térrészbe, megosztódó élőrétegbe, 
szervezetbe elkülönülés, amelyikben a megfelelő részecske cserével, a kölcsönhatás cserével 
mind a két rétegben megszűnik a túl nagy belső szimmetria, és az egymástól elkülönülő, vagy 
csak hatást és kisebb részecskéket, cserélő szervezett rendszerek mindegyik felében ellenkező 
irányba fejlődő, de egyértelmű, és az életnek rossz határozatlanságot megszűntető 2/3-os, 
domináns többség alakul ki. Az élet egyik határozatlanságot megszűntető megoldása a 
hatáscserével, az eltérő részecskék cseréjével a saját élőrétegeikben az egyértelmű dominancia 
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megszerzése. Sokkal nagyobb energiaszinten és tömegszámban hasonló analóg folyamat 
történik. Amikor egy élőrétegben, szervezettségben túl nagy szimmetria fejlődik ki, az élet a 
Globalizációval és kölcsönös hatáscserével, részecske cserével képes megszüntetni a felismert 
túl nagy szimmetriát, a határozatlanságot. Ilyenkor vagy az élőrétegek, vagy és más 
szervezetek összeérő élőrétegeinek a keveredésével, a határfelületek átmeneti lebontásával, 
ezeken áthatolással a két határozatlan életbuborék, szervezet részecskéket, hatásokat cserél. A 
hatáscsere eredményességének a feltétele a paralel, de ellenkező irányú áramlási rendezettség, 
az egymás terébe beáramló, kellő mélységben beáramló behatoló képesség. Ha azonban a két 
egymással a felületén csak részleges szimmetriába jutott részecskefelhő, mint szervezett 
rendszer kinetikai és fejlettségi eredője nem egyenlő, vagy és jelentősen eltérő, akkor nem 
kölcsönös megtermékenyítés, hanem behatolás és térfoglalás, vagy és elfogyasztás történik. 
 
Ha a térben a már túl nagy sűrűségű, (túl nagy változás sűrűségű), a csillagokhoz képest 
hidegfúziós bolygók életpályája keresztezi egyes a térségben áthaladó, náluk már 
melegfúziósabb állapotban fejlődő vendégcsillagok útját, (vagy fordítva) - mint az esetünkben 
és a téridőnkben a Tejút galaxison áthaladó Nyilas galaxis fiatal csillagjai,- ez esetben a 
megkezdett korábbi irányba tehetetlenül továbbáramló, és elkanyarodni már nem képes 
bolygók lehetnek a megtermékenyítők, a már túl forrongó teret a követhető változásig 
visszafejlesztve lehűtők a hozzájuk képest sokkal fejlettebb, melegfúziósabb, nagyobb saját 
spinű csillagszervezet viszonyában. Az ilyen bolygó szinte azonnal elveszti a dominanciáját, 
az elfogyasztás és a beáramlás közben részekre bomlik, de a benne még kellően rendezett 
tudást, friss életprogramot és genetikai anyagot, (és más információt) szállít a hozzá képest a 
jövőbb állapotában változó, általa megtermékenyített szerveződésbe. Ez esetben a még 
múltbelibb állapotban változó, fiatalabb bolygó lehet a vele kölcsönhatásba kerülő 
melegfúziósabb csillag megtermékenyítője. Ilyenkor azonban a két már kellően eltérő 
szervezettség közös térrészbe keveredése esetén a vegyülésben mind a két szereplő egy 
harmadik közös állapotra fejlődik, az idegen genetikai anyaggal beoltott térrész ez esetben is 
megtermékenyül, s ha sokkal fejlettebb volt, mint a megtermékenyítő, akkor azt a hozzá 
kapcsolódó, érintetté vált részecskékkel együtt kilöki magából, amelyből egy vegyes eredőjű 
utód szervezet keletkezik. Ha azonban a behatoló a sokkal fejlettebb, és a z inváziós 
részecskék kézben tudják tartani a fejlődő folyamatokat, akkor térfoglalás, és a tér áramlási és 
tudati átalakítás, saját rendezettségre, minőségre hozás történik. Ez esetben a térfoglalók 
értékes nyersanyagokra, a minőségükkel még nem túltelített tágas szabad térrészre, és 
kihasználható, a saját hatóképességet növelő leigázott, uralt alattvalókra tehetnek szert. 
 A megtermékenyítő szervezetek megszokott minősége az aktus megtermékenyítés alatt és 
közben, és után megváltozik, a tér és az idő jelentősen módosul, és közös szervezetbe 
keveredve eltérő vegyülés felé haladó, egyben maradó, vagy különváló, elődre és utód 
szervezetre megosztódó térrészekben új fejlődési ciklus kezdődik. 
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Az életáramlással érzési és öntudati lehetőséghez jutó életközösség célja: 
 
Az élet célja nehezen határozható meg. Valójában meglehetősen öncélú, mert a cél a 
megmaradás, a túlélés, Az élet célja tehát látszólag önmag, az élet megtartása. Ez a cél 
azonban elsősorban az életszerűen kellően aktív és érdekes életet élők célja, amely jelentősen 
szemben áll az életre alkalmas kellően szabad teret életáramlási célra biztosító, éppen inaktív 
állapotban várakozó 2/3-os többség akaratával, türelmével, életáramláshoz való egyenlő 
jogával. Az életet kellően aktívan és éppen jó körülmények között élők célja tehát nem az élet 
általános és időben kellően, szimmetriában változó megmaradása, hanem a saját életállapot, 
lehetőség minél tovább és jobb körülmények között megtartása. Ez pedig az Önző DNS világa, 
amely ellentétben áll az életáramlás lehetőségére várakozó, kellően türelmes többség időbeli 
szimmetria és lehetőség elvárásával. Tehát az éppen jól élők célja mindenkor eltér, vagy és 
szemben áll az inaktívabb állapotban, és kevésbé jó körülmények között várakozókkal 
élőkével, tehát egy kisebbségi öncélú állapotnak tekinthető, amely, az életáramlás általános 
szabályainak a betartását gátolja nehezíti. Az életáramlás egyik fő szabálya, hogy a megkapott 
életlehetőséget, az ehhez egy időre használatra bocsátott életteret, minden előző generációnak 
időben, és lehetőleg megóvott, továbbélésre alkalmas állapotban kell tovább adni az 
utódoknak. Ezt a kötelezettséget a szülőktől, elődöktől kapták az élettéri lehetőségekkel, az 
életáramlás időben és impulzus mennyiségében kötött lehetőségével együtt. Ennek ellenére 
megfogalmazható az életáramlásra vágyó közösség céljaként, az élményekkel kellően telített 
érdekes és izgalmas életre vágyás lehetősége, olyan élettér igénye, amely ezen igénynek 
megfelel, az elvárt lehetőségeket biztosítja, és a közösen használt élettér megfelelő állapotú 
továbbadási lehetőségét is lehetővé teszi. Bár az élettér lokálisan rendszeresen elromlik, 
azonban a közös életáramlási szabályok megfelelő betartása esetén, mindig kellő méretű és 
megfelelő szabadságú, új életáramlásra alkalmas térrész fejlődik ki másik térrészben, tehát az 
életáramlás időben periodikus, de egyenlő lehetősége globálisan állandóan biztosított. Ha 
azonban egy szervezetben az életet még nem kellően és nem teljesen átélők joga időben, vagy 
az átélhető impulzus eseményekben csorbul, akkor a kellő életrugalmasságról tanúságot, 
(életvizsgát) tevő, a lehetőségtől túl korán és az önhibájukon kívül megfosztódó szervezetek 
másik térrészben kellően kompenzált továbbélési lehetőséget kapnak a kiteljesedésre, a 
tudtafejlődésre és a felzárkózásra, a teljes életjog élet és impulzusidő kihasználására. 
 
Az élet egyik célja kellően szabadon, de már megértetten nem korlátok nélküli olyan 
élményekben kellően dús, változatos életáramlási lehetőség átélése, amelyben az élmények 
átélési lehetőségét, több egymást követő, de akár időbeli szünetekkel is megszakított 
életszakaszokkal 
Az életáramlás másik lehetősége, hogy aki karmikusan, vagy és egyéb módon nem adósodik el 
véglegesen a környezetének, az kiélheti és leélheti az összes időben és élettapasztalatban 
megélhető változatos életet, de még e szabályokat megtartóknak is be kell tartania a karma és 
az életáramlás törvényeit. Tehát a halhatatlanságot csak azok és csak addig nyerhetik el, amíg 
az életáramlás közös szabályrendszerét megtartják ….stb. 
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A célválasztás befolyása a differenciálódásra és az együttműködésre: 
 
Az életfolyamat sokféleképpen megélhető, sodródással, a közös szabályok elfogadásával és az 
életközösség törvényeket megtartó szabályaiba, az isteni közösségbe vetett teljes bizalom és 
HIT betartásával, a közösségre és a Gondviselésre hagyatkozva. Az ilyen életet élők, a 
közösségi szabályok megtartásában és egymásban kellően és kétség nélkül hívők megértették, 
hogy a nem beavatkozás, a sors elfogadása esetén a lehetséges legjobb életet élhetik, ha a 
térben az élet szabályait betartó, szervező isteni közös Gondviselésre hagyatkoznak. Valóban 
van benne valami, a sorsot indokolatlanul maguk ellen nem fordítók életminősége sokkal több 
életélményt, boldogságot adhat a megbékéltebbeknek, mint az isteni együttváltozó 
közösségben nem eléggé hívőknek, mint a szabályok megtartásában kételkedőknek és ezért 
rendszeresen a sors ellen cselekvőknek. 
Az élet sokkal kevesebb tudatosuló gonddal járó lehetősége az egymásba és az életáramlás 
szabályaiba vetett közös HIT megtartása.  Boldogok az egymásban hívők, a sohasem 
kételkedők. A paranoia azonban az élők többségében, főleg az egyre több vesztenivalóval 
rendelkezőkben kifejlődik, akiknek a sorsa ezzel a boldogtalanság talajára téved. Miközben az 
életben van egy, az anyagi szinten élők között talán kisebbségi rész, amelyeknek megadatik a 
boldog élet lehetősége, mindig kifejlődik egy több vesztenivalóval rendelkező életcsoport, 
amelynek kialakul a megszerzett javak, és az életlehetőség elvesztésének a félelme. Ezek a 
vagyont és a jó életlehetőségeket notorikusan begyűjtők, a kelleténél sokkal több anyagi javat, 
jó lehetőséget maguknak és közvetlen környezetüknek felhalmozókban azonban idővel 
kifejlődik a veszteségtől való félelem, a paranoia, a félreértett tulajdonlási lehetőségek és az 
életlehetőségek csorbulásának és elvesztésének a félelme. Az élet két kisebbségi harmadát 
képező állapot között, vannak a boldogok, a már vagy még aktívan nem élők, az emlékezők, 
vagy és a reménykedők, a más és a jobb életre várakozók. Közben egy negyedik átlagos 
életállomány a bizalommal hívők és a hitetlenek valamely köztes állapotában reménykedik a 
sorsa jobbra fordulásában, de miközben a megmaradásért erőlködve egyre jobban vergődik a 
fennmaradásért, a hite csökkenésével egyre mélyebbre merül az élet mocsarába.  
A hívők, magukat és a sorsukat az isteni Gondviselésre bízók általában nem építenek célokat, 
hagyják magukat az árral, a többséggel sodorni, ezért a céltalan falevelek sorsában osztoznak. 
Az élet még kellő bizalommal rendelkező, hívő résztvevői, fogannak, születnek, felnőnek, és 
bíznak egymásban, bíznak a közösség szabályainak a többség általi betartásában, és ha a 
Gondviselés elhagyja őket, ha lejár az idejük, lehullnak, mint a falevelek és addig sodródnak, 
míg be nem illeszkednek a sors által rendelt élethasadék, rés folytonosságának a javítására. 
Az élet bizalmatlan, vagy és túlságosan előre látni kívánó résztvevői, általában túl hosszú, 
nehezen, vagy csak sokára elérhető célokat tűznek ki, és miközben szinte vakon hajtanak 
másokon keresztül az általuk szentként tisztelt saját céljaik felé, a célok esetleges elérése 
esetén már régen nem emlékeznek rá, hogy honnan, miből és kiből indultak. Az élet e 
résztvevői kielégíthetetlenül áramlanak a céltól célokig, Szinbád vélt szabadságával és a 
bolygó hollandi állandó kielégítetlenségével mire elérik az egyik vágyott állapotot, már a cél 
előtt, a beteljesülés élménye előtt új célok felé fordulnak és hajtanak a nekik csak a reményben 
megadandó jövőbeni kielégülés felé, amely talán soha el sem jő. 
Az élet harmadik harmada azonban sokkal realistább, ők nem tűznek ki túl hosszú és 
elérhetetlen célokat, és a rövid céljaik elérése között adnak időt a boldogság meg és kiélésére. 
E szerencsés életállapotban változók az ideális életáramlási sebességgel fejlődők, az ideális 
életszöggel és arányban haladók, az aranymetszés és a kétharmados arányokat is rendszeresen 
megtartók táborába sorolhatók. E szervezetek fejlődési szöge, céltartománya általában 45- 70 
fok közötti tartományban van, és a legszerencsésebbek az életük e szakaszában a piramis 
csúcsszögeként ismert 52-55 fok körüli szögtartománynak megfelelő, kellően előre, de már 
nem rövidlátó célokat tűznek ki. A következő szakaszban az életcélok irányszögeinek a 
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lehetőségével foglalkozik Moetrius, a célok hosszúságának és vagy túl rövidségének a 
problémáit, következményeit mutatja be. 
Az élet tartós és megfelelő áramlásához célokra, és e célok elérésére törekvésre van szükség. 
Jó példa valakinek a felélénkülésére, ha egy ideig céltalan sodródó életet élt, de amint a 
szervezetében változó részecskéknek kellően egészséges, jó célt tud megfogalmazni, az egész 
szervezete megélénkül, fellelkesedik, és az életfunkciók megjavulnak. Ilyenkor a 
tespedtségnek és az életuntságnak vége szakad, a szervezet mozgalmasabbá válik, és ha a jó 
célokat sikeresen megfogalmazó szervezet, e célokkal sikeresen azonosuló részecske 
közössége szinte a fellegekben járóvá, az élet addig nyomasztó terheitől megszabadulva 
súlytalanná válik. A jó célok mozgósítják az egyedekből közösségbe szerveződő szervezetek 
jó célokat megértő és elfogadó azokkal azonosulni képes részecskéit, és ha a jó tervet a stációk 
betartásával sikeres végrehajtás követi az egész szervezet lendületbe jön. Ennél a folyamatnál 
válik fontossá a jó célok felé haladás gyorsasága, fejlődési irányszöge. 
 
Ha az élet elér egy életakadályt, akkor merev és rugalmatlan szervezet esetén nekimegy a 
problémának, és ha törik, ha szakad, vagy átverekedi magát rajta, vagy megsemmisül, 
darabokra bomlik a sziszifuszi, nem egyenrangú küzdelemben. A rideg, a fejlődési irányon, a 
célokon változtatni nem képes rideg szervezet hajlamos túl nagy céloknak, másoknak neki 
menni, és vagy elfogy a lendülete, elakad a rosszul méretezett, vagy rossz irányt vett 
fejlődésben, vagy elporlódik a nála sokkal keményebb, több részecske által jobban összetartott 
akadályban. A már másokkal nagyon függőségben lévő, irányváltásra és fejlődési tempó, 
életszög változtatásra nem képes, már nem jó életrugalmasságú szervezetek a tisztítótűzbe és 
lebontásra kerülnek. A kellően előrelátó és még elég életrugalmassággal, megfontoltsággal és 
megértéssel rendelkező szervezetek azonban észlelve egy útirányba eső, náluk sokkal 
nagyobb, nem hozzámérhető akadályt, idejében célt módosítanak, és elkerülik a felesleges 
veszteséget és visszafejlődést eredményezhető impulzust. Ha azonban a lendületbe jövő 
fejlődéstől, vagy az elbizakodottságtól, a hitetlenségtől egy kissé elvakultan áramolva már 
későn észlelik az egész tömeggel kikerülhetetlen életakadályt, akkor a már fejlettebbek, az 
okosabbak, (vagy és a szemből érkező szerveződés előőrsei, felderítői) megosztják a 
szervezeteket, amelyek balra és jobbra forgóvá, egymáshoz képest ellentétes töltésűvé válnak. 
A mellékelt ábra segít megértetni, a térben áramló szervezet megosztásának a 
következményét. E szempontból szinte mindegy, hogy a megosztást a téridőben azonos 
térrészen áthaladó idegen szervezet előőrsei, vagy és a megosztásra kerülő szervezetbe 
beáramló, és a megosztódást is segítő külső, vagy belső szervezetek hozzák létre. Az sem 
szükségszerű, hogy a megosztódáskor két egymással azonos méretű, tömegszámú szervezetre 
bontódjék a megosztódó szervezet, mert a rajtuk áthaladó idegen, nagyobb kinetikai energiájú 
szervezet ritkán halad át a megosztandó részecskefelhő közepén. A megosztásnak azonban 
szükségszerű következménye az, hogy a megosztott szervezet, részecskefelhőn áthaladó 
megosztó határfelületével érintkező részek fékeződjenek, és ezért a megosztódva két vagy 
több részre válva kisebb kinetikai erővel haladó tömegét egyenlőtlen erőkaron forgató 
nyomatékközlés éri. A fékeződés a megosztódó részek impulzus előtti saját forgásától függően 
sokféle lehetőségű, a megosztóhoz közelebbi oldalon rendszerint fékeződést kiváltó, kivéve, 
ha a perdítő sebességnél nagyobb volt a kölcsönhatás kialakulásakor a saját és azonos irányú 
forgása, kerületi sebessége. Ezen egy esetben a kölcsönható impulzusban nem következik be a 
saját forgás gyorsulása, hanem az valamivel, a kerületi és az elhaladási sebesség 
különbözetével fékeződhet, lassulhat. Ez az egy eset növeli a megosztó sebességét, és 
csökkenti a megosztott részecskefelhő saját perdületét. Minden más esetben a megosztott 
szervezet saját perdülete az ábrán bemutatott irányban megnő, de a megosztó fékeződik az 
impulzusban, tehát a megosztott töltés növekedésre, a saját forgási különbség, a perdület 
növekedésére és felgyorsuló részecskekiszóródásra, nagyobb különbségképzésre és az 
anyagcsere felgyorsulására is számíthat. Az áthaladó neutrálisabb szervezet, ha viszonylag 
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egyenlő erőhatás éri rendszerint némi lendületet veszít, esetleg a saját perdülete valamennyit 
módosul, ha azonban sokkal kisebb akár beágyazódhat az előtte nem megnyíló, őt befogadó, 
vagy elnyelő, lelassító és lefékező, a lendületét idővel elvevő részecskefelhőbe. 28. ábra. 
 

 
Ha túl nagy a fejlettségi különbség, az életállapotban, sűrűségben eltérés, a nagyobb sűrűségű, 
még fiatalabb, összetartóbb részecskéjű szervezet, kellő kinetikai, vagy fejlettségi különbség 
esetén általában áthatolhat az általa utolért, megtermékenyített, nagyobb lendületre segített 
idősebb részecskefelhőn. Még a melegfúziós dupla Y, azaz az X megoldás kialakulása előtt, a 
hidegfúziós szervezetek nemcsak egy irányban áramoltak át a náluk idősebb és ezzel nagyobb 
lendületre és túlélésre segített szervezeteken, hanem gyakran át és továbbhaladva más 
távolabbra jutott részecske szervezeteket is utolértek és nagyobb lendületre segítettek. Ez a 
hidegfúziós megoldás hozta létre a kezdetibb, kígyószerű, nagy azonosságú analóg Y 
szelvényekből a longitudinális, hosszú alakzatba szerveződő hidegfúziós, szervezeteket. 
Amelyik szervezet a legtávolabb volt a bejutó, őket a fejlődésben, az életáramlásban utolérő 
megtermékenyítő részecskék beáramlási (hátsó) nyílásától, az a közösség által segítetten az 
összeadódó lendületnövelő hatás miatt a legtávolabbra juthatott, és ezzel nemcsak a 
legnagyobb áthatolóképességre tett szert, hanem elöljáróként tovább vezethette az utána 
áramló, de nála valamivel kisebb lendülettel haladó, az árnyékolás és az azonosság 
összetartása miatt általa húzott nagy azonosságú utód részecskéket. Mivel a genetikai 
keveredésben még nem volt a másállapotúakkal vegyülés, az utódrészecskék nagyon nagy 
azonosságúak, klónszerű, az elődökkel majdnem teljesen azonos utódokat hozott létre. 
 
Ha azonban a lendület és kinetikai, vagy és a fejlettségi különbség nem volt szignifikáns, 
egyértelmű és teljesen áthatoló, ha az útba került részecskefelhő még kellően összetartó és a 
fejlettebb centrális rétegek miatt teljesen nem volt áthatolható, akkor a nagyjából azonos, vagy 
és kellően hozzámérhető lendületkülönbség a torlódásban elnyelődött. Ilyenkor a korábbi 
lendület állófronttá szerveződött át, és a beáramló rendezettségi irány, a szimmetriában az 
egyenlítői szimmetriasíkra terelődve kétdimenziós életfelületet hozott létre. Az egydimenziós 
életállapot így terelődik magasabb fejlettségi fokozatnak is tekinthető kétdimenziós 
életfelületekre, életsíkokra, majd ennek a felgöngyölődése, háromdimenziós térállapotba, 
toroid életbuborékba átszerveződése után térbe hátranyúlva lemaradó, most-már megfelelő 
rendezettség irányú, a térben szükséges rendezettséget egyre könnyebben felvenni képes, mind 
kisebb és könnyebben életáramlási irányt változtató életfelületekké. Ezek az életfelületek 
láthatók spirálként a déli pólusoknál jobban megfigyelhetőként, majd a nagyobb térbeli 
szervezetek halóiként, az élőrétegekben spirálisan hátranyúlóan lemaradó kellően vegyes és az 
általunk is megfigyelhető anyagi sűrűséget, és velünk is kellő azonosságot elérő 
életfelületekként. Ha visszalapozunk a Mars és a Föld déli pólusánál bemutatott életspirál, 
életfelületekhez, a földi életspirál Amerikai, Ausztrál-Új Guineai, - Indiai vagy és az Afrikai 
ágánál, megfigyelhető a nagyobb anyagi sűrűségbe épült hármas tagozódású életbe, 
életfelületbe fonódás. Az óceánhátságokba, és az egyenlítői nagyobb szimmetriában fejlődő, 
kiemelkedő, anyagba szerveződő, de a látható felszíni, kontinensi rétegeknél nagyobb 
sűrűségű, melegfúziósabb irányban differenciáltabb lemez állomány, amelyek még nem 

A nagyobb sebességgel, vagy 
és jelentősen nagyobb 
kinetikai eredővel egy 
részecskefelhő irányába 
haladó, hozzá képest 
érzéketlenebb, vagy 
irányváltásra már képtelen 
neutron hamarosan elér egy 
sokrészecskés szervezetet. 
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emelkedtek az átlagos óceánok felületei fölé, valószínűen a sarkok környékén ismét lebukóban 
vannak a mélybe a melegfúziós belső rétegállapotok felé fejlődnek. A Föld északi és déli 
pólusán is nagyon jól megfigyelhető a belső rétegeknél beáramlás. Amíg az északi pólusnál a 
gyorsabb és vonzó beáramlás miatt inkább hidegfúziós élettölcsér, mélyedés, nagyobb 
energiaszintű részecskékben anyaghiány, de a nagyobb lendületű, rendezettebb részecskékben 
áramlási többlet, tehát mélyedés alakult ki, addig a déli pólusnál kifejlődő toló, torlódó 
nagyobb életnyomásban sarki dombok, hegyek emelkednek, a már nem hívő melegfúziós 
részecskék már csak kényszerből áramlanak vissza a pólusnál a centrális rétegek felé. A sarki 
dombok azonban nemcsak a torlódásra utalnak, hanem arra is, hogy az itt a saját nagyobb 
azonosságú, az egyenlítői rétegek felől visszaáramló, anyagiakban túlfejlett részecskék 
jelentős része már nem az átlagos belső és centrális rétegek felé fejlődik, hanem a sarki 
dombokat is létrehozva a támogató melegfúziós, a Földnek nagyanyai felmenői tér felé is 
visszakanyarodik. A belső szimmetriába kerülő szervezetekben kétpólusú, a fejlődésnek 
ellenálló X, melegfúziós állapot jött létre, amely viszont a kapott elődi megtermékenyítő 
anyaggal megsegített hidegfúziós, rendezettebb életideológiával, kellő többség, és az utódok 
által segített céllal is rendelkező állomány már egyértelmű dominanciába kerülhetett. A 
dominánsabb életállapot rendszeres kialakulása, létrehozta a genetikai folytonosságot, a 
genetikai életfolyót, az életáramlás mikroszintű részecskelények egyre nagyobb szervezetekbe 
halmozódható közös sikerét. Mivel az X állapot kialakulása határozatlanságot és 
bizonytalanságot, ingatag, szeszélyesen változó nőies állapotokat hoz létre, ezért a szabadabb 
és heterogénebb, vegyesebb térrészekben keringő melegfúziós üstökösök, vagy hidegfúziós 
aszteroidák által megtermékenyítésre kerülő X állapot vagy XX, egyértelmű melegfúziós, 
nőies dominanciába, vagy XY kellően kétharmaddal férfiasabb életeredőbe szerveződhetett. A 
határozatlanságból kimozdító külső segítséggel, az élet megtermékenyítésével, a többség hol 
erre, hol arra egyértelművé válásával, a 2/3-os arányba kerülő élettér, a folytonosságot és a 
változatosságot megtartó dominanciába fejlődhetett. 
 
Folytassuk a megtermékenyítés más aspektusból bemutatását:  29. ábra. 
 

 
A közeledéskor egyre sűrűbben érkeznek vissza mind a két részecske felhőbe, szervezett 
rendszerbe a veszélyt jelző érzések, és ahogy nő a visszajelzés sűrűsége, száma, halmozódása, 
egyre jobban megerősödik a hatásinformáció, mígnem olyan erőssé nem válik, hogy a közös 
tudathoz is eljut, és az megérti a célmódosítás, ha már ehhez késő van, akkor a gyors 
megosztódás szükségességét. Ilyenkor a kisebb sűrűségű, valószínűen nagyobb belső 
nyomású, tehát melegfúziósabb, idősebb szervezetben külső eltérítő erő és mandinertárs 
igénybevételi hiánya esetén gyors differenciálódás felerősödés várható. A belső gyors és 
nemlineáris osztódásban a belső nyomás, a felszított ellenérzés nagyon megnő, és a 
részecskeszervezet, külső erő igénybevétele nélkül, az idegen szervezet elöljáróinak a 
behatolása és megosztást segítő tevékenysége közben a nagyobb kinetikai lendületerővel 
érkező támadáspontjának az irányában létrejövő szimmetria tengelyvonalban szétáramlik. 
Mondhatjuk, hogy az okos és a már tapasztaltabb enged és a lehetőségek szerint körkörös 
szétáramlásba kezd, hogy az idegen, nagyobb bomlasztó, visszafejlesztő hatáskeltés nélkül 

Az egymáshoz közeledő részecskefelhőkről, 
még mielőtt túl nagyon megközelítenék 

egymást, vissza-verődnek a másoknál már 
elporladtabb, a többieknél gyorsabb,  

könnyebben áramlási irányt módosító kis 
tömegű fejlett részecskék, akik visszaviszik 

az információt, hogy rossz irányba haladunk, 
gyorsan fejlődési irányt, és más életcélt kell 

változtatni, vagy meg kell osztódni. 
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áthaladhasson. Bár az áthaladó neutron tölcsérirányú bemélyedést hasít a neki útba kerülő 
részecske felhőn, miközben annak a részecskéi utat nyitnak a behatolónak, de eközben az 
érintettek egy része azonos irányú lendületet kap, a mely a közösségre forgató nyomatékként a 
saját perdületet, a belső körforgást, áramlást gerjesztő, növelő. A be és áthaladó gyorsabb és 
neutrálisabb szervezet ekkor megtermékenyíti a nála nagyobb tömegű, de már jóval ritkább 
egyedsűrűségű részecskefelhőt, amelynek a belső különbségképzési lehetősége, a 
differencianövelő képessége ezt követően jelentősen megnő. Tehát nemcsak lendület és 
pedület energiát kap a megtermékenyítőtől, hanem olyan a különbségképzést is segítő belső 
örvénylést, a keringő rendszer felgyorsítását, amelytől az átlagos környezeti térhez képest 
belső vákuum, a tér folytonosságában kitöltési és részecskehiány alakul ki. Miközben a 
behaladással ellentétes oldalon jelentősen megnő a kibocsátó, eltávolító képesség. A 
megtermékenyítés megnöveli, és sokkal egyértelműbbé teszi a főleg belső és az aurai áramlási 
rendezettséget, amely toroid alakzatot vesz fel, és a korábbihoz képest jelentősen felgyorsul. 
Amit mi a mágneses rendezettségként ismerünk észak déli irányként, az a behatoló 
hidegfúziós részecskék északi, lehűlőbb póluson beáramlása, és a délibb már melegfúziós, 
melegpontot létrehozó kiáramlás déli rendezettségű iránya. Ez az áramlási rendezettség 
meghatározza a torroidba átfejlődő részecskefelhő új, a következő nemlineáris 
megtermékenyülésig jellemző irányú áramlási rendezettségét. 30. ábra: Akció és reakció 

 
Miközben a hidegfúziós szervezet frontja elfoglalja és lehűti az északi pólussá és azonos 
rendezettségűvé váló északi térrészt és környezetét, eközben az anyai melegfúziós térrészből, a 
hátországból folyamatos támogatást kapó visszahúzódó melegfúziós térfélen ellentámadás, és 
a két egyensúlyba kerülő eltérő rendezettségű térrész között időben változó szimmetria és 
relatív egyensúly, a torlódásban lelassuló frontból állóhullám fejlődik ki. A két egymással 
szemben ható, szimmetriába kerülő térészből egyre jobban kiszorulnak az új egyenlítői síkot 
létrehozó átlagos korábbi térlakó részecskék.  Ahogy közelít egymáshoz a két front terül egyre 
nagyobb felületen szimmetriába, úgy növekszik az átlagos részecskékre ható nyomás, amely ki 
és a szétáramlásra, eközben keveredésre és vegyülésre is lehetőséget adó kerületi irányú 
áramlási rendezettségre készteti őket. A párosodási, differenciálódási folyamatban az előd 
részecskék mozgósításra kerülnek, állásfoglalásra kényszerülnek és folyamatosan egyre 
jobban kiszorulnak a korábbi életterükből, a kellő szimmetriában változó életbuboréknyi 
térrészt elfoglalják a már valamelyik irányban töltötté váló, és az életáramlási rendezettségen 
változtatni képes pártoskodó részecskék. A két ionizált, ellentétes rendezettségű, egymásnak 
ellenálló, nem engedő szervezet közötti szimmetriában kifelé áramló, pártot és állást nem 
foglaló átlagos előd részecskék kikerülnek az isten őket kisebb részekre lebontó malmából, és 
a szimmetriasíkon a környezetbe kiáramlás közben kétdimenziós síkba fejlődnek. Mivel a 
szervezet a térben egy felmenői neutron húzószálon az anyai térrel együtt annak a felmenője 
körül is áramlik, a közös forgás miatt az egydimenziós áramlásból, már kétdimenziós 
felületbe, idő és szimmetriasíkba terelődő szervezeti rész, a benne hadakozó utódok köré 
feltekeredve toroid csőszerű, héjréteget, majd ebből életbuborékká begöngyölődő 
gömbszerűvé váló toroid teret hoz létre. A térrész háromgenerációssá, három válik, amelyben 
a két elődréteg, szervezeti félrész között átlagosabb vegyes utódszervezetek fejlődnek, a térben 
és az időben is egyre távolodva az életállapotot létrehozó kezdeti szimmetriasíkon kiáramolva. 

Az idősebb és engedő (melegfúziós) részecske felhőbe 
behatoló hozzá képest hidegfúziós, rendezettebb, lehűltebb, 

céltudatosabb és férfiasabb részecskefelhő egyre nagyobb 
térrészt foglal el a minőségével még nem telített melegfúziós 

életbuborékban, amelyben a korábban domináns elit 
visszavonul a tartható határok mögé, és melegpontot, 

ellenpólust, ellenható hullámokban visszatámadó melegfúziós 
féltérre kiterjedő befolyású ellenszervezetet hoz létre. 
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Az életfelület e része kifelé tekeredő, a közös párba épült szervezet közös, de egymással sem 
teljesen szinkronban lévő forgásától a téridőben elmaradó, az egyre vegyesebb környezet azért 
kellően kölcsönhatóképes rokoni, felmenői, elődi részecskéi által fékezett. A külsőbb, 
heterogénebb izotrópabb környezetben változó, de velük még kellő azonosságú, 
kölcsönhatóképes előd részecskék fékezik a kiáramlást, az eredet tere körüli egyre nagyobb 
sugáron, egyre nagyobb életkerületen) felületen keringést, távolodást. A környezetben változó, 
de még kellő azonosságú, a ki és a szétáramlást fékező részecskék információs energiát és 
utódi hatásokat kapnak a kellő azonosságú rokonoktól, és szerencsés esetben besodrásra 
kerülnek a közös életáramlásba, a már kellően szimmetrikus, de még megfelelően 
kiszámíthatatlan, egyértelmű, és a változás tudatban megértését is lehetővé tevő közös 
élettérben. A 31. ábra az élet triumvirátus állapotát mutatja be. Az atya, a kék és azonosan, 
egyértelműen rendezett térrész, baloldalt. Jobboldalt a családi pár áldozata a melegfúziós anya, 
mint lebomló, az utódnak energiát, és kezdetben kellően védett helyet, teret és a testét, a 
részecskéit adó szent lélek, amelyek közt a két közvetlen, és a két korábbi elődi (nagyszülői) 
felmenő szervezetből átszerveződő, kellő vitalitású részecskék formájában a vegyes utód 
szervezetbe, a gyermekbe áramlanak át. 

 
A hidegfúziós térészből, féltekéről, szervezetekből kimenekülnek az itt magukat nem igazán  
jól érző, túl nagy életnyomásban, életversenyben lévő, nagy azonosságú, konkurens 
hidegfúziós részecskék, és amíg nem túl nagy az arányuk, addig a melegfúziós részecskék 
szinte a paradicsomba kerülnek, megbecsülésben és szíves fogadtatásban lesz részük. A 
melegfúziós térrészben fordítva, ott a már túl sok és túl nagy azonosságú részecskéknek áll 
kifelé a szekérrúd, míg a szükséges arányt és a változatosságot, az ellenőrzést biztosító, 
kellően más 1/3-nál kisebb arányban jelenlévő hidegfúziós, férfias részecskéknek ez a tér 
maga a paradicsom. Ha azonban bármelyik térfélben, féltekén, szervezetben a másik nem 
többségbe kerül, megváltozik az életérzés vonzalomként és taszításként ismert aránya. Ha az 
idegenek a kelleténél jobban felszaporodnak, ha többségbe, vagy azonos arányba kerülnek, az 
egyenlő erőviszonyok, és a túl nagy szimmetria kialakulása nem tesz jót az életnek. Ilyenkor 
jön a belső differenciálódás, de ha ez elkésett, mert a közel azonos hatásarány már kialakult, 
akkor valamelyik, vagy mindkét fél az elődeihez, az őt támogató környezetéhez fordul 
segítségért, a dominancia megszerzésére irányuló támogatásért. Ezt már ismerjük, mert a külső 
meleg, vagy hidegfúziós segítség nemcsak megtermékenyíti az életteret, és megnöveli a 
különbséget, hanem egyértelmű erőviszonyokat, és ezzel határozott fejlődési irányt hoz létre a 
következő szimmetriába kerülésig. Mivel a saját élőrétegükben ide-oda lendülő életbuborékok 
hol a belsőbb, melegfúziósabb réteg felé lendülnek, hol a külső hidegfúziós réteg felé, ezért 
váltakozva hol ilyen, hol olyan segítséget és eredőt kapnak. 
A nagyobb felmenői rendszerben is az anyjukkal, Pl. a Föld esetében a Nappal együtt keringő 
szervezetek körül általában (kezdetben 12 felmenői apostoli) 6 hideg és 6 melegfúziós 
támogatóképes rokon csillag helyezkedik el az utódot létrehozó felmenői előd közösségként. 
A nagyszülői csillag körül keringő utódréteget, szervezetet, (Unokát) hol az egyik, hol a másik 

Az egyre szélesebb fronton egymáson szétterülő 
ionizált és eltérően töltött részecskék részben 
egymásba keverednek és kereszteződnek a 
frontvonalon, vegyes szervezeteket hoznak létre, 
másrészt kiszorítják a köztes térészből a még eltérő 
és rendezetlen, valamelyik rendezettséget fel nem 
vevő, kerületi irányba kiáramló utódokba keveredő 
részecskéket. A részecskepumpa idővel egyre 
erősebbé válik. A már kellően vegyes, kerületi 
irányú rendezettségbe átszerveződő utódrészecskék 
a kétdimenziós életfelületbe, az idősíkra, szimmetria 
síkra átszerveződve egy életspirált képező felületen 
egyre távolodnak a vegyülést létrehozó közös, 
kezdeti szimmetriaponttól, a nekik origótól. 
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felmenői szervezet támogatja, attól függően, hogy az életúton körözés közben mikor kinek a 
felségterületérbe érkezik. A rokontól rokon felé áramló utódokra mindig meghatározó, 
domináns befolyást gyakorol az a felmenői szervezet, éppen hideg, vagy melegfúziós környezet, 
amelynek a térrészében, felségterületében áramolnak. Ilyenkor a határátlépéstől az áthaladás 
alatt, a többi előd hatása a domináns szervezeti fél által jelentős részben blokkolt, gátolt, de a 
saját genetikai részecskéi által segített, és ellenőrzött. Ha azonban valamelyik felmenői elődtől 
eltávolodó utód a senki földje, a kettősen uralt, és indomináns, vegyesen uralt felmenői, 
határozatlan térrészbe ér az utódréteg, akkor bizonytalanság, erőegyensúly, hatásegyensúly és 
túl nagy szimmetria, az életnek rossz, határozatlan állapot alakul ki. Ez az állapot azonban 
csak addig tart, amíg az egyértelműen uralt valamelyik elődtértől és másik rokon felmenő által 
befolyásolt elődtér felé haladó utód szervezet át nem jut a határozatlanság köztes térrészén, 
életidő állapotán. Ha a senki földjét elhagyó szervezet eléri a másik rokon már egyértelműen 
befolyásolt domináns térrészét, a soros felügyelő rokon térrészének a már kellő azonosságú 
járőrökkel is segített határrétegét, Ort övezetét, akkor ezt abból is észlelheti, hogy az áramlási 
és a tudati, genetikai rendezettségét alaposan megváltoztató információs tudatmódosításban, 
megtermékenyítésben részesül, és egyértelműbb tudati állapotba kerül. Ha eléri a felmenő 
külső réteg férfias aszteroidákkal, vagy nőies üstökösökkel védett, már egyértelmű dominanciában 
lévő, határozott befolyású téridejét, akkor annak érdekében, hogy ne kerüljön túl nagy 
konfliktusba az adott térrészben, genetikai és információs anyaggal kioktatásba, beoltásba, 
megtermékenyítésbe, és a korábbitól eltérő tudatbefolyás alá kerül. Nemcsak módosítódik a 
genetikai és a tudati állománya, hanem az adott térben domináns, már nagyon nagy 
különbséget, differenciáltságot létrehozott felmenői rokon, nagyon magas áthatolóképességű, a 
szervezetet átvilágítani képes kis tömegű, nagy kinetikai sebességű, egyértelmű tudati 
rendezettségű részecskékkel kívül és belül is ellenőrzi, átvilágítja. 
A rokoni térbe érkező szervezetben az adott térrészben el nem ismert ideológiájú, más 
rokonból, vagy idegenebb szervezetből származó férfias vagy nőies genetikai anyag, 
életinformáció, program, alszervezetek hatása elnyomásba, a saját kellő azonosságú pedig 
segített dominanciába kerül. Ez a módosulás jelentősen megváltoztatja a más befolyás alá 
kerülő utód értelmi, érzelmi és szervezeti állapotát, a domináns részecskéinek az összetételét 
és befolyását. Úgy is tekinthetünk az eseményre, hogy a vendég utód agymosásban, és a 
helyben elfogadott, bevált szabályok megtartására teljes kioktatásban részesül. Ettől kezdve 
megváltozik az utód gondolkodása, személyisége, érzelmi és egyéb hatáseredője, lényegében 
az életről alkotott ideológiája. 
A triumvirátusba, szent hármas egységbe szerveződő, átfejlődő szervezetben az elődök és a 
genetikailag nagyobb azonosságú felmenői rokonok, energiával, hatásokkal és információval 
is segítik az utódaikat, miközben azok és a támogató részecskék a szimmetriasíkon, az 
egyenlítő környékén a rétegekbe kiáramolva benépesítik és élettel telítik e rétegeket. Az előző 
két YY állományból X be és patthelyzetbe fejlődő duóból, az előd hidegfúziós Y genetikai 
életanyaggal megsegített, és ezzel egyértelmű dominanciába juttatott korábban határozatlan 
párból Y+Y- Y, azaz 2:1-hez azaz 2/3-os egyértelmű, az aranymetszés aránya fejlődik ki. A 
szervezet összetétele ezért Y+ Y=X vegyessé fejlődik. Az X azonban megosztódott 
határozatlan, az életnek rossz arányú eredő, ezért az egyértelműséghez, a kiszámíthatósághoz 
és a (ez esetben melegfúziós irányú, nőies) továbbfejlődéshez szükséges vagy még egy anyagi, 
melegfúziós életanyag Y+Y= X+ X= XX, azaz Y+Y+X, amelyből erősen melegfúziós 
többségű XX arányú utódszervezet keletkezik. Ebben a variációban az egyik fiatalabb X-nek 
dominánssá, a másik idősebb szent léleknek receszív, kisebbségi eredőbe kell fejlődni, hogy 
ne zavarja meg a továbbfejlődést. Az ilyen amazonos típusú szervezetben a férfi állomány a 
megtermékenyítő kisebbségi hím alárendelt szerepet kapja, egyértelmű és erős nőuralom 
fejlődik ki. Ha azonban a határozatlanságból egy hidegfúziós felmenői szervezet segíti ki az X 
állapotba jutott, került már határozatlan szervezetet, akkor az X+Y= XY kellően férfias, 
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lendületes, egyértelmű áramlási iránnyal, megfelelő életcéllal rendelkező de még kiszámítható 
genetikai életanyag, utódarány fejlődik ki. 
Folytatva a megtermékenyített bolygószintű szervezet állapot fejlődését, az alábbi hármas, 
triális állapot fejlődik ki. Ez az Atya, a fiú és a szent lélek triumvirátusa, a szerző Moetriusa. 

 
Az előbbi állapotú térből egyre jobban kiszorított, elnyomott, alárendelt szerepre kényszerített 
melegfúzióssá vált, nagyobb változás sűrűségre kényszerülő, fejlődő szervezet lassan kiszorul 
a régi élettérből, a részecskéi 1/3 arányban lebomlanak, és hasonló 1/3 arányban 
utódrészecskékké fejlődnek át, míg a fennmaradó, elöregedett, érzéketlenné vált, 
elmeszesedett, már neutrális 1/3 részecskeállomány a tisztítótűzbe áramolva átadja az 
energiáját az utódtérnek. Az anyagi állapotából, a tömeg sűrűségűből erősen visszafejlődve, de 
a lélekben és a lendületben, az áthatoló képességben megerősödve a környezetbe áramlik, 
miközben a DNS-be fonódó utódoknak az út és iránymutatójává válik. A továbbfejlődés árát a 
szent lélek adja, aki az anyagi állapotból lebomolva átadja az életváltozásra alkalmas, kellően 
védett teret és az erejét az utódoknak, ő a szent áldozat, a bárány, amely a részecskékben egyre 
jobban megritkul, idősebb korára ezért gyakran csontritkulásossá, és törékeny csontúvá válik. 
Amikor az átlagos 1/3-ad termelő, eltartó élet nem képes a két, még nagyon fiatal és tudatlan, 
vagy már nagyon öreg és már erőtlen, de eltartásra szoruló, 2/3 arányú melegfúziós réteget 
eltartani, amikor már egyre kevesebben akarnak, tudnak termelni, dolgozni, akkor az élet úgy 
oldja meg a problémát, hogy a jövő generációjának a továbbfejlődése céljából feláldozza a 
múltat. Az evolúciós zsákutcába, melegfúziós eredőbe jutó szervezet, az életet felgyorsítja, és 
a számára már túl gyors változáshoz alkalmazkodni nem képes, idősebb még eltartásra 
szoruló, túlfejlett, vagy túl öreg állományt elengedi, túldifferenciálja, időzavarba kergeti és 
lebontja. Amikor a már életre kevésbé alkalmas, kisebb életrugalmasságú szervezetek 
lebomlanak, egyharmad részük a tisztítótűzbe áramlik, de a másik egyharmad, túl fejletté, túl 
sűrűvé váló része melegfúzióssá, a nagyobb energiaszintű részecskékben és erőben megritkuló 
szervezeti részek, tapasztalataikban megokosodóvá, lélekben fejlettebbé válnak. Míg az 
elődöknek irányt és új utat mutató, velük együtt lelki vezetőként bennük továbbélő részecskék 
átmenekülnek a jelen későbbi változataiba, a két eltávozó, hideg és melegfúziósabbá váló 
réteg eggyel külsőbb, és egyel belsőbb rétegbe eltávozva, már csak messzebbről figyeli, segíti 
az előző élettérben változó utódaikat. Ezzel az átlagos, jelenbeli rétegben fejlődőkből 
megszűnik a túlkínálat a főteher, a megmaradó eltartandó, fogyasztó fiatalabb állományt már 
képesek eltartani a náluk egy generációval idősebb termelők. Az ilyen élőrétegben 
konszolidáció fejlődik ki, amely lehetővé teszi a friss életanyag, a sorsára és az életáramlásra 
eddig passzívan várakozó részecskék életáramlásba bekerülését, az élet jelenállományi 
összetételének a változását. A külső és a belsőbb rétegekbe, más eddig kevésbé ismert 
környezetbe átfejlődők, átkerülők azonban kezdőkké és kihasználhatóbb kisebbséggé 
degradálódnak a nekik is új, de a kétharmados jelenléttel egyértelműen dominanciában maradó 
élőrétegben. Mivel mind a külső, mind a belső élőréteg felé áramlók, még akkor is 1/3-os 
lokális kisebbségbe kerülnek, ha az átlagos jelen élőrétegből 2/3 arányban, de ellenkező 

Az egyre szélesebb fronton egymáson szétterülő ionizált és 
eltérően töltött részecskék a közös életfelületen torlódva egy idő 
után megértik, hogy csak kifelé lehet elmenekülni a kettős front 
szorításából, kényszeréből. Az életsíkon, a fronton kifelé terelődő 
részecskék részben az azonos életfelületen haladás közben kellő 
időt kapnak egymás megismerésére, megszeretésére és miközben 
egy részük átkerül a másik térfélre, hadtérbe egymásba 
keverednek, kereszteződnek. A szimmetria síkon kifejlődő, 
kellően egymással vegyülő utódok kiáramolnak a környezetbe, és 
az életfelszínt képező rétegeken, kétdimenziós felületeken 
benépesítik a nem túl nagy mélységű élőrétegeket. A nagyobb 
részecskesűrűségű szervezetek a mélyebb rétegekbe, a közepesek 
az átlagos rétegekbe, a kisebb sűrűségűek, azonosságúak a külső 
rétegekbe települnek. 32. ábra 
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irányba távoztak. Ezzel felszabadult a jó élettér jelentős része, az életáramlás sokkal 
könnyebbé, konkurencia mentesebbé fejlődhetett, a keletkezett, nem tervezett impulzusok a 
kiszámíthatóság aránya alá kerültek. 
A differenciálódás tehát az egyértelműen megosztódó részecskéknek akár a kétharmadát is 
elviheti a másvilágra, mindenkit abba a fejlődési irányba, amerre már régóta vágyott, a 
melegfúziósabbakat a nagyobb változás sűrűségű, energiában és változatosságban érdekesebb 
belső élőrétegek felé. Az evolúció csodája, hogy a befelé fejlesztett, felfelé buktatott 
szervezetek, minél belsőbb rétegek felé haladtak, minél gyorsabban fejlődtek a kiválasztott 
irányba, lényegében a toroid életbuborékok olyan idegnyalábjába, idegcsatornájába, csövébe 
kerültek. A gyors áramlású idegcsatornába kerülő, a korábbi élőrétegben erőben, 
megbízhatóságban, vagy szellemiségben, tudásban túl fejlett szervezetek, egymással ellentétes 
irányba kivezetődtek a korábbi életszíntér, jelen rétegéből. A saját rétegükben feleslegessé 
válók átvezetődtek az átlagos, vagy nagyon eltérő, izotrópabb térrészen, jelentős részük, az 
általuk korábban kihasznált, visszafejlesztett, a fejlődésben elmaradt szervezetek, a sokkal védtelenebb, nem 
kivételező izotróp térbe kerültek, míg a legkiválóbbak, valóban átjuthattak az idegcsatornán 
egy fontosabb meleg, vagy hidegfúziós felmenői szervezetbe, nagyobb lehetőséget kaphatnak 
a kicsiben jól megoldott dolgokat nagyobban is megvalósítani. Az ilyen felfelé buktatott elit 
részecskék, egy másik, és másképpen fejlettebb, de velük nagyobb azonosságú szervezetbe, 
(pl. a Brüsszeli EU vezetőségbe) átáramló elit részecskék közé kerülnek. 
 
 
A célmódosítás, és az életcélok távlati szerepe, a jó célszög, távlati terv fontossága. 
Az előzőkben leírt bolygószintű differenciálódás, a megtermékenyítés, és a kétpólusú párba, 
majd triumvirátusos családba fejlődés azt a folyamatot mutatta be, amely a térben áramló, a 
belső megosztottság, az egységes akarat hiánya miatt eltérni nem tudó, vagy más áramlási 
iránnyal, eltérő egységes céllal már nem rendelkező szervezetek sorsa. Ha a lendületesebb, 
kellő különbség által hajtott hidegfúziósabb életáramlás útjába, megtermékenyítésre alkalmas, 
kellő határozatlanságú, (mint az Inka birodalom 1500 környékén a spanyol leigázás idején) 
melegfúziós, nőies, túl nagy szimmetriába került szervezet akad, akkor az útbaeső akadályba, 
szervezettségbe beáramló invázorok, megfelelő téridős, külső-belső együttállás esetén, 
megtermékenyíthetik, elfoglalhatják és átalakíthatják a szervezettségi rendet, az élet 
szervezettségének az addigi programját. 
Azonban a beáramlás nem mindig történik meg, főleg az esetekben, ha az útbaeső akadály 
állapota nem elég határozatlan, nem készült fel a megtermékenyítésre, a más életprogram 
kialakítására, átszervezésére. Ilyenkor valamelyik a szaporodáshoz fontos tényező nem, vagy 
nem jókor és nem egyszerre fejlődik ki. Ha a régi életprogram, szervezettség még megfelelően 
működik, ha az útba eső szervezettség meglehetősen egységes, összetartó, tehát még a férfias 
állapot felé fejlődik, amellyel kockázatosabb hadba és birokra kelni, akkor a párosodás vagy 
nem következik be, vagy elmarad az utódot létrehozó következménye. Ilyen a meghódításra 
nem alkalmas állapotú, keményebb diónak tekinthető szervezeteket általában kikerüli az 
invázor. Ha azonban a hódító, a cél felé áramló szervezetben nem egységes a vezetés, akkor 
nagyobb eséllyel a hódító szervezet differenciálódik, bomlik meg legalább két, vagy többfelé. 
A megosztódás egyenesen, akár vakon, vagy és tudatlanul továbbáramló, már elnehezedett 
döntési mechanizmusú, merev, rugalmatlan vezetéssel tovább áramló, a centrális településbe 
beáramló neutron által vezetett közösségre, és a felismerten erősebb szervezetet, csapatot, 
ellenfelet, települést ki és elkerülő, töltöttebb, okosabb, nagyobb spinnel rendelkező, 
melegfúziósabb szervezet által vezetett elkerülő és továbbhaladó, más célt választó 
közösségekre bomlik. 
Talán könnyebben megérthető az idegsejteknek, hidegfúziós hódító csapatnak tekinthető folyamat, ha 
az esetet egy térdizülettel, vagy egy soksávos autópálya éjszakai pihenőhelyével azonosítjuk. Az előbbi 
esetben az idegsejteknek tekinthető gyorsabb áramlású neuronok, a nagy teherbírású, megbízható irányba 
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fejlődött részecskékből készült élettermékek, a nagyobb azonosságú részecskékből, (szervekből) épített 
kamionok és a hozzájuk képest átlagosabb, fejlettebb, változóképesebb és alkalmazkodó képesebb vezetőik, 
egy része egyenesen beáramlanak a térdizületbe, megváltoztatva a helyi viszonyokat, elfolyósítva egy 
csomó elöregedett, elkényelmesedett, idejében helyet nem változtató sejtet, és az általuk elfoglalt 
rétegben, a szilárdabban maradó centrális rétegek körül, de a külső környezettől beljebb létrehozza az 
izületet jobban kenő folyadékfilmet. A térdizület mozgását már gátló, túl szilárd, lerakódott kristályos 
részecskéket lebontó neuronok tehát segítik a kenőfilm, az átlagos, a terhet jobban és együtt viselő 
folyadék réteg kialakulását. A melegfúziós szervezetet elkerülő ágon, a külső rétegekben haladó 
idegsejtek a térdizületet két oldalról, pontosabban körbe kikerülve elhaladnak e nekik nem célként 
szereplő városcentrum, szervezet (akadályok) mellett, és vagy későbbi beágazásokban áramlanak be a 
déli, vagy akár az északi keleti stb. bejárókon, vagy a körforgalom elhagyásával egyenesen tovább 
haladnak a távolabb lévő konkrét céljuk felé. Ha egy autóspihenőhöz hasonlítjuk az eseményben 
kifejlődő folyamatot, akkor a pihenőbe betérő, átmenetileg az árut leadó vagy csak leparkoló, a hosszú 
út fáradalmait kipihenő sofőrök beállnak a pihenőhely parkolójába, és miközben a még frissek és 
lendületesebben más célok felé haladó társaik elkerülik a pihenő helyet, ők nyújtózkodnak és 
fogyasztanak, ürítenek egy kicsit. A pihenőhely bárjában, centrumában esznek, isznak, akár táncolnak 
a vezetők, majd szerelmi légyottra vonulnak az éppen ott talált alkalmi ismerősükkel, a helyben rájuk 
várakozó melegfúziós, a természet mesterségét gyakorló leányokkal. A regenerálódásnak elfolyósodás 
a vége, amelyből akár megtermékenyítő, a jelen életet a jövőbeli fejlődés felé átsegítő esemény is 
fejlődhet. A különböző irányokból a pihenőhelyre beérő, nagyobb áthatolóképességű hidegfúziós 
idegsejtek regenerálódnak, miközben felfrissítik és elfolyósítják a saját elit állomány, és a helyi 
állomány, és a melegfúziós hölgyállomány petesejtjeinek egy részét. Az élet e centrális részen kenést 
kap, és a már háromdimenziós kiterjedésben változó pihenőhely, és az egydimenziós áramlású 
neutronok vegyes keverékéből, kétdimenziós átlagos új élet fejlődik ki, a lokális térállapot eredője 
gyakorlatilag hosszabb távon, egy átlagos állapot körül változva viszonylag állandó, periodikusan 
regenerálódó marad. 
A tér elöregedő állapotát megváltoztató, periodikusan megfiatalító, beáramló neutronok 
mellett, azonban rendszeresen a melegfúziós szervezetek, térdizületek, kamionos pihenők, melegfúziósabb 
városok, együtt a lokális célok mellett, az időben és az egymást követő külső eseményekben csak 
későbben az időben több apró esemény, változás után elérhető távolabbi célok felé haladók, 
más célokat választó neutronok által vezetett élettermék szállítmányok, eltérő célú részecske 
csomagok is áramlanak. Ezek legfeljebb csak lassítanak, vagy és éppen gyorsítva kikerülik a 
nekik nem saját célként ismert, és a még nem fáradt állapot miatt, megállni nem szükséges mások 
általi túl közeli, túl rövid célokat. E részecske csoportok élettermékek és részecskéik, együtt 
terhet jelentő szállítmányok, és a náluk aktívabb életet élő, a szükséges változásokhoz 
könnyebben igazodni, és az irányt, a fejlődési, áramlási sebességet is módosítani képes 
vezetőik kikerülik a nekik túl rövid nemcélokat, és tovább áramlanak a saját távolabbi céljaik 
felé. Az ilyen kikerülő szervezetek nem okoznak lényeges, és főleg nem kiszámíthatatlan 
(nemlineáris) változásokat, legfeljebb tankolnak, fogyasztanak egy kicsit, és hasonló arányban 
ürítenek, nagyobb sűrűségű részecskecsoportokat, átlagos sűrűségű vizeletet és az átlagosnál 
sokkal kisebb sűrűségben a térrészbe bocsátott gáz részecske közösségekre visszabontott, 
differenciált égéstermékeket bocsátanak ki a térségben. A hasonló arányú átmenő fogyasztás- 
más minőséggé átalakítás kellő szimmetriája esetén, ezek az áthaladó szervezetek nem 
módosítják lényegesen a helyi állapotokat, legfeljebb a hatásukkal segítik, gyorsítják, 
ellensúlyozzák a természet rendje szerint a nyugalom felé haladó fejlődést. 
 
Már megismertük azon nemlineáris, a lokális életállapotot gyorsabban és többet 
megváltoztató, sokaknak kiszámíthatatlan, és a tudatban nem megérthető, nem követhető 
eseményeket módosító, az adott célhoz érkező, és a helyi életet hosszabbtávon megváltoztató, 
regenerálódást, nagyobb ciklust eredményező beáramló és az ellaposodó helyi életet 
változással, eseményekkel megtermékenyítő következményeket. 
Foglalkozzunk egy kicsit, a helyi állapotot, minőséget lényegesen nem megváltoztató, 
kiszámítható, az életáramlás elfáradó, leülepedő hatását ellensúlyozó átmenő hatásokkal. 
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A rövidtávú céloknak tekinthető lokális körülmények, a nagyobb azonosságú helyi 
állapotok, életközösségek, változások mellett elhaladó szervezetek életáramlása hosszabb, 
távlatibb célok, más térrészek felé halad. 
Miközben a lokális melegfúziós élettérbe több oldalról is beáramló, részben a célállomást 
megkerülő áramló képesebb neutronok, (mint a Napból érkező foton részecskék, egy része 
direktben beáramlik a legrövidebb úton, addig) más részek elkerülő pályán haladva csak a 
későbbi leágazásoknál fordulnak be a településnek tekinthető szervezetekbe. A Földet 
megkerülő, a nem napos, az éjszakai, vagy és a hajnali oldalon, időben beérkező szervezetek, 
szállítmányok, a település belső úthálózatán, érrendszerében hamarosan szembe áramolnak, a direkt 
irányból (radikálisan és sokszor túl nagy lendülettel, szabálytalanul) behajtó szállítmányokkal, 
amelyekből nem tervezett impulzusok alakulhatnak ki. A még rakott, terhes, hidegfúziós szállítmányok 
rendszerint nagyobb kinetikai lendülettel, vehemenciával érkeznek, mint a megkerülő úton megfelelően 
lelassuló, a céljaik szerint egyenletesebben szétosztódó, és már kirakodás után lévő, töltéshiánnyal 
rendelkező, már melegfúziós, könnyebb részecskékkel telítettebb, rakomány nélküli, már visszafelé 
irányított szállítmányok. 
Léptessünk egyet a gondolat fonalán, és folytassuk a rövid, vagy a hosszabbtávú célok felé 
haladó szállítmányok, áramlóbb, hidegfúziósabb szervezetek más aspektusú megközelítését. 
A túl rövidtávú célok, túl hamar vezetnek az eltérő irányokból és már más kinetikai 
lendülettel, direktben, vagy kanyarral, lelassulva beáramlók egymással szemben áramló, 
határozatlanná tevő, vagy-és impulzust és túl nagy szimmetriát létrehozó következményéhez. 
Ha azonban az életáramlás résztvevői távolabbi célt választanak, akkor bár gyorsabban és 
tovább áramolnak, mégis kevesebbet látnak az egészből. A hosszabb út alatt nő az életáramlási 
sebesség, de ezzel arányosan csökken az útközbeni élményszerzési lehetőség, és az erre 
alkalmas életidő, az életnek érdekes események aránya. Bár lehetséges, hogy az életszakasz, 
egy-egy hidegfúziós forduló a túl rövid célt kitűzőknél az útidőben hosszabbá, de az érdekes 
életeseményekben túl szegénnyé válik. Az ilyen nagy távlatokat átfogó szárnyalás, monoton és 
hosszú távon unalmas. A túl rövid életcélok viszont hamar teljesülnek, vagy és a szervezetet 
jelentősebben megváltoztató átalakulással végződnek, a helyben a forgalmasabb településeken 
változó életszervezetek, szerkezetek, autók, emberek azonos egységnyi idő alatt több és 
változatosabb életeseményekben vesznek részt, sokkal gyorsabban fejlődnek és öregednek. Az 
ilyen rövidtávú célokat választó szervezeteknek, élettermékeknek, (szervezetekben) 
érdekesebb és változatosabb az élet, de ennek több ára van. A túl rövid idő alatt létrejövő 
kapcsolatok, kifejlődő eseményekben nincs elég ideje az életnek megismerni, megtapasztalni a 
vele később impulzusba kerülő másik felet, az együttáramlás ideje először nagyon rövid 
megismerési és megértési lehetőséget ad, amely szembenállással, egymással szemben lévő 
célok felé kezdődik. Ez rendszerint nagyobb mélységű behatolásra és keveredésre, gyors és 
kellő mélységű vegyülésre ad lehetőséget. Az ilyen radikális eseményekben vegyülő 
életszerkezetek élettörténetének a része a hamarosan eljövő tisztítótűz, az átalakítás, a 
melegfúziós olvasztó, hogy ezt követően más részecskékkel eltérő szervezetbe épülve, építve 
hamarosan megújulhasson, és a létrehozó tervezők, valamint a későbbi út és célokat 
egyengetők elképzelése, közös akarata szerint újabb életciklusba kerülhessen, az eredeti cél 
szerint hosszabb ideig alkalmasan vihesse az élet terheit. Ha a távlati használatra, hosszú távú 
célokra szánt hidegfúziósabb, szállítói életszerkezetek az alkotói és a helyben irányítói cél 
szerint működnek, akkor, rendszerint nagyobb távolságokat megtéve ingáznak az egymástól 
távol lévő végpontjaik, fordulópontjaik, életfordulóik között. 
A túl távlati célok, más hasonló hosszú távú célokkal rendelkező, tartósan azonos irányba 
haladó szervezetek és vezetőik között nagyon hosszú együtt haladásra alkalmas útidőt, 
megismerési lehetőséget biztosít. Az ilyen szervezetek, életszerkezetek a hosszabb útidő alatt 
jobban megismerhetik egymást, sokkal több részletet megfigyelhetnek, megérthetnek 
egymásról, a külső látvány alak, színvilág és formatulajdonságokon felül, sok belső 
tulajdonságról is információt, képet kaphatnak. A hosszú útidőn együtt, párhuzamosan paralel 
irányban haladó, nagyon nagy távlati célt kitűző szervezetek azonban egy idő után már 
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nemcsak a tetszetős vonzó, más, érdekes külső tulajdonságokat ismerik meg, hanem egy idő 
után a szervezet terheit és kedvezőtlenebb, kevésbé látványos hatásait, tulajdonságait, a vele 
együtt járókat is megismerik. Talán ez okozza azt a következményt, hogy a túl hosszú ideig 
együttáramló, együtt felnövő, egymással párhuzamosan egymás mellett fejlődő, azonos célok 
felé haladó szervezetek között nem alakul ki túl nagymélységű kötődés, nagyobb mélységű 
megismerés, vagy éppen a túl sok megismert tulajdonság, részlet miatt hamarabb kialakul a 
megszokás, az érdektelenség, a közömbösebb neutrális együttáramló, de nem elég 
szenvedéllyel összetartott állapot. A következő 33. ábrákon bemutatjuk az élet szervezeteinek 
és az életáramlás útbaeső akadályokat érintő rövid, vagy és hosszabbtávú céljainak, és a cél 
előtt szétváló más felé haladó fejlődő részek ismételt egyesülésének a különböző viszonyait, 
variációit, és az egyesülés közben továbbfejlődő, továbbáramló szervezetekre ható 
következményeit. 

 
A melegfúziós települést nem érintő, nagy ívben elkerülők, az akadálytalan kisebb sűrűségű 
kerülőpályán, külsőbb rétegben hosszabb úton gyorsabban, de kevesebb életeseményt 
észlelően áramolhatnak. Ők kevésbé változnak, nem e település, nem e szervezet jelenébe 
kerülnek, hanem a távlati célra koncentrálva nagyon a jövőre figyelnek. A jelenbeli élményeik 
szegényesebbé válnak, de az adott és hosszabb életáramlási ciklusban statisztikai eredővel 
azonos szervezetformáló életeseményben részesednek. Tehát a hosszabb életút x kevesebb 
érdekes jelenbeli élmény, = a rövidebb idő és kisebb életutazása alatt a szervezetet hasonlóan 
átformáló, az indító origótól az Omega végső állomásig átalakító, elhasználó életesemények 
számával leginkább hatásával. 
Amennyiben a látható és ennél sokkal több szálon fejlődő valóságot jelképes ábrázolást 
lehetővé tevő eredőkkel helyettesítjük, az alábbi eredő látványkép alakulhat ki. 
A továbbáramló és az időben téreseményekben távlatibb célok felé haladó, kevésbé, de 
együttváltozó életszállítmányokat    Y szétágazó, kikerülő irányú, ritkuló 
egyedszámú, a melegfúziós szervezet   jelentős kölcsönhatás nélküli elhagyása után, 
közös irányba egyesülő  vastagodó, nagyobb egyedszámú, tömegű, és ezzel a 
közös irány, áramlási     rendezettség miatt gyorsuló  Y állapotba 
fejlődhetnek. Tehát az szétváló és az egyesülő Y ág nem egyforma hatású. Míg az egyesülő Y 
a résztulajdonságokban halmozódik, gyorsul és nagyobb, de lineárisabb egyedsűrűség mellett 
a kinetikai hatásában is erősödik, addig a szétváló Y egyre kisebb tömegszámú, egyre kisebb 
kinetikai erejű élet-erekre bomlik. Miközben az elkerülő szállító, transzfer részecskék az 
összegződésüktől, vagy és a szétválásuktól is függően eltérően fejlődnek, eközben az általuk 
kölcsönhatott, a beáramlókkal megváltoztatott szervezet, és a környezet is fejlődik, a 
korábbitól eltérő, más állapotúvá, és más eredőjűvé válik. Ha a radikálisan beáramlók 
átrohanva egy szervezeten nemlineáris, a megértéssel követhetetlenre megváltoztatják a 
korábbi kialakult már kaotikus rendezettséget, ebből egy ideig az élet lassulása és 
megérthetőbb, az eseményt többször és eltérően látók által sokféle információs változatban 
rögzített, és még ettől is eltérően továbbadott, másképpen megértett változata, sokáig 
keringhetnek a közösség életét élénkítve, a változás szelétől, vagy éppen viharától megérintve. 
Az elkerülők, kevésbé kölcsönhatók, a helyi rendet már ismerő felmenői elődi rokonok 
azonban nem keltenek nemlineáris változást, vagy kíméletesen hátulról, oldalról, vagy és 
mandinerből, előre jelzetten egyeztetve érkeznek be, vagy csak áthaladnak az utódi, rokoni 

A radikálisan beáramló direkt szervezeteknek 
fékeződniük kell a beérkezés előtt, ezért melegednek, 
magasabb impulzus sűrűség és gyorsabb 
eseményfejlődés, gyorsabban kifejlődő eltérő 
környezetbe érkezés alakulhat ki. A kikerülő pályán 
áramlók akár gyorsulhatnak a vonzáskörzet elhagyása 
alatt, vagy vissza kanyarodhatnak, és lefékeződve, 
lassabban is megközelíthetik a célterületet, 
szervezetet, miközben a kerülő úton sok látvány 
információt kapnak a célról
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település, szervezet mellett, és csak kevés kölcsönhatást keltve cserélnek. Míg az első esetben 
nemlineáris esemény és nagyobb, a település életét és vérkeringését felgyorsító 
információáramlás fejlődik ki, az utóbbi esetben éppen csak néhány, érintetté vált résztvevő 
által keltett gyenge kölcsönhatásban a szervezet egésze nem változik, csak az érintett részek 
fejlődnek egy kicsit módosuló állapotra. A környezetben változók, és a felmenői rokonok 
áthaladását nem észlelők, ilyenkor el sem hiszik, vagy egyszerűen nem veszik tudomásul a 
nagy tömeget, a többséget nem érintő kölcsönhatás kifejlődését. Míg az első esetben a már 
unatkozó, a fejlődés határait feszegető szervezet megpirosodik, magasabb életnyomásúvá, az 
információs részecskéiben ki és szétáramlóvá, megpezsdülővé és melegfúziósabbá, 
gyorsabban változóvá válik, addig a sokkal kevésbé érintett szervezet nem gerjesztődik, a 
kialakult nyugalmat az időre jutó nagyon kevés esemény nem zavarja lényegesen meg. A 
szervezet az átáramló, egy kis energiát is tankoló életszerelvény energia elvonó és 
rendezettségnövelő hatása miatt egy kicsit lehűl. Az áthaladó veszélyes gyors forgalmat 
észlelő helyiek, körültekintőbbé válás közben a veszélyt érzékelő tudata, a környezetet 
nagyobb figyelemmel, nagyobb felbontással szemlélővé, óvatosabbá, és a tudatában ezen 
eseményt (lenyomatot) is beépítve rendezettebbé válik. Tehát az egyidejűleg fejlődő már 
melegfúziós szervezet, és a környezete, egymáshoz képest inverz fejlődésben részesül.  
 
Ha a szervezeten áthalad a forgalom, akkor az bepirosodik, megélénkül, melegfúziósabbá 
válik, de a környezetben csökken az eseményszám, ezért a be nem következő impulzus 
események hiánya miatt hidegfúziósabbá válva egy kicsit lehűl. Ha viszont a téridőben az 
életúton áthaladó, már neutrális, gyors szervezet nem halad át a hozzá képest melegfúziós 
szervezeten, akkor az a környezet fejlődik, változik egy kicsit gyorsabban, amelyiken áthalad 
és változtat, míg ezen idő alatt, az eseményszám az éppen korábban nagyobb sűrűségűvé vált 
centrálisabb, nagyobb azonosságú szervezetben lényegesen, a követhetőséget és a 
megérthetőséget meghaladóra nem változik. A melegfúziós szervezet hatóképessége valamivel 
csökken, a környezetben a sokféleség, a változás sűrűség nő. Tehát a szent hármas, a már 
tudatosabb, alkalmazkodó képesebb vezető által irányított, még kellően nagy lendületű, 
hidegfúziós szállító, az életáramlásban való fejlesztésben nem tudja megosztva egyszerre 
fejleszteni, gerjeszteni a ritkábban lakott, hozzá képest letelepedtebb, leülepedőbb állapotban 
változó környezetet, és a porosabb, gyorsabban változó, többek által sűrűbben lakott belső 
centrális területet. Egy szállító, neutron lehetősége csak vagylagos, vagy a centrális részekre, 
vagy a periférikus részekre irányítja a magával vitt szállítmányt, az energiát és az általuk ott 
átadott hatásokat. Több szállító, sőt szállítók szállítói, tehát sok neutron azonban képes 
egyszerre fejleszteni a centrális részeket és a környezetet is, de a szállítók és a szállítmányok 
jelenbeli véges mennyisége miatt ritkán alakul ki teljesen egyenletes, sikeres párhuzamos 
fejlődés. A véges számú szállító esetén elkerülhetetlen, hogy néha a centrális szervezetekbe 
menjen több a helyi életet élénkítő szállítmány, ekkor értelemszerűen kevesebb jut a 
periférikus részekre, más esetben pedig a vidék fejlesztődik, de ekkor a vidékre éppen jobban 
figyelő, erősebben ható élénkítés fejlesztés miatt,a  centrális részek fejlődnek a környezethez 
képest elégtelenül. Mivel a szállítást és az élénkítést elrendelőkhöz áramló, információt 
hordozó részecskék sem egyszerre és főleg nem azonos híreket hoznak, sokszor a másik 
térrész állapotának a nem kellő ismerete miatt is eltúlozzák a saját keservüket, igényüket. Ha 
túl erős lobbizást hajtanak végre a saját érdekükben, ezért miközben az isteni figyelem sikeresebben 
rájuk terelődik, és több hatást sírnak ki maguknak, mint amennyire valóban szükségük van, az isteni 
szervezetet, irányítást megtévesztő közösségek egy ideig gyorsabban fejlődhetnek, a kért 
hatásokból többet kapnak, mint amennyi a pillanatnyi feldolgozó képességük. A 
következmény, hogy ekkor az eltúlzott igényeik és túl nagy vágyaik, a túl gyors fejlődési 
lehetőség elnyerése miatt nemlineáris változásra, fejlődésre kényszerítődnek.  
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Ilyen eseményt él át jelenleg Pécs, mint Európa leendő kulturális fővárosa. Jelenleg dől az energia és a 
változtatás, de a szervezők nemcsak eltúlozták az igényeiket, és a valódi lehetőségeket meghaladó 
fejlesztésekhez jutottak, amely időzavarba kényszeríttette a valódi lehetőségeinél gyorsabb fejlődésre 
vágyó városi szervezetet. Ilyenkor sem a szabályok, a szerződések betartására, sem a minőség, vagy a 
kiinduló kezdeti állapotok ellenőrzésére nincs elég idő, lehetőség. 
 
A természet rendje szerint, a hirtelen túl sok energiához jutott, túlgerjesztett környezet kivirágzik, 
rengeteg, a feldolgozó képességét meghaladó hatást, energiát juttat a saját környezetébe, amellyel 
csökkenti a környezet idegenségét, növeli benne az elfogadottságát. 
 
A Pécsi szervezők azonban még éretlenek e faladat megértésére, levezénylésére, az adott hatásokkal 
elérni kívánt felzárkóztatás lényegét nem értették meg. A centrális, területi részek fejlesztésére szánt 
energiának ki kell virágoztatni a helyi feldolgozó közösséget, szervezetet. Ha az nem birkózik meg a 
fejlesztéssel egyedül, be kell hogy vonja a közelebbi környezetét, lehetőségekhez és jó hatásokhoz kell 
juttatnia, amely következtében a terület energia és hatásforgalma centrális központtal sikeresen 
megélénkülhet. Ekkor a sikeres helyi élénkítésben a megfelelően keveredő élénkülés fejlődés a 
legfejlettebbé váló résztől kifelé ható spirálban, egy kicsit elmaradva, de megfelelően együttfejlődhet. 
A kifelé terjedő fejlődésben egyre nagyobb területrész válik érintetté, hiszen a jövedelemhez, 
munkához és lehetőséghez jutók továbbadják a környezetüknek a megszerzett hatásenergiákat. Ha 
azonban a fejlesztés célját és lehetőségét elértők, túl nagy térre, túl messziről hívott alszervezetekre 
osztják el a lehetőséget, akkor a helyi, kellően centralizált fejlődés következménye nem tud átterjedni a 
közvetlen környezetre, és az együttfejlődés helyett lokális túlfejlődés, ezzel szemben hosszú távú 
eladósodás alakul ki. Míg a közvetlen környezet sikeres fejlődése helyett az energia és a kapott jó hatás 
nagy része sokkal tágabb környezetbe szétszóródik, a lokális túlfejlődés következménye, eredője 
hosszabbtávon helyileg negatívvá fejlődik, a kapott, ingatlanba és maradó hatásokba épülő de 
energiában ki és eláramló következmény nagyon lehűtheti a helyi várakozásokat, a Fejlődni akart 
szervezetet. A folyamatban az energia sikeres szétterítése helyett, a centralizált folyamat energiaadássá 
torzult. Bár ettől a távolabbi, energiát kapó részek egy kicsit jobban fejlődnek, azonban ezek fejlődése 
nem hat vissza kellően az energiát adó városi szervezetre. A környezet felé elpocsékolt, elvitt energia 
már nem jön, nem hat vissza a jelenben, talán valamikori későbbi jövőben egy-két részesedő 
nosztalgiázva visszaemlékezik, visszajön a fejlődését sikeresen elindító események színhelyére, de a 
többség életben tartó kényszerű következményként könyveli el a részvétellel kapott hatásokat. 
 
A szervezőknek azt kellett volna megérteni, hogy a lokálisan kifejlődő sikeres életpélda mozgásba 
hozza a szintén fejlődni vágyó, a jó példát követni akaró környezetet. Ha azonban a jó példának 
szánt következmény rosszul sül el, ha a hirtelen jött turista áradatban beragad a szervezet közlekedési 
rendje, akkor ez hosszabb távon nem vonzóvá teszi a sikertelen példát mutató várost, hanem 
elkerülendővé, rossz, nem követendő életpéldát mutatóvá. A túl gyorsan virágzásnak induló, 
megtámogatott élet, fejlődése ráadásul nem lesz elég hosszú, hamar a hervadás útjára, és a 
következmények, a megmaradó terhek viselésére kényszerül. A gyorsan elvirágzó szervezetek, miután 
szétszórták a környezetbe a virágporaikat, a magvaikat, elhervadnak, és a következmények viselésére 
kényszerülnek. Ha a túl gyors lokális fejlődésben nem erősödnek meg kellően a környezetbe nyúló 
gyökerek, a fellendülés és a szervezet sem lesz hosszú életű. A saját környezetében nem megfelelően 
kapaszkodó, nem megfelelő kölcsönhatást cserélő fát kidönti az első nagyobb vihar. Pécs városa ezen 
írás ideje alatt, egy rövid időre, egy-két hónapra látványosan kivirágzik, de ha az első látogatók nem a 
jó hírt, hanem az általuk észlelt zavarokról visznek szét információt a tágabb környezetbe, a várt 
látogatók, a pénzt és élénkülést hozó idegenek kellő áradata, kölcsönhatás visszaadása elmarad. 
 
 
A többször elkalandozó gondolat után ismét térjünk vissza a megfelelően előre mutató, 
törekvésre késztető ideális hosszúságú, jó életcél, a jó célszög, áramlási sebességhez is 
igazodó célválasztásra. 
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A másik probléma pedig abban rejlik, hogy a túl sokáig egymással párhuzamos pályán együtt 
haladó szervezeti részek ez idő alatt már nemcsak a vonzó másságot, hanem a zavaró, taszító 
részleteket is megismerik a másik félből, amelynek az érdekessége, vonzalma ezzel a cél 
elérése előtt túlságosan lecsökkenhet. Az ilyen, túl sokáig egymás mellett haladó, jegyben és 
együtt járó, vagy együtt felnövő párból alakul ki az oltár előtt megszakított jegyesség. A 
felületes megismerés nem létesít elég mélye, a válságokban is összetartó kapcsolatot, bár a 
kellő azonosság és a megszokottság kényelmet szeretők esetén tartós nagy úr. 
A nagyon nagy sebességgel áthaladók, és a túl távlati célokat kitűző neutrális szervezetek, 
vagy megtermékenyítés nélkül áthaladnak, vagy elhaladnak a nemcél állomások mellett. A túl 
előre figyelés, a túl jövőbe koncentrálás nem biztosít megfelelően élményekkel tarkított 
jelenbeli életet. Néha hátrahagyják az impulzusban keletkező, szétszóródó magvaikat, de 
jellemzően a bolygó hollandi módjára élnek. Az ilyen szervezetek minduntalan a távolabbi 
célokra figyelnek, és ha végül valamelyiket sikerül elérni, ismét újabb távlati célokat tűznek 
ki. A túlságosan a jövőre, előre koncentráló szervezetek tehát hidegfúziósak, amelyek az élet 
akadályainál, a köztes élménylehetőségeknél gyorsan áthaladnak. Az ilyen szervezetek szinte 
csak berakodnak, elindulnak, és érkeznek. A kezdet és a vég között ingáznak, de a jelenben az 
életúton sokszor nem látnak, nem hallanak és nem igazán élnek. A túl nagy áramlási cél csak a 
végállomásokon alakít ki megfelelő kölcsönhatás, ahová fókuszál az egész együttáramló 
közösség, az ilyen szervezete életimpulzusa jellemzően a végen vet nagyobb megmaradó 
következményt. A túl gyorsan haladó hidegfúziós szervezetek sokszor nem észlelik az otthoni 
tájtól eltérő környezet szépségeit, jó és rossz hatásait, ezért elégtelen maradandó kapcsolódást 
eredményező átutazás közben nem tudnak kellően objektív képet kialakítani. Az ilyen 
szervezetek hajlamosak a felületes megnézésre, a nem jó megfigyelők, a meg sem figyelt, 
gyakran nem is észlelt részletekre nem emlékezők. Az ilyen szervezetek rossz memóriájúak, 
az életutazás végén nem sok dologra emlékezők, utazási élményekkel nem nagyon telítődők. 
 
Az élet másik véglete az az állapot, amikor az életakadályt sikeresen elkerülő szervezet, 
felszabadulva a veszélyérzettől, túl gyorsan közelít a másik irányba kitért, de közben 
megváltozott társaihoz. Ha az életáramlás az új lendület kialakulása előtt, nagyon rövid, nagy, 
60 foknál nagyobb irányszögű életcélt, túl gyors egyesülést választ, akkor előbb egyesül az 
általa ismertnek feltételezett, de közben változó társszervezettel, mielőtt annak a változás 
eredőit megismerné. A fejest ugrok a jövőbe kapcsolat sok bizonytalanságot eredményezhet, 
de erősen kétesélyes. Vagy a kellő szemben áramlás miatt nagy mélységű behatolás történik, 
és sok fraktálszinten összekeverednek a részecskéik, amelytől erős és viharos, szenvedélyes, 
se velem, se nélkülem állapot fejlődik ki. Az ilyen kapcsolat is két fő veszélyt hordoz 
magában. 

Az életakadályt sikeresen kikerülő, elhagyó szervezet 
már nem foglalkozik annyit a jelennel, a túléléssel, a 
figyelme a jövőre és új távlati célra koncentrál. Ha az 
életcél túl hosszú, nagyon előretekint, 20 foknál 
kisebb, akkor az életakadály előtt részekre váltak 
viszonylag hosszú útideig haladhatnak egymás felé, 
részben összetartó áramlásban, már közös, de túl 
sokára elérhető cél felé haladnak. Ez két problémát 
okoz. Az egyik, hogy csak túl hosszú útidő alatt 
elérhető cél esetén, túl sok módosító lehetőség 
történhet, amely végül meggátolja a cél elérését. 

34. ábra 
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Ilyenkor mondják, hogy a túl nagy szerelem túl korán eléget, a szenvedély öl. A nagy 
szerelemben hamar elhervadó pár kölcsönösen felemészti egymást, és amikor valamelyik 
csalfasága kiderül, a már sokadszor megbocsátó másik, túl nagy féltésében a társa gyilkosává 
válhat. A pár így is, úgy is megsemmisül, a túl nagy spinben gyakran elfolyósodnak 
egymáson, egymásban. Ha az élet valahol korábban elvált részei túl rövid célt tűznek ki 
maguk elé, a közös, azonos célra tartva gyakran teljesen szembe fordulhatnak egymással. 
Ilyenkor a már káros közeledéskor akár egymással teljesen szembeáramlás is kialakulhat, 
amely nagyon nagy impulzussal, erős differenciálódással végződhet, amelyben kemény, sűrű 
életmagban kereszteződő vegyes, anyagi sűrűséget elérő, testbe fejlődő centrális utód, és 
lélekbe fejlődő a környezetben és a testben is szétszóródó indomináns aura részecskefelhő 
alakul ki. 
 
Az élet ennél rövidebb célokra, az utazás közbeni hatásokra is figyelő, az utazást magát 
élményként átélő szervezetei azonban sokkal lassabban, megfontoltabban, meg-megállva, néha 
visszakanyarodva haladnak. Az ilyen aktívabb életet élő szervezetek már nemcsak elindulnak 
és érkeznek, hanem az élet terhének a sokkal könnyebb, feledtetett viselése közben az 
életutazás sokféle élményeivel is telítődnek. Az észlelt, kapott átélt jó hatásoknál, vissza- 
visszakanyarodva, újra és újra átélve a már megismert jó hatásokat. Az ilyen szervezetek 
sokkal könnyedebben, az élet terheit sokkal jobban ellen és kiegyensúlyozó hatások 
szimmetriájában élnek. E szerencsés szervezetek, nemcsak elindulnak és érkeznek, hanem 
sokkal jobban a jelenben is élnek, látnak, hallanak és különböző életemlékeket adó 
élményekkel telítődnek. Az ilyen szervezetek, életakadályhoz érve három arányos részre 
osztódnak, az egyikük radiálisabb rész áthalad az életakadályon, felderít, észlel, kémlel, a 
másik kettő rész pedig megkerüli és kívülről rálátva mind a két oldalról megismeri a másik, 
melegfúziósabbak által belülről nagyobb felbontással alaposan megfigyelt életakadályt, 
szervezetet. Mivel az ilyen életakadályt észlelő, áthaladó, részben elkerülő szervezet 
részecskéinek elég ideje jut a célállomás megfigyelésére, legalább az elsőként észlelt, 
feltűnőbb más hatások részleges megismerésére, ezért ezek általában vonzó, megismerésre 
bíztató képet alakítanak az életakadályt képező, náluk már lassabban áramló, de még 
hozzámérhető fejlettségű szervezetről. A túl gyorsan áthaladók és csak felületesen 
megfigyelők általában hamar fellángolnak, majd miután észlelik a vágyaik és az illúzióik 
valósától eltérő, vagy a valóság más fejlődését, csalódnak és odébb állnak. 
A túl lassan haladók, a másik felet még az egyesülés, a párba épülés előtt nagyon megismerők 
pedig belekerülnek abba a hibába, hogy mire a jegyességből házasság, párkapcsolat alakulna 
ki, addigra olyan mélységben megismerik egymás külső jótulajdonságai után, a belső és már 
nem mindig jó, addig rejtett tulajdonságokat is, hogy a cél előtt lemegy a kedvük a 
folytatástól. A túl sokáig együtt haladás, a túl nagyon megismerés már elrontja a kezdeti 
ismeretlen vonzó valami felé megnyíló vonzalmat, és túl hamar alakul ki a közömbösség, vagy 
és a megszokás, majd ebből az érdektelenség. Ha a pár túl kicsi célszög alatt közelíti meg 
egymást, nem lesz elég mély behatoló a kapcsolat, és a felületes, kovalens keveredésből nem 

Ha az életakadályt sikeresen kikerülő, elhagyó szervezeti részek túl korán és 
túl meredek szögben, kb. 120 fokos célszögben, vagy ennél nagyobb szögben 
egyesülnek, majdnem merőleges rontó jellegű szembeáramlás alakul ki. Ha a 
nagyon rövid életcélt választók túl hamar elérik a kitűzött életcélt, hamarabb 
alakulhat ki közös céltalanság, más célok felé fordulás. Ez egy rész 
visszaáramlásához, és a kelleténél nagyobb, szétválasztó következményű 
impulzusokhoz vezethet. A túl erős impulzusokban gyakran alakul ki 
célellentét, és az ilyen szenvedélyes, hol túl nagyon szerető, hol egymást 
elhagyó, megcsaló pár túl gyorsan melegfúzióssá válik és szétszórja az 
energiáit. A túl rövid célokat elérve, gyakran fordulnak kifelé, másfelé, és csak 
másról, mástól a környezetről visszatérülve újabb szenvedélyes kibékülésben 
folytatódik az egymás körüli keringésbe, kitérőkkel tarkított kapcsolat.

35. ábra 



 

 

182

182

alakul ki az az erős kötődés, mély érzelem, amelynek az élet végéig össze kellene tartani a 
párt. A túl nagy mélység azonban nem engedi látni a külső valóságot, nagyon mély érzelmi 
kötődés és vakszerelem fejlődhet ki akkor, ha az egymás felé közeledés nagyon meredek 
szögű, a kereszteződés nagyon mélyen behatoló. Ebből lesz az erős ionos kötés. 
 
 
 
Az életáramlás a természet rendje szerint működik, de az élet egy idő után megérezte, 
majd megértette, később már valamilyen szinten befolyásolta, végül irányítani kezdte a 
körülötte változó valóságot. 
A nagyobb csillagok közelében felbomló hideg aszteroidák, belül melegebb üstökösök 
elpárolognak, elgőzölögnek, részecskére bomlanak, és már mint sokrészecskés együttáramló, 
együtt életutazó, még együtt és egyformán érző részecskefelhő érkeznek be a régóta észlelt 
célszervezetbe, egy hozzájuk képest a melegfúziós differenciálódás során már 
előrehaladottabb állapotban lévő  melegfúziósabb, nőiesebb sokrészecskés, fúziós élettérbe. A 
beérkezők megfertőzik a genetikai állományukkal a befogadót, amely erre antitesteket készít, 
amellyel bevonja a behatolókat, és kilöki a szervezetéből. A már vegyes, utódi részecskefelhő 
ide- oda áramlik a szülőknek, genetikai anyagot adó elődöknek is tekinthető felmenői 
csillagok, szervezetek között, amely sokáig tartó, sokszor ismétlődő életáramlásban, érzés, 
majd megértés, és életelmélet, életideológia fejlődött ki. Az érzésekből táplálkozó tudat 
mindenkor megpróbál elméleteket és ideologizált megoldásokat kitalálni a történésekről, a 
fejlődés következményeiről, tehát a természet rendjében változó, vagy és általa is 
megváltoztatott életfejlődés mikéntjére, magyarázatott, történési hitet kreál. Igyekszik 
megérteni a múltbeli eseményeket, azok ok és okozatait, és még jobban igyekszik a jövőbe 
tekintve megérteni, a később rá váró dolgok, lehetőségek jó és rossz hatásait. Egy idő után a 
fejlődés képessé vált előre megérteni, megismerni az evolúciós rendszer és az életáramlás 
működését, az életbe szerveződés nem végtelen, de nagyon sokféle eltérő lehetőségét. 
Azonban előbb lőn az ige, a gondolat, ebből az információ, a szó és az egyeztetett közös a 
cselekvés, az életáramlás. Az ige azonban az elképzelésre, az információra is utalhat. Először 
volt az információs szintű, gondolati különbség, majd ebből lett a véleménykülönbség, 
amelyből kifejlődött az eltérés, az ellentét, és csak ebből lett a fizikai áramlás. 
Az ige, a cselekvés még nem adhatott megértést, csak érzelmet, az áramlok, cselekszem, tehát 
létezem érzelmi felismerést. Másodikként alakult ki az alany, a főnév, amikor az életáramló 
már nemcsak az áramlást, és a cselekvés sokrészecskés környezeti következményét értette 
meg, érezte meg, hanem azt is megértette, hogy ő az együttáramlókból egy, amely hasonló, de 
mégsem ugyanolyan, mint a többi. A létezem, áramlok, és kívül lévők azok, ez pedig, aki érez, 
én vagyok, tehát tőlük más vagyok felismerés létrehozta az alanyiságot, a főneveket. Ebből 
fejlődött ki a névmás, a megkülönböztetés másoktól, és az Én, Te és az Ő felismert eltérése, 
mássága. Az érzés, a gondolat és a másság szerinti eltérő csoportosulás, a valamely közös 
tulajdonság alapján egymással érzelmi, helyi, lokális, vagy azonossági csoportosulás, 
halmozódás szerint kifejlődött a nagyobb azonosságú csoportra használt névmás a Mi, az 
elkülönülőkre a félig másokra, a még kellő azonosságúakra a Ti, és a jobban másokra, a 
kisebbségekre, a kiközösítettekre az Ők. Az információ fejlődése azonban igényelte az érzés 
és a szó, a névmás pontosabb beazonosítását, és kifejlődött az információs tárgykérdés, és a 
válasz, a már szóbeszéd, vagy csak gondolat tárgyának a meghatározása. 
A névmás már jelezte hogy a megnevezett, beazonosított személy, csoport azonossága kicsi, 
közepes, vagy elégtelen, rossz, azaz máshoz tartozó, más célokra, akár ellenem, ellenünk 
törekvő. 
A rajtam kívül változó mások külső és belső látképe, azonossága szerint kialakultak a külső és 
a belső, jellembeli tulajdonságok, a jelzők, amelyek már minősítők, differenciálók, egyéni 
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hatásjelzők, érzések, és később érzelmi tulajdonságok, az anyaghoz és cselekvéshez nem, csak 
a létezéshez köthető fogalmak. 
A még egydimenziós áramlásban csak az erre, vagy arra, az előtte, vagy mögötte, majd a 
végessé váló, szakaszok meghatározásában a tól, és az ig, vagy és a lassan, vagy a gyorsan-nak 
volt némi értelme. Értelme lett az erre és az együttes irányba, vagy és ehhez közeli, majd az 
arra, másfelé iránymeghatározásnak.  
A kétdimenziós felület másik iránya felé is kiterjedő áramlásban már értelmezni lehetett a 
szélességhez tartozó síkon a lehetséges helyzet meghatározását, a beljebb, a kijjebb, mint 
kezdetben még határozatlan pozíció jelzők is értelmet nyertek.  
 
A többrétegűvé váló, már a tér harmadik dimenziója felé is kiterjedő, már többsíkú élettérben 
értelme lett az alatt és a felett, az előtt és a mögött, és a mihez képest helyhatározásnak. A már 
réteges térben kialakuló síkok igényelték a pontosabb helymeghatározást, a térbeli helyzet 
meghatározhatóságát, megfogalmazását. A tér különböző lehetős 
Később a szókincs, az információs különbség együttfejlődött a lehetőségek különbségével, az 
állapotok és a helyzetek változásával. A tér negyedik dimenziója az idő, az egymást időben 
követő, vagy megelőző események a múlt felé, vagy a jövő felé adtak iránynak tekinthető 
útmutatást. Kifejlődött a most, és a jelen, valamint ehhez a jelenhez viszonyítható előbb, a 
korábban a már megtörtént múltbeli esemény térbeli mutató jelzője. Hasonlóan a jövő 
irányába is kifejlődött a tudás, és a lehetséges későbbi várományos változások 
állapotvárakozásaira is kifejlődtek a megfelelő fogalmak. Az idő sorrendiségében, az 
események irányultságában kialakult a majd, a később, és az utána, és a határozatlan időjelző, 
a valamikor a jövőben. 
 
 
 
A méret és az illúzió, és az érzés  
A gyíkok, nekünk embereknek kicsik, de képzeljünk el a nálunk sokkal kisebb részecskéinket, amikor 
egyszer csak szembetalálják magukat, egy a naptól is felhevült, forró leheletet okádó gyíkocskával 
amelyek közös tömege esetleg több százszorostól akár a több-ezerszeresig terjedhet hozzájuk képest. 
Naná hogy a mikroszervezet hazatérve a rémülettől elhűlten meséli a társainak, hogy a tüzet okádó 
sárkány, majdnem elkapta. Még-hogy nincsenek sárkányok? 
 
Az Ufók nem érhetők tetten, mert még nem a mi energiaszintünkön, hanem a részecskéink 
energiaszintjén érzékelt lencse alakú szerveződések, amint élik a nálunk fejlettebb, de mindennapi 
életáramlásukat. Ne csodálkozzunk azon a belső részecskéinken, akik észlelték és másoknak 
elmesélték az ufó-járást, velük valóban megtörténhettek ezek az események, de a többiek, akik ennek 
nem voltak szem és fültanúi, akik megrögzött materialisták, vagy és a tényeket tisztelők félvak klub 
tagjai nem hitték el az általuk át nem élt, meg nem tapasztalt, sohasem látott, nem megismételhető, és 
nem mérhető eseményeket. 
 
 
 
 
 
A kellő szimmetriában lévő élettér átadásának a törvénye: 
 
A kellő és tartós szimmetriában változó térállapotok véges egyidejű mennyisége arra készteti 
az isteni szervezetet, hogy az élet jó és rossz lehetőségeit, az időben megfelelően, de még 
követhetően, kellő szimmetriában változó lehetőségeket mindenki számára egyformán 
biztosítsa. Mivel azonban az élet nem képes magától választani, a megszokott, kialakult jó 
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élethelyzetet másnak átadni, ezt helyette megteszi az isteni közösség, amelynél a természet 
törvényébe lett szervezve a periodikus megújulás és az élettér átadás törvénye. 
 
Az elöregedő kémény evolúciós lebomlása és a megújulás esete: 
 
A húzott erőhatással összetartott kémény 
 
A kémények általában észak felé meghajolnak, és sokszor nehezen érti meg az ember ennek a miértjét. 
A kémények déli, melegfúziós Yang oldala, kezdetben az északival azonos anyagokból épül fel, 
kellően szimmetrikus, mind a két oldala, illetve körkörösen szimmetrikus a benne kialakult gravitációs 
nyomás, amely leginkább a helyén tartja a téglákat. A kémény tégláinak a kötődését és ezzel a 
kémények szilárdsági eredőjét, állékonyságát jelentősen javítja a felépülés közben kialakuló kötődés, 
nevezetesen az, hogy a differenciálódás során a téglák és a kötőanyag mikro-hézagaiba behatolhatnak a 
használat és az élettartam alatti impulzusokban keletkező részecskék, amelyek összefonódásából 
párkapcsolat és nagyobb, már húzó jellegnek is ellenálló szilárdság fejlődik ki. A kémény 
részecskéinek az evolúciós időszaka alatt, az összetartó erő egyre növekszik, amely rendszerint 
gyorsabban kifejlődik, mint a használattal járó differenciálódás széthúzó, bomlasztó ereje. 
Gondoljuk át, hogy mi történik egy kéménnyel az életideje során, hogy megértsük az elöregedés, a 
szimmetria hiány, a hajlott hátúság, a görbe testtartás kifejlődését. 
A kémény belülről általában egyenletesen melegítő, melegfúziós hatások érik, amelyek nagyobb 
változás sűrűség téli használat, fűtés esetén hol megnyújtva, hol a csúcsidőszak lefutása, üzemszünet, a 
fűtés mérséklődése, vagy a tűz elalvása miatt lehűtő, összehúzódásra késztető hatások dominálnak. Az 
egyenletes és körkörös, ekvipotenciális jellegű hőterhelést és ennek következtében beálló periodikus 
tágulással és összehúzódással járó életidőszak szimmetriáját azonban két külső meleg Yang hatás, a 
jellemzően délről érő erősebb, intenzívebb napsütés, és az északi árnyékoltabb oldalról e napsütés 
hiánya miatti árnyékoltság, alacsonyabb hőmérsékleti Yin eredő, rendszeresen összehúzódottabb, 
egyenletesebben változó, ezért differenciált, aniztotróp külső hatást gerjeszt. A kémény erősebben és 
intenzívebben felmelegedő melegfúziósabb, jellemzőbben naposabb oldala tehát nagyobb 
hőmérsékleten, és ezért nagyobb életnyomáson, magasabb periodikán, frekvencián üzemel mint az 
északi, ezért gyakrabban van kitéve erősebb tágító hatásoknak. A magasabb hőmérsékleten, időszak 
alatt több impulzusnak kitett déli oldal tehát minden alkalommal, amikor jobban felmelegszik, mint az 
északi oldal, akkor a benne halmozódó tágulás hatására egy kicsit jobban megnyúlik, kitágul, mint a 
kevésbé felmelegedő, egyenletesebben fejlődő északi Yin oldal. A differenciált tágulás miatt a kémény 
minden nem egyenletesen melegedő hőtöbblettel járó, a melegfúziós hatásban dominánsabb ciklusában 
meghajol egy kicsit északi irányban, pontosabban a Nap körben járásának a hatására egy nyugat felé 
hajló ciklussal egy körbeforgó hajító következményt kényszerül elviselni. Délelőtt egy kicsit az 
árnyékoltabb nyugati oldalhoz képest a keleti benapozott oldala erősebben felmelegszik, erősebben 
tágul, majd ez a tágulás a benapozott irány fordulásával egyre délebbre, és ezzel a kémény észak felé 
hajlása egyre északabbra tevődik, és valószínű, hogy a behajlás, a déli oldal legerősebb tágulásával a 
dél órák után tetőzik. A melegfúziós időszak dominanciájának a visszaszorulása után a már csökkenő 
behajlás tovább fordul a nyugati oldal hőmérséklet emelkedése és tágulása sorén kelet felé, de egyre 
csökkenőbb intenzitással, ami végül az aniztotróp hatás, a napsütés elmúltával ismét szimmetriába 
kerül, sőt ha a környezet természetes széljárását és ingadozását is figyelembe vesszük, valószínűen 
ellenkező irányú változást is kiválthat. 
Bár a belső eredetileg szimmetrikusnak képzelt hatás és hőáramlás a természetes öregedést részben 
ellensúlyozza azzal, hogy a belső hő felfelé áramlásakor, a hidegebb Yin oldalt, a nagyobb hőfelvevő 
és elszállító képessége, azaz a nagyobb hőhiány különbsége miatt jobban melegíti, azaz nem 
egyenletesen adja a hőenergiát, ezért az északi Yin oldal időben késve de megkapja a saját viszont 
sokkal egyenletesebben, gyorsabban áramló, szétosztó terhelését. Miközben az északi oldal a 
hőhatások elszállításban, az egydimenziós áramlásban válik jobbá, a déli oldal a folytonosság 
romlásával, a differenciáltság növekedésével a hőszigetelő képesség növekedése felé fejlődik. 
A kémény öregedése és görbülése aspektusából azonban ez csak annyiban fontos, hogy lényegében 
minden napi ciklusban a kémény észak - dél eredővel bólogat, a teteje észak dél irányban számunkra – 
közvetlen viszonyítás hiányában - észre nem vehető mértékben kileng, tekeredve, csavarodva 
himbálózik. Bár már tudjuk, hogy ez a kilengés lényegében periodikus csavarodás, azonban az 
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öregedésben a különbség két legszélső értéke, az amplitúdó nagysága és a tűrőképesség, az összetartó 
képesség eredője számít. Minden melegfúziós ciklusban, a kémény északra erősebben meghajló, és a 
déli részén kitáguló állapotában ezen a nyomásban éppen terheltebb oldalon magasabb a feszültség, 
ezért a változássűrűség így gyakrabban eléri, vagy és meghaladja az itt élő, időben változó, véges 
teherviselő képességű részecskék tűrőképességét, terhelhető képességét, ezért gyakrabban roppannak 
össze a túlterhelés alatt, vagy éppen az éjszakai terhelés csökkenésekor szakadnak el a kötődéseik 
egymástól. A gyorsabb ciklusidő, a nagyobb periodikus különbségképződés miatt ezen az oldalon az 
érzelmi kötődések, az elporladó részecskék eltávozásával gyakrabban és erősebben csökkennek, 
kétségtelenül a déli kéményoldal gyorsabban öregszik. Amikor a nappali kitágulást követően 
elkezdődik a déli oldalon az összehúzódás, a hidegfúziós időszak, az életváltozás differenciált terhelése 
alatt a kötődésüket elvesztő, lemorzsolódó, elporladó részecskék behatolnak az életfolyamatban 
keletkező mikro résekbe és kitöltenek minden lehetséges folytonossági hézagot, azaz a folytonosság 
megszakadásában keletkező térrészt. Amikor azonban a szimmetria ismét helyreáll, a mikro résekben 
már kisebb kivált, lemorzsolódott részecskékkel kitöltődött hézagok sohasem tudnak annyira 
összehúzódni, mint előtte, ezért a kémény déli, erősebben benapozott, gyorsabban differenciálódó 
oldala mindig folyamatosan és erősebben hízik, vastagodik, de sohasem húzódik annyira vissza, mint a 
még jobb kötődéssel bíró északi oldala. A kémény déli oldala minden melegfúziós ciklus, periódus 
után egy kicsit hosszabbá válik, mint a hozzá képest ebben lassabban fejlődő északi, hidegfúziós Yin 
rész, ezért a két oldal egyenes tartásában is különbség keletkezik. A déli oldal az életidő során egyre 
kitágultabb és egyre kevésbé kötődő, differenciáltabb állapotba kerül, ezért a kémény végül – ha 
uralkodó északi szél nem ellensúlyozza megfelelően – egyre jobban meggörbül, elhajlik észak felé. A 
déli oldalon gyorsabban kopnak le, alakulnak át a tégláknak a vegyes, fugás, átmeneti részeivel jobban 
keveredő részecskék, ezért miközben a téglák egy kicsit fogynak,a fúgák vastagsága és életnyomása, a 
befogadott és beépülő részecskék együttes térfogat tömege nő. Ez az arányváltozás a déli oldal 
tégláinak az öregedése közben egyre nagyobb életnyomást hoz létre főleg a kémény déli oldalán, de 
ezzel nemcsak a differenciáltságot és az átmeneti utód rész vastagságát és életnyomását növeli, hanem 
rontja a kezdeti egyenletes kötődés szimmetriáját. Bár a benapozottabb melegfúziós déli oldal a 
nyomást egyre jobban állóvá fejlődik, a húzó igénybevételt jelentő egymáshoz kötődés a 
differenciáltság növekedésével csökken. A mikro részek, a már túl nagyok és a már túl kicsivé 
morzsolódott, a tömegben és ezzel energiában és változtatóképes, energia adó részecskében 
elszegényedett, differenciálttá vált részben az elidegenedési folyamat, és az érzelmi kötőerő, az 
összetartás hiánya idővel felerősödik. A déli oldal tágulása, a differenciált fejlődés, azaz az eredőjében 
a kémény észak felé görbülése, és a déli részben a kötőerő csökkenése addig tart, amíg a belső eredeti 
szimmetriáját vesztő kémény vagy annyira meg nem dől észak felé, hogy ezzel magától leomlik, vagy 
mígnem egy nagyobb energiaszintű környezeti változás, életvihar a már kötődés nélkül lazán, 
megszokottan egymás mellett változó részeket el nem választva le nem dönti. A ledőlés, ha nem a szél 
és a makroevolúció végzi el a piszkos munkát, a már az eredeti rendeltetésének már nem alkalmas 
életszerkezet, élettermék halálát és lebontását, a természet rendje szerint rendszerint észak felé, a 
hidegfúziós, árnyékoltabb, lassabban változó külső környezet felé dőléssel végződik. A kémény 
természetes halála esetén, az addig gyorsabban változó déli részek is a kiegyenlítettebben fejlődő 
hidegfúziós, külső északi Yin környezetbe kerülnek, és átélhetik a lassabban lebontó enyészet más 
életaspektusait. 
Az elöregedő kémények a differenciált szélességi környezetünkben átlagosan ötven-százévente 
elvesztik a jó életre alkalmasságukat, és a lebomlásuk közben kikényszerítik a természet e ritmusában 
időszerűvé váló megújulást, a fiatal és új kéményre cserélését, a beépítendő új életanyagok e változási 
lehetőségek megismerésének a lehetőségét, a természet körforgásának megfelelő más állapotok felé 
fejlődést, az életváltozás sokféle lehetőségének a megismerését. 
 
 
Mi okozta, hogy az Inkák és Peruban az Aztékok otthagyták a csodálatos hegyoldalba 
épült városaikat? 
 
Dél Amerikában a (Nap fia) életpiramisba szervezett melegfúziós rendszert hoztak létre. Dél 
Peruban lévő Cuzco völgy az Inka Birodalom részecske becsapódást eredményező életforrása. 
Ma 3399 m magasan lévő fejlett nagyváros. A kevés számú egyedből álló spanyol leigázást, a 
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hatalom megosztódása, a túl nagy szimmetria tette lehetővé. A megosztottságot és globális 
felmelegedést okozó csillagszintű dominanciaváltás miatt a hegyekben a talajvízszint 
jelentősen csökkent, és a fontos hegyi vízkultúrákra, és a periodikus monszunokra alapuló 
öntözéses gazdálkodás termelési eredője elromlott. A Matsu Pitsui a végső menedék. Eközben 
északra, a Yukatán félszigetnél egy korábban már felvirágzott, szintén egy jelentős 
részecsketömeg beérkezésekor keletkezett sülyedékben kialakult mocsárvidék területére eső 
központú fejlett kultúrbirodalom fejlődött ki. Érdemes megnézni a térképen a becsapódástól 
nyugatra elhúzódó radiolariás iszap elrendeződését, lásd. A Föld krónikája 332.oldalt, (a korábbi 
Aspektus könyvekben is bemutatva) és hozzágondolni, a mexikói öböl keletkezésének a történetét. 
Ez az esemény egy negyed galaxisévvel ezelőtt, a dinoszauruszok genetikai 
visszaszorulásának, az emlős genetikai variációk előtörésének az idején történt. 
A Maja kalendárium,(Yukatán félsziget) időszámítás kezdete ie. 3214 augusztus 10. Ettől 
kezdve számították a Vénuszról érkezők az átköltözésüket, és még alkalmazták a 260 napos 
Vénuszév ciklusát, de már a földi 365 napos ciklust is nyilvántartották. Mindkét ciklus 
halmozódása 18980 napos, ötvenkét éves átlagos földi életciklust eredményez. A mai 
Mexikóváros hajdani kialakult, mára már feltöltődött mocsara, a becsapódás és szétszóródás, a 
diaszpóra, az életforrás helye. Ha megfelelően visszaszámolunk a stabil megbízható 
dátumként elfogadott időre, akkor ez 3214 +2010 = 5228 évvel ezelőtt, tehát valamivel 
több, mint százszor ötvenkét éves ciklussal ez előtt, de majdnem három nagyévi 
hónappal, azaz majdnem egy nagyévi negyedévvel korábban történt.  
 
Tizenkétezer éve nem volt ilyen meleg a Föld    
Index 2006. szeptember 28., csütörtök 11:00 
Az elmúlt harminc év globális felmelegedése miatt hosszú idő óta most a legforróbb a bolygónk. 
NASA klimatológusai szerint az elmúlt harminc évben, a Föld évtizedenként 0,2 Celsius fokot 
melegedett.  A NASA, a Columbia Egyetem és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem közös 
kutatása szerint a melegedés erőteljesebb a Föld északi féltekének sarki övezetében, illetve 
érzékelhetőbb a szárazföldön, mint az óceánok területén. A sarkvidéken a melegedés következtében 
vékonyabb lett a hó- és jégtakaró, állítják a kutatók, ráadásul az olvadt hó és jég helyén maradt sötét 
területek a korábbinál több napenergiát nyelnek el, így tovább melegítik a felszínt.  
Most még jó. A kutatás eredményei szerint a melegedés egyelőre belül esik az elmúlt egymillió év 
átlagához képest várt maximum egy Celsius fokos hőmérséklet-emelkedésen, azonban ha ennél is 
melegebb lesz, az már kritikus az élővilág számára. A NASA kutatói mikroszkopikus méretű tengeri 
állatok és kagylók magnézium-tartalmát, illetve az óceánok felszíni hőmérsékletét vizsgálva vonták le 
következtetéseiket.  
"Az egy fokot meghaladó globális felmelegedés már kritikus szintnek számít. Ha egy fokon belül 
marad, az még kezelhető mértéknek számít. Azonban ha eléri a két-három fokot, a Föld egészen más 
bolygó lesz, mint ahogy eddig megismertük. Ha nem lassul a melegedés, számos faj kihal, és ezeket mi 
taszítottuk le a bolygóról" - mondta James Hansen, a NASA űrkutatással foglalkozó, New York-i 
Goddard intézetének vezetője.  
De később rossz lesz. A tanulmány kimutatta, hogy a Csendes-óceán nyugati egyenlítői területei és az 
Indiai-óceán legalább olyan meleg, vagy melegebb, mint az utolsó nagyobb jégkorszak végén, 
körülbelül tizenkétezer évvel ezelőtt. A kutatók szerint az eredmény azért rendkívül fontos, mert 
bebizonyosodott, hogy az óceánok jelzik a globális felmelegedés változásait. A kutatócsoport arra is 
figyelmeztet, hogy a ritka állatok és növények megkezdik a vándorlást a hűvösebb területek felé.  
A Kelet-Anglia Egyetem klímakutatója szerint azonban az állatokban felhalmozódott magnéziumtartalomból az 
időjárásra következtetni elavult és sokat vitatott technika. "Fenntartásokkal kell kezelni azokat a feltevéseket, 
amelyek az utolsó jégkorszakból, vagy az elmúlt egymillió évből használnak adatokat. Minél távolabbra tekint 
egy kutatás, annál valószínűbb, hogy a folyamat sokkal bonyolultabb, és ennek megfelelően sokkal 
bizonytalanabb az interpretáció" - mondta a BBC-nek Keith Briffa.  Ez a felmelegedési időminta egy fél 
nagyévi ciklushoz közelít. A Napnak felmenői nagycsillag körüli keringés átlag 400 x 52 éves 
ciklust, (a Föld és a Vénusz közös rezonáns ritmusa) fog át. A Maja időszámítás időtartama 
közelít a nagyévi keringési éves ciklus, ma kb. 6400 éves átlagos negyedévéhez, azaz 
megközelítőleg 5/12-ed keringési stáció. Ez esetben és időminta, ritmus szerint, a nagyévi év 
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is 12 X 30 fokos felmenői befolyásövezettel rendelkezik, amelyeket nagyhónapoknak, nagyévi 
napi bolyongásoknak, kitérőknek ismerünk. Azonban az életfejlődés és az életkör járása 
közben, a kezdeti befolyást gyakorló 12, a fejlődést és a rendet is meghatározó elődök száma 
10 egyedre csökken. Ebben az időmintában egy nagyévi hónap átlag 2150 évnek felel meg, 
amely hármas állapotváltozást tartalmaz. Ez idő alatt, az előző felmenői, domináns rokon 
életterét, élőrétegét elhagyó Nap, (és a vele együtt haladó bolyongóbb gyermekei), kb. 700 
évig, a saját keringéstől is befolyásolt eltérő állapotban változva közelednek, egyre beljebb kerülnek az 
adott téridőben domináns rokoni szervezet egyre nagyobb életnyomású, tőlük genetikailag már 
eltérőbb belsőbb rétegei felé. Kb. 700 évig viszonylag párhuzamosan, állandó hatásnak kitett, 
350 évig erősödő, majd hasonló ideig gyengülő befolyás alatti állapotban haladnak el a 
felmenői rokoni szervezet központi rétege közelében, majd további 700 éves időszakig a 
befolyás gyengülése közben a határozatlanság, és egy másik felmenői térrész, szervezet felé 
haladnak. A legnagyobb határozatlanság akkor fejlődik ki, amikor az egyik felmenői 
elődszervezetet elhagyva, már a másik által is befolyásolt keskeny szimmetria rétegen, egy 
életbuborék kettős határfelületén és a senki földjén haladnak át. Ez lehet egy előd, és egy utód 
közötti átmenet, amikor az atya még kellően, de már nem teljes körűen befolyásos, és az 
időben következő, kellő szimmetriában változó utód befolyása is már érzékelhető, de még 
egyik sem igazán domináns. 
Azonban a nagyszülői nagycsillag körül keringő anyai szervezettel együttáramló bolyongó 
utódok nagyévi ciklusbeli életét nemcsak három fő, közeledő, párhuzamosan haladó, hanem 
többféle módon is feloszthatjuk. Pl. ha négy részre osztjuk a nagyévi hónapot, egy-egy 
domináns előd életterén, befolyásolt domináns rétegein áthaladást, akkor a határozatlanság 
idősszakát elhagyó, felmenői, nagyszülői, rokoni támogatással azonos irányba áramló, 
lendületre kapó, téli életállapotra, felgyorsuló, sikeresebben és jó irányba keveredő, a 
nagyszülői térből átszerveződő, majdnem azonos kis irányszög eltérési irányba egymással jó 
eredőjű vegyülésben, megfelelő arányú közös célra tartó keveredésben együttáramlásba 
fejlődik. Ez a tavaszi időpont, a felmenői életsíkon határfelületen áthaladás, a nagyévi 
napéjegyenlőség ideje, amely egy ideig az egyesülés felé, február, - március, egy ideig az 
együtt haladás, de a bizonytalanság, a szimmetriát képező vékony, átmeneti vegyes rétegen, 
áthaladás, a szeszélyesebb, a nagyévi első félévet felező változékony április időszaka. 
A felmenői réteget határoló, már neutrális részecskék által is segített, átpártoló, átszerveződő 
együtt haladás, lendület és tömegnövekedést, gyorsulást okoz, amely átsegít egy melegfúziós 
életidőszakot kiváltó következményű melegfúziós életállapot felé. Az egyik felmenői rokon 
területéről már kifelé haladó utódszervezetek felgyorsulását, a segítség és az utánpótlás, a 
támogatás elapadása követi, mert a felmenői részecskék íves pályájához képest a Nappal 
együttvándorló utódok egy merőlegesebb áramlásra időzítve elhagyják a felmenői segítő 
réteget, és ettől kezdve idegen, más, rendszerint tőlük éppen eltérő eredőjű állapotban, 
többségben lévő, szemben áramló, magas változás sűrűséget kiváltó felmenői terület felé 
haladnak. Ez váltja ki a május virágzását, a hidegfúziós részecskék virágporban és fotonokban 
eltávozását, majd a már egyértelműen ellenáramló, magasabb impulzus sűrűséget kiváltó 
szembeáramlás következik. Az előbbi, valószínűen hidegfúziós eredőjű rokon területét, 
élőrétegét elhagyó szervezet a felgyorsulása, a segítettsége csökken, sőt ilyenkor bomló, 
kiváló Y ágak alakulnak ki. Míg azonban a határfelületeken a már lebomlott és neutrális, 
szinte tömeg nélküli részecskék, sok külön egyedben külön-külön adják át a tömegükbe is 
rejtett kinetikai erőt és a vegyületbe rejtett tudást, addig a határfelületeken a senki földjén, az 
életrésekben, a folytonossági hiányokban keringő részecskék már közös, nagy sűrűségű 
tömegbe szerveződve együtt és szervezettebben, egyszerre érkeznek. 
Nagyobb az esély, hogy a teljes életkör végigjárása, a későbbiekben leírt, ,,Miért nem a 12-es, 
hanem a 10-es gyakorlatiasabb számrendszer fejlődött ki,, fejezet szerint, nem 12, hanem a 
kör végére érve sokszor csak 10, néha 11 domináns felmenői területet érint. Ezek szerint a 
nagyévi életidő befolyása e domináns, és indomináns, segítetten ellenőrzött, és magára 
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hagyott, kaotikusabb váltórendben fejlődik. Ez a különbség a 12 és a 10 között az a hiány, 
gyorsulás, nemlineáris állapot, amely minden körciklusban a 12-es egység helyett, lehetővé 
teszi a 10 egységből álló életkörnél az aszimmetria, és a korábbi útról letérés, az élet 
megszűnését eredményező időritmus és állapot eltolódás lehetőségét. Az ősz időszakában, a 
lebomlás és az elöregedett elődi részecskék, szervezetek kiválásakor, felbomlásakor az élet 
egyszerűsít, és 12 helyett 10 rokoni szervezet látogatására rövidíti le a fejlődés teljes 12 
egységes ciklusát. Az utódélet kihagy a rokonlátogatásból két beteg, ellenszenves, 
számára mérgező légkört, bomló aurát biztosító, túl öreg, haldokló, lebomló szervezetet, 
amelynek a közelében maró hatású, kiéhezett, eltartandó, vagy és büdös részecskék települnek 
át a szervezetébe. Az életakadálynak tekintett, a rendezettségében ellenirányú, ellenhatású, 
számára veszélyes (valószínűen már erősebben idegen, nagynéni nagybácsi jellegű rokon 
társa) szerveződéseket elkerüli. Ilyen lebomló légbuborék, gázbuborék alakul ki a tojásban, 
amely a benne fejlődő részecskék által bejárható életkört, a rétegeket és a rokonlátogatásokat 
szimmetriahiányossá teszi. Ebből az aspektusból a magasabb impulzus sűrűségű szerveződési 
nyár tehát mindig az életkör azon irányállapotát jelenti, amely felől a rontó irányú, 
legidegenebb rokon szervezet található, amely irányból az elöregedett felmenői szervezetből 
még kellő azonosságú, visszafejlődött kölcsönható részecskék nagy menekült áradata érkezik. 
Ilyenkor az egyébként a kezdőponttól életspirálon kifelé haladó, távolodva köröző 
szervezetek, a veszélyes felmenői élettér kikerülése érdekében egy ideig osztódásra és részben 
befelé áramlásra és visszafejlődésre kényszerítődnek. Lásd az életkör torzult ábráját az 
Összefüggések és analógiák 24. ábráját, (Aspektus 29).117. oldaláról beemelve még egyszer 
megmutatjuk. 36. ábra A teljesség és az egészség sérülése. 

 
Ha ez a téridős egybeesés kikerülése nem következik be, a Caduceus tekercshez hasonló téridős 
kereszteződés áramlási egybeesése a lokális impulzusponton lebontja a kifejlődött állapotokat, és 
visszafejleszti a korábban már nagyobb tömegbe épült, de a különböző ágakon is túl nagy 
ritmusazonosságban áramló szervezeteket. Az impulzusba kerülés egyértelmű időanomáliát és nagy 
erejű impulzust, időugrást, a megszokott lineáris fejlődés megváltozását, és sokkal nagyobb, gyorsabb 
keveredést hoz létre. Az anyai réteghez, vagy és a belső rétegben fejlődő melegfúziós testvérhez menő 
melegfúziós ág segítséggel visszatereltetik, hasonlóan a külső rétegben lévő hazába kiáramlókat, a már 
mind a két rétegben eléggé idegenekként visszaküldik a saját családjukhoz, ezért az életakadály 
elvonulása után a szétvált pár ismét egymásra lel, de nem mindegy, hogy melyik mekkora segítséggel 
érkezik, és milyen irányszögben, célszögben közelítik meg egymást. 
A melegfúziós réteg felé áramló részben melegfúziós többségi dominancia alakul ki, ezért e részből 
kimenekülni készek a számukra elnyomóvá váló térrészt, ezért vagy megtartják a férfias kisebbséget és 
elűzik a receszív állományba kényszerített női X részt, de az is lehet, hogy a kisebbségbe kerülő férfias, 

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. 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 neutrális szervezet áramlik. A 
megszokott életáramláson, a pályán változtatás a szervezetet 
megszűntető nagy energiaszintű kényszerszaporodás, vagy és a 
szervezeti halál kikerülése. Ha az időben felismert életakadályt nem 
tudja a szervezet külső félről elrugaszkodva elkerülni, akkor a saját 
szervezetében megosztódik, és egymásról rugaszkodik el a meleg és 
a hidegfúziós eredőbe visszafejlődő, az anyai és az apai, vagy a 
fiatalabb és az idősebb testvéri rétegbe visszaáramló szervezet 
szétváló részecske egységei

Az 
 Origótól a 

szülői 
térésztől 
távolodó 
főtömeg, 
szervezet 

életspirálban 
távolodó 

pályája 

Anyai esemény,  
peteérés, erős 
differenciálódás
osztódás, tömeg-  
       csökkenés, 
        
megfiatalodás, 
idő anomália 

Melegfúziós 
hazalátogatás, 
segítség kérés 

Impulzus, 
fogamzás

Hideg-
fúziós 
kiváló ág, 
segítségké
rők 



 

 

189

189

hidegfúziós menekülnek ki, ezért fiú utód születik. Eközben a hidegfúziós rétegben ellenkező 
dominancia alakul ki, amelyben a melegfúziós anyák kerülnek kisebbségbe idegenbe, nagyobb eséllyel 
ők válnak ki a számukra túl elnyomó, agresszív környezetből és hazamennek a mamai élőrétegbe. 
A jelentős életakadály előtt elválik a test és a lélek egymástól, és csak az életakadályt elhagyva 
egyesül ismét egymással, de eközben megváltozik, mind a kettő másokkal keveredik, és már 
eltérő részecskeeredőjű individuumot létrehozva egyesül ismét egymással. 
Az életkör tehát statisztikai eredővel nem egyforma, és amikor az élet az életakadály 
kikerülése érdekében osztódásra, külön ágon tovább és közben a kezdőpont felé visszafelé 
áramlásra, fejlődésre kényszerül. Az anyai melegfúziós réteg felé haladó, egyre nagyobb 
tömegsűrűségbe fejlődő, radikálisabb irányúvá váló centrális részre az anyai szervezet 
irányából mind nagyobb életnyomás hárul. Ebből a nyomásból, anyai részecskék lendületével 
segítetten kerül át az életspirál határfelületén a befelé haladásból egy külsőbb heterogénebb, 
vegyesebb, kevertebb élőrétegbe. Tehát a befelé haladáskor lendületet gyújt, és rásegítést 
igényel. Ugyanez történik a kifelé haladó ágba differenciálódott, külső irányba az életakadályt 
nagyobb ívben elkerülő hidegfúziós részecskékkel, csak rájuk a külső apai réteg, vagy és 
idősebb testvér gyakorol a saját életpályára visszatérítő nyomást. Az életakadályt elhagyó 
részecskeszervezetek egyesülése, közös célba fejlődése, a közös fejlődési célszög, az ismét 
egyesülés célkitűzése, (mint a korábbi életakadály után megosztódó Németország részeinek az 
ismét egyesülése) alapvetően három eltérő szögtartományban, más és más következményt hoz 
létre. A részletekről az életcélok és az irányszögek megválasztásáról szóló, A célmódosítás, és 
az életcélok távlati szerepe, a jó célszög, távlati terv fontossága. Című anyagrésznél 
olvashatsz.  37. ábra 

 
A felmenői utódi részecskék sikeres áttelepüléséhez, beépüléséhez felharmonikus 
ritmusegyezőség, azaz éppen megfelelő ritmusban megnyíló életrés, egy irányba befelé 
könnyebben áteresztő határfelület, Ozmózis szükséges. 
Amikor a három, vagy négyutódos családi szervezetek párba épülése közös vegyes életsíkot 
hoz létre, az aranymetszés és az életpiramis csúcsszögét megtartó életáramlásban helyezkedik 
el a környezeti tér domináns energia áramlásához képest. Ez a kb. 52 -55 fokos irányszög 
biztosítja a lehető legjobb fejlődést, és a lehető legkevesebb leszakadó részecskearányt, a 
lehető legkisebb közegellenállás mellett a lehető legkevesebb leszakadó, lemaradó, eltartandó 
részecskét. A térben áramló szervezetek, vagy és a szervezetek körül áramló részecskeszél 
egymás közötti viszonyában ez a célszög, fejlődési irányszög nagyon meghatározó. Ilyenkor a 
legkevesebb a radiális beáramló részecskék aránya, a legsikeresebb az egyenletes elterelődés, 
a keveredés, az idősebb és a fiatalabb, a már több lélekkel, és a már több tudással, valamint a 
még nagyobb lendülettel, több erővel rendelkező részecskék sikeres keveredése és eloszlása. 

A két kellően eltérő család közös életsíkot 
létrehozó kapcsolódása, a két életpiramis 
közötti közös keveredő, vegyes utódi 
életfelületet hoz létre. A felmenői rendszerek 
közös, átmeneti, vegyes életsíkján, 
határfelületén keringő részecskék nemcsak 
összekötik, hanem elválasztják az eltérő 
elődcsaládokat egymástól. A párt képező 
szülők elődi, felmenői, már elporladtabb 
részecskéi ekkor kerülnek be a legnagyobb 
arányban a sikeresen keveredő utódi térbe. 
Ekkor a legkisebb a családi alakzatok mögött 
keletkező örvényáramoknak, a már túl kicsi 
lendületű, a fejlődésben lemaradó 
részecskéket leszakító, és legnagyobb az utód 
szervezetbe beterelő hatása. 

52 
fok 
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Ez az 50-55 fokos életpiramis csúcsszög, mint középtávú sikeres célválasztás, a lehető 
legjobb életeredőt biztosítja. Az ilyen fejlődési szögben, egymástól nem túl fájdalmasan, nem 
túl hirtelen elválasztott, elterelődő, elváló részecskéknek van idejük egymástól elbúcsúzni, az 
elválásra megfelelően felkészülni, és az életakadály melletti elhaladás után a lehető 
legkevesebb kárral, sérüléssel jár a két fél-rész ismételt egyesülése. Talán az újraegyesült Német 
példát lehetne jó példaként felhozni, amelyben hasonlóan kíméletes volt a két régi fél egymáshoz 
közeledése, és a közös térbe kerülő globalizáció után is óvatosan, megfontoltan, kellő időt adva a 
dolgoknak, történt a két egymástól már elég sokban eltérő nemzet-felrész újraegyesítése. Az ideális a 
középtávú életcél, csúcsszögválasztás. Ez az 52-55 fok körüli tartomány, amely a 
legszerencsésebb egyesülési, de még több réteg mélységű keveredési, vegyülési lehetőséget 
tartalmaz. E szögben még kellően megmarad az életáramlás közös cél felé haladása, a részek 
éppen kellő nagyságú, de nem elhalást létrehozó impulzust eredményező egyesülése. Akár a 
szükséges megközelítés, előjáték legjobb arányának is tekinthető, amely azonban kellően felkészíti a 
nőt és a behatolót a megnyílásra, és ezzel lehetővé válik a több fraktál, (réteg) mélységű keveredés, az 
élet végéig kitartó érzelmi kötődés létrejötte.  
 
Ha a csonkított életkört már csak 10 felmenői domináns előd által erősebben befolyásoltra 
szűkítjük, akkor egy felmenői pár, (nagyévi hónap) élőrétegén áthaladáshoz átlagosan 5160 
év szükséges, amely nagyévi időminta szerint mindig más felmenői csillagpár domináns 
rétegében halad, bolyong az élet. Ez az átlagos időarány a nem szimmetrikus, nemlineáris, 
unizotróp környezet miatt azonban nem egyenlő részekre és eltérő idővallumokra van 
felosztva, ezért miként az éves évszakok és hónapok sem egyforma hosszúságúak, és ebben is 
van egy szökőév, ritmusmódosítás, ezért ez a nagyéves ciklusban is analóg módon fejlődik ki. 
Az átlagosan 30 és 31 napos Napciklusi Földi hónapok, a februárban rövidebbek, az élet ekkor 
csúsztat és egyszerűsít, kikerül egy neki nem kedvező légkört, mérgező, ellenséges aurát 
tartalmazó felmenői rokont. A kikerülés azonban a differenciálódásban az életakadály előtt a 
Nap felé elkerülő többségi, tehetetlenebb, együttáramló részt nagyon beviszi az anyai, már 
nagyon melegfúziós, a Földben lévő túl sok eltérő, hidegfúziós részecskét nem jól viselő, 
kiszorító, nagy életnyomásúvá fejlődő napi rétegbe, amely a megfelelő időpontban hatalmas 
életnyomással kifelé haladó lendületre kényszeríti a közös tömeget. Ilyen kényszerítő erőt 
fejthet ki egy a belsőbb rétegben fejlődő leánybolygó, pl. a Vénusz lehetséges szülési, vagy 
megtermékenyítési eseménye, amely a megnövekvő rétegnyomásban a befelé, a szülő testvére 
felé kerülő Földet, a Napi és a Vénusz-testvéri együttes nyomással átsegíti a külsőbb napi 
réteg eddig áthatolhatatlan potenciálgátat képező határfelületén. Valószínűen ez lesz az a 
pillanat, amikor a Föld a megszokott keringéséből külsőbb élőrétegbe kerül át, de ha a 
határfelületen nem jól időzít, ha a felharmonikus ritmusban, az áthaladáskor szükséges 
együttállásban vét, akkor az időrésen áthaladáskor, a senki földjének a határozatlan térrészén 
nagy eséllyel megtermékenyülhet. 
A megtermékenyülést segíti, az életakadály előtti differenciálódáskor, az akadályt a másik, 
külső irányból, a külső rétegen át megkerülő, már elporlottabb lélekállomány, amely a téridőn 
áthaladó akadály után újból közös cél és az egyesülés, az együttáramlás felé törekszik. 
Miközben a belső Napi, Vénuszi rétegből lendületet, erőt és bátorságot merítő már kifelé 
áramló Föld is kifelé és az egy időre őt elhagyó lélek állománnyal az újra egyesülés felé 
törekszik, nagyon fontos, hogy milyen életszögben történik az újraegyesülés.  Ha egymáshoz 
képest 90 fokban, a szimmetria réteghez képest 45 fok közeli irányszögben egyesülnek, itt a 
leghosszabb az útidő nyitottsága, nagy eséllyel elkerülhetik egymást. Ha azonban az átlagos 
45 foknál lényegesen kisebb, Pl, 20-30 foknál is kisebb egyesülési irányszöget, lassabb 
közelítést választanak, akkor az újraegyesülési folyamat túl sokáig tart, amely közben számos 
más életesemény meghiúsíthatja, lehetetlenné teheti az újraegyesülést. Bár az ilyen óvatosabb  
lassúbb megközelítés sokkal kisebb impulzust, a több közeledésre alkalmas idő miatt kevesebb 
egyéni sérelmet hoz létre, de számos külső veszély mégis meghiúsíthatja, vagy elégtelen 
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mélységű vegyülést hozhat létre. Ez a légyott, vagy nem hoz létre utódot, vagy jó esetben 
lendületes, a családból gyorsan eltávozó fiú utódot hozhat létre. 
Ha azonban az élet túl rövid életcélt, időt tűz ki az újraegyesülésre, és a távol lévő párjától, a 
testétől elválasztott lélek, és a lélektől elválasztott test érzelmi, anyagi hiányban fejest ugrik 
egymás karjaiba, akkor a távollét miatt felerősödő vonzalomban, túl nagy, a merőlegeshez 
közeli, vagy és 120 foknál nagyobb irányszög esetén, erős szembeáramlás, és nagymélységre 
behatoló, több élőrétegben is keveredő, sokfélébb, gyorsabban fejlődő melegfúziós nőies leány 
utód keletkezik az eseményben. Az ilyen életesemény sokkal nagyobb téridő átalakulást, 
változást hoz létre, amelyben kifejlődő leányutód ráadásul csak lassan távolodik a vele a 
legnagyobb azonosságú anyjától, tehát erősebben és tovább meghatározza az evolúciós 
fejlődés másképpen folytatódását. 
A Földnek egy ismert leány utódja van, a Luna holdunk. Ezen kívül van több ismert, és 
valószínűen több nem ismert hidegfúziós, nem látványos, már a Föld, vagy a Nap külső 
határrétegben fejlődő, vagy a külső végek felé úton lévő hidegfúziós fiú utódja. A Leány 
holdak nagy téreseményben fogannak, születnek, amelyhez vagy a galaxis-év ma 250 millió éves 
ciklusa, vagy ennél nagyobb időritmus szükséges. Mivel a fiatal Föld Holdunkat eredményező 
megtermékenyülése csak akkor következhetett be, amikor a szervezet belső üregei kellő 
feszültséget keltő vegyes részecskékkel, idegen hormonokkal kellően felteltek, a vulkáni 
tevékenységben aktív pubertásos, erősebben hormonális időszak véget ért. Az időszak kb. 
4000 millió évvel ezelőtt történt, amikor a valószínűen még túl fiatal, de nemileg már kellően 
érett, sokféleséggel belül kellően feltelt nőies Gaiát, megtermékenyítette egy áthaladó termetes 
neutron. Valószínűen még a korához képest is nagyon korán teherbe esett, mert éppen-csak 
véget ért a Vulkanikus pubertáskor, az élete ötödében történhetett, emberi fejlődési léptékkel 
KB, 15 éves korában, és mire feleszmélt a túl gyors és rövid kapcsolat eredményeként 
megfogant Luna holdunk. Mint minden holdnak, Lunának is belül üreges, kellően felfújt, 
sokféleséggel ellátott, porhéjjal körülvett gázgömbként kezdődött az élete, és az első 
kéregképződés csak a lehűlést és első összehúzódást követő fejlődési időben alakult ki. Bár 
ismert adatok szerint a Hold 3- 3,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, ennek ellentmond, hogy a 
vulkanikus első hormonális keveredés kb. 3,5 milliárd éve alakította ki a kéreg akkori külső 
látképét, tehát van rá esély, hogy a benne lévő idősebb kőzetek nem eredeti, hanem szülői, 
nagyszülői örökségek, és valójában a Holdunk csak 2,5- max 3 milliárd éves. 
 
Tehát a csúsztatott életkört a tervezettnél előbb végigjáró, egy elöregedett, kellemetlen, 
kényelmetlen, elhalás közben lévő rokoni párt kihagyó, egyszerűsítő, egymással egy kis 
távollét után ismét randevúra készülő szervezet, a tervezett időnél előbb ér az évfordulóhoz, 
előbb lép át a felmenői szimmetria felületén, a napéjegyenlőség idősíkján, amely miatt 
valószínűen elvéti a neutronok közötti életrésben az időzítést. Csak feltételezett lehetőség, 
hogy az életakadály, probléma után egymás felé áramló felek, a türelmetlen várakozásban nem 
veszik észre a ritmusvesztést, és az eddig egy életsík kereszteződés miatt egy időre elvált, 
eltérően fejlett test és a lélek éppen akkor egyesül egymással, amikor egy jól időzítő Kupidó 
neutron segít összehozni őket. Ez az újra felmelegített párkapcsolat azonnal szaporodást, 
fogamzást kiváltó esete. A testben ilyenkor rendkívüli peteérés, leválás és lélekkel megtelés, 
megtermékenyülés történik. 
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Az arab számrendszer Moetrius általi értelmezése: 
 
Az egyes, a kezdő állapot, jel értelme, a két hidegfúziós ág, egy nagyobb és egy segítő, de 
összetartó genetikai ág egyesülése. Ez az élet első stációja, a megtermékenyítésre utal. 
A 2-es értelme: Az egyesülő hidegfúziós ágak egyike visszakanyarodó ág, a már nem jól 
áramló melegfúziós állapot egyesülése az egyenesen áramló hidegfúziós ággal, célhoz jutás 
segítése a múltból. A határozatlanságból kivezető áramlási irány, cél kialakulását mutatja. 
A hármas értelmezése: Két egymás mellett keringő, a felületükön összeérő, összekeveredő 
szerveződést, a 3. stációt jelképezi. 
A négyes értelme: A szent kereszt, a kereszteződés kialakulása, és a kiáramló visszacsatolás, 
az ellenőrzés, és a visszatérés ábrája. Ez az ismétlődés a periodika jelképe. Negyedik stáció. 
Az ötös értelmezése: Két egymást merőlegesen keresztező egyenes ág, még lendületes 
hidegfúziós előd és az áramlási irányára merőleges utód a telt körrel ábrázolt, részben nyitott, 
melegfúziós, anyai szent lélekből fakad. Ez az ötödik stáció, a szent hármas stabil egyensúlya 
A hatos értelmezése: A már melegfúziós állapotú szent lélekből megkezdődik a kiáramlás, az 
elmúlás, az életszakasz és a szervezettség lebomlása. Ez a nyár végét és az ősz kezdetét jelző 
állapot. 
A hetes hidegfúziós értelme: Mint az egyes, de nem egyesülő, hanem szétváló hidegfúziós 
állapot, amely már nagyobb irányszögben távolodik egymástól, miközben mind a két, kisebb 
tömegszámúra lebomló férfias ág kereszteződik, szaporodik egy másik ággal. Ez gyorsulás, 
lehűlés, az ősz vége, a tél és az új ciklus még rejtetten fejlődő kezdete. 
A 8as állapot értelme: A nyolcas, mint a hármas, csak teljesebben zárt, két együttváltozó, de 
már csak a felületen érintkező, egymástól elváló melegfúziós elnőiesedett rendszert ábrázol, 
amely az elődből kibocsátott utódra, a szaporodásra, a differenciálódásra utal. Itt a hidegfúziós 
életág már eltávozott, a rendszer erősen melegfúzióssá és azonos minőségben túlszaporodóvá, 
egymással versengővé vált. Ez már a régi állapotfejlődés, stáció vége és új stáció, új ciklus, 
életáramlás kezdete, az utód elkülönülése az évelő elődtől. 
A kilenc és a hat fordított értelme? A kilences a már a szülőtől eltávozó utód meg nem 
szakadó támogatására, az elődök, és az utódok egymás között fennmaradó kapcsolatára utal. A 
már önálló, a saját útját járó életet, még mindig támogatja a már rajta kívül lévő szülője, 
elődje, de ez arra is utalhat, hogy a már önálló utód visszaadja a hatos periódusban, stációban 
kapott  támogatást, karmikus hitelt, és most-már vagy őt támogatja a rászoruló elődjét, vagy 
egymást támogatják, tartják a kapcsolatot.  
 
A tízes stációértelmezése: A 9-es melegfúziós életállapot, stáció után ismét a nyarat és az őszt 
létrehozó életakadálynál elválók újra egyesülése, hidegfúziós lendületnövekedés, a két külön 
ág közös ágba egyesülése történik. 
 
Vegyük észre, hogy az arab számrendszer az ötös stabil szent hármas, az életnek a legjobb 
állapotra majdnem, de nem teljesen szimmetrikus. A 4-es férfiasabb állapotot a 6-os nőiesebb 
állapottal képez szimmetriát, a hármas nőiessé fejlődő stáció, pedig a hetes hidegfúziós 
állapottal. A kettes, az ötöstől hármas értékkel eltérő állapot a nyolcassal már nem képez teljes 
szimmetriát, itta a melegfúziós dominancia már láthatóan erősebb. Az egyes hidegfúziós 
egyesülő ág, a kilences már elvált, különfejlődő melegfúziós életággal képez szimmetriát, de 
az egész periódusos rendszer már nincs eredő szimmetriában, mert ehhez lokálisan, vagy a 
melegfúziós, íves, kerek számok, és arányok kerülnek túlsúlyba. A következő állapotban a 10-
esnél ismét megfelelő a keveredés, a hidegfúziós ág (az 1-es) és a melegfúziós kikerekedett 
társa (a 0) között már ismét egyensúly, alapállapot van.  
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Innen folytatódva ismét erősen hidegfúziós dominancia 11 alakul ki, és így folytatódik az élet 
felépülése kifelé már egy újabb életspirál ágon, külső rétegben, elektronpályákból képzett 
felületekkel elválasztva az izotrópabb, heterogénebb környezettől. 
 
Ha a római számrendszert vesszük tudati górcső alá, akkor hasonló, analóg értelmezési 
lehetőséget kell kapnunk, de a hidegfúziós arab számrendszerhez képest jóval eltoltabb, 
melegfúziós eredő felé módosulva, majdnem az ellenkező állapotig. A két véglet azonban a 
fordított rend miatt nagyjából megfelel az arab rendszer 1 és 10-es értelmezésének.  
 
 
A Római számrendszer, életfejlődési mennyiségi növekedés Moetrius szerinti 
értelmezése. 
A római I az alapállapot, az első stáció, a hidegfúziós áramlás, a longitudinális jel egyértelmű. 
A következő II, és a III a hidegfúziós halmozódási lehetőségeket, a nagy azonosságú tömeg 
mennyiségi és hatóképességi növekedését jelenti. Ez esetben a IV, a más egységgel párba 
kapcsolódással nemcsak azt jelképezheti, hogy nő a tömeg, hanem azt is, hogy a háromnál 
több azonos már ebben a rendezettségben sok, kettőnek össze kell állnia, egymáshoz kell 
kapcsolódnia, hogy más állapotúvá, kellően dominánssá, az életáramlást megtartóvá fejlődjön. 
Ez azt is jelképezheti, hogy a négyes stációban az élet közeledik az átlagos állapothoz, a 
tömegfelezőhöz. A IV-es állapotban a hidegfúziós élet még az átlagos életállapot elé sorolt, 
tehát az időbeli rangsorban dominánsabb. Az ilyen rendszerben még enyhe hidegfúziós eredő 
lehet. 
Az V az X állapot elsődleges kezdete, a két hidegfúziós korábbi rendezettség részben egymás 
ellen fordulása, vagy és egymáshoz kapcsolódása, fiatal korban még az utóbbi, tehát pozitív 
halmozódás, a tavasz vége a melegfúziós felvirágzás kezdete. Az V állapotban egyrészt az 
átlagos állapot még összetartó iránnyal rendelkező olyan állapotot jelenthet, amelyből a 
kellően egymással összefogó pár annyira domináns, hogy a kisebbségi többiek jelenléte akár 
nem is jelölhető. Más értelmezésben a májusra is utalhat, amely szintén az egyértelmű 
fejlődési irányt és a sikeres virágzást jelképezi. 
 

A VI –os életállapot, stáció már az átlagos legjobb állapot elmúlását jelképezi, amikor az 
elvirágzás végén a szaporodás megkezdődött, és a korábban a IV-esnél még az anya előtt lévő 
hidegfúziós előd, társ, már a dominánssá vált anya után jön, tehát mellé és után sorolt. Ez 
matriarchális domináns rendre utal. A római számrendszere is erre utal. A fiúk szeretete, az 
egyneműek engedélyezett, elfogadott kapcsolata, erősen melegfúziós piramis rendszert sejtet, amely 
hozzájárult ahhoz, hogy az ilyen rendszerben felépített hatalmi struktúra, a fénykorában kiterjedhetett a 
fél kontinensre. 
A VII állapot már ismét stabil, de nem teljesen egyértelmű, nagyobb szimmetriában van, 
amelyben két egymással szövetségre lépett előddel már két, a mennyiségben és a 
tömegszámban növekvő arányú utód él. Ez enyhe nőies többletet és már az átlagostól kifelé 
áramlást eredményez.  
A VIII stációs állapotban ismét megerősödött a hidegfúziós átszerveződők aránya a 
melegfúziós V-hez képest, amely nagyobb bizonytalanságot, szimmetriát és határozatlanságot, 
eredményezhet, de a VII-eshez képest már valószínűsíthető némi hidegfúziós fölény, 
pontosabban ebbe az irányba fejlődik a dominancia.  
A IX-es állapot a határozott melegfúziós diktatúra előtti, még kellően vegyes, de az X által 
jelölten más állapot, amelyben a VIII-as két hidegfúziós egysége, pl. utódja szövetségre lép az 
anyai szervezettel, vagy és a melegfúziós környezettel, és a korábban túl erős apai szervezetet 
elnyomva létrehozza a kezdeti, erősödő IX melegfúziós állapotot, amelyben a hidegfúziós apai 
előd egyértelmű kisebbségbe és megtűrt állapotú elnyomásba kerül. Ez egyben jelzi, hogy egy 
stációval, egytizednyi életidő egységgel az abszolút melegfúziós diktatúra, a fogamzás, vagy a 
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szülés előtt fejlődik az élet, tehát várható a melegfúziós dominancia, a túlfejlett állapot 
megerősödése, majd későbbi hanyatlása és lebomlása. 
A X-es stációt a melegfúziós dominancia egyértelművé válása, megerősödése jellemzi, amikor 
a térben eddig maradó hidegfúziós előd a kellő szimmetriát számára már nem tartalmazó 
térrészből már lebomlott, eltávozott. Ez egyértelműen diktatórikus életállapotot hoz létre, az 
élet együttműködő képességének a csődjét, a túl nagy azonos erő és hatásviszonyok 
kifejlődését. Az élet ekkor megosztódik, egymással kereszteződik, és a kereszteződésben új 
pontot, új szimmetriát, egy új kezdetet hoz létre. Az élet ezen állapottól fejlődik, ismétlődik 
egyre nagyobb tömegszámban, hol a hidegfúziós, hol a melegfúziós eredő, a tél és a nyár 
viszonyában, tavaszba, sikeresebb egyesülő, összetartóbb együttműködésbe, és lebomló őszbe, 
nagyobb ellentétbe kerülő átmeneti állapotok között bolyong. 
Miért a 10-es és nem a 12-es számrendszer fejlődött ki? 
Moetrius elmélete szerint, a12-es felmenői előddel, 2 x 6 párral, anyai felmenők és apai felmenők, 
közvetlen rokonok induló életszerveződés, az egy generációs, 1/3-ad életidő alatt valószínűen 
statisztikai eredővel 1/6 résszel csökken, azaz legalább egy felmenői pár, előd kihal, minden 
generációnál. Egy életidő alatt három pár bomlik le, a negyedik még anyagi szinten marad, 
miközben már az ötödik és a hatodik belül fejlődik. Tehát egy utód kifejlődése alatt, el kell 
múlnia két elődnek, de ez megtévesztés, mert a két előd elmúlása, lélek közösséggé 
átszerveződése valójában mindig két eltérő utódba történik, de ebből csak az egyik kerülhet 
dominanciába, fejleszthet testet, élet anyagi szintű, sűrűségű életet, a másik a testet ellenőrző, 
befolyásoló, nem látható, de mindig jelen lévő érzőbb, más részecskékkel ebben az 
állapotában könnyebben keveredő, vegyülő lélek közösségben, a testen belül is jelen lévő 
aurában fejlődik. 
 
 
 
 
Az életáramlás következménye. 
 
Az életáramlásra alkalmas, kellő felmenői, környezeti szimmetriában lévő élettérnek, 
élőrétegnek mindig legalább két jelentős szomszédja, határrétege van. A centrális és 
gyorsabban fejlődő térrészek körül egy nagyobb azonosságú belső réteg, és egy kevertebb, 
sokféleséget tartalmazó külső réteg fejlődik ki, amely más irányba, bár átjárhatóbban is 
differenciált. A három réteg egymáshoz rendszerint eltolt időrendben és eltolt eredőben 
fejlődik. A valahol kifejlődő hatások befelé és kifelé is áramolhatnak, azonban a melegfúziós 
centralizáló, központosító rendszerekben állandó újraelosztás működik. 
 
Az egymás mellett lévő eltérő eredőjű élőrétegekben rendszerint a középső réteg átlagos, 
legalább kétharmados kevert utód rétegnek tekinthető, de ez esetben ez a többségi arány 
maximum 1/3-os, megosztott fele részben belső, melegfúziós, másik fele részében külső 
hidegfúziós szélsőségesebb ellenzéket tartalmazhat. A kellően vegyes utódréteg ezen állapotig 
tud megfelelően fejlődni, egészen addig, amíg a kellően vegyes többség az %0 % alá nem 
csökken, Ha az ötven százaléknál nagyobb arányúvá válik a két szélsőség, fennáll a veszély az 
ellenzék összefogása esetén a hatalom megingására, az egyértelmű irányba fejlődő 
szervezettség határozatlanná válására. Ha nem sikeres az átlagos utódréteg domináns 
befolyása, ha nem tudja megfelelően megosztani, egymással szemben erőtlenné, 
befolyástalanná tenni a két szélsőségesebb, akár közel 30%-ig is megerősödhető ellenzéket, 
akkor hatalom és dominanciaváltásra kerül sor.   

Az átlagos, az 1-es isteni állapoton azonban minden szervezet kétszer, a melegfúziós 
időszakában felülről lebomlásban, és a hidegfúziós, alulról felépülő, sűrűsödő 

állapotában, rendszerint nem észlelve az ideális állapotát átfejlődik, átesik. 
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38. ábra 

 
Az élet normális rendje szerint, amikor a középső átlagos rétegben az átlagos egyedek 
legalább 50, vagy 60 % domináns többséggel rendelkezik, akkor a belső, ennél 
melegfúziósabb rétegben rendszerint a töltöttebb, melegfúziósabb szervezetek uralják a 
többségi, legalább kétharmados befolyást. Az átlagos utód rétegben két kisebbségi és 
szélsőségesebb, de megosztott ellenőrző réteg lehet jelen, átlagosan 15-15, max 30-30 %-ban.  
Ez a réteg ez esetben a tavasz állapotában kezd és fejlődik, miközben a tőle befelé lévő 
rétegben ,ár nyár állapot alakul ki. A melegfúziósabb eredőjű belső rétegben, ez esetben 
egészséges szervezetben legalább 50%, max 66%-os melegfúziós többség irányít, és e 
rétegben is kisebbségben van két, megosztott, e rétegben szélsőségesnek is nevezhető, 
ellenőrző réteg, átlagosan 15-15, max 30-30 %-ban.  
A külső, hidegfúziósabb rétegben viszont még a hidegfúziós dominancia fejlődhet, amelyben, 
hasonló arányban van a többség és a két kisebbség. A külső rétegben a hidegfúziósok vannak 
domináns többségben, míg megosztva jelen lehet egy melegfúziós, és egy átlagos kisebbség. A 
külső rétegben éppen tél állapot fejlődik ki akkor, amikor az átlagos rétegben m,ár tavasz, a 
belső melegfúziósabb rétegben pedig már szerveződési nyár és magasabb impulzus sűrűségű 
állapot uralkodik. Valójában ez esetben kell lennie egy még belsőbb, részben átalakuló őszi, 
lebomló rétegnek, a mely a melegfúziós állapotból alakul át az őszön át a tél állapot felé. 
Ebben az elrendezésben a három egyidőben de a fejlődésiben egymáshoz negyed ciklusra, 90 
fokra eltolt réteg megfelelően, és egyértelmű dominanciában kiszámíthatóan fejlődik a saját 
célja felé, míg a negyedik, a dédinek tekinthető legidősebb ősz réteg, a lebomlás és az energia 
adás állapotában energiát és felszabaduló, átszerveződő részecskéket biztosít a környezetének. 
Az ilyen rendszerben, ha az egyik, pl. a melegfúziós rétegben túl sok a test, a tömeg, a 
melegfúziós részecske, akkor kevés a könnyed és szabadon szárnyaló lélek, ezért a testi 
dominancia és az erő uralkodik. Ilyen réteg rendszerint a környezettől elszigeteltebben a 
diktatúra felé fejlődő, de még kellő arányokat megtartó, belső réteg. Ha azonban a belső 
rétegben a nem jó állapotok, (körülmények), az elnyomás, a túl nagy változássűrűség és a 
kiszámíthatatlanság miatt túl sok lélek részecske költözik el, akkor a megfelelő szimmetriához 
túl kevés lélekrészecske arány marad, akkor a külső rétegben, - ahová nagy eséllyel távoznak - 
nagyobb eséllyel belőlük alakul ki erős többség. Ilyenkor a gyorsabb felfogású, megértő 
képességű melegfúziósoknak unalmas, túl kiszámítható külső rétegből, (vidékről) menekülnek 
a töltöttebb (városi, centralista életritmushoz szokott) részecskék. A két réteg közötti átlagos 
átutazó térben ekkor nagyobb a részecske forgalom, nagyobb és sikeresebb a keveredés. A két 
szélső réteg szimmetria hiányában, növekvő részecske cseréjében hízik és vastagodik az 
átlagos utód réteg. Ha azonban a köztes utód réteg túltelítődik, és már túl sokan vannak, 

A befelé haladó fejlődésben lemaradó 
hidegfúziós külső réteg belső szomszédja az 
átlagos utód réteg, amelynek a belső szomszédja 
a melegfúziós, ionos réteg. A belső ionos 
rétegnek a másik szomszédja, amerre fejlődik a 
külső hidegfúziós réteg, amelynek az átlagos 
mellett a másik kapcsolata a melegfúziós belső 
réteggel van, amelyből kapja az energiát és az 
erőt, a támogatást. A centrális rész felé fejlődő 
külső réteg az átlagos rétegre hat, amely ezt 
továbbítja a legfejlettebb réteg felé. A 
legfejlettebb réteg e nyomás hatására 
továbbfejlődik, elporlad, lebomlik, és eltávozik a 
külső, elmaradottabb réteg felé. 
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nemcsak túl nagy azonosság fejlődik ki az átlagos részecskékből, hanem a vegyes 
utódrétegben is a kelleténél jobban megnő a változás sűrűség, az életverseny, a konkurencia 
harc. Ez egyrészt elrontja a helyi szimmetriát, az élet megfelelő arányait, a kiszámíthatóságot, 
másrészt a már túl nagy változás sűrűségű, gyorsan változó érdekessé váló rétegben túl sok a 
környezetből érkező, korábban áthaladó részecske akad el, ezért az áthatolóképesség csökken 
és a belső rétegek elszigetelődnek a környezettől. A kettős egyidejű hatásfejlődésben romlik az 
átlagos rétegben a kiszámíthatóság és az életminőség, nő az időegységre jutó gerjesztés, 
másrészt pedig a réteg mindenre reagálása, túlérzékennyé válása, belső réteget elszigetelése 
miatt túl kevés energia jut a belső térrészbe. Ha viszont egy megfelelően rétegeződött 
szervezett rendszerben a belső rétegben az ott élők igényéhez, szükségéhez és a 
megszokotthoz képest túl kevés energia jut, az életszínvonal gyorsan elromlik, és az ott élő, de 
energia, ellátás nélkül maradók elhagyják a jó életre alkalmatlanná vált, energiában, 
együttműködő képességben, fiatal változtatóképes részecskékben és hitben is kiürült térrészt. 
Amely rétegben éppen túl nagy a változás sűrűség, ott egyrészt sikeresebben megszűrődik a 
térrészen átáramló energia, és mivel a szokásosnál, az átlagosnál, időegységre a megszokottnál 
több impulzus alakul ki, ezért a differenciálódás, az átalakulás is sokkal gyorsabb. Az ilyen 
aktív rétegekből sokkal nagyobb áthatoló képességű, frissen keletkezett tűzről pattant, a 
rétegben (szervezetben, családban) nem nagyon megtartható részecskék keletkeznek és 
eláramlanak szét a környezetbe. Az átlagosnál kisebb, fürgébb részecskék sokkal könnyebben 
áthatolnak az élethézagokon, és egy időre elhagyják az ilyen, éppen a fiatalok kiáramlása miatt 
elöregedő élőréteget. A melegfúzióssá, és ezzel szimmetria hiányossá váló rétegekben, 
szervezetekben egyre kevesebb munkaképes fiatal kellően lendületes részecske marad, amely 
a réteg (szervezet) elöregedését, cselekvőképtelenné válását okozza. Ha túl sok okos és a 
lendületben is kellően dús lélek részecske elhagy egy élőréteget, akkor az élőrétegben ott 
maradnak a nagyobb töltéssel, saját spinnel rendelkező erős, nagy azonosságú testet építő, de 
már lendület és ötlethiányos, kiégettebb melegfúziós részecskék. Ilyenkor e melegfúzióssá 
váló elöregedő rétegekben túl sok lesz a testiség, a szenvedélyes részecske, az erő és 
szenvedély jelen marad, de az érzékenység és a lélek viszont hiányozni fog. A melegfúziós, 
elöregedő nyár rétegből a szenvedélyektől mentesebb, csak szerető és érző, érzékenyebb lélek 
részecskék eltávoznak. Ez okozza a nyár szárazságát, és később az eljövő ősz felgyorsuló 
hervadását. 
Másképpen úgy is lefordítható a differenciálódás története, hogy amely rétegben erős többség 
alakul ki, ott miután a többség elnyomta és megosztotta a rétegében lévő szélsőségnek 
tekintett kisebbséget, szinte azonnal nagyobb belső szimmetria alakul ki a dominanciát 
magához ragadó többségben, és a hatalomba került réteg is megosztódik. Az erősebb fél 
ilyenkor kiszorítja, megsemmisíti, feloszlatja, annulálja a nyertes csapatban a belső ellenzéket, 
magához ragadja a kezdeményezést, és diktatórikus dominanciát alakít ki, amellyel egymással 
szembefordítva, megosztva a környezetében fejlődőket kellően egyértelművé teszi a fejlődés 
irányát. Miután a nyertes többség a saját belső ellenzékét is sikeresen megsemmisítette, 
megosztva határozatlanná tette, a rétegben jelentősen csökken a szimmetriára fogékonyabb, 
érzékenyebb részecskék száma, sokan a többségi demokráciájában csalódottan elhagyják a 
térrészt, vagy inaktívvá válva visszavonulnak a befolyástól. Ekkor a tér tömeggel, ellenzékkel 
túlterheltsége csökken, és a már nem túl nagy egyedsűrűségű, kellően kiszámítható, 
egyértelmű cél felé fejlődő szervezetben megnyugvás, lehűlés, domináns tél, hidegfúziós 
diktatúra és ez alatt kifejlődő gazdasági fellendülés következik be. Miután e réteg a 
gazdaságában és ezért a fellendülésben, a hidegből való enyhülésében, a konszolidációban 
sikeressé válik, egyre jobbá fejlődik benne az élet, és a környezetből a már nem ellenséges 
érzelmű ingadozó részecskék elkezdenek visszaszállingózni a lendületbe jövés miatt is egyre 
alacsonyabb életnyomású, sok részecskemunkást foglalkoztatni és megfizetni képes, sikeresen 
fellendülő térrészbe. Az alacsonyabb életnyomású térrész felé megkezdődik a környezetből a 
beáramlás, az új együttműködés és sikeres tavasz állapot, eredményes időszak fejlődik ki. 
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Tehát mindig az a réteg öregedik el, amelyikben elromlik a szervezettség, a kiszámíthatóság, 
az elosztás, amelyben már túl nagy változás sűrűség, és melegfúziós állapot természetes 
fejlődési következményeként, kiszámíthatatlanság, egyre nagyobb káosz alakul ki. Ha az 
átlagos utód réteg öregszik el, akkor az elöregedésben e réteg válik melegfúziósabb belső nyár 
állapotú réteggé, és az együttélésre alkalmatlanná váló belsőbb, túl kiszámíthatatlanná váló 
réteget nagyon sok e gyors változást megérteni nem képes, nem elég sok belső, okos 
részecskével, (tudatlan tömeggel), de több érzéssel, lélekkel rendelkező részecskék elhagyják. 
A melegfúziós nyár fejlődési időszakot, állapotot túlfejlődő réteg, miután elhagyja a kellő 
lendülettel rendelkező isteni tömege, lebomlik, és a végrehajtó munkáskéz, erő nélkül maradó 
szervezetben a magára hagyott legfejlettebb részecskék megosztódva, az idegcsatornákon 
részben a felmenői szervezet neutrálisabb fejrészének a jelen tágabb környezetének az 
irányítását szervező agysejti elit állományába, másik részben a későbbi jövőt majdan irányító, 
jelenleg kisebbség, ágyéki elit neutron állományba távoznak. Bár ilyenkor is vannak a volt 
átlagos, most-már új melegfúziós réteg felé visszaáramlók, azonban ezek az újabb periódusban 
sokáig kisebbségben és elnyomásban maradnak. 
Tehát az esetben, amikor a centrális rétegek leárnyékolódnak, megváltoznak, elöregednek, 
felbomlanak, felszívódnak, minden korábbi állapotot már átélt állomány, szervezet, egyel 
belsőbb rétegbe kerülve a következő élet-negyed időszakba átfejlődik, a legbelső pedig 
megosztódva részben visszafejlődik, más részben az elit felfelé buktatódva továbbfejlődik. 
(Lásd Kovács Lászlót az Euba). Miután a volt átlagos réteg a legbelsővé és egyre melegfúziósabbá 
válik, a tőle kifelé lévő volt külső réteg ez alatt átlagos réteggé fejlődik. Ehhez közvetlen külső 
új rétegként felzárkózik részben a legbelső, volt melegfúziós rétegből kiszorult, túlfejlődött, 
életállapotot és megértést még tanuló részecske tömeg, másrészt a globalizálódott külső 
rétegekből beáramlott, új fejlődési lehetőséghez jutó hidegfúziós vírusokként észlelt, a 
környezeti nagyobb energiaszintűeknél gyorsabban szaporodó befelé fejlődők tömege. 
Amikor a rétegekben a domináns többség kisebbséggé válik, nagyobb szimmetria és 
határozatlanság, az életnek nem jó, kiszámíthatatlanabb, bizonytalan állapot alakul ki. A 
rétegek, (szervezetek) részecskéinek a cserélődése, a kölcsönhatás és a változtatóképes 
részecskék átadásával az átlagos és már túl magas szimmetriában lévő élettér egyik feleződő 
részének a megtámogatását, a fejlődő rendszer megváltozását eredményezi. Ahol eddig a 
tavasz állapotban az összetartás és az együttműködés felé fejlődtek, a melegfúziós részecskék 
és a túl sok hidegfúziós részecske beáramlásával, átlagossá fejlődésével, egyrészt túl nagy 
tömegsűrűség és túl nagy átlagos többség alakul ki. Ez az azonosság arányának a 
növekedésével megnöveli az élet versenyt, a változás sűrűségét, amely viszont rontja az élettér 
kiszámíthatóságát. Tehát a volt átlagos rétegben az állapotok megváltoznak, és a korábbi 
tavasz állapotot a befelé áramló egyre több részecske életnyomása már kifelé áramlóvá és 
ellenállóvá, egyre nagyobb impulzus sűrűségűvé fejleszti. A volt átlagos réteg a folyamatban 
nyár és melegfúziós állapotba fejlődik. 
 
A legbelső volt melegfúziós réteg túl nagy életnyomása Globalizációs folyamatot indít el, 
amely belülről felszakítja a véges összetartó képességgel addig megtartott határfelületeket, 
amelyből ki és szétáramlanak az összeolvadó volt átlagos rétegekbe a belülről, a volt 
melegfúziós rétegből visszaáramló szervezetek. A belső rétegnek a volt átlagos réteggel 
egyesülése, a közös határfelület lebomlása a korábbi élettér átadását, bővülését eredményezi. 
Amennyiben túl nagy volt a belső élőréteg nyomása, ilyenkor nemcsak a legbelső és a volt  
átlagos réteg közötti határfelületek bomlanak le, hanem az átlagos réteg külső határfelülete is 
felszakad, a globalizáció legalább még egy külső réteg összeolvadását érinti. A határfelületek 
lebomlási ideje alatt, a külső volt hidegfúziós rétegből is beáramlanak a már melegfúziósnak 
számító, most-már nagyobb térméretű globalizált belső rétegbe. A két szomszédos rétegekből 
érkező, kellően mások, de egymásra már kölcsönható képes részecskék itt már az egymásba 
vegyülnek, míg hasonló helycserés térállapot átalakulás történik a szomszédos rétegekben.  
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Amikor a kezdetben egyértelmű többségbe kerülő rétegekben a dominanciába jutók 
megfelelően fejlődnek, a többségükből az élőrétegben maradókat sikeresen megosztó, ezzel 
határozatlanná, és kihasználhatóvá tevő, a 2/3-os kezdeti többség, kb. 51%-os még éppen 
többségre esik vissza, de ha sikeresen megosztja és elszigeteli egymástól a túl nagyon eltérő 
rétegbe kerülőket ezzel még megtartható a megosztottakkal szembeni erőfölény és az 
egyértelmű akarat. Gyakorlatilag ezzel megnyílik a lehető leghosszabb azonos irányba fejlődés 
lehetősége, amely addig tart, amíg a dominanciába jutott többség el nem veszti az irányítást, és 
a mögötte összefogó kisebbségből új, őt már az akaratával, erejével legyűrő többség nem 
válik. A kiszámíthatóság, a viszonylag egyértelmű, határozott cél felé törekvő életlehetőség 
tehát a kezdeti 60-66% arányból a kb. 33 % arány alá csökkenésig, vagy és az ellenzék 
egyesüléséig, sikeressé váló többségbe kerüléséig tart. Ekkor ismét megváltozik a közakarat, a 
közcél. Ha az egymás mellett fejlődő rétegekben a részecskevándorlás, a helyezkedés 
következményeként sikeres élethelyzetbe kerülnek az adott rétegben többségbe kerülők, akkor 
elvileg mindhárom rétegben viszonylag jó, határozott cél felé fejlődő állapotok alakulhatnak 
ki. Azonban a három egyidejűleg egymás mellett élő rétegben, és azon kívül már jelentősen 
elporladt állapotban változnak a negyedik elődrétegből már lebomlott, a külső, jobb rétegek 
felé ki és szétáramló, nagyon nagy áthatolóképességű, szabadon járó –kelő, áramló felmenői 
előd-utód részecskék, akik ekkor egyrészt szabadok, másrészt ők a valódi szent lelkek, akik a 
bomlási energiájukkal lényegében működésben tartják az utódi életrendszert. 
 
Amikor mind a három egymás melletti rétegben az életáramlás helycserés népvándorlásával, a 
részecskék nemlineáris gyors cserélődésével, jó állapot, sikeres azonos irányba áramló, 
impulzushiányosabb tél, még sikeresebb összetartó irányba áramló tavasz, erőteljesen fejlődő, 
magas termőképességű nyár és nagy tömegsűrűség alakul ki, akkor a külső, rajtuk kívül 
fejlődő környezet, és a rajtuk belül fejlődő környezet részecskéi lebomló, szétáramló, 
energiaadó ősz állapotot élnek át. A három sikeres egyidejűleg élő rétegből, nemzedékből az 
egyik mindig stagnál, lehűl, impulzusban csökkenővé válik, de a tudatában kifejlődik, a másik 
fellendülőben, sikeres tavasz állapotban van. A harmadik magas impulzus sűrűségű erőteljes 
nyár állapotba fejlődik, míg a negyedik már leépülőben és átfejlődőben van. Az anyagi 
állapotú, de egymástól is eltérő irányultságú háromdimenziós, három nemzedékes életáramlási 
lehetőségeket kiegészíti egy negyedik, már idősebb elporladt, a környezetet adó, receszív 
állapotban lévő, alkalmazkodó réteg, amelyet a nagyobb lendülettel változó, fiatalabb, 
dominánsabb élőrétegek, az életáramlásuk közben lebontanak, felszabadítják, és önálló 
lehetőségre bíztatják a már kényszerű együttváltozásban szenvedő részecskéiket. 
 
 
A szent hármas valódi jelentése, a téridőben egyszerre egymás mellett együtt élő három 
generáció folytatólagosságát, és eredő időbeni szimmetriáját jelenti. 
 
Az atya, a jelen erős aktív állapotát, a fiú, az utód, a később kiteljesedő, később aktívabbá váló 
generációt jelenti, míg a szent lélek valódi jelentése, a legidősebb harmadik elődgeneráció, 
amelynek a lebomló, kibomló energiája információs hatásokkal táplálja a környezetben éppen 
inaktív állapotban megfigyelőként jelen lévő negyedik generációt. Az élet utód generációit az 
előd generációkból lebomló szent lélek táplálja, látja el információs hatásokkal, és 
változtatóképes  egymásba vetett hittel rendelkező részecskékkel! 
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Az élet energiája: 
 
Az átlagos, kellően sokféle réteget viszonylag könnyű megosztani, ezért a sokféle egyénileg 
eltérő cél felé fejlődő rétegben nem kell annyira tartani a nagy tömeg együttáramlásától. Más a 
helyzet a melegfúziós, vagy és a hidegfúziósabb rétegekben, ahol a már sokkal kisebb 
szimmetriában fejlődő ionizáltabb, de nagyobb azonosságú részecskék sokkal könnyebben 
mozgósítható azonos irányba. Pl. a melegfúziós részecskéket viszonylag könnyű mozgósítani, 
hogy a kifelé lévő átlagos, vagy a kisebbségi szegény rétegek ellen áramoljanak. Ugyanez a 
helyzet a külső, hidegfúziós, nagyobb azonosságú befelé rendezett részecskékkel. Ezeket a 
nagyobb azonosságú, elmaradott, leszakadó részecskéket is viszonylag könnyen fel lehet 
tüzelni, befelé az átlagosok, vagy és visszafelé a gazdagabbak, az őket kifosztók elleni 
támadásra. Ha azonban egyik rétegben sem alakul ki túl nagy, túl domináns többség, sem 
proletár, sem tőke diktatúra, ha az uralkodó réteg aránya nem haladja meg a 2/3-os, kellően 
egyértelmű többséget, akkor a rétegben maradó ellenzék által megfelelően felügyelt, 
ellenőrzött élet nem válik túl szélsőségessé. Amíg a kellő többségi arányt, erőszak nélkül, 
kellő megosztással legalább 45-51%-kal uralja a térrészt, bírja a többség bizalmát, 
egyetértését, addig az élettérben megfelelően ellenőrzött fejlődés folyhat. Ha azonban elveszti 
a többség támogatását, és a felszaporodó ellenzék által támogatott többség már nem abba az 
irányba akar áramlani, mint amerre a már elöregedett vezetőik szeretnék, eljön az ideje a 
paradigmaváltásnak, a gondolkodási alap és a rendszerváltásnak. 
 
Az egymás mellett fejlődő, többségi eredőt szerző rétegek (szerveződések) lényegében a 
szervezetükben átutazó, folyamatosan kisebbségben lévő, ezért megosztható, kihasználható 
rétegek differenciálásával, egymással ütköztetéséből szerzik a megmaradáshoz, a működéshez 
szükséges energiát. Ez azzal jár, hogy a kezdetben kétharmados, később is folyamatosan 51% 
felett, meghatározó fölényben maradó többség, később a hatalmat sikeresen kisebbségben is 
egy ideig megtartó a tudatban fejlett vezetőség egymással ütköztetés közben kihasználja a 
rossz kötődésekbe fektetett, de a differenciálódásban felszabadult energiát. A nem elég 
stabilan a környezetébe kapaszkodó, nem megfelelően illeszkedő részecskék hamarabb 
kibuknak e szelekcióban, és továbbáramlásra késztetődnek. A szervezetekben lévő eltérő 
kisebbség mennyisége tehát folyamatosan fogy a differenciálódásban pl. az átlagos rétegben a 
meleg és a hidegfúziós részecskék ütköztetésével, párosításával, egyre több átlagos, egymással 
nagyobb azonosságú átlagosabb részecske keletkezik. Ennek azonban az a következménye, 
hogy az életnyomás, a telítettség a két szélsőséget képező kisebbségi minőség felé csökken, 
viszont a jobban élő, e szervezettségben domináns átlagos réteg mennyisége, és ezzel a 
rétegbeli telítődése folyamatosan növekszik. A többség a mennyiségben, a létszámában 
erősödik, de a minőségében és a célba vetett hitében csökken. Ha a folyamatosan fogyó, 
energiát adó kisebbségeket nem pótolja a szervezet külső forrásból, akkor egy idő után nem 
fogja tudni eltartani az egyre növekvő mennyiségű, de egyre lustább, cselekvőképtelenebb 
többségét. Hasonló probléma fejlődik ki az életcserével, anyagcserével és hatáscserével 
szintén egyértelmű többségbe jutó szomszédos rétegekben. A meleg és a hidegfúziós, belső és 
külső rétegben hasonló jó kezdeti arány fejlődik ki. Az átlagos rétegekben az ott maradó 
szélsőségeket egymás ellen játsszák és használják ki az élet fenntartására, a célok felé 
segítésére. A melegfúziós rétegben a melegfúziós többséghez viszonyítva szintén a 
szélsőségesebbnek tekintett átlagosabbnak tekintetteket és a hidegfúziósokat ütköztetik, 
differenciálják egymással, és a külső rétegekben is a hidegfúziós eredőjű többség, a benne 
maradó, átutazó melegfúziós, és az átlagos rétegeket differenciálja, az ő energiájukat 
csoportosítja át az élet fenntartására, fejlesztésre. Ez az életszerveződési megoldás mindhárom 
rétegben viszonylagos tartós cél felé haladást és elég jólétet biztosít mindaddig, amíg van 
utánpótlás. Ha a rétegek folyamatosan pótolni tudják, és megfelelően uralt, felügyelt arányban 
tartani a rajtuk átutazó, vagy és hozzájuk átköltöző részecskéket. Ez a szervezetben élőktől a 
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jó célba és a jó életbe, a közösségük igazába vetett hit megtartását, az átutazókban pedig a 
szerencsébe és a jobb sorsba vetett hit reménykeltését igényli. Tehát a jobb élet vágya, az 
éppen nekik rosszabb állapotú életteret elhagyók állandó energia cseréjét, lényegében 
körforgását hozza létre. Azonban a reménykeltés és a valóságnál jobb hit, azaz az illúziók 
fenntartása, az átutazók kihasználása sem tarthat örökké, néha tényleges engedményeket kell 
tenni, tényleges javító intézkedésekre van szükség, ami miatt a szervezett terek és állapotok is 
folyamatosan, ha kicsit is, de állandóan változnak. Ha egy adott szervezettség, sokáig meg 
tudja tartani a kezdeti fölényt, az átutazókban a rajta át életáramlókban a megfelelő hitet és 
illúziókat tud kelteni, hogy érdemes belém fektetni az energiátokat, érdemes rajtam átutazni, 
bennem energiát és hatásokat cserélni, lényegében differenciálódni, mássá fejlődni, akkor az 
ilyen tartósan sikeres életrendszer, szervezettség sokáig fennmaradhat, közös életcélok felé 
fejlődhet. Ha azonban a három, vagy több egymás mellett lévő analóg szervezet nem 
rendelkezik elég vonzó külső és belső különbséggel, amely behozza a szervezetbe a szükséges 
differenciálandó energiát, alszervezeteket, akkor az átáramlás, a különbségképzés lehetősége 
lecsökken, ez esetben pedig a keletkező eredmény hozadéka, maradandó energia, hatásértéke 
is redukálódik. Ha ez az állapot eljut a térben ebből a differenciálódásból élők fogyasztásának 
a mennyiségéig, arányáig, akkor az újítani, jobb megoldást kitalálni nem képes szervezeten 
áthaladó energia minősége, levehető haszon mennyisége lecsökken, és az ilyen szervezet a 
benne élő, időben növekvő fogyasztású, differenciált többség eltartására elégtelenné válik. A 
kifejlődő, cserélődő, energiát adó másság, és az élettérben eltartott rétegek között, az energia 
elvonásban, az eltartó képességben van egy szigorú arány, amelyen mindig belül kell a 
szervezettségnek maradnia, különben az életáramlási folyamat kellő különbsége, a szimmetria 
körül változó folyamat harmóniája elveszhet. A folytonosságban akkor alakul ki először csak 
kicsi életrés, később ebből halmozódó egyre nagyobb szakadás, amikor az érzelemmel, 
szerelemmel, vonzalommal egymáshoz kapcsolódó részek közé, valami oda nem illő külső 
szervezet, alszervezet ékelődik, amikor egy Kupidóként ismert elég nagy másságú lendületes, 
a kinetikai lendületben fejlett neutron, vagy valami másban a környezeténél lényegesen 
fejlettebb, másabb szervezet beékelődik a korábban kellően egymáshoz kapcsolódó 
szervezetek közé. Mivel azonban mindenki csak a saját tevékenységében és környezetében 
elég fejlett, ezért a Globalizációt, a határfelületeken, az életfelületeken keletkező rések, 
szakadásokban kialakuló körforgásos életcsere lehetővé teszi a korábbi élőrétegbe, 
környezetében nem jól illeszkedő, kellően más részecskék kiszabadulását, továbbáramlását. 
Az adott rétegben másokat kihasználók továbbállásakor, a helycserés életcserekor, mindenki 
idegenebb rétegbe, eltérő körülmények közé kerül, ahol tapasztalatlannak és kihasználható 
kezdődnek számít. A lokálisan és egyidőben nem megengedett szimmetria, az időben az 
életfolyamatban mindenkinek teljesül, és nemcsak a jó és a rossz állapotok cserélődnek meg 
hosszú távon, hoznak létre az időben és a pillanatnyi lehetőségekben eltolt eredő szimmetriát. 
A statisztikai eredő a változási egységekben, az impulzus lehetőségekben is azonos 
lehetőségeket és körülményeket biztosít. Tulajdonképpen az idő a gyógyszer a lokális és 
pillanatnyi szimmetriahiányra, a türelem és a Hit, hogy a sok életciklusból kifejlődő 
életkörforgásban mindenki egyformán részesül idővel megadja a sokáig vágyott, de nem 
folyamatosan elérhető apró kicsi boldogságot. Ennyi a lehetőségünk, hogy aztán újabb vágyak, 
illúziók felé törekedve, más életállapotok átélésében is részesedhessünk.  
 
Más aspektusból azonban a helycserés életcsere, lehetőséget ad az adott rétegekben, 
szervezetekben rosszul beilleszkedő, a helyét nem találó alszervezeteknek, hogy a nem nekik 
való helyről tovább álljanak, és addig sodorja az intersztelláris szél őket, amíg sokkal 
sikeresebbé tevő, jobban beilleszkedő, stabilabban megtapadó élethelyzetet nem találnak, amíg 
a helyüket a nyugtukat meg nem találják a végtelen nagy valóságban. 
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Az élet egyik differenciálódása során, a felszaporodó, túlszaporodó átlagos életből hoz létre 
elpárolgásra képes elgázosodó, a szervezetből kiáramló, nagyobb áthatolóképességű 
hidegfúziós életanyagot, míg az átlagosabb szervezetek differenciálódásának a másik 
végterméke, az átlagnál nagyobb sűrűségben is együtt élni, együtt maradni, gyorsabban 
változni képes melegfúziósabb állapot. A melegfúziósabb rétegben hasonló analóg 
differenciálódás alakul ki, ott is bebocsátódnak az ilyen irányba továbbfejlődni vágyók, akik, 
amikor már túl sokan vannak, szintén szelekcióra és differenciálásra kerülnek. A 
melegfúziósabb réteg is kétfelé differenciál. Egyrészt a rétegben és az adott szervezetségben 
magukat hamar és kellően kiismerő, feltaláló szervezetek rövid idő múlva továbbfejlődési 
lehetőséget kapnak a még nagyobb változássűrűségben is együtt élni és életfolyamatot 
megtartani képes állapotok felé, míg az adott rétegben a helyüket nem találók, a feldolgozó 
képességükhöz képest a túl nagy változás sűrűségben megélni, eligazodni nem tudók 
hamarosan lebomlanak és visszafejlődnek, már korábban megismert átlagosabb rétegbe, és 
átlagosabb állapotba fejlődnek vissza. Az ilyen szervezetek osztályismétlésre, tudat és 
életismétlésre kényszerülnek, meg kell tanulniuk a Tao iskolájában azokat az átlépett, 
kihagyott dolgokat, stációkat, amelyek hiánya nem engedi őket a fejlettebb rétegekben 
megtapadni, helytállni. Az egymáshoz képest három együtt élő réteg, (generáció) viszonyában 
a legkülső, még hidegfúziósabb, a befelé fejlődő irányban még kezdő, de a kifelé fejlődő 
irányban már haladó rétegben hasonló differenciálás folyik. Itt is a helyi rétegben jobban 
eligazodók, a többségben, fejlettségi, helyismereti, szervezeti és kapcsolati előnyben lévők 
differenciálják a rétegükbe vissza, vagy bekerülő kisebbségeket, életpróbára bocsátják, 
amelyben az alkalmazkodó képesség, az összetartás, az együttműködő képesség, a megértő és 
információ feldolgozó képességek, valamint a megoldás gyorsasága stb. szerint megfelel, 
továbbléphet, továbbfejlődhet, vagy még tanulnia, gyakorolnia, ismételnie kell jelzőket, 
osztályzatokat kaphatja. Ez mellett természetesen a sokat fejlejtők, a nagyon visszafejlődők 
akár a külső rétegekbe is visszakerülhetnek, ha nagyon elfelejtették, hogy honnan indultak, és 
már nem észlelik, hogy hová tartanak. A túl melegfúziós állapot felé, a legjobb aránynál 
túlfejlődők, rendszerint visszairányítódnak, miként a nagyon lemaradók a másik 
szimmetriahiány felé fejlődők, a hidegfúziósabb, elégtelen impulzus sűrűségűek is gyakran 
visszavágynak a legjobb arányban keveredő, a neki a legmegfelelőbb, kellően izgalmas, 
érdekfeszítő, újdonságokkal telített, de még nagyon jól elosztó, megfelelő életáramlási 
lehetőségeket a legideálisabb életritmust biztosító rétegekbe. 
 
Lényegében az élőrétegekben, a saját szervezettségként már kellően megismert környezetben 
minden szervezet előnyben van a hozzá képest másban fejlettebb, máshol kifejlődtekkel 
szemben. Ne felejtsük, a legjobb mindenkinek otthon, de idővel érdekesebb, más környezetre, 
eltérő dolgok, hatások, lehetőségek megismerésére vágyunk Ez mindig differenciálásra ad 
lehetőséget, mert akikkel kapcsolatba kerül az élet, az a sokrészecskés szervezetekben ritkán 
éppen azonos hatás, vagy és tudás állapotban változik. A partner, a változó társ, van, amiben 
jobb, van, amiben gyengébb, és ezek a hatástulajdonságok sikeresen kiegyenlíthetik egymást. 
Amikor azonban nagyobb eredő tudásba halmozódik az élet, a közösbe bevitt tudás mellett a 
hátrányos dolgok, a tudatlanságok, a képesség hiányok is halmozódnak. 
A legfejlettebb, leggyorsabban kapcsoló, magas tudással rendelkező szervezetek sem végtelen 
tudásúak, a lehetséges tudásinformációnak csak a töredék részét ismerik, amely miatt nekik is 
szükségük van egymásra, munkamegosztásra, szakosodásra. Ez az esendőség, tökéletlenség 
adja a más rétegekben kihasználhatóság, a differenciálhatóság, a változatos sokféle élet 
lehetőségét. A nagyvárosokban kifejlődött élet minden csínját-bínját kiismerő, az adott 
körülmények között nagyon talpraesett, akár minden hájjal megkent belvárosi zsiványok, 
kezdőkké és esetlenekké válnak egy eltérő, általuk kellően nem ismert idegen környezetben. 
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Közeledünk a nagyévi ekliptikához, a felmenői rendszer idegpályájához 

Aszteroida suhant el a Földhöz nagyon közel 
2009-11-12  
Néhány nappal ezelőtt egy aszteroida (kisbolygó) vészesen közel suhant el a Földtől 
mintegy 14 ezer kilométerre, azaz alig több mint egy Földátmérőnyire. Ez megkeverte a légkört, és 
valószínűen köze van az elhaladása után a bioszférán is kialakuló jelentős felmelegedéshez. Moetrius 
megjegyzése. 
A 2009 VA nevű aszteroidát csak 15 órával azelőtt vették észre a szakemberek, hogy múlt 
pénteken, november 6-án vészesen közel suhant el a Föld mellett. A drámai eseményről csak 
november 11-én adtak tájékoztatást.  
 
Bármennyire is aggasztó, hogy egy kisbolygó ilyen közel került a Földhöz, az mégis 
megnyugtató, hogy 2009 VA átmérője csupán hét méter. Ez azt jelenti, hogy a légkörben 
szinte teljesen elégett volna, csodálatos tűzgolyót alkotva. Ehhez hasonló méretű objektumok 
évente kétszer suhannak el ilyen közelségben a Földhöz, és ötévente egyszer csapódnak be a 
Föld felszínébe. Összehasonlításképpen: a Hold mintegy 400 ezer kilométerre van a Földtől.  
Stop.hu/Daily Mail 
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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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Aspektus 30 
Többszintes igazság 

 

Könyvismertető 
 

A többszintes igazság, az Univerzumot, a közös terünket átható látszólagos rendezetlenség, a 
káosz és a visszafejlődés időnkénti felerősödése mellett is az eredőjében megtartott rendről, a 
rendezettség megtartási lehetőségéről szól.  
A mindent átható rend igazsága és fejlődési iránya, időnként, amikor egy életszervezet elér 
egy nála nagyobb, vagy és fejlettebb, más szervezetet, látszólag felborul, és a valamerre 
haladás, a fejlődés néven ismert életáramlás lineáris rendje ekkor torlódva megfordul. A 
fejlettebb szervezeteknek, fejlettebb rétegnek áramló életbuborékok addig töretlen fejlődése, 
áramlási iránya, egyre magasabb, a folyamatokat kellően nem átlátó, nem értőknek 
kaotikusnak látszó keveredésben megfordul, és az addig felépülő dolgok a lebomlás felé 
fejlődnek. A szervezetekben ilyenkor értékrend változás is kifejlődik, a korábbi célok és 
áramlási irányok átértékelődnek. A látszólagos rendetlenség környezetében azonban már 
ekkor is fejlődik az új rend, az új és a másiknál időszerűbb, aktuálisabb szervezettség. Az élet 
réteges elrendeződése mellett, nemcsak síkban eltolt, elforgatott, laporientált szervezettség 
működik, hanem a térben és az időben, a fejlettségben is egymáshoz képest eltolt, időspirálba, 
életspirálba szervezett, nagy rendet tartó kozmikus rend és rendezettség fejlődött ki. E sokak 
által nem átlátható rendben, az azonos térrészben azonos áramlási iránytól, az időben 
szervezetten együttáramló meghatározott rendezettségtől nem nagyon lehet mindaddig eltérni, 
amíg az lineáris rendben és kiszámíthatóságot biztosítva fejlődik. A rend változására, a 
nyergelj-fordulj állapot kialakulására azonban periodikusan sor kerül, és az élet célja valami 
felé törekvése ekkor megváltozik. A korábbi igazságok azonban nem vesznek el, bár 
halványulnak a fényeik, e rendszerben életszintenként, élőrétegenként más- más igazság van. 
A téridőben kifejlett életváltozásnak nagyon sok, de egymástól eltérő jó és rossz rendezettsége 
is lehet, de ezek az eltérő rendek, az eltérő igazságok sok esetben békésen megférnek egymás 
mellett, és ha mégis kozmikus vitára kerül sor, új csillagfény gyúl ki a megszülető közös 
igazságban, amit hatásszimmetriának, patthelyzetnek, kiegyezésnek, és új rendezettség, új 
igazságág, új szervezeti rend megszületésének tekinthetünk. 
A közös isteni térben hol békésen, hol haragosan fejlődő, egymással ütköző ideológiák 
harcában az ideák, az életnek ideális elképzelések, az ideológiák valósággá degradálódó 
kompromisszumában születik meg az anyagi valóság, mint a sokszintes igazság kézzel fogható 
maradványa. Az anyag, amit mi matériaként ismerünk, az eltérő igazságok üledéke, az elhalt 
igazságok maradéka, amelyen békésen áramlanak a későbbi korok egymással 
együttműködésre jutó fejlettebb, korszerűbb igazsághordozói, az élet kompromisszumra képes 
résztvevői. A rend időnként és lokálisan elveszése azonban a globális rendet nem bontja meg, 
csak élénkíti a változást már megunó életszervezetek, túl szürkévé fejlődő hétköznapjait. A 
látszólagos káosz ellenére magasabb szinten mindig rend, és a szükséges irány felé fejlődés 
alakul ki, a globális térben, az életáramlásban nagyon pontos szabálytartás, rend és 
rendezettség van. A rend alapja, hogy mindig több az egyenes és mások által ezzel kellően 
kiszámítható életáramlási irányt megtartó szervezet, mint a kiszámíthatatlanul változó, a 
szervezettséget bontó szervezet. A párba kapcsolódó szervezetek között egyenes irányban 
áramló részecskék, egy Casimir hatásként, és gravitációként ismert, a szervezeteket összetartó 
térerő különbséget hoz létre, amely statisztikai különbséggel, mindig nagyobb erővel kapcsolja 
össze az egyenes úton járó életszerveződések jóvoltából az élet alanyait, mint a közéjük 
időnként beférkőző, de a továbbfejlődést generáló elválasztó erők bomlasztása. Ha a helyi 
bomlasztás valahol lokálisan megerősödik, a tér azonnal globálisabb térerő különbségbe 
fejlődve globalizálódik, és nagyobb energiaszintű, hatóképesebb, életet védő szervezettségbe 
épül. 
 


