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A komplexitas
Bevezető:
A Komplexitás- kiút, a tíz könyvet tartalmazó Aspektus könyvsorozat záró könyve.
A sorozat az anyag és az élet szerveződéséről, az élet működéséről és e működés zavarairól,
valamint az életszerveződés közben kialakuló együttfejlődési zavarok kijavítási lehetőségéről,
az élet önjavító komplexitásáról szól.
A sorozat záró-könyve, a sok újszerű összefüggés miatt bonyolult, amelynek a megértéséhez
az anyag és térszerveződési, az életszerveződési alapismeretek kellő szélessége szükséges, de
egyúttal a már megtanult ismertek ellentmondásainak és zavarainak a tisztázási igénye is. Az
új ismeretek megtanulásához, megértéséhez általában szükséges a régi, bizonyítottan és
megértetten hibás gondolatok, magyarázatok megkérdőjelezése, elvetése, és helyettük az
alkalmasabb, a valósághoz hűbb, természethez közelibb elméleteknek és a hibákon túlmutató
logikai összefüggésrendszerek a nagyobb bizalommal fogadása. A hibás elképzelésekhez
általában mindaddig ragaszkodunk, amíg nem ismerünk meg helyette, egy hozzá
viszonyíthatóan másik, láthatóan, vagy és érezhetően jobbnak látszó viszonyítási alapot. Ha
egy személy célja rossz irányba halad, a vágyott célhoz vezető másik utat megmutató
szerveződés viszonyítási alapot, választási lehetőséget ad. Ha nemcsak egy személy, hanem
egy nagyobb közösség, egy nemzet, egy ország, vagy az emberi faj kerül a helyes cél
alternatív ismerethiánya miatt tévútra, a haladás, az új és alkalmasabb cél megmutatása a
helyes útra terelheti a szerveződés evolúcióját. Az emberiség pedig nem jó irányba halad, és
ezt már régóta tudjuk, de a jelenlegi irány haszonélvezői nem engedik letérni a változás hajóját
a többségnek már bizonyíthatóan helytelen útról. Az út azonban, amelyen haladhatunk csak
egy keskeny ösvény, a tao útja, a tudatfejlődés útja, amelyben Morffy elméletét kell
követnünk. Vissza kell bontani a régi irányt a még bizonyíthatóan jó útig, és onnan újra
elindulva a helyes irányba kell terelni az evolúció hajóit. Az eredeti tudás, az ősi információk
már ismertek, elérhetők, az új és teljesebb információkkal kiegészíthetők, és a tudás patakjából
mindenki felfrissülését lehetővé tevő információs folyam válik. Nagyon sok új részlet
illeszkedik a régi térszerveződési elméletekhez, de ezek egy része az alapjaiban rossz irányba
indult felületes ismereteken alapulnak. A materialista életszemléletű megközelítés, a látható
anyagból, a valóság töredékéből kiindulva, azt még kisebb, de még mérhető energiájú részekre
bontva próbálja a láthatatlant és a mérhetetlent feltárni. A felbontási lehetőségünk azonban a
fejlettségünkhöz kötött, ezért az általunk készített de elégtelen felbontású eszközökkel, csak a
valóság már észlelhető töredékeit tudtuk feltárni. A sok aspektusból még hiányos részletek
nem álltak össze az összefüggő ismeretrendszerré, ezért a Mindenség megismeréséhez a már
feltárt részleteket, az összefüggéseket is bemutató szerveződési vázára kell helyezni, hogy a
feltárt dolgok kapcsolódásai is megismerhetővé és megérthetővé váljanak. Az Aspektus
könyvek egy térszerveződési összefüggésrendszert, egy logikai vázat adnak a mindenség
szerkezetének az összefüggéseiről, de hiányosak és bizonyára sokszor pontatlanok a már
feltárt részletekben. A tudományos világ által megfelelő sikerrel feltárt szakszerű ismeretek
azonban pontosan beilleszthetők e természetfilozófiai vázba, amely e részletekkel
felöltöztethető, kiegészíthető és komplexé rendszerezhető. Az írónak nem célja a már feltárt és
a rendszerbe nem illő részletek bírálata, miképpen a feltáruló összefüggésrendszer még
hiányzó részleteinek a kiegészítését, pontosítását, és a logikai rendezését is azokra bízza, akik
ebben alaposabbak, sikeresebbek, akik a részletek feltárásához több türelemmel és nagyobb
szakértelemmel rendelkeznek. Mivel e könyv nemcsak a tudományos ismerettel és igénnyel
rendelkezőknek szól, ezért valószínűen elkerülhetetlen, hogy a megértéshez szükséges
alapokkal az olvasó legalább középszinten tisztában legyen, vagy e könyv előzményeit
tartalmazó könyvsorozatot, annak a tudatfejlődést követő rendjében elolvassa, megértse.
Pécs 2005-11-22
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Aspektus 10
1.2-2 változat

KOMPLEXITÁS - KIÚT
Az Aspektus könyvek együtt egy komplex természetfilozófiai elméletet alkotnak, választ
adnak a lét kérdéseire. A könyvekben található információ, az anyag és az élet keletkezéséről,
a körülöttünk kialakult bonyolultság fejlődéséről szól. A nagy terjedelmű anyag, a könyvekben
kifejtett összefüggésekről szóló információs rendszer nem szűkíthető le egy könyvbe, ezért
sok kötetesek az evangélium, az ó és az Újszövetség, a nagy vallások életrendszert támogató
könyvei. Egy szokványos terjedelmű könyvbe csak vázlatszerűen szőhető be ez az anyag. A
csak vázlatszerű leírás túl sok hézagot hagy, amely az életszerűen változó rendszer
viszonyváltozásának a megértését megnehezíti. Az élet a változás folyamata, az életbe és
együttműködésbe szerveződő ionos anyagfejlődési, és a nagy azonosságú együttműködő-képes
élet egyidejű visszafejlődési története, amelyet evolúcióként ismerünk.
A könyvek elején rövidített összefoglalóval az író megkísérli az olvasó tudatát bevezetni a
korábbi könyvekben sokkal jobban kibontott, több részletében megvilágított életrendszer
analóg fejlődésébe. A körülöttünk változó valóságban minden esemény jelen időben változik,
de e változások által a csak későbben érintettek számára ez jövő időt jelenti, míg azoknak, akik
életet e változásokkal már módosult, az események már a múltat, a történelmet jelentik.
Az élet eltérő térben egyidejűleg, de azonos térben az egymást követő események sorában, a
visszaható múlt és a korábban máshol kifejlődött jövő jelent eredményező kölcsönhatásában,
időfolyamatban is működik. Az élet e változásban néha stagnál, csak átalakul, máskor azonban
előre, vagy éppen visszafejlődik.
Akinek a rövid bevezetőkből, vagy a tudatából még hiányzó részletek miatt, az élet
kialakulásának a folyamata, az élet története nem érthető meg, annak, - mint az élet
valóságában is, - vissza kell térnie a korábban készült, általa nem kellően megértett, a korábbi
Aspektus könyvekbe rendezett információkhoz. Az életben a nem kellően megértett, nem jól
(csak egyoldalúan megtapasztalt) dolgok, - viszonyítási lehetőség hiányában – fals, nem
megérthető, félreérthető észleléseket, egyoldalú és elfogult tapasztalásokat eredményeznek.
Az élet valódi története egy olyan rotációs életrendszert mutat be, amelyben a spontán
kialakult változás, érzékelt és tudatosult, - a Mindenség közös tudata, - az Isten által
szervezett, és a statisztikai eredőjében is ellenőrzött, tudatosan irányított változássá fejlődött.
Az Isten által szervezett, de a részletekben az ördög által is befolyásolt élet olyan tanulási
lehetőséget, tanulási folyamatot enged, amelyben életfolyamatokra osztott periódusokban az
életlehetőségek összes aspektusáról ismeret és tapasztalás, alternatív viszonyítás szerezhető.
Az életérzést és élettapasztalatot gyűjtő tudat által nem értett élethelyzetek mindaddig
megismétlődnek, amíg az összefüggéseket meg nem értő - érzéssel, erővel és tudattal is
rendelkező - lélek, a számára hiányzó ismereteket, tapasztalásokat, - egyre nagyobb
felbontásban - meg nem ismeri, mint megtapasztalt tudást meg nem szerezi, és ezzel az
életfolyamat fejlődését is megértheti.

Gondolatok a szubjektív valóság bizonyítási lehetőségeiről:
Az objektív valóságról sok ismeretünk alakult ki, amelyből sok részletet bizonyítottak az
elődeink, de részletek most inognak, mint Jerikó falai. Mára már egyértelművé vált, hogy az
objektív valóság sokféle részlet egyidejűleg etérő változási eredője, mégpedig az eltérő
aspektusokból másnak látszó szubjektív valóságok nem egyforma vetületei. Minden
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megfigyelés ugyan arról a változó valóságról szól, amelyet természetként, élőrendszerként, és
változó környezetként is meghatározhatunk. Az a megfigyelési eredmény, hogy az objektíven
is változó de valójában szubjektív érzéseken alapuló változórendszerek analóg ismétlődő
térállapotokat alakítanak ki, az csak azon természeti törvényszerűségek érvényesülése, hogy a
véges alkotóból szerveződő rendszerek állapot lehetőségei is végesek. Természetesen a kevés
számú alkotókból szerveződő rendszerek lehetséges variációi sokkal kisebb halmazeltéréseket
eredményezhetnek, amely az azonosságok magasabb számú ismétlődéseiből észlelhető.
A statikus állapotokat megfigyelhetjük, az állapot azonosságával bizonyíthatjuk a
megfelelőséget, az analógiát, de ha a statikus állapotokat valamiképpen megváltoztatjuk, pl. a
hidrogénatomhoz hozzáadunk egy újabb hasonló energiaszintű egységet, életmodult, a
változás szubjektívvá válik, de a következmény eredője is megfigyelhető, a törvényszerűségek
ismeretében már kiszámítható. A tudományos faliszifikáció a mérhetőséget, a
megismételhetőséget, és a bizonyíthatóságot tartja az elfogadható teóriának, azonban a
bizonyíthatóság és ennek az elfogadása sok esetben szubjektív megítélés és tradicionális
megállapodás kérdése. A bizonyítás egyik alapfeltétele, hogy a megfigyelés és a következtetés
nem mondhat ellent a megfigyelt életszerűségnek, a megfigyelhető – most-már elismerten
szubjektív valóságnak.
A valóságot kétféleképpen lehet bizonyítani. A részletek pontos bemutatása, a statikus
állapotok feltárására, megismerésére járható út. Ha anyagnak tekintjük a környezetünkben
lévő struktúrákat, akkor a statikus, a megfigyelőnél és a megfigyelés lehetőségénél sokkal
lassabban változó, kiismerhető tulajdonságú, állapotú struktúrákat anyagnak tekinthetjük,
amelyek állapotának a megértésre kellő idő áll a rendelkezésre. Ha azonban a megismerés
érdekében a statikus állapotot időben, térben stb. felbontjuk, nagyobb rálátással szemléljük,
egyre gyorsabban módosuló állapotváltozási sorozatott kapunk, amely a statikus eszközökkel
és módszerekkel kellő mélységben és összefüggésükben nem ismerhetők meg. Ha tehát
változatlanul ragaszkodunk a környezet anyagnak tekintéséhez, téves következtetésekre jutunk
a meg nem figyelhető, fel nem bontható változási részletek összefüggéseinek a meg nem
értése miatt. Ha tudomásul vesszük, hogy a megfigyelőnél és az általa megfigyelhetőnél
gyorsabban változó anyagok egymást követő állapotváltozásai is analóg változási sorozatban
módosulnak, akkor e struktúrákat, ha analóg folyamatban változnak, akkor nálunk gyorsabban
élő, analóg szerveződéseknek kell tekinteni. Míg a külső tér felé nézve a felbontási
lehetőségünk az időben csökken, és a térre a rálátásunk növekszik, a belső terek felé nézve
ugyanez a térméretre növekszik, és időben csökken. Ha a megfigyelendő folyamatok a
megfigyelhetőhöz képest túl gyorssá válnak, a folyamat egyes részletei már nem ismerhetők
fel, de a részletekből változó struktúra változási folyamata igen. Az időben változó anyag, és
az időben analóg módon változó élet között nem húzhatók meg konkrét határok, az élet nem
különíthető el a látszólag élettelenül, az analóg folyamatban, más ritmusban változó élőtől. Bár
a térben és időben változó struktúrákban vannak termelők és termékek, nemcsak a termelők,
hanem a termékek is változnak, a megalkotásukkor újak, fiatalok és dinamikusak, de egy idő
után ezek is megöregednek, elromlanak, és a további működésre egyre alkalmatlanabbá
válnak. Ha a megfigyelőhöz és az időben történő felbontási lehetőségéhez viszonyítva
lassabban változó struktúrákat figyeljük, erre alkalmassá válnak a hagyományos, anyagi
rendszerek megfigyelésére már bevált eszközeink, Newton megfigyelései, szabályai és
axiómái. A megfigyelőnél és a megfigyelhetőnél időben gyorsabban változó struktúráknál nem
az egyes változások egymás utáni eseményeit figyeljük meg, hanem a változási folyamat, az
állapotváltozások eredőjét. Ez az eredő azonban nagyon sokszor nem a kiszámítható, nem a
látható és megjósolható állapotok felé fejlődik, hanem olyan a megfigyelő felbontási
lehetőségénél gyorsabban változó, átbillenő események is befolyásolják, amelyet a nem
látható, nem mérhető részletek miatt nem tudunk kiszámítani.
Az időben a megfigyelőknél gyorsabban változó dinamikus folyamatok a részleteikben nem
ismerhetők meg az anyagnak tekintett struktúrák vizsgálata (szemlélete) alapján, nem
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ismerhetők meg a megszokott úton és vizsgálati módszerekkel. Mire kellő pontossággal
megismernénk az egyes részleteket, addigra más részletek és ezzel az arányok és az
összefüggések is megváltoznak. A folyamatban változó analóg rendszerek dinamikus
változását a működésük változásából, az összefüggő rendszer, a tér-kép, a térszerkezeti váz, a
struktúra állapotváltozásainak az összefüggéseiből ismerhetők ki. Ugyanazt a módszert kell
alkalmazni, mint a távoli objektumok esetén. Kellően el kell távolodni a megfigyelt
rendszertől, csökkenteni kell a felbontást, és növelni kell a rálátást. Ha a részletek gyors
változását már nem tudjuk megfigyelni, meg kell figyelni, hogy a kis változások eredője
miképpen változik. Ha kellő rálátásunk alakul ki, a folyamatban változó szerveződések,
rendszerek eredőinek a változása megfigyelhetővé és megérthetővé válik.
Ha folyamatot szemlélünk, és az analóg rendszerek egymás utáni részleteit meg akarjuk
ismerni, a folyamatok eredőjére hatással lévő nagyobb energiaszintű változások tendenciájára,
eredőjére kell figyelni, hogy a környezetben analóg, de eltérő ritmussal változó folyamathoz
képest milyen irányba változik. A kisebb és a nagyobb energiaszintű élőrendszerek analóg, de
eltérő ritmusú életszerveződésben változnak, amelyek kisebb részleteit a végtelenség felé
haladó felbontási igény miatt nem ismerhetjük meg, de megismerhető az analóg
összefüggésrendszer változási folyamatának azon törvényszerűségei, amellyel kapcsolódnak
egymáshoz. Az egész élőrendszert helyesen élő természetnek, vagy életszerű folyamatban
változó Mindenségnek nevezhetjük, amelynek kisebb és nagyobb méretű, gyorsan és látszólag
lassan változó szerveződéseit egészen kicsi részecskerendszerek építik fel a saját klímatizált
életterükként.
Gondolatok a tudás halmozásáról:
A tanulási folyamat olyan, mint egy korszerűtlen építmény bővítése. Az új információk
halmozása, nagyobb tudás csak akkor építhető sikeresen a meglévő információs alapokhoz, ha
az azok stabilak, erősek és kellően fogadóképesek az új bővítmény befogadásához. A tudás
építménye is akkor bővíthető tovább, ha az elavult régi építményről letisztítjuk a meglazult, a
továbbépítésre alkalmatlanná vált instabil teóriákat, a már tarthatatlan információs téglákat,
és a hiányos ismereteket kiegészítve, felfrissítve új, fogadó kész, stabil alapot hozunk létre. Ha
az alapok frissek, kellően elevenek és az újabb információk ráépítésére készen állnak, a
bővítmények sikeresebben kapcsolódnak az új információkkal egy stabilabb rendszerré.
Kezdjük az alapok, a meglévő ismeretek frissítését egy kis ismétléssel, a korábban már leírt,
megismert, de nem biztos, hogy kellően megértett tapasztalások felidézésével.

Az anyag kezdeti és lehetséges állapotai:
Kezdjük azzal, amit a valóságban a tudat által sohasem ismerhetünk meg, amelyről nincs
viszonyítási alapunk, amelyet a tudományos anyagokból, szingullaritásként ismerünk. Ez a
valami a kezdet, a terünk s időnk, a létezési lehetőséget adó múltunk kezdete:
A lét kezdete viszonyítás hiányában nem ismerhető meg, de analóg folyamatokból
következtethetünk a kezdetre, amely egy korábbi állapot túlfejlődésének a következménye.
Olyan lehetőség nincs a mindenségben, hogy a semmiből legyen valami, de olyan van, hogy a
valami átalakul egy másféle valamivé. Ahhoz, hogy a megismert és differenciált bonyolultság
kialakuljon, olyan térnek kellett lennie, amelyben az anyag még differenciálatlan, nagy
azonosságú állapotban volt. A már differenciálódott és a homogén tér látszólag semmit nem
tartalmazott, de valójában a nagyon nagy azonosságokkal kitöltött tér átlagos, analóg
szerveződésekkel lehetett telített. Az ilyen tér, amely nagyon nagy azonosságú részecskéket
tartalmaz, valószínűen folyadék állapotban és átlagos sűrűségben van.
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A mássággal nem rendelkező térszereplők észlelési lehetősége csak a mennyiségi állapot
megkülönböztetésére terjedhetett ki. A végtelen mennyiségű azonosság hiánya azonban nem
észlelhető, a könnyen pótolható, helyettesíthető dolog elértéktelenedik.
A van nincs állapot, a különbség lehetőségétől függ. Ha nincs különbség, nincs mihez
viszonyítani, és az azonosság tengeréből nem emelkedik ki semmi. Az azonosság azonban
sohasem volt teljes, csak elnyomott és nem érvényesülő, csak kicsi energiaszinten vegetáló.
Valamikor és valahol, meghatározhatatlan és csak az örökkévalósággal mérhető idővel ezelőtt
valahol valami megváltozott, valami különbség megerősödött, és a különbség megjelenésével,
megerősödésével nagyobb differenciálódás kezdődött. Az addig a térben egyenletesen
eloszlott részecskékkel kitöltött tér átlagos -folyadék állapotú - sűrűsége megbomlott. A
változás differenciálódást eredményezett, és az átlagos sűrűségű térrészek egy része nagyobb,
míg más része az átlagnál kisebb sűrűségűvé vált. A kisebb részecskesűrűségűvé, és ezzel
kisebb változássűrűségűvé vált térrészek az átlagos sűrűségű térrészekhez viszonyítva
lehűltek, és elszigetelték egymástól a nagyobb részecskesűrűségük miatt az időben gyorsabban
változó tereket, az időben gyorsabban változó kezdeti életszerveződéseket. Ezzel kialakult az
egymástól a térben és életritmus változásban is elkülönült analóg anyagrendszer, élőrendszer,
amelyek között azonban sokkal kisebb méretű, és energiaszintű részecskék időben eltérően
változó tömege tölti ki és köti össze egy közös élőrendszerbe kapcsolt teret.
A korábbi statikus tér lassan dinamikus térré módosult, amelyben az együttérzés helyett az
együttváltozás lett a meghatározó. A tér előbb rezegni, majd hullámzani kezdett, amelyből a
változás viharai hatalmas térhullámokat gerjesztettek, létrehozva a változás érdekében mindent
elviselő élőrendszert. A változás különbségeket és a különbségeket kiegyenlítő áramlásokat
hozott létre, amelyek azonos irányúakká és eltérő irányúakká váltak.
Az áramlásokban a teret most-már eltérő sűrűségben kitöltő részecskék különböző csoportjai
néha együtt, azonos irányban áramoltak, néha más analóg csoportokkal szembesültek,
torlódtak és differenciálódtak egymáson. Míg a hosszú ideig azonos irányban azonos cél felé
szálló neutrális, (nem forgó), és az azonos irányban haladó, de egymáshoz képest ellentétes
irányban forgó (már töltött) részecskék között az áramlás miatti nyomáscsökkenés
egybeépülési eredőt, a differenciált különbség miatt gravitációs vonzalmat és megismerési,
viszonyítási lehetőséget váltott ki, addig az ellenkező irányban velük szemben áramlók, és
azonos irányban töltöttek között az ellentét, a taszítás erősödött fel. A viszonyítási alapok, a
felém jön és velem van, az azonossági érzés, a többszörös tapasztalatban megerősödés az
azonossági tudat kifejlődését eredményezte. Kialakult az én és a mi, ebből a Te és a Ti, és
megkülönböztethetővé vált egymástól a jó és a rossz érzés, és ezek rendszeres
megismétlődéséből a jó és a rossz tudatosuló megismerése, a megértett megtapasztalása.
Az analóg energiaszintű részecskékből a kisebb sűrűségű térben egymástól is elkülönült,
nagyobb változássűrűségű térrészek részecskéinek és részecske mezőinek az érzésvilága
időben kiteljesedett, és kialakult az életérzés. A nagyobb energiaszintű szervezések analóg
folyamatában az elkülönülés megértésével (félreértésével) az egyediséget eredményező
élettudat kialakulását az én-tudat kialakulása követte, a tér korai szereplői megértették a lenni,
vagy nem lenni kérdéseit.
A nagyobb részecske sűrűségű térrészek változása azonban a kisebb és az átlagos
sűrűségűekéhez viszonyítva meggyorsult, és az időegységre jutóan magasabb változássűrűség
nagyobb impulzus sűrűséget, egymást egyre gyorsabban követő eseményfolyamatokat is
eredményezett. Az ilyen terekben kialakuló változás sűrűség nemcsak gyorsabb fejlődési
lehetőséggel járt, hanem azt eredményezte, hogy a részecskék egymáshoz viszonyítható
élethelyzeteinek a lehetséges és ésszerű variációi, az élet egyedibb lehetőségeinek a
kombinációi hamarabb kimerültek. Azokban az életterekben, amelyekben az egyediség
kimerült, egyre több azonosság keletkezett, és a környezettől elkülönült térrészek a
környezetben és más analóg mezőkben közben kifejlődő egyediségektől védtelenné váltak.
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Hogy megértsük az egyediség előnyének és hiányának a problémáját, vissza kell lapoznunk az
életcsíra kialakulásához Az élet históriájába, vagy e könyv későbbi fúziós részéhez ugranunk.
Az a fő gond az életszerű körfolyamatokkal, hogy valójában ezeknek nincs eleje és nincs vége, csak
különböző életszakaszokra van bontva, de bármelyik ciklust megismerve az eltérő energiaszinten lezajló
folyamatok analóg rendben változnak. A folyamatok megfelelősége, csak a szemlélés, a megfigyelés
felbontásának, és a tudati azonosság kérdése .

A különbség kialakulása, és az anyag halmazállapotainak a lehetőségei:
Tételezzük fel, hogy a sokféle differenciálódás folyamatában a tér a nagy azonosságú és a
nagyon differenciált térállapotok között változik, és amíg az egyik irány felé fejlődik, a másik
tulajdonságában visszafejlődik. Ha eléri az egyediség, a túl nagy különbség vagy a túl nagy
azonosság határát, a folyamat változási iránya, tendenciája megfordul, és azontúl egymáshoz
viszonyítva fordított, reciprok irányba változik.
Fogadjuk el, hogy a térben lévő anyag és az élet egyik állapota a sok kicsi részecskéből
szerveződő nagy azonosság, amely ha eléri a legnagyobb azonosságát a benne lévő, belső
ellentmondás miatt a másság felé kezd el fejlődni, és az azonosság állapota visszafejlődik.
A különbségek növekedési és csökkenési lehetőségei:
A nagy azonosságú részecskéket tartalmazó térben túl kicsi a különbség, a hajtóerő, a
dinamika, de nagy az azonosság és az együttérzés, míg a nagyon differenciált térben túl sok a
dinamika, de kevés az együttműködés. Ha túl nagy azonosságú részecskék töltenek ki egy
térrészt, azt homoktengernek, még kisebb részecskék esetén elfolyó portengernek, még kisebb
egységnyi részecskék esetén folyadék állapotúnak ismerjük. Ha a térben lévő élet lévő
folyadék halmazállapotba, azonos sűrűségű részecskékbe szerveződik, ennek a sűrűségét
kiegyenlített átlagos alapállapotnak tekinthetjük. Ha megfelelő és egyenletes a változás, ha
egyenletes az élet és az energia rotációja, az élet térbeli eloszlása, ez átlagos állapotot
eredményez, amelykor a környezeti változást a tér életre kelt szereplői együtt viselik, és az
életzavarokat azonnal és jelen időben, késlekedés nélkül képesek feldolgozni, elhárítani. Az
ilyen tér átlagos sűrűsége a bioszférán alapállapotnak, 1-nek tekinthető. Ha nő a változás
sűrűsége, amelyet a tér szereplői már nem tudnak feldolgozni, és a környezetben van elég tér
kitágulni, akkor a tér részecske szereplői eltávolodnak egymástól és kisebb sűrűségben töltik
ki a rendelkezésre álló nagyobb teret. A tér ilyenkor gáz halmazállapotúvá fejlődik, azaz
csökken az egységnyi térméretre jutó részecskék sűrűsége, az egységnyi térfogatra jutó tömeg
száma. Ha a víz állapotot tekintjük az egyik lehetséges folyadék állapotnak, azaz kis
energiaszintű, de nagy azonosságú részecskékkel egyenletesen kitöltött térállapotnak, akkor a
hozzá képest levegő ritkaságúra, oxigén-nitrogén keverék gáz halmazállapotúra bomló tér,
részecskékkel 500-szor ritkábban kitöltött. Természetes, hogy az ilyen térben kevesebb a
hasonló sűrűségű, analóg szerveződés és ezzel kevesebb a közöttük keletkező impulzus. Ha
egy liter vízben 1 milliárd azonos méretű analóg részecske található, akkor 1 liter levegő
gázban csak ennek az ötszázad része, azaz kettőszázezer. Ugyanez igaz a molekulákba,
atomokba, és elektronokba szerveződő részecskéknél is, ha tehát a teret egyenletesen kitöltve
(és nem differenciálódva) helyezkednek el, ötszázszor nagyobb élettér jut egy részecskére.
Világos, hogy ez esetben sokkal könnyebben áramlik, kevesebb vétlen impulzust szenved és
ezért az ilyen térrész – ha nem növekszik az időegységre jutó változás, - a nagyobb sűrűségű
térrészhez viszonyítva lehűl és összehúzódik. Az ilyen térrész, szerveződés, csak az esetben
tudja fenntartani a korábbi térméretét, a térállapotát, ha fokozza a benne lévő részecskék
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időegységre jutó változását, és ezzel a tér impulzus sűrűségét fenntartva annak a hőmérsékletét
nem engedi lehűlni. Az ilyen térnek állandó változásra, magas és folyamatos impulzus
sűrűségre van szüksége, a folyamatos változással kell ellensúlyoznia a tömegbeli
hiányosságát. Ha az átlagos sűrűségű, nagy azonosságú részecskéket tartalmazó folyadék
közegállapot egyensúlya megbomlik, és gáz halmazállapotúvá válik, vagy sokkal nagyobb
élettérre van szüksége, ezért kitágul, és részecsketömegben sokkal ritkábbá válik, vagy
magasabb impulzus sűrűségűvé válva nagyobb életnyomás alakul ki.
Ha egy ilyen, a víz folyadéknál 500-szor ritkább részecskeközegű mező egy analóg
részecskesűrűségű mezővel ütközik, torlódik, a két mező ellenkező irányban áramló részecskéi
könnyen elhaladhatnak egymás mellett, kevés nem szándékos impulzus alakul ki. Ha egy
térrész ilyen gáz állapotsűrűségben van részecskékkel kitöltve, sokkal könnyebb az
életáramlás, kevesebb az impulzus, akadálytalanabb áramlás alakulhat ki.
1. ábra: Az azonos sűrűségű és téreloszlású részecskemezők ütközése, vegyülése:
Ha két teljesen egyforma
részecske eloszlású mező
ütközik egymással, a nagy
azonosságú szerveződésben
csak azok a részecskék
maradhatnak változatlan
állapotban, amelyeknek vagy
nincs velük szemben áramló,
nagy azonosságú
antirészecskéje, vagy
fejlettebbek, gyorsabban
reagálnak, és ki tudnak térni
a nagyobb tömegű és ez
miatt nagyobb tehetetlenségű
ellenlábasa elől.

Ugyanígy fonódik össze a szív az alma, a
bolygók és még végtelen sok
életszerveződés

Ha nem egyforma a térbeli eloszlás, és az egyik mező részecskesűrűsége nagyobb, vagy képes
apróbb részecskékre bomlani és a térben jobban eloszlani, akkor az ütközés, (impulzus) alatti
rekombinációban azon mezők részecskéi kevesebb kárt szenvednek, amelyek, többen vannak,
vagy fejlettebbek, és ki tudnak térni az ellentábor részecskéi elől. Ennek a mezőnek a
hatóképessége jobban megmarad, amely miatt hamarabb regenerálódhat, rendezve a sorait
dominánssá válhat, és az egybe keveredett, nagyobb részecskesűrűségű és nagyobb
tömegszámú új mezőben meghatározhatja a téráramlás, az életáramlás szabályait. Az
impulzust követő rekombinációs folyamat az alábbi eredménnyel végződhet. A többségbe
kerülő és dominanciát szerző részecskemező meghatározóvá válik az új, nagyobb
energiaszintű szerveződésben. Az új rendszerben receszív állapotba kerülő szerveződések,
pártok felbomlanak, kisebb energiaszintre kerülve, egyedi részecskékre bomolva
szétszóródnak a környezetben.
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A beépülő részecskékkel nagyobb energiaszintre kerülő új szerveződésben normalizálódnak az
állapotok, konszolidáció alakul ki, és az erőviszonyok rendeződnek. Az egyediségük miatt
hasznos, nélkülözhetetlen részecskék megőrizhetik a pozíciójukat, vagy fontosabb beosztást
kapnak, az élet a káoszmegszűnése után rendeződik.
Ha kevés a környezeti és a belső impulzus, az ilyen térrész feszültsége és az élet nyomása
csökken, a szerveződés lehűl, összehúzódik, és gerjesztés (életverseny) hiányában – ha nagyon
kicsi a tömege - a majdnem változatlanság mennyei állapotába hibernálódik. Minél kisebb
részecskesűrűségű egy gáz halmazállapotú tér, annál kevesebb benne az impulzus sűrűség, az
ilyen alulgerjesztett térrészbe (határrétegbe) életrétegbe kerülő részecskebuborék annál
nyugodtabb és kiszámíthatóbb, összehúzódottabb állapotba kerülhet. Az ilyen szerveződés,
hibernálódik, lehűl, és ha nagy azonosságú részecskékből szerveződött amorf állapotú, akkor
rideggé és törékennyé válik. Ha az ilyen részecskék az alacsony változású környezeti
térrészekbe kerülve egymással ütköznek, apróbb részecskeporrá zúzódnak, és e lehűlt rideggé
váló por analóg ütközésekben még kisebb részecskékre bomlik. A hideg és alulgerjesztett
térben lévő anyag tehát egyre kisebb egységekre bomlik, és miközben porlódik, lehűl, és már
általunk nem mérhető tömegű, kölcsönhatású, kinetikai energiájú részecskékre bomlik. A
csillagok közötti térrész tehát a kis energiaszintű áramló, de rideg részecskéknek veszélyes,
állandó bomlási lehetőséget rejtő hely. A gáz állapot azonban lehetővé teheti a rugalmasságot,
a tér részecske ritkasága pedig a szabadabb áramlást. Miközben a hideg térben impulzusokat
szenved, átadja a térrésznek a lendületenergia állapotát, amely hőenergiává alakulva fenntartja
az időben gyorsabban változó mezők körül a térrész gáz halmazállapotát, ezzel a mezőkön
kívüli határrétegek rugalmasságát.
A nagyobb tömegsűrűségre jutó szerveződésekbe bekerült idegen genetikájú másabb
részecskék még sokáig gerjesztik a mezőt az eltérésükkel, amíg az új mezőbe egyesült
részecskék az utódaikban végérvényesen össze nem keverednek. Az alkalmazkodási folyamat
sok belső atrocitással jár, és amíg ki nem alakul az új áramlási rend, sok belső impulzus
történik. A térben összehúzódó mezőkben azonban ismét növekszik a részecskesűrűség, és
ezzel ismét fel, felerősödik a belső feszültség, ezért még sokszor felcsapnak a belső
feszültségek hullámai, amely periodikus kitágulással és összehúzódással jár. A későbbiekben
erre a mindenséget működtető, nagyon fontos pulzációra még visszatérünk, amely bővebb
kifejtésre kerül. A pulzáló mezőkben később kifejlődő fiatalabb részecskemezőket ez a
pulzáció készteti periodikus a szülővel analóg pulzációra, később eltérő ritmusú életváltozásra.
Ha a keveredés teljessé válik, és ismét nagy azonosságú homogén állapot alakul ki, a mező
megnyugszik, és a változása csökken. A nagy azonosságú részecskék jobban összeférnek,
sikeresebben együttműködnek egymással, de ha a belső változás a szelekció és a
differenciálódás irányába, a nagyobb egyediség felé halad, az előnyökért folyó életverseny
felerősödik, a feszültség és a bonyolultság felé hajtó erő növekszik.
A hideg térben történő impulzusokban felőrlődő anyagnak azonban két lehetősége van az
energiaszintjének, az átlagos sűrűségének a megőrzésére. Az egyik a sokáig azonos,
(rendezett) irányba szálló részecskék laza hidegfúziós lehetősége, amely olyan térrészekben
lehetséges, amelyekben a keresztező és ellenkező irányban áramló részecskék nem zavarják
meg a kapcsolatok kialakulását, a neutrális szerveződésbe épülést. Ez többnyire csak azokban
az örvényes mezők védett, ki vagy beáramlási pólustölcsérének a belsejében lehetséges,
amelyben a trombitatölcsérszerűen kitárulkozó életvirágban keringő töltöttebb részecskék
megakadályozzák az örvényes mező pólusaiban kialakuló füzérpályákon áramló neutrális
részecskék felbontását, és az idő előtti töltötté tevését, az összeépülés üteménél nagyobb
bomlást. A kellő rugalmasságú mezők közötti fúziós lehetőség, a nagyobb tömegsűrűségbe
épülés, folyamatos anyagcsere kialakulása mellett regenerálhatja, tartósíthatja és egy állapoti
eredő körül stabilizálhatja a szerveződések állapotát, lelassíthatja az elkerülhetetlen elmúlást.
A folyamatos és kiegyenlített periodikus változás, a részecskecsere ellenére is viszonylag
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állandósult állapotokat hozhat létre. Ha ilyen nagyobb részecskesűrűségű, nem teljesen rideg
szerveződések keresztezik az egymás útját, a térben és időben egybeeső, ellentétes irányú
ütközetekből impulzusok, és nagyobb energia (részecske) sűrűségű mezők alakulhatnak ki. Az
ilyen ütközetekben a kis mezők határfelületein, hidegebb és ridegebb állapotban keringő,
ütköző, kisebb energiaszintű részecskék bomlanak, porlódnak, de eközben meleget és nyomást
termelnek, amely sokszor megakadályozza a mezők belsejében lévő nagyobb részecsketömeg
közvetlen egymással ütközését. Az ilyen helyzetekben a külső határfelületek részecskéi
rugalmas védőhálót alkotva fékezik az ütközések lendületét, csökkentik, hővé és feszültséggé
alakítják át a mozgási energiát.
Ha az időben gyorsabban változó mezők közelében lévő gáz közegállapotú határrétegekben,
nem teljesen lehűlt, a rugalmasságát részben megőrző részecskékből álló szerveződések
áramlanak, keringenek, a szerveződések külső részén, a kis energiaszintű részecskék állandó
bombázása miatt gáz és por állapotú aurarétegek fejlődnek ki. A nagyobb egységről
lemorzsolódó, kibocsátott fiatal részecskék energiát veszthetnek az egységüket érő
találatoktól, amely események fáradalmait a kis mezők védettebb belsejében visszatérve
kipihenhetik. A térben áramló részecskerendszerekben, azokon kívülre is kiérő auramező,
külső kis energiaszintű keringési rendszer jön létre, amely a belül termelődő hőt és
feszültséget elvezeti, a környezetben elfogott információkat pedig befelé szállítja.
Ha az impulzusban egymással ütköző részecske szerveződések a sűrűségükhöz viszonyítva túl
nagy kinetikai energiával érkeznek, amely nagyobb, mint a mezők körüli aura fékezési
lehetősége, melegimpulzus és lokális differenciálódás jön létre. Az impulzus során a külső
ridegebb részecskék szétforgácsolódnak, porlódnak, de a részecskemezők közepén lévő,
sokkal magasabb sűrűségük miatt nagyobb impulzus sűrűségre kényszerülő, és ezzel sűrű gáz
állapotú részecskék mezője azonban egymásba hatol, fuzionál, és összekeveredve a korábbinál
nagyobb sűrűségbe épül. A melegfúzió, (termofúzió) az anyag és élőmezők átlagos
sűrűségének a másik megtartási, növelési lehetősége, az állandó bomlás és részecskecsere
közben az anyag és élet reprodukciós megtartási lehetősége. Az életként ismert ellenhatás, az
impulzusokban is megtartható tömegnövekedési lehetőséget, a differenciálódást használta fel
arra, hogy az entrópia rendezetlenség növelő hatását, az élet megtartására ellensúlyozza. Ha a
tömegük növelésére, a fúzióra képes rugalmas szerveződések egymással analóg módon
ütköznek, egyesülnek, a külső határfelületeken keringő, elöregedett, elhalt, szétporladt,
lendülethiányos részecskék (és egymás) rovására növelhetik a tömegüket. Az életrendszer
egyik ága a melegfúziós tömegnövekedést használja fel arra, hogy rendszeresen
regenerálódjon, és egyre nagyobb sűrűségű tömegbe épüljön, hogy ezzel elérhető nagyobb
változássűrűséggel a környezetben fejlődő analóg szerveződések korszerűsödésével lépést
tartson. A bonyolultság felé haladó részecskemezők egyre nagyobb részecsketömegű
együttműködő mezőkbe szerveződnek, amely a kisebb változássűrűségű, élőrétegekhez
viszonyítva gyorsabban fejlődő evolúciós fejlődési lehetőséget, anyag, élet és tudatfejlődési
lehetőséget eredményezett. A mezők belső rétegeiben egyre nagyobb változássűrűségű, a
külsőbb rétegekhez viszonyítva egyre gyorsabban fejlődő élőrétegek alakulnak ki, amelyben a
beljebb élők, a külső élőrétegekben élőkhöz viszonyítva gyorsabban fejlődnek, a külső
életterekben kialakuló analóg, periodikus események e rétegekben előbb alakulnak ki. Ez
egyben azt is eredményezi, hogy az életciklusokban gyorsabban fejlődő élőrétegek,
szerveződések sokkal gyorsabban égetik az életük gyertyáját, rövidebb ideig élnek és előbb
halnak el. A belső rétegekben kialakuló életritmust a változássűrűség vezérli, ezért a nagyobb
változássűrűségű élőrétegekben hamarabb felbomlik az életet megtartó együttműködés, de az
életciklusokba kapcsolódó szervezettség felborulása után – ha a külső életterük védelme
megmarad – az ilyen szerveződések hamarabb regenerálódnak, rugalmasabbak és könnyebben
újrarendezik a soraikat. Ha a külső aurák a környezeti térből beáradó részecsketömegek (más
fejlettebb mezőkből kiáramló invázió) miatt lebomlanak, csökken a fejlett mezők védelme,
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növekszik változás sűrűsége. Van egy feszültség határ, amelynél nagyobb változásra, az
egymás mellett élőkhöz viszonyítva nagyobb feszültségre az élet nem kényszeríthető, amelyet
az élet már nem visel el. Ha a differenciálódásban eléri azt a határt, amikor a tűrőképessége, a
cérna elszakad, ilykor túldifferenciálódva polarizálódik, és ellentmondásba kerülve fellázad,
rendszerváltozást, forradalmat és rekombinációt kényszerít ki, és ha kell, az életét adva
lebomlik. Ha az ilyen nagyon magas részecske sűrűségű szerveződés elhal, felbomlik, vagy a
nagyon gyors részecskeforradalomban felrobban, a már nagyobb fejlettségre jutott
részecskéinek egy része szanaszét szóródhat, kevés gerjesztést kapva lehűlhetnek, szilárd
halmazállapotú, a gáz és a folyadék állapotnál sokkal nagyobb sűrűségű mezőkbe
hibernálódhat, de egy része mindig megmarad, tanul az eseményekből, és még nagyobb
sűrűségre és fejlettségre kerülhet.
A harmadik halmazállapot lehetősége, az átlagos folyadék állapotnál sokkal nagyobb
részecskesűrűségű, szilárdnak látszó állapot kialakulása. A vízhez viszonyítva azonos
hőmérsékleten (feszültségen) szilárd anyagok sűrűsége általában sokkal magasabb, 1-30szoros értéket is elérhet. Ha ilyen nagyon nagy sűrűségű, de belül még mindig rugalmasabb
részecskéket tartalmazó, vagy a nagy energiaszintű impulzusok során ilyen állapotba kerülő
mezők melegfúziós ütközetbe kerülnek, egyre nagyobb részecskesűrűség és ezzel egyre
nagyobb változásűrűség alakulhat ki bennük. A tartósan magas részecskesűrűséghez azonban
egy határon belül alkalmazkodni képes az élet, megszokja, és egymást követő életciklusokban
képessé válik a leggyorsabb ritmusban változó életet is megszokni, elviselni, ilyen
körülmények között élni, továbbfejlődni. A magasabb energia és részecskesűrűségben változó
élet egy negyedik típusú halmazállapotba szerveződik, amelyet energiasűrűbb folyadékszerű
plazmaként ismerünk.

Az érzés, a tudat és az erő közös élőrendszerbe épülése:
A lét három meghatározó princípiumának a kialakulása:
A már nagyobb tömegű és ez miatt is nagyon nagy tehetetlenségű mezők elvesztik a
rugalmasságukat, elöregednek, és egy idő után már nem tudják kikerülni a szervezetük
felbomlását eredményező, az életet megszűntető impulzust, a kaszást. A már kialakult
nagyobb sűrűségű mezők, ha elöregednek, és találatokat kapnak, lebomolhatnak, egészen apró,
általunk nem mérhető, nem látható, nem érzékelhető kölcsönhatású, egészen kicsi
energiaszintű és nagy azonosságú fiatal részecskékre porlódhatnak, amelyek előröl kezdhetik a
tömegbe épülést és az evolúciós fejlődést. Az ilyen részecskék tömege a nulla és az egy közé
eső tartományba kerül, és a kisebb tömeg miatt csökken a tehetetlenség, könnyebben gyorsul,
és mivel nagyon nagy azonosságú részecskékből szerveződik, hamarabb vált halmazállapotot
de hamarabb regenerálódik. Az ilyen részecskékből kialakuló szerveződések úgy viselkednek,
mint a halraj, együtt éreznek, együtt mozognak, ha kell szétrebbennek, hogy a veszély
elmúltával újra közös érdekeltségű tömegbe szerveződjenek.
Az emberek által a tudat alattiban látott és érzékelt ufók többsége ebbe a kvantumméretű tartományba
esik. A nagy azonosságú részecskék átszerveződni képes csoportjait észlelték az ilyen energiaszintű
hatásokra fogékony saját részecskéik. Nem véletlen, hogy ilyenkor a megfigyelőknél kiesik az idő. Az
észlelés alatt a szerveződési ritmus sokkal gyorsabb frekvencián zajlik, és az információ csak a
szokatlansága, a szenzációja miatt kerül feladásra a tudatba. Az ilyen észlelések többnyire a tudat alattiban
összegződnek, és az anyagi energiaszintig nem jut el a feladás, mert a nagyobb energiaszintű követítő
részecskék nem hiszik el azt, amit személyesen nem éltek át.
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Az anyag megismert állapotainak a kialakulása, már fejlettebb állapotokból lebomlással és
alulról felfelé haladó fejlődéssel jöhet létre. Az állapotfejlődés tendenciája, az idő és
eseményfejlődés iránya azonban nagyon fontos statisztikai rendet tart fenn, a fiataltól az
öregedés fejlődés rendjét, az idő rendjét. Míg az idő rendjével ellentétes irányú fejlődés
általában rövid és mulandó, a természetes irány statisztikai többségben maradó.
Gondoljuk át, hogy mi a sorsa a nagyon kicsi energiaszintre visszabomlott, törölt tudatú
szerveződési maradványoknak, az anyag és az élet építő köveinek, az életmoduloknak. Az élet
és az anyagmezők az Isten malmaiban, a természet gyors változású mezőiben őrlődnek, és az
élet és evolúció rendje szerint nemcsak fel és összeépülnek, hanem az elöregedés után
elhalnak, lebomlanak, szó szerint elporladnak. A bonyolult másság lebomlása után nagy
azonosságú részecskeszerveződések maradnak vissza, amelyek (azonban kicsire őrlődve sem
teljesen egyformák, csak felbontás kérdése, hogy észleljük a különbséget) analóg, de már
lendülettel, dinamikával és bonyolult tudattal nem rendelkező neutrális részecskékké válnak.
Az ilyen szerveződések azonban nem halnak el, csak lebomlanak, de érzésszintű információs
egységekben fogyasztott anyagcseréjük és a már megszerzett élettapasztalásuk, tudásuk
jelentős része megmarad. A részecskék azonban nagyon kicsi tömegre, és nagyon kicsi
méretre bomlanak, és a csillagközi térbe szorulnak ki a nagyobb energiaszintű, nagyobb
fejlettségű szerveződéseknek az általuk el nem viselhető magasabb változássűrűsége miatt. A
magas változássűrűségű mezőktől távoli élőrétegekben azonban izotróp hatásegyenlőség,
Isteni demokrácia van, amelyben e részecskék a fejlődjek vagy együttműködjek
határozatlanság állapotában rezegnek. E részecskék együtt valószínűen alapállapotban
folyadékmezőt, tengert alkotnak, de az is lehet, hogy a rezgéssel keltett hővel éteri közegbe
szerveződtek, amely nagyon érzékeny a változásra, az igazságtalanságra, és azonnal elhal,
elpárolog, ha igazságtalanság, bántalmazás éri. E részecskék olyan kis méretűek, hogy az
általunk ismert anyag hézagain akadálytalanul átáramolhatnak, és így az Isten nagy
azonosságú, de egyedenként kicsi energiaszintű részecskéi benne vannak minden
szerveződésben, a nagyobb energiaszintű mezők szerveződési hézagaiban, a mikrokozmoszok
belsejében is teljesen kitöltik a rendelkezésre álló teret. A nagyobb változássűrűséget azonban
nem jól viselők, azonnal elpárolognak, és anyagcsereként kidiffundálnak az élőmezőkből, a
számukra még elviselhető változássűrűségű élettérbe, a csillagok közötti összefüggő Isteni
határrétegekig menekülnek. Lásd szemléltetésül a . ábrát.
A csillagközti térben egy érzésvilág működik, amely kiszorult az időben gyorsabban változó
terekből, de ez az érzésvilág, a nagy változássűrűségű élőrétegekben és határfelületeken
fordított folyamatban fogantatik, mint az anyagi élet felé haladó ág. Míg a nagyobb
energiaszint és a bonyolultság felé haladó életág az impulzusokban az egyediség és a nagyobb
energiaszint előnyét szerzi meg ismerttapasztalásául, addig ugyanezen impulzusokban bomló
részecskék az azonosság és az együttműködés előnyeit ismerik meg, azonos eseményben
fordított irányba fejlődnek. Az életet építő-bontó impulzusokban differenciálódó nagyobb
energiaszintre kerülők tehát a fúzióban a tömegbe épülés, és az egyediség és az élet gyorsulása
felé haladó evolúció előnyeiről szereznek materialista tapasztalatot, de a már elöregedett,
korszerűtlenné vált, nem jól együttműködő szerveződésekben a számukra a már kényszerű, a
túl gyors változást követni már nem tudók, a rossz kapcsolatokból felszabaduló, kisebb
energiaszintre kerülők ezt az eseményt, a halálukat megváltásként élik át. Az élet lassulása, a
nagyobb azonosság, a kisebb energiaszint és a nagyobb együttműködés, több szeretet felé
fejlődő bomló szerveződések tehát elkülönülnek a térben és a lassuló életritmusban az
ellenkező irányba fejlődő, és más élettapasztalatot szerzőktől, és az Isteni mezőbe távoznak,
alacsonyabb energiaszinten, információn élve az örökkévalóság irányába haladnak. E
részecskék tapasztalatot szereznek az isteni mezőről, a mindenséget igen kicsi energiaszintű
hatásokkal, de belülről állandóan fejlesztő, javító természeti erőről, és megerősödve a hitükben
hívőkké és angyalokká válnak. Az angyalok az időben gyorsabban változó mezőkben,
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rétegekben és az impulzusokban elhaló, felbomló, kicsi energiaszintre kerülő, az angyali
élettérbe kiszorított, menekült információs energiaszintű részecskéktől állandó információt
kapnak a mindenség eseményeiről, a jó és a rossz változásokról, és a nagyobb energiaszintű
szerveződéseket belülről, kis energiaszintű hatásokkal érzéseket keltve késztetik a
sikeresebben együttműködő életminőség felé.
A két egymással inverzben működő, fejlődő életrendszer között állandó anyagcsere történik.
Az angyali életet megunt, abban csalódott, több változásra vágyó, az anyagi életet
elmesélőktől vágyakkal és illúziókkal feltelő lázadó angyalok a nagyobb változássűrűségű
anyagi élet felé, míg a nagyobb változássűrűségű életet már el nem viselő elhalók, felbomlók
az angyali élet felé fejlődnek. Mindkét táborban élők folyamatosan információt kapnak az
eltérő irányba fejlődő életből, és ezek befolyása alatt a két egymáshoz képest inverzben
fejlődő élőrendszer között. teológiai és életszemléleti eltérés, ideológiai alakult ki. A lázadó és
az Isteni mezőt elhagyó angyalok tehát folyton cserélődnek a rossz életet már feladó felbomló,
az anyagi élet hátrányait is megismerő, az ördögebb életből az Istenhez visszatérő, megtért
angyalokkal és eközben érzéseket keltő, módosító kis energiaszintű információkat, hatásokat
közvetítenek az impulzusokban eltérő irányba fejlődő életrendszerek között.

Az érzés, mint jel és információ:
Az érzést a változásból fakadó kis energiaszintű kölcsönható hatás, az egységnyi jel érzékelése
kelti, amelynek csak négy lehetősége van. Vagy van jel, vagy nincs. Ha nincs változás, nincs
különbség, nincs jel sem. Ha van változás, ez jeleket, kis energiaszintű részecskéket szór szét a
környezetbe, amelyek viszonylag egyformák, (angyalok), de a kölcsönhatott helyen a hatást
átvevő életszereplő állapotától is függő eltérő jelentésűek lehetnek. A hatás által keltett érzés
azonban csak a már kialakult állapoton javító, segítő, jó érzést, vagy azon rontó, rossz érzést
eredményezhet. A kis energiaszintű, viszonylag egyenlő eredőhatású jeleinek a váltakozó
hullámzása, egymást lerontó hatása bizonytalanságot és határozatlanságot, és ezzel
elmozdulási, reagálási, alkalmazkodási és cselekvő képtelenséget eredményez. A csillagközi
térben észlelhető feketetest sugárzást, valójában az e térrészbe kiszoruló, elöregedett,
felbomlott részecske energia határozatlan rezgése kelti.
Az érzést keltő kis energiaszintű részecske kölcsönhatása tehát a jelet vevő, a nagyobb
energiaszintű kölcsönhatást elviselő részecskének, a jeltől nem, de az állapotára okozott
változástól, az állapotváltozásától is függő érzésváltozást eredményez. Ha ez a jel, és az általa
átadott hatás az ő áramlási irányát, rendezettségi eredőjét, az életesélyét és az életminőségét
javítja, ez benne jó érzéseket kelthet, növelheti a megmaradási esélyét is, de ha ellenkező
hatást vált ki, rontja az életesélyt, és életzavart eredményez. A jelek lehetnek egészen kicsi
energiaszintű, elporlódott részecskék által okozott kölcsönhatások, amelyeket az analóg
térszerkezetű részecskék éreznek, és lehetnek nagyobb energiaszintűek, erősebb hatásúak,
amelyek a hasonló részecskeszerkezetű, analóg energiaszintű szerveződésekre hatnak.
Tehát nem a jel a döntő az érzések keltésében, hanem annak a befogadóra hatott
következménye. Ezért szubjektív az érzés, ugyanazon változásokat eltérően, a saját észlelése
szerint értelmező. Mi akkor a valóság? Ha az egyedeknél ilyen szubjektívek a környezetben
keletkezett változások hatásai, mi határozza meg, hogy egy változás jó, vagy rossz e? Amely
változás a részecskék egy részének jó, az ugyanakkor a más részüknek rossz is lehet. Az
egyedek közössége ugyanabból az eseményekből, - attól függően, hogy az segíti vagy rontja
az életesélyét - eltérő érzéseket észlel, de ha ezek eredőjét a többség jóként érzékeli, a
közösség, (együttműködésbe szerveződött valamilyen energiaszintű, valamilyen érzés és
tudtaszintű szerveződési egység) változási eredője a korábbi állapothoz képest a jó felé
mozdul el. A szerveződés statisztikai eredője természetesen a rossz és a jó felé elmozduló
állapotváltozások értékeredőjéből fejlődik jó vagy rossz közösségi érzésé, a rendszeres
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megismétlődése esetén a tudatban is megerősödő tapasztalássá. Ha a rosszabb állapotba jutó
részecskéket a jó felé elmozduló részecskék a többletükből kielégítik, a közösség eredője a jó
irányába fejlődik, és demokratikusnak maradva nem differenciálódik túl gyorsan. Az ilyen
részecskemező valódi demokráciában él és együtt fejlődik. Ha azonban a hatásokban előnyt
szerző, gazdagodó részecskék nem osztják meg, nem kárpótolják a kárt szenvedetteket, a mező
erősebben differenciálódik, és egy része magasabb energiaszintre kerül, míg más csoportjuk a
lehetőségeikben visszafejődik.
Az Istent elhagyó részecskék anyagi élet felé elindulását rendszerint egy az addig neutrális
angyalt töltötté tevő, bűnbe ejtő ördögi részecsketalálat indítja el, amelytől nemcsak
töltöttebbé és szerelmessé, hanem fogamzottá és terhessé válik, azaz bűnbe esik, és ezzel
forgásra és áramlásra, lendületre és spinre tesz szert. A töltötté váló és az érzéseket, a
szerelmet megismerő angyal ettől kezdve kitaszíttatik a mennyországból, és az anyagi
valósághoz, az egyediséghez és a tudatfejlődéshez vezető útra, a Tao útjára lép.
Az érzéseket megismerő, majd a tudatban is tapasztalást szerző részecske szerveződések egy
evolúciós fejlődés során, megismerték, majd megtanulták a számukra jó és rossz dolgok
hatásainak, ismétlődéseinek a törvényszerűségeit, és tudatosan keresni kezdték a jó érzéseket
és a jó hatásokat. Kialakult a jó keresése, és a rosszérzés elkerülésének a vágya, és a
bizonytalan élethelyzetekben az ingadozás, majd ezek nagyobb energiaszintű rendszereiben a
részecsketömeg vágyának a statisztikai eredője irányába elmozdulás. Ez demokratikus
szerveződéseket eredményezett, amely azonban a többség érzéseinek a változását követte, és
ha e változás, az érzés mást kívánt, a szerveződés váltott és más irányba áramlott, koncentrálta
érzéseit, tudását és a lendületben érvényesülő eredőjét is.
Az érzés, a jó és a rossz érzésből, a jó és a rossz irányú változás megtapasztalásából fejlődött
ki, amely között a bizonytalanság érzése, a félelem, ennek az elmúlása az öröm érzésének a
megismeréséhez vezetett. A változatlanság, nem élet, de nem szükségszerűen érzések nélküli
állapot, a lassú változás ez nem zárja ki a lassabban változó rendszerek információ cseréből
fakadó érzési és tudatossági lehetőségét.
A tudás, a megtapasztalt érzések rendszeres ismétlődéséből, az azonosság és a különbségek
megértéséből fejlődött ki. A másság megjelenésével kifejlődött a viszonyítás lehetőség is, az
előző állapothoz, a környezethez és kialakult az előző érzéshez viszonyítható érzésváltozás.
Az érzést keltő részecskék világa, a nagy azonosságú események rendszeresen és analóg
módon megismétlődő hatásai, következményei egy idő után tudatosan is megértett, a jót a
rossztól elkülöníteni, megkülönböztetni képes tudatos rendszerekké fejlődött.
Az érzés, a kis energiaszintű változási folyamatok tendenciáit felismerő, alacsony
energiaszintű változási tendenciákat megértő részecskék kis energiaszintű egyedi jelzéseiből
erősödik egy nagyobb energiaszintű közösségi érzéssé, amely a közösség életváltozásában
várhatóan megerősödő környezeti folyamatokra utal. Ha egy együttműködési rendszerbe
szerveződött kis energiaszintű részecskék többsége ugyanazt érzi, ez az érzés megerősödik,
amely egyre gyakoribb, időben halmozódó, hatásában erősödő jelzést ad fel a nagyobb
energiaszintű szerveződési központok vezetői felé. Ha a feladott érzés a szerveződésben
együttműködő részecskék többségének rossz irányú változás megerősödését, azaz életzavar
kialakulását jelzi, az érzés kiterjedési körétől és erősségétől is függő beavatkozás, életet védő
ellenhatás kezdődhet a rossz tendencia megváltoztatására. Ilyenkor a dolgot megértő tudat,- az
életzavar kiterjedésének a függvényében, - a jelzett érzékelt, érzett veszély elhárítása
érdekében a zavar elhárításához szükséges mennyiségű energiaszintű részecskét mozgósít, a
rossz folyamat megállítása, csökkentése érdekében.
Ha az érzést, a már hasonló érzéseket, megismert, és ezzel tapasztalást szerzett részecskék
vezetősége már ismeri, benne tudatosulhat, hogy a jelzett egyéni és közösségi érzés, milyen
irányba módosíthatja a szerveződés, mint élőrendszer változási eredőjét és körülményeit,
információt kaphat a beavatkozás igényéről, mértékéről.
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Ha az érzés új érzés, és a tudat még nem ismeri, nem tudja semmihez sem viszonyítani, akkor
határozatlanság lesz úrrá a szerveződésben és a teendők, a reakciók tekintetében is
bizonytalanság, határozatlanság alakul ki, amely csökkenti a veszély, esetleg az osztódást
eredményező életzavar elkerülésének a lehetőségét.
A kisebb energiaszintű rendszerek együttműködő egységei egyre nagyobb energiaszintű, egyre
nagyobb részecsketömegű szerveződésekké épültek, amely sokszintű, részben összefüggő,
egymásban működő életrendszert hozott létre.
A kisebb energiaszintű életterében az egyediség felé fejlődő, egyre több részecskét
együttműködő rendszerbe szervező szimbiota társulások alakultak ki, amelyek attól kezdve
együtt utaztak, együtt fejlődtek, megismerték egymást, új érzések, szerelmek szövődtek, egyre
nagyobb, többszintű kapcsolatrendszerek alakultak ki. A sikeres és rugalmas társulások
hasonlóan fejlett rugalmas társulatokkal impulzusokba differenciálódtak, az egyediség és az
egyre nagyobb bonyolultság felé tovább fejlődtek. Az időben és térben táguló, egyre nagyobb
szerveződések belsejében keletkező differenciáló impulzusokban új, fiatal és rugalmasabb,
sikeresebben együttműködő, analóg utód szerveződések fogamzottak, születtek, fejlődtek ki.
Kialakult az élet az életben, az összetett, egymásban fejlődő sokszintű életrendszer és az
evolúciós fejlődési folyamat. A többszintű életrendszerben az egymásban lévő életterekben a
kisebb, belsőbb és nagyobb energiasűrűségű, fiatal életbuborékok mindig a szomszédos analóg
életbuborékokhoz, és a náluk időben előbb keletkezett, tőlük kijjebb lévő öregebbhez, vagy a
bennük keletkezett, fejlődő fiatalabb utódokhoz tudták viszonyítani magukat és az állapotukat.
A fiatalabb generációk egyre nagyobb frekvenciával változtak az öregebbekhez képest, de az
egykorúak viszonylag egyformán és analóg folyamatokban fejlődtek. Az eltérő frekvencián
élő szerveződések között az információcsere megnehezült, és sok más ellentét is gyengítette a
többgenerációs kapcsolatokat. Míg az életbe befelé szálló részecskék egyre több változásra és
folyamatosan új élményekre vágytak, addig az életből már kifelé távozók több nyugalomra, és
nagyobb stabilitásra, kevesebb változásra. A generációs ellentét elsősorban abból a
különbségből fakad, hogy a később születettek, már abba ritmusba születtek, amelybe a
szüleik már belefáradtak, de az újabb és fiatal generációk ennél gyorsabban változó
események feldolgozására is képessé váltak. A háromgenerációs életszerveződés azonban még
a tűrhető határon belül viszonylag jól képes együtt élni, egymáshoz és az eltérő ritmushoz
folyamatosan alkalmazkodni.
Az életrendszer e lehetősége bevált, sikeresen fenntartható, fejleszthető életrendszert
eredményezett. Míg a fiatalok (neutronok) adták a lendületet, az érzéseiket és a vidámságot, a
középkorúak adták a tömeget, a kapcsolódást és az erőt, az idősek a megfontolást, a tudást és
az élettapasztalatot, a jó és a rossz megkülönböztetésének a képességét. Az élet alapja e három
princípium megfelelően megtartott aránya. Ha a rendszerek túl fiatalok, könnyen túl hevessé
és impulzívvá válhatnak, míg ha elöregednek, elvész az erő, az együttműködő képesség,
csökken az érzésvilág és az érzelmi kapcsolóerő, neutralitás és közömbösség alakul ki.
A legkisebb energiaszintű, időben gyorsabban fejlődő egységek a közös élőrendszerbe adták
az együttműködéshez az érzéseik, a tudásukat és az energiájukat, és a tulajdonságaikból eredő
képességeiket, lelküket, amelynek a halmozódásából egyre nagyobb energiaszintű, közös
érzésekkel, lélekkel, egyedi és eredő közös tudattal rendelkező szerveződések alakultak ki.
Azok az életterek, szerveződések, családok, társadalmak, élőrétegek, vállalkozások, atomok,
bolygók, amelyek meg tudták tartani a megfelelő életarányokat, amelyek meg tudtás tartani a
sikeres együttműködést, az együttfejlődést, kiegyensúlyozottabbá, hatékonyabbá,
szimmetrikusabbá és sikeresebbé váltak. Ezt az állapotot, amely a sikeres együttfejlődéshez
szükséges, úgy ismerjük, hogy nagyobb a rendszer biodiverzítása, egészségesebb a
szerveződési lélek.
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A lélek a tudat és az erő egysége:
Az egyre nagyobb energiaszintű, buborékszerű szerveződések hézagai között, a sokkal kisebb
tömegű, térméretű, és sokkal kisebb tehetetlenségű részecskék szabadon áramolhatnak,
élőrendszert az élőrendszerben hozhatnak létre.
A három princípium egymáshoz való viszonya egy közös eredőt hoz létre, amelyben az időben
változó, többszintű részecskefelhőben e hármasból öntudatot nyerő együttműködő egységek,
ének alakulnak ki.
Az együttműködő, együtt érző részecskékkel kitöltött tér áramlási rendszere, belső feszültsége,
kitöltöttségi eredője meghatározta a belső változási folyamat eseménysűrűségét, de a
környezet kitöltöttsége és eseménysűrűsége az áramló rendszerekben ezt állandóan
módosította, megváltoztatta a külső körülményeket és ezzel az idő és eseményfolyamatban
módosuló életváltozás feltételeit is. A külső és a belső változás tehát sohasem szigetelhető el
egymástól, az egymást kölcsönösen generálva együttfejlődik. Ha ez az együttfejlődés azonos
irányban és a különbség csökkenése felé fejlődik, csökken a feszültség az ének, az egyedek, és
az őket elfogadó környezet között, és valójában a környezet eseményeit megértő, azt elviselő,
ahhoz alkalmazkodó szerveződések szinte eggyé válnak, csökken a különbség, ez egyediség.
Az élet a környezetváltozást kivédeni képes, kellő ellenhatást produkáló bonyolult és összetett
mechanizmus, amely a kellő különbség és ezzel a már megszerzett egyediség megtartása
érdekében mindig az ellenkező folyamat felé változik. Ha a környezet nyomása és kiterjedése
nő, az ehhez képest az időkéséssel elmaradó, túl nagy különbségre kerülő különvált egyed
visszahat és felzárkózik, ellenáll a környezet változásának.
Kis erőhatások és a nagy erőhatások különbsége csak annyi, hogy mennyi részecske, azaz
mekkora tömeg vesz részt a folyamatokban. Ha nagyon nagy a tömeg, akkor ennek nagy a
tehetetlensége, a létszámtól is függően egyre nehezebb a nagy tömeget szerveződési
egyensúlyban tartva együttélés kényszerébe, hasznosságára megtanítani. A nagy tömegnek
nemcsak az áramlási tehetetlensége nagy, hanem az érzési és a tudati tehetetlensége is
hatalmas, és ez sokszor a végzetébe, meggondolatlan káros eseményekbe sodorja.
Az olyan nagy részecsketömeg együttváltozása, mint amely a csillagokban van, csak nehezen
szervezhető meg, csak nehezen tartható időben és térben is rendezett folyamatban. Az ilyen
nagy tömeg rendezett együttműködése csak lassan alakul ki, hosszú tudatfejlődés után,
egymástól elszigetelt életterekben és egymást követő, és az élet minden aspektusát megismerő,
eltérő tapasztalatszerzést eredményező életek hosszú láncolatában.

Az elfogyasztott táplálék sora:
A már tudattal is rendelkező többszintű szerveződések elhalálozáskor történő lebomlása nem
következik be teljesen, csak a szerveződést elfogyasztó mezők gyorsító és felbontó
képességével arányos mértékben. Az emberhez hasonló gerinces lények emésztése után még
molekula, fehérje és sokféle baktérium található a megemésztetlenül kibocsátott de a
fogyasztó bontásra szakosodott baktériumainál fejlettebb szerveződéseket tartalmazó
végtermékben. A természet nem véletlenül tiltja a fogyasztóval túl nagy azonosságú táplálék
fogyasztását, ez felgyorsítja a fejlődést, sőt veszélyes lehet a fogyasztóra is, mert egyes fel
nem bontott fejlettebb szerveződések a fogyasztó baktériumainak a bontásába kezdhetnek. A
mezőkbe kerülő táplálék a mezők fejlettségétől függő felbontásra kerül, de csak az a tápanyag,
anyagba és életekbe rögzített információ vonódik ki, melyre a fogyasztónak szüksége van a
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saját egyensúlyához. A fejlettebb táplálék komponensek túlélik az elfogyasztást, és sokszor
energiában gazdagodva, fejlődve és új tapasztalatokat szerezve kerülnek ki a tápcsatornából.
Gondoljuk tovább, hogy mi lesz az elfogyasztott táplálékban lévő kevésbé fejlett
alszerveződések sorsa.
Ha a táplálékban lévő, addig együttműködő, együttváltozó részecskék bekerülnek a nagyobb
változássűrűséget is feldolgozni képes szerveződések magas változássűrűségű gyomrába,
amelyben a kevésbé fejlettek egy idő után nem tudják feldolgozni az eseményeket, tartós
időzavarba kerülnek, és mint szerveződések felbomlanak. A kevésbé fejlettek addig
bontódnak, amíg a bennük rögződött információ kölcsönhatásképes a fogyasztó
szerveződésben élő tápláléklánccal. Ha magas a fogyasztó biodiverzitása, és teljes a benne élő
fraktálrendszer, akkor a táplálék magas szinten hasznosul, és majdnem minden kisebb
fejlettségű táplálék komponens lebontódik, amelyet azután a kisebb energiaszintű
alszerveződések tovább bontanak, és nagyon magas szinten hasznosítanak. A túl nagy
azonosságú részecskékkel azonban a szervezet hamar feltelik, és ez után egy ideig nem igényli
és nem hasznosítja a hasonló analóg összetételű táplálék komponenseket. Mivel sok
táplálékban nagyon sok olyan azonos komponens is található, amelyekre a fogyasztói
szervezetnek nincs szüksége, ezek többnyire felbontatlanul kiürülnek a szerveződésből. Az
ilyen táplálék csak átfut a szervezeten, miközben nem hal el, nem bomlik le, hanem
tapasztalatot szerez, és megismeri az élet e veszélyes aspektusát, a tudatában fejlődik. Tehát az
elfogyasztott táplálékban mindig vannak olyan alkotók, életelemek, amelyek nem bomlanak le
teljesen, és a bennük összegződött információ sokszor magas szinten megmarad. A felbontott
táplálékelemek sem bomlanak le egészen a quintesszenciáig, az éterig, hanem széndioxid,
kénes gáz, metán stb. szintig visszabomlanak, de ha az elfogyasztó kis energiaszintű életlánca,
a biodiverzitása hiányos, a bőrön át diffundálódás helyett kipufogott bélgázként távoznak. A
kisebb energiaszintre és kisebb tömegre lebomló szerveződések azonban csak mint nagyobb
együttműködési egység szűnnek meg, a kisebb tömegre és kisebb tehetetlenségre lebomló utód
részecskéik szintén élve maradnak, de a szervezet szétbomlásával a különváltak
egyediségében rögzült információi is eltávoznak, a szerveződési maradványok információ és
képesség hiányossá válnak, csak a megmaradt utódokban rögzült alapinformációk maradnak
meg. Ha életszerű példával kell szemléltetni a bomlás következményét, akkor olyan hajótörést
szenvedő, vagy a sivatagban eltévedő csoportot kell elképzelni, amelyekben a legkevésbé
alkalmazkodó-képes, már elfáradt öregek és hitetlenek hamar feladják, és csak a túlélésben
jobban hívők és a sokkal nagyobb virulenciával rendelkező, még alkalmazkodó képesebb
fiatalok maradnak életben. Ha a csoportok tapasztalt öregjei elhalnak, a csoport csak azokkal
az információkkal, tudással rendelkezhet, amelyet a túlélők már ismertek, amely alapokat a
fiatalok már megtanultak. A szerveződés összes tudása és ezzel a közösség életszimmetriája az
elhalók elvesző kizárólagos, egyedi tulajdonságaival, képességeivel és tudásával csökken a
közösség tudása és képessége, de amíg legalább egy egyed, (vagy a továbbörökítést lehetővé
tevő páros) életben marad, addig az alapszintű, és az ösztönös beidegzett tudás is megmarad.
A fogyasztók által elfogyasztott kisebb energiaszintű szerveződések fejlettebb és
alkalmazkodó képesebb részecskéi is túlélhetik a veszélyes kalandot, és az új életciklusban
újra elszaporodó utódaik a túlélők által átadott ösztönös alapvető tudással mindig
rendelkeznek. Ha a szerveződés kiegészül, és újra nagyobb tömegbe szerveződik, a hiányzó
tudás a beépülő analóg részecskék tudásával ismét kibővül.
Az új szerveződésekbe épülő genetikai anyag mindig rendelkezik egy eredendő általános
tudással, de ez a tudás az örökítő anyagba kerülő, még párnélküli nemi hormonok, és
génanyagokba épült, megőrződött, továbbadott tudástól függ. Ha a fogamzáskor az utódba
keveredő, reakcióképes két genetikai anyag eléri a kritikus tömeget, és szaporodásnak indul,
az általuk az utódba kerülő információ kiegészül a beépülő angyalok igen nem választ adó, a
döntéseket segítő információjával. Ha a genetikai anyag biodiverzitása alacsony, kevés benne
a fraktálszintek száma, az örökölt információ mennyisége, a szerveződés egyedi lehetőségei
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sokkal hamarabb kimerülnek, és előbb kezdődik az azonosság ismétlődése és a belső káosz
növekedése. A virágos fák és a szalamandrák, a kétéltűek örökítő anyagai sokkal magasabb
haploid aránnyal rendelkeznek, mint az ember örökítő anyaga, ezért sokkal nagyobb a túlélési
esélyük, a környezetváltozáshoz az alkalmazkodó képességük. Lásd az Idő rendje 23. ábráját
amelyet Az élet alapjaiból vettünk át. A táblázatból az a következtetés is levonható, hogy az
örökítő anyag mennyisége, azaz a szélsőséges környezetváltozásokban szükséges túlélő
képesség, a fejlettségtől és a tápláléktól is függ. Az élet rendjét és az Isten törvényeit megtartó,
a csak elöregedett, sokkal kevésbé fejlett szerveződéseket fogyasztó élőlények magasabb
biodiverzitással, nagyobb alkalmazkodó és túlélő képességgel rendelkeznek.
Az élet és a természet rendjét megtartó, egészséges életpiramisban, a tápláléklánccal együtt
fejlődő szerveződésekben sokkal telítettebb a kis energiaszintű életlánc, sokkal több a kezdeti
információ, nagyobb az alkalmazkodó és túlélési képesség. A szerveződések szerveződéseiben
őrzött, továbbadott eredendő ösztönös tudás, sokkal nehezebben veszhet el, ha sok szinten
megoszlik. Ha egyik másik ága az információkat továbbörökítőknek kihal, a széles
tudásbázissal, sok általános tudással rendelkező szerveződésekben hamar kialakulhat az
utánpótlás, a kihalt szakmák kisebb energiaszintű művelői átadhatják az ismereteiket a széles
kapcsolatsávval együttműködőknek. Ez lényegében olyan élővilágot jelent, amelyben az élet
felsőbb szintje nem kevés és nagyon szakosodott szállítóra támaszkodik, hanem széles
beszállítói bázisra, amelyek egymással könnyen helyettesíthetők. Ha egy szerveződés túl
kevés és speciális terméket készítő szállítóra támaszkodik, épít, néhány, de néha egy szállító
kiesése a sorból megakaszthatja az élettermékek készítését, más útra tereli az evolúciót. A
túlszakosodott világok, a biodiverzitásban szegény szerveződések, vállalkozások ezt a
kockázatot vállalják. Míg egy zárt szerelőláncra épülő termékrendszer azonnal megakad, elhal
egy beszállító kiesése, termékhiánya esetén, az Isztambuli bazár színes árukínálata, sok kisebb
termelőre támaszkodó biodiverzitása folyamatos reprodukcióra képes maradhat.
Ha az életben maradó generációk folyamatosan át tudják adni egymásnak a tudást, az életre
alkalmas környezet már megismert reprodukáló és továbbépítési képességét, az élet lineárisan
fejlődhet, és ha kihal egy életterület, a más körzetekből áttelepülők kiegészíthetik a hiányzó
tudást, és folytathatják a már bevált élettermékek építését. Ha azonban túl specializálttá válik
az élet, sokkal könnyebben kialakulhat áruhiány, termékhiány, és ha ilyen termékekre épült
feldolgozók nem kapnak időben megfelelő alapanyagot, hamar kész a káosz. Ezek azok az
élethelyzetek, amelykor mindenki sokat dolgozik, fogyasztja az energiát, de mégsem lesz
belőle elég végtermék, a befektetést kompenzáló eladható energia.
A makroevolúciós környezetváltozás esetén, a kis biodiverzitású szerveződések szinte azonnal
kihalnak, megszakad a túlszakosodott és kevés beszállítóra épülő életlánc, és a változás
elcsendesedése után a speciális terméket készítő programszakasz kiesése miatt a program más,
hiányosan, vagy nem működő élettermékeket fog kibocsátani. Az embertermék, mint a belső
mikrokozmoszunkban élő részecskéknek alkalmas élettér valószínűen nem fog azonosan
felépülni, az emberbe épült részecskék túlélő maradványa más típusú élet folytatja az
evolúciót. Ez viszont nem kerül törvényszerűen a szerveződési lánc csúcsára, ha az embernél
magasabb biodiverzitású ragadozók megmaradnak, az utódainknak a táplálék és a
kiszolgáltatottság szerepe jut.

Érzés és ösztön:
Az alacsony energiaszintű szerveződések által keltett gyengéd hatásokat tehát az analóg
részecskéink érzésként érzékelik. Ha ezek az érzések e kisebb energiaszintű élőrendszer
részecskéinek az érzéseit, információját és akaratát fejezik ki, az mindaddig gyenge érzés
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marad, amíg a többség által nem érzett, jelzett energiaszintre nem erősödik. Az ilyen érzések
csak akkor kerülnek magasabb energiaszinteken is tudatosodásra, ha elérnek egy bizonyos
ingerszintet, ha elérnek egy olyan arányt, kölcsönhatási eredőt, hogy a nagyobb energiaszintű
feladásokat érzékelő tudat már nem hagyhatja figyelmen kívül.
Ha a nép egy része elégedetlen az országban lévő törvényekkel, de a többség elégedett, mert a
többek érdekét jobban szolgálja, a szerveződés vezetősége nem reagál az alacsony
energiaszintű feladásokra. Ezek sokszor el sem jutnak a tudatig, elakadnak az alacsonyabb
energiaszintű jelzéseket megszűrő középső szerveződési szintek bürokratív mechanizmusában.
Ha az élet nagyon elromlik, és a közakarat megfordul, a többség mást akar, ezt már nem lehet
figyelmen kívül hagyni, a választásokra készülő tudatnak reagálnia kell a közérzésre, a köz
illúziójára és megerősödése esetén az akaratára. Az érzésből így lesz tudás, bizonyosság és
akarat, majd kikényszerített cselekvés, változás.
A lényekbe minden szinten beépült kis energiaszintű részecskék érzései tudása, eredő érzést és
eredő tudást, eredő közakaratot épít fel. A születéskor kapott, hozott alapvető információ, az
ösztönös tudás a szaporodási mechanizmust beindító kritikus tömeg eredendő tudásától függ,
az örökítő anyagban átadott életprogram az új életteret, mikrokozmoszt és dinasztiát alapító
részecskefraktálban túlélő kis energiaszintű szerveződések által átörökített tudástól függ.
Az ösztönös tudásként ismer eredendő tudás olyan alapismereteket tartalmaz, amelyet az
átadott, továbbélő energiaszintű, (bonyolultságú), a szaporodási impulzusban továbbélő fiatal
szerveződések már ismernek, de az idősek által már ismert tudás, félelem, fóbia és gyűlölet
általuk még ismeretlen, ezért az új, fiatal szerveződés még nagyon együttműködőképes,
segítőkész. Ha a természeti katasztrófák olyan szelektáltan kipusztítanák az életre már
alkalmatlan öregeket, hogy velük a megszerzett rossz élettapasztalat is a sírba szállna, az élet
néhány generáció alatt javulna, de a mélyebb fraktálszinteken mégis továbbörökített
hegemónia később ismét teret nyerne. Az élet biodiverzitása azonban csökkenne azokkal a jó
tulajdonságokkal és képességekkel is, amelyet az ilyen öregek többsége már birtokol. Ilyen a
mérsékletesség, a megfontoltság, a nyugodtság, a sok jó élettapasztalat stb.
A rossztól visszatartó érzésként már a fogamzáskor meglévő eredendő tudást a kisebb
energiaszintű, e rosszakat már átélt és megtapasztalt, az esemény életre negatívan ható rosszát
az alternatív élethelyzetben már megismert, viszonyítási alappal rendelkező dinasztia alapító
részecskéinktől kapjuk. Az ösztönös tudás később bővül azokkal a már megismert, a nagyobb
energiaszintű tudat által is megértett, a felépülő lényt érő rendszeres hatásokkal, amelyek már
alacsonyabb energiaszinten, a kormányzó tudat beavatkozása nélkül helyileg és kisebb
energiaszintű beavatkozással elháríthatók. Mindazok a rutinszerű végrehajtási feladatok,
amelyeket a szerveződés már ismer, és lokálisan el tud hárítani, vagy meg tud oldani, pl. a
légzés, a szí és a belső szervek, a lépés, a járás, a szerveződési egységek folyamatos analóg
működtetése már nem igényli a különleges ügyeket kezelő tudat hatáskörét, azok a helyi
prefektúrákra és a végrehajtást felügyelő minisztériumokra hagyja.
Az érzésvilág, (érző rétegek) kialakulása:
A MEZŐK KÖRÜL KIALAKULÓ HATÁRRÉTEGEK EGYMÉSHOZ VISZONYÍTVA
ELTÉRŐ ÉLETKORúak, egymás fel és lemenő rokonai. Ha egy középső réteget veszünk
átlagos életkorúnak a mellette lévőkhöz viszonyítunk, akkor ahhoz képes a beljebb lévő
élőréteg a fiatalabb utódnak, míg a kijjebb lévő élőréteg az elődnek, a szülőnek tekinthető. Ha
folytatjuk a sort, a még kijjebb lévő élőrétegek nagyszülőknek, a még beljebb élő rétegekben
lévő részecskék a jelenben még meg nem született kisebb energiaszintű és kisebb
bonyolultságú olyan részecskeszerveződéseknek tekinthetők, amelyek csak későbbi jelenbe
érve fognak impulzusba kerülve megszületni.

22

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

Csak hogy két egymással szemben haladó, egymással szemben fejlődő életrendszer alakult ki
a mindenségben, amely miatt, ami az egyiknek a múlt, az a másiknak a jövőt jelenti. A
mezőkbe befelé haladó részecskéknek a külső határrétegek jelentik a múltat, és befelé lévők a
jövő lehetőségeit, míg a kifelé haladóknak belül a nagy változássűrűségű rétegek jelentik az
elhagyott múltat, és az isteni mező, a külső csillagközi tér a célt, a vágyott jövőt. Az isteni
mezőben fellázadt, az istent elhagyó angyalok a nagy változássűrűségű rétegek felé haladnak,
az ő időrendszerük az alacsony ritmustól az egyre nagyobb ritmus felé halad, míg az ördögi
életben elfáradó, megtért angyalok a nagy változás sűrűségű mezők központjából az isteni
mező felé tartanak. A megtért ördögökből angyalok lesznek, míg a fellázadt angyalok az
életfolyamatban megtapasztalják a nagyobb változássűrűségű élet ördögibb világát. Ha e két
egymással ellentétes irányba haladó, áramló részecskék valahol nem megsemmisítő, hanem
leperdítő impulzusba kerülnek egymással, töltöttséget szereznek, szerelembe esnek, a tűz és a
víz együttélését próbálják összehangolni.
A magas változássűrűségű élőmezők belsőbb élőrétegeiben a nagyon magas változássűrűséget
is elviselni képes ördögebb részecskék kerülnek többségbe, a tüzes élettér az igazi otthonuk. A
víz típusú, együttműködő részecskéknek a kevésbé változó, nyugodtabb életrétegek a
megfelelők, ott szinte örök életet élhetnek. Ha a változás kényszere, vagy a kíváncsiság
nyugtalansága a víz típusú részecskéket a nagyobb változássűrűségű élőrétegek felé sodorja,
találkozhatnak a hasonló kíváncsiság, vagy a változás kényszere miatt a külső tér felé haladó
részecskékkel, elvesztve a lendületüket, (amely spinné, perdületté alakul) és szerelembe esve
az élőrétegbe és lamináris áramlásba terelődnek. A jelenhez, az átlagos és megfelelő arányhoz
viszonyítva a külső rétegekben a víz típusú, a nagyobb érzésvilággal rendelkező fiatalabb
hívőbb (naivabb) részecskék vannak többségben, itt nagyobb hiánycikk az energiadús tűz
részecske. A belsőbb élőrétegekben viszont a tüzes anyagiasabb erő van többségben, az
együttműködőbb lélek itt nagyobb hiánycikk.
Ha egymáshoz viszonyítjuk az átlagos, középkorú réteg mellett lévő élőrétegeket, akkor a több
hittel és több érzéssel, nagyobb azonossággal rendelkező fiatalabb hívőbb szerveződések a
külső élőrétegekben vannak többségben, amelyek befelé haladnak, a hitelenség és a
materializmus felé, míg a túlfejlődött egyedi életben megfáradt elöregedettekből született
ördögibb részecskék kifelé haladnak. A nagyobb változássűrűségű mezőkben az elhaló,
felbomló, öregekből születő (felülről szerveződő) lendületes, túlélő fiatalok magas frekvencián
változnak, fejlettebbek és energiában dúsak, akik az öregedés felé kifelé, az energiacsökkenés
és a bomlás felé haladnak, míg az alulról építkező, kis részecskékből halmozódva felépülő
szerveződések a nagyobb változássűrűségű rétegek felé haladva szintén az öregedés felé, de
egymással ellentétes irányba haladnak. Ha a sors és Kupidó (Ámor) nyila a közel azonos
tömegű, azonos korú, de eltérő sorsú részecskéket közös impulzusba keríti, a részecskemezők
közel azonos kerületi sebességű, de ellentétes irányú töltöttséget szerezhetnek, amely sokáig
összetarthatja a két egymás körül keringő, együttélésre is vállalkozó részecskemezőt. A
párkapcsolat tehát a tűz és a víz típusú részecskéket, amíg a forgás miatti megszédülés tart
közös szerveződésbe építi, amely a töltöttség lassú megszűnése után megszokásból már együtt
maradhat, együtt áramolhat az élőrétegben lamináris irányba. Ha nagyobb azonosságú és
kisebb különbségű részecskék szerveződtek közös élettársi kapcsolatba, sokáig azonos irányba
fejlődhetnek, sikeresen segíthetik egymást, de ez esetben a közösségüknek és utódjaiknak
nagyobb az esélye, hogy valamely nagy azonosságú tulajdonságban megerősödjenek és ezzel a
megfelelő arányba keveredőkhöz képest szimmetriátlanabbá váljanak. Tehát a nagy
azonosságú kapcsolat sikeresebb az együtt élőknek, de károsabb az utódoknak, túlságosan is
megnövelheti azok másságát egyediségét.
A töltöttség kábulata, a szerelem azonban egy idő után megszűnik, lefékeződik, és az átmeneti
időre, néha egy életre közös szerveződésbe kapcsolódott pár magukhoz térő részecskéi egy idő
után megismerik a pár másságát, a más felé fejlődő állapotát. Ha elmúlik a szerelem bódulata,
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a víz típusú részecskék hátrányait megismerő tűz részecskék a maguk tüzesebb fajtája, a
nagyobb azonosságúak után kezdenek el sóvárogni, a nagyobb együttműködést megszokott,
ilyen körülmények között felnőtt víz típusú részecskék pedig a kevésbé változó, jobban
együttműködő, a velük nagyobb azonosságú partnerek után vágynak. Bár a két eltérő típusú
élet állandóan keveredik, de valójában egymásban nem oldódik, az élet végére mindig
különválik. A folyamatos keveredést, az élet eltérő variációjú megismétlődését azonban
fenntartják a köztes élőrétegekben állandóan reprodukálódó, újrakeveredő utódok.

A tudattal rendelkező élet kialakulásának az előzményei:
(egy kicsit más aspektusból)
Az Aspektus könyvekből megismerhető a szingullarítás előtti történelem, a kezdeti
differenciálódás kialakulása, amelyből soklépcsős evolúciós folyamatban alakult ki az élet mai
bonyolultsága. A kezdeti térben valahol, valamikor sok tíz, vagy sok százmilliárd évvel,
valóban meghatározhatatlan idővel ezelőtt valami kicsi egyenetlenség, különbség keletkezett,
amelykor még az anyag és az élet, az időben változó közeg, viszonyításban hiányos, tudattalan
állapotban volt. Ez valódi szingullarításnak tekinthető, amely a viszonyítási alap és a változást
megértő tudatos megfigyelők hiánya miatt a kezdeti folyamat időtartama, eseményei a
részleteiben nem ismerhetők meg. A tér és az anyag kezdeti állapota azonban mindörökre
megváltozott, a közegben a változás, a különbség, hullámozni kezdett. A változás sikeressé
vált, újratermelte önmagát, és a különbségen alapuló, változási sorozatokból folyamattá váló
életként szétrajzott a mindenségben. Hogy a változási sorozat milyen gyorsan történt, ez csak
viszonyítás és felbontás kérdése. Akár egészen lassan is kezdődhetett, amelyhez akár
százmilliárd éveknek kellett eltelnie, hogy a csillag méretű szerveződések kialakuljanak, hogy
azután azok halálakor kialakuló térösszeomlás, lokális ősrobbanásokat eredményezzen. Az
egyre nagyobb méretű térre és egyre hosszabb időre kiterjedő átrendeződésekből, a lokális
térátalakulásból, a szervezettség újjászületésekkor egyre nagyobb sűrűségű áramlási minták, új
szerveződési magok alakultak ki. A folyamat valószínűen alulról kezdődött, és egyre nagyobb
különbség, egyre nagyobb tömeg közös szerveződésben történő kezdetben önkéntes, később
kényszerű együttműködése felé haladt. A már kényszerű együttműködések idővel elromlanak,
átalakulnak, átszerveződnek, és a régi folyamatokból új periódusok alakulnak ki. Míg azonban
az első nagy ősrobbanás felé vezető előzmények nélküli eseményeket nem lehetett mihez
viszonyítani, nem alakulhatott ki a megértés, a viszonyítási alap, a tudat sem fejlődhetett ki. A
körfolyamatoknak nincs eleje és nincs vége, de tetszőlegesen kiragadhatunk egy olyan
jellemző állapotot, amelyet kezdőpontnak kijelölve az életet attól kezdve tudatossá váló
életfolyamat kezdeti állapotaként definiálhatunk. Ha az átlagos állapotot határozzuk meg
kezdetnek, akkor a már valamerre fejlődő életnek nem adtunk alapot, kezdetet, a tudat a már
vant, a miből van megválaszolása nélkül nem értheti meg. Ha a tér olyan állapotát határozzuk
meg kezdetként, amely valaminek a kezdete, ez esetben nem szükséges az új, még nem
tudatosult életekkel megértetni, hogy miből lettek. Az életre kelt változásnak tudata lett, és az
öntudat kialakulása után nemcsak a jövőt, a sorsot kezdte kutatni, hanem a múltat és az
eredetet is. Ha az önazonosság megértése, és az öntudat kialakulása után az életre kelt változás
eljut a tudatfejlődésben arra a szintre, hogy képesség válik megérteni a kialakulása történetét, a
természet törvényeit, meg fogja érteni a lehetséges kezdetet, és ebből kellő erőt meríthet, hogy
a jövendő élet megtartásának az érdekében az élet törvényeit meg és kellő tiszteletben tartsa.
Ha a kezdet egyik végpontját egy robbanásszerű folyamat kialakulásához kapcsoljuk, meg kell
érteni, hogy ennek a kiterjedése két egymással eltérő irányba tartó közeg áramlásához vezetett.
Míg a robbanásban a környezet felé kiterjedő táguló nyomáshullámokban a feszültség
csökkent , majd a más már meglévő mezőkhöz közeledve növekedett, a kezdeti életáramlásban
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a kifelé haladó, lebomló közeg növekvő azonosságúvá vált, addig a koncentrikus
nyomáshullámból befelé haladó közeg nyomása, a sűrűsödő egyedisége a folyamatban egy
csúcspont felé növekedett, hogy azután a maximumot elérve csökkenő tendenciába forduljon.
Tehát ha a változás hullámai valahol elérték a differenciálódáshoz szükséges állapotot, a
fejlődés mindig két egymással ellenkező irányban és ellenkező, tükrözött folyamatban indult
el. Amely állapot a kiterjedő közegnek az öregedés és elmúlás, a porlódás, az az állapot,
változás az inverz irányban változó közegnek a fogantatás és az újjászületés.
A folyamat később már felülről is kezdődhetett, akár egy ősrobbanási eseményből is
kialakulhatott egy új nagy térre és időre kiterjedő univerzumi periódus, de önmagából, a
semmiből nem keletkezhetett, az ősrobbanás előtt már különbséggel rendelkező hullámzó
térnek és változási folyamatban múló időnek kellett lennie.
A kellően lelassított, és ezzel a részleteiben és a folyamatában megértett robbanás az ilyen
gyors eseményhez szokott, és így már viszonyítási alappal, tudattal rendelkező részecskéknek
megérthető, megélhető életfolyamatként teljesedett ki. Az élet a kezdeti nagyon kis eltérésből,
a legalább kétfélévé vált közeg különbségből fakadt. Az egymással keveredő, de egymásban
sohasem oldódó differenciált fejlődési irányú anyag kiterjedt, szétszóródott és felvirágzott a
mindenségben mindenütt, ahol a különbség kellően, de nem túlságosan kialakult. Az is lehet,
hogy az élet és az eltérés mindig létezett, és csak a története finomodott a kialakuló tudat által
részben befolyásolható állapot felé. Akár a fizikusoknak is igaza lehet, hogy az élet az anyag
és a mindenség egyik állapotának egy folyamatosan újratermelő lehetősége, amely az életet
később tudatosan fejlesztő Teremtőtől függetlenül alakult ki, de a történetben kialakuló
tudatnak szüksége van a kezdeti állapot és a folyamat megértésére, az önazonosság
megértésére, a még ismeretlen nem átélt állapotok megértésére. Az eltérésből változás lett, a
változásból élet, az életből kialakult az értelmet és okokat, az előzményeket kereső és a
következményeket is befolyásolni képes érzelem és a tudatosság. Az élet megértése, a tudat
fejlődése azonban kétség nélkül eljutott a részleges, majd az egyre nagyobb megértés
állapotába, amelytől már annyira megértette a jelent, a következményt, és az ezt megelőző
állapotok lehetőségeiben fejlődő, a következmények előtti múltat, az okot hogy az okokból
fakadó következmények részbeni megváltoztatására, a jövő módosítására is képessé vált. Bár
valószínű, hogy a kezdeti folyamatok még spontán állapotokból fejlődtek ki, de kétségtelen,
hogy az érzelem, az értelem és a tudat is kifejlődött, amelyből az evolúció során egyre
nagyobb, időben egyre hosszabb életláncok, egyre nagyobb élethalmazok épültek fel. Míg
azonban a tudat egyediség felé fejlődő állapota, rendszerint nemcsak nagyon gyorsan
újratermelte magát, hanem a túl gyors folyamat állandó önmegsemmisítéshez, a tudat
részleges törléséhez és nagyobb energiaszintű életváltozatokhoz vezetett, addig az időben
sokkal lassabban változó, a csillagok közötti összefüggő, nagy állapotazonosságú térben egy
életekre nem szakaszolt, fenyő típusú, az örökkévalóságig élő, folyamatosan tanuló,
korszerűsödő, az életet megértő, fejlesztő közös tudat alakult ki. Nem lehet kizárni, hogy e
közös tudat, amelyet az Istenként ismerünk később már nemcsak befolyásolta az élet
alakulását, hanem olyan együttélési szabályokat, természeti törvényeket fejlesztett ki,
(nevesített), amelyek később meghatározóvá váltak a tudatosság utáni evolúció állapotára, az
élet folyamának az állapotára. Az Isten gátakat épített, a folyam áramlását szabályozta, az
életet és a kisebb tudatokat az együttműködés felé terelte, hogy azután ezek a folyamatok Őt
táplálva egy élettengerben egyesülhessenek.
Az élettenger, azonban időről időre meghasonlott saját magával, és az Istenbe szerveződött
részecskék meggyengülésekor, a beépült változást hirdetők megerősödtek, a folyamatok
ősrobbanásokhoz, térátalakulásokhoz, áramlás átalakulásokhoz vezettek. A haploid állapotú
isteni mező ilyenkor feláldozta magát, tűzben újraszülető főnixmadárrá vált, de ezzel lehetővé
tette, hogy a mezőjében élő részecskék egy része a nagyobb sűrűség és az egyediség, más
része a nagyobb azonosság és a nagyobb együttműködő-képesség felé, diploid állapotba
fejlődjön.

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

25

Az élet alapvetően kétféle lehetőséget ismert, az egyenlően ellátott, nem túl nagy különbséggel
vegetáló, lassabban fejlődő, amelyben a sors eseményeit a közös egységbe szerveződött
részecskék, folyadék közegállapotú haploid szervezetben együtt viselik, és a különbség
kialakulása, megnövekedése után, a differenciálódással, a szelekció alapján felgyorsuló,
tűzszerűen szétterjedő, diploidokban fejlődő élet is kialakult.
A csillagközi térrészben kialakult kommunista jellegű, együttfejlődő élet azonban, bár
igazságosabb, és sokkal együttműködőbb, - de ha az élet türelmetlenségéhez, vagy a
gyorsabban fejlődő életekhez viszonyítjuk, - lassú és kellő motiváltság esetén nem eléggé
fejlődik, és bár a csillagközi térben nagyobb az élet szimmetriája, de a mozgás és dinamika, a
szerelem nélküli élet hosszútávon unalmas. Az együtt élő közösségben relatív lassan fejlődött
a tudat és az élet, és ha elégtelenné vált a változás, a sikeres együttműködés, energiahiány
miatt sokszor lelassult, lefagyott, nem eléggé szelektált és a továbbfejlődésre is időnként
alkalmatlanná vált.
Az áramlásba jött életfolyók, az életutak kereszteződéseiben azonban időben sokkal
gyorsabban fejlődik az élet, a tudat, de a túl gyorssá és fékezhetetlenség felé fejlődő élet
azonban hamar elromlik, eldurvul, ördögivé válik, könnyen túlszelektálódik. A tűz
gyorsasággal változó pokoli élet, a tudatban nagyon fejletté és egyedivé válva, állandóan
hadban, ellentétben áll a saját fajával, az állandó összetűzések, impulzusok áradatában túl
gyorsan elhamvad, nem tud a konkurenciát jelentő saját fajtársaival, és a hozzá képest eltérően
fejlettel együttműködni. A túl gyors élet türelmetlen a lassan fejlődő élettel szemben, nem elég
együttműködő, és bár rohanva fejlődik, energiával is bőven rendelkezik de nagyon gyorsan
elhamvad. A dolgok kiélésére, az élmények megértésére vágyó életnek nem kedvez sem a túl
gyors tüzes fejlődés, sem a túl lassú vizes lefagyás, az ellehetetlenülés.
Az időben túl gyorsan fejlődő, magas részecskesűrűségű, állandó szelekcióra kényszerülő
életlángolás és elhamvadás során, egyre több részecske vált erőtlenné, felbomlóvá és kisebb
sűrűségűvé, amely miatt a gyorsan változó terekből rendszeresen a csillagközi térbe szorultak,
a kisebb ellenállású, hasonló fejlettségű és egyedsűrűségű szerveződésekbe kapcsolódott
sorstársaik közé.
A túl gyors szelekcióra, a túl nagy impulzus sűrűségre, a nagy életnyomásra kényszerítő
mezőkben, a sokak által már nem követhető fergeteges élettempó miatt az egyedsűrűség, a
részecskesűrűség csökken. Az ilyen, túl feszültté váló szerveződések, szerveződési terek,
életterek leépülése közben a mezők külső határrétegeibe és a csillagközi térbe kényszerülő,
szoruló részecskék száma, a sűrűsége és ezzel a feszültsége nő. E részecskék azonban nagyon
kicsi egységnyi méretű, illékony állapotú, könnyen gázosodó quintesszenciává, éterré váló a
változásra és az egyenlőségre ultra-érzékeny folyadékot képeznek, amelyek már relatív
alacsony nyomáson, már egészen kis feszültség, vagy/és hőmérsékletnövekedés hatására
képesek nagyon nagy tömegben elpárologni, és együtt energiára éhes, robbanóképes,
túlszegényedő életkeveréket alkotni. Ha az időben gyorsabban változó, az ördögi életformát
kitermelő mezőkben elromlik az élet, és túl sok quintesszencia, éteri részecske kerül a
környezeti térbe, az robbanásra kész állapotba kerül. A mezők körül ilyenkor új nagy
életsűrűségű határréteg, élőréteg alakul ki, amelyekben a betelepülők arányában gyorsan nőtt a
tömegsűrűség, a feszültség, de az indulatokat és a feszültségeket egymást nem zavaró
folyamatokba elvezetni képes jó szervezők, irányítók hiányában rendszerint kaotikus állapotok
alakulnak ki, amelyből nagyon könnyen a kaotikus térrésztől befelé eső élőtömeget nagyobb
tömegsűrűségre, nagyobb szelekcióra kényszerítő környezeti robbanás alakulhat ki. A korai
mindenségben az egymást követő ősrobbanások e folyamat nem ismerése, a tudat fejletlensége
miatt alakultak ki, ismétlődtek meg rendszeres ciklikussággal. Amíg azonban az egymást
követő robbanásokban, mindig új mezőközpontok, és ezzel új időben gyorsabban változó
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szerveződések alakultak ki, addig a csillagközi tér átlagosnak maradó külső határrétegeiben az
energiaszegénység és a fejlődés lelassult, de állandósult, periodikus szakaszosság helyett
pulzáló és kiegyenlítetten változó, az örökkévalóság óta fejlődő tudatfejlődési folyamattá vált.
A kiegyenlítetté és folyamattá váló mérsékelten változó életben tehát, olyan a kisebb
energiaszintű részecskék élettapasztalatait közös szervezettségbe építő közös tudat fejlődött ki,
amelyet a legnagyobb részecsketömegű, folyamatosan élő, fenyő típusú élőlényként, Istenként
tisztelhetünk. A Mindenségben szerveződő, és az időben gyorsabban változó terekben
elszegényedő, elhaló, felbomló, kitelepülő részecskék energiájával, tudati információjával
táplált közös tudatnak az örökkévalóság óta fejlődő életében, volt elég ideje, megfigyelni,
megérteni az eltérő gyorsasággal fejlődés hibáit, és kellő időt fordíthatott a kevésbé sikeres
élet ötvözésére, egyenletesebbé fejlesztésére.
Az élet kifejlődése azonban nemcsak egyféle tudat kialakulását tette lehetővé, hanem egy
párhuzamosan kifejlődő másik tudatét is, amelyet ördögi tudatként a test tudataként ismerünk.
A kis energiaszintű, lélek részecskékből, a csak nagyon kicsit eltérő részletekből nagyon
precízen felépült, a víz típusú életből kifejlődő angyali tudat azt a tapasztalatot szerezte, hogy
a közös tömegbe, az együttműködésbe épüléssel, a közös teherviseléssel, a szeretettel az élet
kellően kiegyenlítetten működik, békésen zajlik. Az ilyen tudat a feléje jövő, őt esetleg
veszélyeztető másságot megszelídíti, finom hatásokkal, információval meggyőzi, átneveli,
nagyobb azonosságra hozza, és lehetővé téve az azonosulást, a saját közösségébe építi.
A sokkal türelmetlenebb, gyorsabban fejlődő, de nagyoló és az energiát a környezettből testbe
építő ördögibb tudat, a testnek jó tapasztalatokat jegyezte meg, ha maga köré a környezettől
elszigetelő védelmet épít, feláldozható védelmet épít, ha elnyeli és a maga javára felhasználja
a beépülők energiáját, tudását, életét. Az ilyen típusú élet egoista élettípust eredményez, aki az
elszigetelődés, az egyediség és ezzel az együttműködő képtelenség felé fejlődik.
A kétféle tudatnak a maga aspektusából igaz tapasztalatai, látszólag helyes következtetésekhez
vezetett, amely az eltérő tapasztalatból eltérő meggyőződésekké, egymással szemben álló
ideológiai elméletté fejlődött. A nem teljes élettapasztalás, a dolgok és folyamatoknak csak az
egyféle szemlélése tehát alapvető ellentétet, és kétfelé fejlődhető életet hozott létre. Ez az
alapvetően eltérő lehetőségű tudatfejlődés, egymással szemben álló, a másik igazát az
ellenkező tapasztalás hiányában meg nem értő, párhuzamosan továbbfejlődő materialista és
Kreacionista ideológiai ellentétté degradálódott.

A tudat előnyei és zavarai:
Az egyedi tulajdonság felé haladó tudatfejlődés az egyre nagyobb változás-sűrűvé váló élet
felé, az időben gyorsuló élet, és az elidegenedés és az ördögibb felé fejlődött, míg a nagyobb
azonosságú együttműködő részecskék felé fejlődő élet tudatfejlődése továbbra is csak a saját
tapasztalatai alapján megismert együttműködő élet felé haladt. Az ősrobbanásokban fejlődő
evolúció azonban rendszeresen túl gyorsan és túl nagy ellentéthez vezetett, amelyekben az
ellenkező ideológiájú szerveződések összecsaptak, egymásba keveredtek, és egy idő után az
ellenkező élethelyzetek tapasztalatait is megszerezték, és e tapasztalatokat a gyorsabban
fejlődő életterekből az isteni mezőbe szállították.
Az élet a dinamikusan fejlődő időszakában nagyon együttműködő képességű angyali
állapotokkal kezdődik, amely angyali részecskék mezőjében azonban már fejlett tudattal
rendelkező, az ördögibb tudatfejlődés felé előrébb járó részecskék irányítani kezdték az
együttműködést. A munkamegosztás, az együttműködés néhány változata sikeressé vált, és az
életnek előnyösebb megoldásként elterjedt a mindenségben.
A tudat kétfelé fejlődését csak az zavarta meg, hogy az élet során az egyediség felé haladó
fejlődés, a kiteljesedés korláta után megismerte az együttműködés hiányának a hátrányait, és
angyali tapasztalatokat szerezve egy idő után megismerte az élet más aspektusait is. Az ördögi
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lét felé haladók addig fejlődnek az egyediség felé, amíg egyre rosszabb körülmények közé
nem kerülnek. Az élet delén túl leépülés kezdődik, a sikerszéria véget ér, és az addig az
egyediség építésében hívő tudat szembesül az egyediség felé fejlődése hiábavalóságával, az
egyediségben magára maradást eredményező elidegenedésével. Ilyenkor átmeneti tudatzavar
lép fel, a tudat meghasonlik, és az angyali lét felé haladó tudatfejlődési útra lép. Miközben az
egyedivé vált, a nagy életközösségtől, az Istentől elkülönült szerveződés túljutott az életet
delén, a testben és a testi erőben leépülés veszi kezdetét, feledékennyé válik, a képességei
romlani kezdenek, de apró kicsi dolgokban tudati fejlődés veszi kezdetét, és visszafelé indul az
Istenhez vezető, a tőle eltávolodó úton. Miközben, mint szerveződés egyre alkalmatlanabbá
válik a hasonlóakkal együttműködésre, a tudatban egy megértési folyamat kezdődik.
Miközben kialakul a porszemnyi érzés, és a tudatban az egyediség tehetetlenségével
szembesül, felépül az eltérő életlehetőségeket összehasonlító képesség, az isteni mező és az
együttműködés szükségességének a megértése. Az ördögi életminőséget már megélt tudatban
ismét kialakul az összehasonlító képesség, az együttváltozás és a lassú fejlődés és a pokoli
életfejlődés különbségéről. Az angyali létből az ördögi létet és életkörülményeket megjáró
tudat, ismét az angyali lét felé veszi az irányát, és miközben a porszemnél kisebb részecskékre
bomlik megjavuló, az életet attól kezdve ismét segítő angyallá válik.
A paradicsomból az élet sűrűje felé haladó ártatlan angyalok azonban egyre több tapasztalatot
szereznek a változással járó életben, megismerik az anyagi élettel járó változás számukra
újszerű aspektusait is, de eközben az anyagi előnyök megszerzése felé fejlődnek, és bukott
angyalokká válnak. Tehát minkét tudatfejlődési irányba haladó élet olyan tapasztalatszerzéssel
jár, amelyben az élet résztvevői megismerik a tudatfejlődés valamennyi aspektusait, és ezzel
kellő viszonyítási alapot kapnak a fejlődést az élet delén megzavaró tudatzavar
kiküszöbölésére. Valójában a két életszemlélet, ideológia, a látszólag eltérő irány felé haladó
lét, ugyan annak a dolognak, az életáramlási, tapasztalatszerzési körútnak, körfolyamatnak az
eltérő aspektusú észlelése. Miközben a tudat, vele szemben áramló, őt a céljában akadályozó,
ellenérdekeltségű részecskéket ördögnek nézi, addig a vele áramlókat, az életet segítőket
angyaloknak képzeli. Az élet fordulataiban azonban a segítők egy idő után ellenérdekeltté
válnak, az együttáramlók később egymással szembeni barikádok oldalára kerülnek. Ami
nekem jön és ront rajtam, az csak nekem rossz, a felém jövőnek és a belőlem táplálkozónak jó.
A jó és a rossz, az ördög és az angyal tehát relatív viszonyítás kérdése, egy életáramlási
folyamatnak csak a szemlélőktől, a szereplők viszonyától függően eltérő megnyilvánulásai.
A közös tudat, a túl gyorsan változó életet elhagyó, az életet fejlesztő Istenbe szerveződő
részecskék legfőbb találmánya, hogy miután megismerték és megértették az összes lehetséges
életváltozatot, a kétfelé és eltérővé fejlődő élőrendszert olyan közös, egymást kiegyenlítő,
gerjesztő önfenntartó életrendszerbe szervezték, amely még kellően együttműködő, és kellő
gyorsasággal fejlődik. Miután a változás tudatot termelt ki, amelyből kifejlődött az értelem, a
térben spontán és kaotikusan, rendezetlenül történő folyamatokat, egymást egyre kevésbé
zavaró, kölcsönösen fékező, kiegyenlítő, időben, térben és a közben kifejlődött
tulajdonságokban is rendezett mérsékeltebb folyamatokká szervezte.

Az életbe szerveződés alapja:
Az Isten a szeretet és az impulzusból fakadó szerelem megismert lehetőségében a fejlett tűz
típusú, túl gyorsan változó részecskéket a nagy azonosságú és kellően együttműködő víz
típusú részecskékkel összekapcsoló közös érzésbe, olyan közös szerveződésbe ötvözte,
amelyben kölcsönösen fékezték, de még kellően gerjesztve kiegyenlítették, szimmetriába
hozták egymást. Az élet olyan reménytelen szerelemre alapozódott, amelyben a tűz és a víz
összeházasodott, és az elődöket elhagyó, a közös keverőtérben egymással, kapcsolatba kerülő,
gőz és porkeverékből álló gázállapotú, részben rugalmas részecskefelhőben, az utód mezőben
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következményként összekeveredett. A keverékből olyan köztes, sem tűz, sem víz állapotú,
belül fejlett ionos tűz állapotú részecskéket is tartalmazó, gőzbuborékokból szerveződő mezők
alakultak ki, amelyeket az elődöktől eltérő mássága, az eltérése miatt már nem fogadott be
sem a tűz állapotba, sem a víz állapotba szerveződő, egymástól a térben és a fejlődési
ritmusban, az időben is elkülönülő alapító közösség. A két mező utódainak a keverékéből
kialakult új (de átlagos) képességű, harmadik típusú, vegyes közegállapotú, utód
részecskemezőnek az összekötő és szigetelőanyag szerepe jutott, amely az őt létrehozó eltérő
típusú, eltérő sűrűségű szülői élőmezők közé furakodott. A tűzet és a vizet, a Jangot és a Jint
ettől kezdve összekötötte és elválasztotta a por részecskéket tartalmazó, az utódjukat képező,
nagy nyomású fiatal részecskebuborékokba szerveződött leszármazói közösség. Az így
kialakult élet az éppencsak kifejlődött, elsőként tudatot nyert két eltérő típusú
részecskemezőnek, az Istennek és az ördögnek is tetszetőssé vált. Az élet e változata még
kellően meleg és megfelelően mérsékelt, időben megtarthatóan együttfejlődő, de a szülőktől
eltérő köztes tudati állapotba szerveződött. Az eltérő, de egymásban fel nem oldódó
részecskék utódokba történő összekeveredésével, elválasztódtak és elszigetelődtek egymástól
a folyton hadakozó ördögi részecskék, el lett vonva, az őket lehűtő, a lendületüket lefékező
buborékokba lett zárva a feles energiájuk. A folyton energiahiánnyal rendelkező, gyengédebb,
de nagyobb azonosságú vízrészecskéik elnyelték a feles lendületet, a feles hőt és feszültséget,
és ezzel sokkal rugalmasabb, gőz állapotba kerültek. Az újféle együttműködés, mint
kiegyenlített életbe szerveződés sikeres életmintává vált, ezért sok – sok példányban és sok
egymástól is eltérő változatban lemásolódott. A részecskék részecskéiben is több
fraktálmélységben is összekeveredő, mint még kellően együttműködő és megfelelően
mérsékelt harmadik típusú, kovalens életváltozat sikeresebbé vált és elterjedt a mindenségben.
Bár a kovalens szerveződésbe épülő élet beváltotta az egyesítéssel, a szerelem fúziójával elvárt
alapvető igényeket, de az igények is fejlődtek, és az életváltozatok egymáshoz viszonyítható
eltéréseiben azért még sok hiányosság és tökéletesítenivaló akadt. Az élet javítására,
megőrzésére szakosodó, addig unatkozó angyaloknak egyszeriben sok dolga lett, a túl nagy
lendületű ördögök irányítása, szervezése, fékezése, együttműködésbe szervezése folyamatos
tevékenységet igényelt. Az angyalok is áramlásra, lendületre és töltésre tettek szert, de ezzel a
túl nagy lendületű ördögök is lefékeződtek, a feladatot megosztó együttműködés kölcsönösen
előnyössé vált. Az ördögöket elbűvölték az angyalok finom részletekkel díszített szépsége,
finomsága, gyengédsége, az élet e változatának az együttműködő képessége, mindaz a
képesség, amely az ő szerveződésükből hiányzott, míg az angyalok az erőt és
szervezőképességet, a tudat magasabb fejlettségét, az ő hiányosságaikat csodálták. Az új
életmintákból párkapcsolatok, családok alakultak ki, amelyek egyre nagyobb tömegbe
szerveződő buborékrendszert képező, együttváltozó közösségekké fejlődtek. Az
eseményekben a hibákat megértő, és azokból tanuló, az életet javító egyéni, és ezekből közös
tudatok fejlődtek ki. Az életet, a következmények megértéssel az összefüggő okokat
kikövetkeztető tudat befolyásolni kezdte az életet, és attól kezdve az élet megtartására,
fejlesztésére szakosodott. A Víz és a tűz részecskék megfelelő arányú keverékei,
együttműködésre társulva életcélt találtak a hibák kijavításában, az élet és az életet javító tudat
közös fejlesztésében.
Az evolúcióban kifejlődő vegyes állományú kovalens élet tehát sikeressé vált, a térben ki és a
múló időben elterjedt, és a tudatban is fejlődni kezdett. Amíg azonban valahol a környezetnél
sokkal nagyobb fejlettség, különbség alakult ki, ott az állapotok az együttműködésben
romlottak, a kezdet felé visszakanyarodtak, visszafejlődtek, és a kibékíthetetlen ellentétű
szegény és tudatlanabb, kizsákmányolttá váló angyalok mindig elkülönültek a túl fejletté váló,
őket rendszeresen kihasználó már romlottá váló angyaloktól, az ördögöktől. A mérsékelt
együttfejlődés tehát képes megtartani az élet szimmetriáját, a még kiegyenlített, nem túl nagy
feszültséggel változó lineáris életet. Ha azonban a különbség bármelyik irányba jelentősen
megnövekszik, az egyenlőségre túlérzékeny angyali tudat a túl nagy differenciáltságot, az
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egyenlőtlenséget nem tűri, ezért ilyenkor makroevolúcióként ismert kiegyenlítődési,
átszerveződési, szaporodási, megújulási folyamatokat indít be.
A vízrészecskék, miközben egymással együttműködve gőzbuborékokká fejlődnek, elszigetelik
a tűz típusú, túl nagy töltésű részecskéket egymástól. A tűz a tűzet nem égeti meg, a víz a víz
szomjúságát nem oltja. A víz azonban a tűzet lehűti, a tűz a vizet felmelegíti, kellően és
mérsékelten gerjeszti. Ha a tűz típusú részecskék egy élettérben többségbe kerülnek, időben
gyorsabban változnak, állandó mozgásigényük van. A víz részecskék viszont megnyugvó
típusú szerveződések, amelyek változása elégtelen az élethez. A tűz és a víz megfelelő
keveredése azonban még kellő energiával rendelkező és kellően mérséklet, együttműködőképes életet lehelhet a mindenségbe, valószínűen ez az Isten igazi találmánya.
A testben éretlen és a tudatban még fejletlen élet, nem bomlik le. Ha a még éretlen gyümölcsökben
a kellő feszültség nem alakul ki, a gyümölcsök nem bomlanak le, ha nem kapnak oxigént, sok kis
energiára és fejlődésre éhes részecskét. Az ilyen éretlen gyümölcsök nem bomlanak le, nem
erjednek meg, oxigéntől elzárva megőrzik a kialakult állapotukat. A a más típusú részecskék
hiánya, kellő gerjesztése esetén a fejlődés lecsökken, kóma állapot alakul ki. Ha az energiában dús
gyümölcsöt kellő gerjesztés és az élet átalakulásához megfelelően változó körülmények érik, a
tömegben hiányzó sok kicsi de energiára szegény oxigén részecske a cefrében a törkölyt a
pálinkától elkülöníti. A pálinka, mint élettermék, a felbomló, átszerveződő fiatal energiában dús élet
hűtéssel kicsapódó sűrítménye, olyan nagy azonosságú, illékony de energiában dús, fejlett
részecskék együttváltozó közössége, amelyek a vízhez hasonlóan közös tömegben együtt viselik a
környezet hatásait. Mivel a víz részecskéknél sokkal fejlettebbek, hamarabb felszívódnak,
áthatolnak az élőrétegeken, és gyors gerjesztésükkel bódulatot okoznak a hatás alá került,
átmenetileg szimmetriátlanná vált életszerveződéseknek.

Az élet fejlődése az evolúció olyan sok mélységben történő keveredés, amelyet a víz és a tűz
részecskéinek, a porból keletkező gáznak és a víz állapotú gőzbuborék részecskéinek az
egymással megfelelő arányú, a belső áramlást rendezett folyamatba szervező, irányított
vegyüléseként ismerünk. A tűz és a víz, a fejlett és a fejletlen, a szegény és a gazdag, a
lendületben hiányos és az ellenlendületű azonban összekeverhető, átlagosítható. Ha nem
kiegyenlítetten fejlődik az egymást fékezők egymáshoz viszonyítható hatóanyag, tulajdonság
aránya, a nem kellően szimmetrikus szerveződések eredő tulajdonságait, állapotát elviszik a
nagyobb arányú összetevő, a gyorsabban változó tűz, vagy a víz tulajdonság, állapot felé. Ha
az együttműködő, együttfejlődő mezőkbe szerveződő részecskékben több a fejlett ördögi
tűzrészecskék aránya az együttműködőbb részecskéknél, a nem lekötött ördögök a mező
eredőjét a romlás felé viszik. Az élet lehetősége, szépsége és minősége az ilyen életterekben
csökken, a változás és az idő gyorsul. Ha az angyalok kerülnek többségbe, a mező változása
csökken, és bár együttműködőbbé válik, de lendületenergiában és fejlődésben hiányosabb lesz.
Az élet azonban sokféle egységben, azonos térben változik, amely az arányok folyamatos
módosulását, időben változó különbség kialakulását eredményezi. A nem jó arányú, a nem
megfelelő szimmetriájú élet nem fejleszthető tökélyre, nem fejleszthető egyszerre magasabb
tudati szintre és nagyobb együttműködésre. A fejlődés vagy a magasabb tudati állapot, a
gyorsabb egyediség felé fejlődés és a nagyobb kihasználás felé, vagy a nagy
együttműködésben együtt élő, nem szükségszerűen boldogabb szegénység felé haladhat. Az
élet fejlesztése, a dolgok összekeveredése azon eredményében hiábavalóságnak bizonyult,
hogy a mai napig nem sikerült a teljes közösséget egyszerre fejlett és nagyon
együttműködőképes, egymást szerető állapotba hozni. Az Isten sok kísérletet tett a
kibékíthetetlen ellentét feloldására, míg végül eljutott a ma ismert állapothoz, a váltakozva
haploidba és diploidba épülő életvariációkhoz. Az élet nemesítése közben egy rotációs
rendszer fejlődött ki, amelyben az élet periódusossá vált, és az állandó szimmetria helyett,
statisztikailag kiegyenlítve egymást hol a nagyobb bonyolultság és a nagyobb egyediség felé,
hol a nagyobb együttműködő képesség és a nagyobb azonosság felé fejlődött. Ma valahol itt
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tart az evolúció, váltakozva négy évszakos periódusokban, tavasz, nyár, ősz és tél ciklusú,
egymást periodikusan váltó rotációban működik.
Hasonlóan megközelíthető ez az állapot materialista aspektusból is, amely azonban e
szempontból megmagyarázhatatlan egy kezdeti egyenetlenségből, a különbség kialakulásából
fejlődött ki. E megközelítésben, a térben időnként a tömeggel és lendülettel is, azaz kinetikai
energiával rendelkező, gáz és gőz keverékből álló részecskék lendülettömege, energiája
időnként besűrűsödik egy térrészben, amelyben a nyomás és a hőmérséklet nő, és ha ez
lényegesen magasabbra nő, mint a környezeti sűrűség nyomása és hőmérséklete, akkor a
kisebb nyomású, az engedő tér felé kitágul, szétterjed. Az élet tehát a térben és az időben
változóan pulzál, és kifejlődött benne az értelem. Ha nem fejlődött volna ki a közben kialakuló
evolúcióban az élőlényként ismert, időben változó mezők tudata, amely azután elkezdte
fejleszteni, javítani az életet, a materialista megközelítés is helytálló, de ez esetben sem lehet
megérteni, csak kitalálni, kikövetkeztetni a szingullarítás, a tudat kialakulása előtti
eseményeket. Mindkét alapállás, élettapasztalat, életideológia olyan egyoldalú életszemléleten,
egyoldalú élettapasztalatokon alapul, amely még nem ismerte meg, vagy már elfelejtette az
élet fonákját, a másik típusú élet lehetőségeit. Az élet körforgása, a tudat fejlődése azonban
nem áll meg a földhöz ragadt ideológiáknál, valamennyi élethelyzetet segít a rotáció alatt
megismerni, az élet eltérő változatában is megtapasztalni. Lehet, hogy nem az Isten teremtette
az alapvető különbséget, de hogy a továbbfejlesztést, az élet javítását felvállalta, ez tette
lehetővé a létünk, a megmaradásunk, és az öntudat és a tapasztalat kifejlődését. Miként az
emberi részecskék közös tudata nagyobb energiaszintű, nemzeti, állami és társadalmi
szerveződéseket hoz létre, a kisebb és a nagyobb energiaszintű szerveződések közös tudata
ehhez hasonlóan az Isteni mezőbe szerveződött, a mindenséget fejlesztő közös tudatba épül.
Tehát ez esetben lényegtelen, hogy a kezdet mikor és hogyan kezdődött, a folyamatban
egymással az élet javítására szövetkező, együttműködő tudatok fejlődtek ki, amelyek egyre
nagyobb tudatokba, egyre nagyobb, az életet javító, befolyásoló közös tudattá szerveződtek.
Az élet tehát szétterjedt, és kifejlődött az élet megtartásáról, az életszimmetriáról gondoskodó,
a kiegyenlítő hatást produkáló tudat és erő, akit a saját mikrokozmoszt képező tudatunkban
mindenható, legfejlettebb tudatként, Istenként ismerünk, tisztelünk.
Az ember tudatát a szervezetébe épült, tudattal rendelkező élő részecskék közös tudata hozza
létre, amelyhez hasonlóan a nagyobb létszámú szerveződések közös tudatát is a politikai
képviseletre és a kormányzásra megbízott emberi részecskék, közös célú együttműködő
lélekbe, társadalomba szerveződve működtetik. Az emberi társadalomnál sokkal nagyobb
részecsketömeget tartalmazó, a csillagközi térben élő fejlett szerveződések is hasonló közös
lélekstruktúrába szerveződve a mindenséget fejlesztő, az életet javító, irányító, Istenként
ismert közös tudatot képeznek.
Amikor az élet egyensúlya nagyon elromlik, az Isten információs segítséget küld a beszűkülő
tudat kitágítására, a tudatfejlődés elősegítésére. Az egyediség és a bonyolultság felé fejlődő,
nagyobb tömegből szerveződő, sokkal nagyobb energiaszintű élet lassabban, de sokkal
megfontoltabban fejlődik, mint a kicsi energiaszinten gyorsabban kifejlődő, lemodellezett
tervszerű változatai. A fizikai létként ismert élet nagyobb energiaszintű, durvább, de nem
végtelen számú alkotókból, közös életpiramisba szerveződik, amelyek szerveződési
lehetőségbe, egyediségbe épülhető bonyolultsága véges. Ha elfogynak az egyediséget
létrehozó szervezettség szépséges virágai, az élet nemcsak analóg, de eltérő szerveződéseket
termel ki, hanem reprodukálja az azonosságokat is, amely életversenyt gerjeszt, erősíti a
konkurencia harcot és felerősíti, felgyorsítja az élet differenciálódását.
Az egyedek olyan különböző energiaszinten lévő, de egymással folyamatban kapcsolódó
élőrendszerek együttműködése, amelyben a legkisebb energiaszintű, az információt közvetítő
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részecskék együttműködnek az érzéseket továbbító nagyobb energiaszintű részecskékkel,
amelyek együtt együttműködnek egy még nagyobb energiaszinten szerveződő, az egységhez
az erőt és a már mérhető tömeget biztosító részecskékből életláncba, egymással kiegyenlítetten
változó fogyasztói láncba felépülő szerveződésekkel.
A dolgozók, mint egyedek olyan kisebb egységekből épülnek fel, amelyek analóg de nagyobb
energiaszintű egységeket, egyedet képeznek.
A dolgozók, a bennük felépült egyedi életszerveződésbe hozzák a kisebb energiaszintű
együttműködő egységeik erejét, + tudását + érzéseit. A három egység, egy közös tudatú,
közös érzésű és közös energiagazdálkodású komplex egyedként ismert eredőt hoz létre, amely
egyedenként eltérő összetételű, de alapvetően szimmetriában van a három erő eredője. Lehet
nagyobb az erő, és kisebb a tudás, vagy kisebb az erő és nagy a lélek, de lehet nagy a tudás, de
kisebb az erő és kevesebb az érzés, de az összhang az egyed eredője még működőképes.
1. ábra: az együttműködő egyed szerveződési eredőjének az élet piramisa:
tudását

erejét

érzéseit

A három eltérő energiát, erőt, tudást és érzést adó
részecskék eredője azonban halmazszimmetriát tételez fel,
mert csak ez esetben maradhat a szerveződés életben. A
munkába és eredményre, a jobb élet érdekében szerveződő
életpiramis, minden energiaszinten más életekkel
szövetkezik, hogy a minőségében kellően fejlett,
egészségként ismert szimmetriában, de még kellően
együttműködő-képes életét megtarthassa.

2. ábra: A több egyedből kialakuló szerveződési piramis halmazba épülése:
A szövetkezés a társakkal növeli a halmaz eredő szimmetriáját, az életet megtartó
képességét, a halmazba vitt erőt, tudást és érzést, javítja a lélek eredőjét,
megmaradási képességét. Ha azonban az együttműködés nem kellően kiegyenlített,
ha egymás ellen dolgozva nem növelik a közös eredményt, hanem lerontják egymás
hatását, akkor a szerveződésben maradás értelmetlenné válik, bomlás és
elerőtlenedés, védelem nélkül maradás, és az kisebb energiaszintű részecskék
eláramlása következik be.

A munkahelyi együttműködés éppen olyan szimbiota érdekszerveződés, mint a családba,
társadalomba, vagy egyénbe szövetkezés. Valamennyi azonos, analóg rendező elv szerint
működik, hasonló szabályok tartják össze. Az életbe szerveződés azonban arányos
energiaelosztást igényel, amelyet a létrehozóknak a közös eredménybe beadott egyéni hatása
szerinti arányos juttatást tételez fel az erőből, a tudásból és az érzésekből. Akkor jó a
szerveződés, ha sem az érzések, sem az erő, és a tudás arányai sem tér el jelentősen, és ezen
eltérő egységek még kellően együttműködő képességűek. Ha a szerveződésben bármelyikből
több, vagy kevesebb van, társulnia kell olyanokkal, akikben a hiány megtalálható, és a
szerveződés tartós szimmetriába hozható. Ha sok a lélek, erőtöbblettel rendelkezőkkel kell
társulni, ha sok a tudás, a kellő lélekkel és elég erővel rendelkezőkre van igény, de ha az
erőből van túl sok, a lendületből, azt kellő érzéssel és megfelelő tudattal kell kormányozni.
A sikerhez azonban az is kell, hogy a szereplők megismerjék, megértsék és elfogadják
egymást, ismerjék a közösben tartó motivációt, és ne maradjanak el a közben hasonlóan, de
esetleg másfelé fejlődő környezettől.
Az együttműködés alapja, az időben fejlődő önismeret, tehát elsősorban minden felnőtté váló
szerveződésnek ezt az állapotot, a saját adottságot és képességeket kell megismerni. Ha az
alanyok, tisztába jönnek azzal a kérdésekkel és válaszokkal, hogy ki vagyok én, mit akarok, mi a célom az életben, akkor alkalmassá válnak a kezdeti ösztönös helyett a tudatos
együttműködésre, a nagyobb és hatékonyabb szerveződésbe épülésre. A sikeres
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együttműködésbe szerveződők egyre stabilabb életszimmetriát hoznak létre, de ez csak addig
jogos, amíg a nagyobb egység segíti és nem rontja a közös szimmetriájukat, segíti az életüket.
Míg a családok ösztönös együttműködések, amelyeket a születési adottságainkban már
meglévő együttműködési képesség, az eredendő forgási szimmetria hiánya és kiegyenlítő
képessége tart egyben, addig az ennél nagyobb energiaszintű szerveződési egységek, a
kisvállalkozások, együttműködésbe csoportosulásokhoz már tudatosabb együttműködésre,
nagyobb önismeretre és a cél teljesülésének az állandó érzésére van szükség.
Míg a kisebb létszámú társulások, az érzésekkel is elvezethető kisvállalkozások vezetésére
még az arányok érzése, megtartása is elég, a nagyobb energiaszintre fejlődő nagyobb
közösségekben már tudatos együttműködés és sokkal több információáramlás szükséges. Ez
azonban gyorsítja az életet a kisebb energiaszintű részecskék életét feszültebbé teheti, az
érzésvilágot adó lélekkomponenst csökkentheti. A szerveződésben az erő növekedésének, a
hatóképesség növekedésének az ára, a lélek csökkenése, a részletek pontosságának, az
együttműködési illeszkedéseknek a csökkenése. Ha minden alkotói szinten, a megfelelő
arányok megtartásra kerülnek, ha az elosztás, a beadó által létrehozott értékkel kellően
visszacsatoltan, másokhoz viszonyítóan arányos marad, a szerveződés nagyobb tudati állapot,
és kellő lélek megtartása mellett magasabb energiaszintre kerülhet. A szerveződésben
résztvevőknek azonban folyamatosan érezniük, látniuk, megérteniük és energiában
visszacsatolva is tapasztalniuk kell a beadott értékkel arányos részesedésük megőrződését, az
együttműködés megtartásának a fontosságát. Ez állandó kommunikációval, csak folyamatos
visszajelzéssel lehetséges, amelyhez szintén idő és energia szükséges, tehát kellő időt és
energiát kell fordítani az állapot és a folyamat fejlődősének az ismertetésére. Ez jelen idejű
kapcsolattartást, állandó információcserét igényel.
Ahhoz, hogy a megélésre szövetkezett szerveződésünk sikeresebb lehessen, javítanunk kell az
önismeretet, a jelen állapot megismerését, tisztába kell jönni, hogy ki vagyunk, és mire
vagyunk képesek, és milyen hiányaink vannak, amelyek az eredményesebb életet
akadályozzák. Tudni kell ugyanezt a vállalkozási szinten, és az egyéni cél mellett a közös
célokat is meg kell határozni, amelyet tervezhető alcélokra kell lebontani. A hiányainkat, a
hiányosságainkat belső társulásokkal és külső szövetségekkel meg kell erősíteni, a nem
működő, szimmetria nélkülivé vált dolgokat le kell bontani, fel kell számolni. Tisztába kell
jönnünk azzal, hogy mi működik, és azzal is, hogy mitől működik. A cél a működőképes
dolgok tudatos fejlesztése, a működési eredményt rontó sikertelen dolgok folyamatos
kiszűrése, javítása, vagy ha ez nem észszerű, az átmenetileg lefagyott energia megfelelő
átcsoportosítása, mozgásba hozása.
Ha a világot meg akarod váltani, előbb a saját családodat kell rendbe tenni, de mielőtt
belekezdenél, magadban, a lelkedben és a tudatodban, és a hitedben kell rendet tenni!
Ha egy elromlott egyensúlyú vállalkozást meg akarunk javítani, ugyanazt az önvizsgálatot kell
elvégezni, mint az egyed, a család életében, és ugyanez a lehetőség a nagyobb energiaszintű
szerveződések esetében. Tehát új együttműködési szövetségre, új vállalkozói, társadalmi
szerződésre, új együttműködési alapokmányra, új alkotmányra van szükség:
Ha mindenki megértette az együttműködés célját és a benne rejlő siker lehetőségét, kérem a
sürgős önvizsgálatot, hogy mindenki kerüljön tisztába azzal, hogy jelenleg hol tart, és kicsoda
tulajdonképpen, milyen egyéni előnyöket, képességeket, hátrányokat, mások által
kiegyenlítendő hiányokat hoz az új szövetségbe.
Ahhoz, hogy ezt mindenki megismerje, szembe kell állítani a kialakult belső képet a külső
környezetben kialakult képpel, tehát tükrözni és ütköztetni kell az eltérő aspektusú valóságot.
Aki el tudja fogadni e valóságképet, és ezzel beilleszkedve a tudatos együttműködésre is
alkalmassá válik, azzal új együttműködési szerződést kötünk, a jövőbeni megélés és életjavítás
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lehetőségére. Ehhez a fentiek megértésén kívül ki kell tölteni azt a képességet és önismeretet
segítő tesztet, amely tükrözi az általad érzett és a környezet által rólad tapasztalt valóságaidat.
Az élet egy összetett, sokszintű élőrendszerbe, életpiramisba szerveződött, olyan
fraktálrendszerbe amely nemcsak az egységnyi részletekből és ezek változásából, hanem az
egységek összefüggéséből, és a változásban az egymást követő események folyamatából áll.
Az életfolyamat az egyidejűleg élő sokféle, de egymástól eltérő életszint egymással nagyon is
összefüggő változása. A különbségből kialakult élet, az őt létrehozó különbség
megszűntetésére, az egyenlőségre, a kiegyenlítődés és a nagyobb szimmetria kialakulására,
megtartására törekszik. Ha a már kialakult helyi különbség kiegyenlítődését valami
folyamatosan megakadályozza, és a különbség növekszik, az élet egyre feszültebbé válik. A
részleges, de sohasem teljes életszimmetria az élet alapvető feltétele, a kialakult szimmetria
megtartása, növelése életcéllá alakult. Az életben az egymást a változásban fékező, de egyben
részlegesen kiegyenlítő hatások, tulajdonságok egymást kiegyenlítő szimmetriában,
társkapcsolatban állnak. A férfi tulajdonságot kiegyenlíti a nő tulajdonság, a kicsit, a nagy, a
gyengét az erő, a hideget a meleg, a nyomásnövekedést a kisebb nyomás, a gyors áramlást a
szemből fékező ellenáramlás, stb.. Az életbe szerveződött energiából mindennek van párja, de
ha ez a pár a szerveződésből kikerül, elhal, eltávozik, és a szerveződés ezért valamelyik
egységében kiegészítő pár nélkül marad, differenciáltság, nagyobb különbség és a többségi
szimmetriában álló átlagtól eltérő egyediség alakul ki. Míg két egymáshoz illő, egymásba
kapcsolódó fogaskerék, egymást megfelelően kiegészítő, kellő szimmetriában áll, addig ha
valamelyik fog letörik, az együttműködési összhang csökken, helyi részleges szimmetriahiány
áll be, amely a fogaskerék szerveződését, együttműködését, működési harmóniáját lerontja.
Hasonlóan működnek az életbe szerveződ részecskék egymáshoz analóg módon kapcsolódó
együttműködő ,,fogaskerekei,,. Ha az életpiramisban, a helyi impulzusokban, az élet
differenciálódásban növekvő különbség alakul ki, ez csökkenti az életlánc helyi szimmetriáját,
és a kiegészítő társ nélkül maradt szerveződési szinten külső, vagy belső tulajdonságként
kiemelkedő egyediséget alakít ki.
3. és 4. ábra: A szerveződési alapegység, a család:
fiú

atya

Szent
lélek

Szerveződési alapegység, a család = atya, fiú és a
szent lélek (anya). A szerveződésben a
tulajdonságok, a kisebb egységek magas egymást
kiegyenlítő szimmetriában állnak, az élet folyamata
lineáris, kis egységekben változva egyenletes. Ez
egy átlagos képességű, kiugró egyediség nélküli
szerveződés. Ha a szerveződésben nagyobb
energiaszintű impulzus történik, elhal, vagy és
szaporodik egy kisebb energiaszintű alszerveződés, a
szimmetria sérül és a mező ettől kezdve e
különbözettel az egyediség felé fejlődik, egyedivé,
eltérővé válik. Az élettapasztalata a tudati eredője,
és a lélekállomány is növekszik, de az energiaszintje
csökken, a szerveződés egy kicsit öregszik és
differenciálódik. Van amiben jobb, másban
gyengébbé válik.

A mezőben növekvő különbségben a szerveződés részleges tulajdonság változása
aszimmetriát, egyedi tulajdonságot, ellenható, fékező hatással nem kompenzált páratlanságot
alakított ki a mező alszerveződései között, amely miatt az fogékonyabbá válik a keletkezett
hiány vagy többlet kiegyenlítésére. Két lehetőség van a szimmetriahiány megszűntetésére.
Vagy a környezetből elvesz, keres társat magának az egyediség csökkentésére a társ nélkül
maradt részecske, vagy a társ nélkül maradó, egyedi tulajdonságot adó részecske kilökődik,
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eltávozik a szerveződésből. Míg az előbbi esetben a nagyobb energiaszintű szerveződés
szimmetriája és energiaszintje is helyreáll, de az idegen társsal a nagyobb mező (szerveződési
egység) azonossági és együttműködési eredője csökken, addig a második esetben a családi
szerveződés energiaszintje csökken, de az azonossága megmarad, a tudati eredője nő. A család
közös tudata megismeri az eltávozó családtag hiányát, és az ezzel járó hátrányokat és
előnyöket, de tanul a változásból, a maradó családtagjai szimmetriában tartására azontúl
jobban vigyázz. Az eltávozó családtag kiesése azonban csökkenti a termelő és a segítő erőt a
családban, amelynek ettől csökken a közös dinamikai eredője. Az eltávozó családtaggal
azonban a tag egyedi tudása is eltávozik, és ettől a család közös tudata más összetevőkben, a
tapasztalatszerzés ellenére csökken.
Ha az energiamezőnek tekinthető valamilyen szintű részecske szerveződésből az impulzusok
hatására az erős részecskék eltávoznak, kiszorulnak, a szerveződés a tudatban fejlettebbé, de
energiahiányossá, és ezzel cselekvőképtelenebbé is válik.
A szimmetriában szerveződő, (élő) szerveződési egységekben azonban gyakran úgy romlik a
szimmetria, hogy egy valamilyen beépülő, társ nélküli egységgel a tömegi eredő nő, azaz a
meglévő szerveződéshez egy új részecske társul.
Ha az impulzusban a tömegsűrűség nő, és több energiával rendelkező részecskék kerülnek a
szerveződésbe, a lélekbe szerveződött alacsonyabb energiaszintű részecskék kerülnek
kisebbségbe, és bár a testi erő és a cselekvőképesség növekszik, de a mező a tudati eredője
csökken és erőszakosabbá, és ösztönösebbé válik. Ha az életpiramisba épülő szerveződési
szinteken az életet kellően kiegyenlített állapotban, magas szimmetriában tartjuk, az erő és a
tudat, férfi és a nő, a fiatal és az öreg, az ellentétek egymást kiegyenlítő megfelelő arányú
keveréke, még kellően együttműködő-képes, és megfelelő erőállapotban lévő cselekvőképes
szerveződéseket eredményez. Hogy az élet magas szimmetriában változzon, ez a test és a
lélek, az egymást szimmetriában tartó tulajdonságokat és képességeket hordozó sokféle
energiaszinten analóg életet élő szerveződések folyamatos és arányos együttfejlődését igényli.
5. ábra: A családok nagyobb energiaszintű halmazba épülése:
Kék eredő
tulajdonságú
család

Nagy azonosságú, de a tudatban
fejletlen, kis energiaszintű
részecskék = érzés

A szerveződés közös
tudata, a mezőt
alkotó sokszintű
szerveződés eredője

A főtömeget alkotó,
közepes energiaszintű
részecskék, a fizikai
energia, = test és erő

A tudatban fejlett,
(ördögi) részecskék,
= egyediség és tudat

Piros eredő
tulajdonságú
család
A családok egyesülésével, az utódok
párba állásával a tömegi eredő, és a
hatóképesség nő, de az azonosság és
az együttműködő képesség
csökkenhet.

Ha a családok egyesítésre kerülnek, és az utódokon keresztül a genetikai állományok
összefonódnak, a fiatalokban túlélő utódok érdekében együttműködő rokonságba szerveződő
közösség összesített ereje és tudati eredője növekszik, de az azonossága, az együttműködő
képessége csökken.
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6. ábra: Az együttműködő nagyobb energiaszintű közösségek kialakulása:
Minél több egyed és család épül együttműködő közösségbe, annál nagyobb lesz a
szerveződés hatóképessége, energiaszintje és tudati eredője, de a tömeg
növekedésével nő a közösség döntési, cselekvési és végrehajtási tehetetlensége.
A családok közös szerveződésbe épülése szelekcióra, és tevékenységi
differenciálódásra is kényszeríti az együttműködésbe szerveződő részecskéket,
amelyben az együttműködés megtartása érdekében, egymást nem zavaró,
kiegészítő életpályákra, eltérő tevékenységekre szakosodnak. A részecskék
térbeli áramlása tehát mindig osztja az áramlási pályákat, felezi és az egyediség
felé szakosítja az egyéni tevékenységeket. Amíg az életpályák nem telnek be,
addig az élet nem túl gyors, kiegyenlítetten változik, de ha a közeli pályák
betelnek, a konkurencia harc megnövekszik, és az élet felgyorsul.

Az élet energia mérlege és a mágneses töltésáramlás gyorsulása:
Az impulzusok differenciálásában, a kezdeti homogén, egyenrangú és együttműködő képes
élet kétfelé fejlődik. Az események tapasztalatait megőrző és közös szerveződésben maradó
részecskék tömegének a növekedése, a mező sűrűsödését eredményezi, amelynek a
hatóképessége, a lendülete, vagy a tömegbe épült energiája ezzel nő, de a mezőbe kerülő,
egymástól eltérő összetételű részecskék miatt a közös mezőbe épült sokaság sokfélesége,
egymást értő és együttműködő képessége romlik. A tehát a sokféleség nagyobb tömegbe
épülése javítja ugyan a tömeg energiaszintjét, de ezzel arányosan visszafelé fejleszti az
együttműködő képességét. Ha a nagyobb tömegbe épülés sikeres, a több egyedet tartalmazó
közös szerveződés, mező tudati eredője elvileg növekszik, hiszen az idegen információs
tulajdonságot képviselő beépülésekkel a lehetséges tulajdonságok, a problémamegoldó
képesség lehetősége nő, de ha a tudatmorzsákkal nem rendelkező részecskéket nem kérdezi
meg senki, ez a tudás meddővé, nem alkalmazott, és ezzel a többség által nem hasznosítható
tudásként elértéktelenedik. Ha a nagyobb és közös tömegbe épülő részecskék egyéni
tulajdonságai, előnyei nem érvényesülnek kellőképpen a közös szerveződésben, mellőzöttekké
válnak, haszontalannak érezve magukat hamar odábbállnak. Az ilyen nem kellően
foglalkoztatott, nem kellően megbecsült részecskék érdektelenné válnak a szerveződésekben
maradásra, ezért kiválnak az őket le és elértéktelenítő, nem megfelelően, vagy nem a
képességük szerint foglalkoztató, és ezért kevesebb pozitív visszacsatolást adó
szerveződésekből. Ha a nagyobb szerveződések nem figyelnek ezekre a hatásokra, és az
időben felszaporodik, hamar alszerveződések, változtatóképes energiát adó dolgozók nélkül
maradnak. A rendszeressé váló eseményekből folyamatok, erősödő, vagy gyengülő tendenciák
alakulnak ki, és a tendenciákra nem figyelő, az eseményekből nem tanuló szerveződések a
tömegben és hatóképességben nem előre, hanem visszafelé fejlődnek. Az ilyen szerveződések
nagyobb és hatóképesebb egység helyett egyre kisebbé, gyengébbé és az értelmi
képességeikben is tudatlanabbá válnak. Ha a kiváló szerveződések olyan, magukhoz
viszonyítva nagyobb azonosságú részecskéket, szerveződéseket tartalmazó élettérbe kerülnek,
és olyan más együttműködésbe szerveződnek, amelyekben az egyéni képességük és a saját
tudásuk jobban érvényesül, a nagyobb megbecsülés és a visszajelzett fontosság, hasznosság
érzése miatt jobban lekötődnek. A fontosság és a hasznosság kellően éreztetett visszajelzése
egyenértékű és analóg az energiával ellentételezett megbecsüléssel. Míg az egymást egyre
kevésbé értő, egyre nagyobb tömegű részecskét közös szerveződésben tartó szimbiota
szerveződésekben az együttműködés nehézsége, a másság erősödései növelik a bonyolultságot
és az adminisztrációt, és ezzel tovább rontják a szerveződés eredőjét és hatásfokát, addig az
egyre nagyobb azonosságú, egymást jobban érző, de a tudatban és energiában vissza, de a
kevesebb létszámú kisebb közösségek együttműködés és hatékonyságában fejlődő előre
fejlődnek. Az élet tehát nemcsak hasonló, közel azonos energia és tudati szinten maradhat,
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hanem ezekben fordított szimmetriában eltérően is fejlődhet. A környezet változása
folyamatosan változásra és alkalmazkodásra készteti a benne élő, együttműködésekre és
közösségekbe szerveződő részecskéket, amelyben folyton inverz szimmetriában ingadozik a
tudati bonyolultság és a tömeg azonossága, az együttműködő képesség és a részecskék
azonossága. A változás tehát az egyediség és a tudatosodás, a bonyolultság növekedése, vagy
az azonosság és az együttműködő készség (képesség), az egyszerűség növekedése felé
haladhat. Ha nő az együttműködő tömeg száma és eközben csökken az azonossága, a tömeg
együttműködési eredője, a kihasználható eredményessége és a hatékonysága is csökken. Ha
úgy nő az együttműködő tömeg száma, hogy közben az azonossága is kellően nő, akkor
nemcsak az energiaszintje, hanem az együttműködési eredője, a hatékonysága is emelkedik.
Ha azonban a nagy azonosságú részecskék nagy tömegben együttműködnek, bár nő a termelő
képességük, a hatékonyságuk, de ez esetben túl nagy azonosságú gondolataik támadnak,
amely miatt túl nagy azonosságú és ezért elértéktelenedő termékekkel árasztják el a
környezetet. Ez csökkenti a nagy azonosság megbecsülését, és fékezi az ilyen, nem kellő
egyediséggel rendelkezők szerveződésekre az igényt. A saját környezetükben túl nagy
azonosságú részecskék, a kevés egyediséget tartalmazó környezetben tehát elértéktelenednek,
és leértékelődnek, és ezzel az őket nem megbecsülő szerveződésekből eltávozásra, kiválásra,
felbomlásra kényszerülnek. Ha a saját élőtér, az együttműködő szerveződési háttér a mezők
külső rétegeiben hasonlóan nagy azonosságú részecskéket tartalmaz, a gyengébb
tűrőképességűek, az elégedetlenek hamarabb olyan életkörnyezetbe távoznak, amelyben
kevesebb van a rájuk jellemző azonosságból, amelyben a másságuk miatt kellő megbecsülésre
számíthatnak. Ez az a hatás, ez az az igény, amely mozgásban tartja a mindenséget, a mely
fenntartja az élő, és megbecsülést, kellő szeretetet igénylő élő anyagcserét. Az időben
gyorsabban változó mezőkben hasonlóan túltermelés van a gyorsabban fejlődő, nagyobb
egyediségű, de egymással a túl nagy azonosság miatt nem kellően együttműködő, ezért
egymással hadakozó ördögibb részecskékből.
Az élő anyagba szerveződő együttműködő közösség tehát az élet során elveszti az azonosság
növekedése felé fejlődő részecskéit, pontosabban azok a korábbi életterek nagy saját
azonosságú élőrétegeiből az ilyen azonosságokat, képességeket és tulajdonságokat hiányoló,
ezért őket jobban megbecsülő élőrétegekbe távoznak. A mezők belsejében kifejlődő nagy
azonosságú fejlett részecskék a mezők külső határrétegeibe, az információs energiaszintű
szegény részecskéket tartalmazó aurába (környezeti háttérbe) áramlanak, míg a környezetben
élő és ott túl nagy azonosságúvá váló angyali részecskék, a képességeikre és az adottságaikra
vágyó, időben gyorsabban fejlődő mezők belsejébe áramlanak. A mezők belső, magas
változássűrűségű, látható, tapintható anyagként megismert tartományában maradók azonban
rétegenként egyre nagyobb tömegsűrűségbe épülnek, a kialakult mezőközpontok, fővárosok
változás sűrűsége és a részecskesűrűsége ezért gyorsabban nő. A változatos, de egyre
feszültebb és gyorsabban változó életterekben csak azok képesek megmaradni, akik maguk is
olyanná, a tudatban fejletté és időben gyorsan változóvá válnak. Ha a mezőközpontokban az
élet erkölcs, a tartás elromlik, csak azok maradhatnak meg, akik maguk is elromolnak, ha az
élet elszennyeződik, az ott élők is alkalmazkodnak, elszennyeződnek. A fejlődés, az atomi
periodikus rendszernél már megismert nagyobb tömegsűrűség, a félfémek és fémek felé, az
egyre nagyobb tömeg és változássűrűség elviselése felé halad. Az egyre nagyobb
tömegsűrűség egyre nagyobb áramlási sűrűséget, időben növekvő anyagcserét, növekvő
forgalmat eredményez, amely miatt a statisztikailag meghatározott eseményszámra,
életélmény megélésére programozott élet hamarabb lejár.
Az egyediség és a bonyolultság felé haladó élet, a fejlődés során elvesztett kis sűrűségű
részecskéket a környezetből folyamatosan tudja pótolni, ezért nemcsak egyre nagyobb
sűrűségűvé, hanem az időegységre, az életegységre jutó eseményszámban egyre nagyobb
belső áramlásúvá válik. A nagyobb áramlás következtében a töltéscsere, azaz a kisebb
energiaszintű életszerveződések cseréje időben növekszik, amelyet a belső vezetőképesség
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növekedésének, az irányítók töltéstovábbító képességének a növekedésének követnie kell, ha
nem akarják, hogy a beáramló változtatóképes energia torlódjon, és ezzel káoszt és
feszültséget termeljen. Az irányítók, az áramlási és a fejlődési mintákat adó szerveződések a
többieknél gyorsabban fejlődnek az egységnyi részecskék, az elektronok áramoltató és
vezetőképessége felé, a fémek állapota felé, a körülöttük lévő töltések (élő de több érzéssel
rendelkező részecskék) áramlásának az irányítása felé. A mezők központjaiban, az áramlások
természetét megértő, kiismerő, tudatban és az antioxidáns képesség felé az időben gyorsabban
fejlődő, az impulzusok bontását túlélő, a többieknél nagyobb bonyolultságú részecskék tehát
megismerik a számukra átlátható, kiszámítható részecskék viselkedését, a reakcióikat és a
tulajdonságait, és felismerik annak a lehetőségét, hogy miképpen tudják a környezeti
szereplőket a közösség és a saját érdekükben irányítani, kihasználni. A több érzéssel és ezért
több töltéssel, befolyásolható és kihasználható állapotban lévő, egymáshoz (statisztikailag)
jobban kapcsolódó, az egyediségben kevésbé fejlett részecskék irányítása, lehetőséget ad a
személyi képességeik, energiájuk kihasználására, a saját energiájuk rovására a fejlettebbek
energiamérlegének a javítására. Ahogy nő a tudatban fejlettebbek irányító és szervező
képessége, úgy növekszik az általuk áramoltatott, irányított, módosított életű részecskék
töltésárama, az energiaáramlás lineáris folyamata. Ha a részecskéket irányító vezetők és a
szerveződések tudatfejlődése a környezetben fejlődő részecskékhez viszonyítva csökken,
romlik az irányító és a szervező képességük, a hatékonyságuk, az energia elosztó képességük,
amely miatt a részecskék áramlásának az irányítottsága, irányíthatósága is csökken, a rosszul
szervezett áramlásokban nő az impulzus sűrűség, lerontják. Egymás hatásfokát, amely az ilyen
terek puskaporosodásához, a feszültség és a hőmérséklet növekedéséhez, egy
robbanóképesebb állapothoz vezet. Ilyenkor könnyen kialakulhat új helyi ősrobbanás,
mezőszaporodás, helyi makroevolúció.
Tehát a tudatban fejlettebb állapotba kerülő, egyre összetettebb, antioxidáns, a vezető és
irányítóképesség felé fejlődő részecskék a töltéseket áramoltató képesség, a vas és a magnetit
kristály állapota felé fejlődnek. Nem véletlen, hogy az agysejtek neuronjaiban magnetit
kristály található. (Lásd az idő rendje megfelelő fejezetét). Az egyre jobb vezetőképesség, az
egyre nagyobb töltéstömeg áramlásának a megszervezése felé fejlődés természetesen nem áll
meg a polarizációt kiváltó magnetit kristálynál, hanem a nehézfémek és az arany felé
továbbfejlődik. Az egyediség felé fejlődés következménye, tehát egyértelműen növeli az idő
ritmusát, a töltések áramát, az impulzusok időbeli sűrűségét az élet gyorsulását. A folyamat a
töltésáramlás növekedését eredményezi, amely a mezők feszültségének és a hőmérsékletének a
növekedéséhez, a tűz állapot felé vezet, majd kiszáradáshoz, az érzéseket közvetítő
részecskeállomány elpárologtatásához, azok elfogyásához vezet. Az időben gyorsabban
változó terekből tehát kihalnak, kiszorulnak, elpárolognak, elgőzölődnek az érzékenyebb víz
típusú részecskék, és ezzel az ilyen terek e részecskékből hiányossá, hűtetlenné és magas
hőmérsékletűvé, tűz típusú részecskéket többségben tartalmazó élőrétegekké válnak.
Az élet vége felé az időben egyre gyorsabban változó, belső káoszba jutó mezőkben a
kiszáradás erősödik, amelyet a sejtszintű égésnövekedés, és a víz típusú részecskék csökkenő
aránya váltja ki. Ez a szerveződés folyadékhiányához, a nagy azonosságú víz típusú
részecskék hiányához vezet, amely a nagyobb energiaszintű szerveződésben a tűzre jellemző
betegség tüneteket és életzavarokat kelt. Az izületi folyadékokat termelő, biztosító nagyobb
azonosságú kenőképes részecskék kihalása, megszökése, lekötődése vagy kristályosodása
izületi problémákat kelt, amelyet a porcok egymáson elmozdulását (zavartalan
együttműködését) csökkenti, és fájdalmat keltve a helyi feszültségeket megnöveli. A
nehézfémek arányának a feldúsulása, az elhaló víztípusú párrészecskék hiánya miatti szabaddá
válása kicsapódása szabad gyököket termel. A lokális áramlások felgyorsulása, rontja a helyi
szimmetriákat, az együttműködéseket, a szervezetben zajló organizációt. Ez kijavítás
hiányában nemcsak helyi zavarhoz, hanem idő előtti elporladáshoz, az élet korai
megszűnéséhez vezethet.
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A nehézfémekkel feltelés és az elektromágneses dinamó kialakulása:
A nehézfémekkel feltelés következményei:
Az egyediség felé fejlődő, a környezet szereplőit irányító, a tudatban fejletté váló
szerveződések tehát olyan mágnesekké, a körülöttük áramlókkal olyan (belső – külső)
áramlási rendszerrel rendelkező mágneses mezőkké szerveződnek, amelyek képessé válnak ezt
az állapotot időben stabilizálni, időben változó, de tartós folyamattá szervezni. E rendszereket
együttműködő szerveződésnek, a nagy egésztől látszólag elkülönült, élő individuum
egységeknek, egyedeknek ismerjük, amelyek képesek ellenállni az entrópia nyomásának. Az
élet, az együttműködési eredő szempontjából lényegtelen, hogy e szerveződéseket a belső
vagy a külső kényszer, vagy a saját akarat és a kölcsönös előny és a megbecsülés illúziója
tartja közös szerveződésben. A szimbiota kapcsolatú szerveződések eredeti együttműködési
célja, (ha egyáltalán cél és nem sodródás), szerelem, a kiegészülés és a megbecsülés vágya,
illúziója határozta meg a közösségbe épülésüket, amelyet ha tudatos választásnak, (a
befolyásolástól most függetlenül) saját akaratnak nevezünk. Ez az önkéntes együttműködés
azonban csak addig tart, amíg tart, amíg a tudatunk és a kisebb energiaszintű bennünk élő
alszerveződéseink érzése a kölcsönös előnyről, az érdekkapcsolat szükségességéről meg van
győződve. Ha a tudatban vagy és az érzésben kialakult meggyőződésben kétely merül fel, ha
az élet minősége, a megbecsülés érzése megértetten elromlik, az együttműködésbe
szerveződött érdek csökken, amely kényszerré válik, a kapcsolat a kihasználókká és
kihasználtak felé fejlődik. Ha az érzés, vagy a lassabban fejlődő tudat, bármilyen lassan
eszmél, felismeri a kihasználás tényét, az energiája elvonását, a megbecsülés hiányát és az
időzavara okát, - ha képes a megszokás kényszeréből és a tudati cselekvési tehetetlenségből
kiszabadulni - az önkéntes kapcsolatot megszűnteti. Ha a kapcsolat nem önkéntes volt, mert
ilyenben született, ilyenbe nőtt fel, vagy ilyenbe házasodott, a kényszer és a belső feszültség,
belső ellentmondásként időben növekszik.
Ha a belső feszültség, a változtatási érzés eléri a tudati korlát (belső potenciálgát) átlépéséhez,
lebontásához szükséges (halmozódási) értéket, a nagyobb energiaszintű változás is
bekövetkezik, és a már kényszerű kapcsolatba épült szerveződés a részecskéire bomlik.
Amikor két forgási szimmetriahiányos szerveződés egymáshoz hangolódva összeépül, az
egymást segítő javuló együttműködéstől a hatékonyság megnövekszik és hatalmas belső
energiák szabadulnak fel, alakulnak át cselekvő képességé, változtató és hatóképes energiává.
Ha az együttműködő életbe szerveződött életminőség elromlik, és a hasznosság helyett
energiát lekötő kényszerré válik, az élet szabadulni igyekszik a kényszerű, őt gúzsba kötő
szerveződésből, és az Isten angyalkáihoz hasonlóan szabaddá válni és szárnyalni akar.
A valóban rossz szerveződések felbomlása legalább annyi lekötött, elfojtott energiát szabadít
fel a kényszerkapcsolatból, a kényszerű együttlétbe tartott szerveződésekből. A rossz és
elöregedett szerveződések felbomlása tehát szintén növeli a kisebb egységekben a
hatékonyságot, a termelő képességet, az életenergia hatásfokát, termelő képességét. Az élet
áramlása ezért kettős, a hit és a megbecsülés erőssége esetén, idején befelé, a szerveződésekbe
épülés, a hit elfogyása után kifelé a bomlás felé árad. Ez periodikus töltésáramlással,
folyamatos de periodikusan ellenkező tendenciájú anyagcserével és periodikus tudatfejlődéssel
jár. A térben az egyediség felé fejlődött, a környezetben lévő kisebb energiaszintű, kevésbé
fejlett tudatú (több hittel és érzéssel rendelkező) részecskéket áramoltatni képes, a
részecskékkel örvénylő mezőt, töltéscserét, elektromágnest, (dinamót) létrehozó áramlási
rendszerek, az élőmezők, a szerveződések szerepe a még lendülettel rendelkező részecskék
rendszerekbe áramoltatása. A feladat része olyan szelekció, amelyben a lendülettől, életerőtől
megfosztott, elöregedett, kihasznált, az életként ismert változásban elfáradt részecskék
felbontása, kiválogatása és kiáramoltatása is megtörténik, helyettük életerős fiatal, még
változató képes részecskékkel feltöltés szükségeltetik. Az eltávolított részecskék energiája,
mint maradandó és hosszú idő alatt felhalmozott, időben növekvő változtató képesség kellően
fejletté váló állománya benn marad a rendszerekben, amelytől azok anyagi energiaszintű,
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anyagcserével rendelkező növekvő tömeggé válnak. A változtató képességtől, életerőtől és a
töltéseiktől, érzéseiktől megfosztott részecskék, kiszáradnak, víz típusú energiában
elszegényednek, és az isteni közösséget alkotó, hasonlóan hatástalanított, a tudatban
visszafejlődött, de az érzéseikben megerősödő lelkek mennyei táborába épülnek.

A tér dinamói, az energiatermelő nagy és idős mezők:
A csillagtéri élőmezők legnagyobb energiaszintű szereplői olyan nagyon öreg és forgó
részecskemezőket képeznek, amelyekben állandó és növekvő töltésáramlás folyik. A kaotikus
időszakához, az evolúciós fejlettségben a tél állapothoz közeledő szerveződésekben az idő, a
részecskeállomány átáramlása felgyorsul, a belső feszültség és az energiaáramlás növekszik.
Míg az életterek fiatal szereplői folyamatosan gerjesztést igényelnek, és energiát fogyasztanak,
addig az életük javát leélt idős szerveződések, nemcsak a bennük felhalmozott energiát szórják
szét, hanem amíg az anyagcseréjük működik, az elfogyasztott környezeti energiát is magas
feszültségre gerjesztik, és az egyediségükre alakítva szétszórják a végtelen térbe. Az élet
végső szakaszában, az élet során felhalmozott energia visszaadódik a Mindenségnek, az öreg
mezők energiamérlege negatívvá válik, azaz többletenergiát termelnek Istennek. Az ilyen
kaotikus időszakokban a bomlás az uralkodó, az ördögök jelentős mennyiségű, nagy
azonosságú de egymással együttműködő-képes angyalokat termelnek. Míg a nagy mezőkben
tudatba épült szerveződések lebomlanak, a hétpróbás ördögök megszelídülnek és ártatlan
együttműködőképes angyalokra bomlanak. A lebomlási fázisban, az átalakuló terekben és azt
övező élőrétegekben megváltozik a jellemző áramlási irány, a felhalmozódási arány. Míg a
fejlett mezőkből adott időegység alatt több bomlik le, mint amennyi épül, addig a mezők körül
épülő új termoszférákban a tömegsűrűség és a változássűrűség növekszik. A mezők körül új
élőrétegek keletkeznek, amelyekben a kezdeti életfeltételek sokkal jobbak, az együttműködés
hatékony, van cél és kellő lendület. Az öreg mezők úgy segítik e folyamatot, hogy dinamóként
viselkedve megnövelik az anyagcseréjüket, és a környező nagy térrészből begyűjtött és
honosítva a saját térszerkezetűre átalakított részecskék tömegtermelését megnöveli. Az
anyagcsere gyorsulása miatt az idő is gyorsul, az események és az időegységekre jutó
impulzusok szaporodnak, a kisméretű térszereplők tömege ilyenkor gyorsabban nő, mint
nagyobb tömegbe, tudatba épül. Az egyediség, a romló morál és az ördögi lét felé nagyobb
tehetetlensége miatt továbbfejlődő élet tehát a fejlődés egy fokán túlkerülve, nem áll meg az
ideális állapotoknál, hanem eltévesztve a célt, és hogy honnan és miért szerveződött
együttműködő rendszerekbe, továbbfejlődik, és ezzel el kezdi bontani az élet építményét,
amellyel egyre gyorsabban növeli az angyalok számát. A tudati és a tömegi tehetetlensége
miatt, az ideális fejlődési állapotnál megállni nem képes, a nagyobb változássűrűségű mezőket
a kelleténél jobban megközelítő mezőkben nő a változás sűrűség, nő az impulzusok száma, és
a belső feszültség.
A galaxis központok és a fekete lyukká (energiaszivattyúkká) dinamókká vált
térszerveződések egyre nagyobb különbséget hoznak létre, azaz a saját energiaszintjükhöz
képest végtelen kicsire őrlik, bontják, porlasztják az élő ionos anyagot. Az ilyen mezők
érzékeny és sérülékeny quintesszenciát termelnek, olyan nagy azonosságú angyalokat,
amelyek már az abszolút nulla hőmérsékleten is képesek lebomlani, e hőmérséklet
változássűrűsége már magas az életük megtartásához. Ezek az éternek is tekinthető érzékeny
részecskék nagyon illékony gáz közegbe szerveződnek a nyugalmasabb terekben, de azonnal
felbomlanak, ha a változássűrűség az általuk elviselhetőnél nagyobbá válik. E részecskék, az
Isten elsődleges szolgái, a küldöttek, az angyalok, amelyek minden náluk sokkal nagyobb
térméretű részecskehézaggal rendelkező információs és anyagszerű szerveződésen át tudnak
áramlani, akik hozzák, viszik a hírt a lokális változásokról Istennek, a nagy azonosságú közös
teherviselésű, együttváltozó részecsketengernek.
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Míg a tudatosodás felé haladó, kaotikussá váló fejlett mezőkben szinte fortyog a feszültség, és
elpárolog a minden mezőben megtalálható quintesszencia, addig a mezők körüli kevésbé
változó, hideg térben megnyugszik, megállapodik, kicsapódik, primer anyagba épül. A
kaotikus időszakokat követő, a szerveződési tél állapotban, a korábban túl nagy változásra
kényszerített angyalsereg megnyugszik, a rákényszerített időzavarából kilábal, a változási
kényszer megszűnésével megpihen, ismét eljut az előre gondolkodás, a tervezés és a
végrehajthatóság stádiumába. Ha az individuumokat nem kényszeríti az időzavar, a mások
által szüntelenül feldobott labdákat visszaütni, akkor utoléri magát, gondolkodásban,
pihenésben, tervezésben, és az apró részletekig kidolgozott új tervkészítés, és az új élet építése
is lehetővé válik. A kevésbé változó térrészbe került, megnyugodott nagy azonosságú
részecskeanyag lehűl, és az azonossága miatt új egyenrangú közösségbe, új Istenbe
szerveződik. A nagy azonosságú ártatlan angyalok, az Isten klónszerű szolgái, a szaporodási
eseményben a kaotikus mezőből kilökődő fejlett anyagból szerveződő áramlási minta, téridős
életprogramot tartalmazó genetikai terv köré elkezdik újraépíteni az Isten életépítményét.
Az egymásban lévő rendszerekbe beáramló fiatal, fejlett részecskék vagy csatlakoznak a már
meglévő rendszerekben szerveződő idősebbekhez, vagy azoknak nagyon rossz az
életminősége, a nagyobb azonosságúakkal szövetkezve újakat hoznak létre. Az ilyen mezők a
már idősebb, elöregedett, elromlott belső szimmetriájú mezők belsejében is életképesek. Mivel
az élettér öreg és nagy életbuborékokkal is telített, ezért a lehetőség csak a már meglévő
rendszerek belsejében, azoknak a teljes valóságtól védett határrétegein belül lehetséges. A
nagy szerveződésekben kialakuló nagyobb tömegsűrűségű, és ezért nagyobb változássűrűségű
(a tudatban fejlettebb) tömörebb részecskemezők között, a kisebbekhez viszonyítva hatalmas
hézagok vannak, számukra űr, lehetőség a szerveződéshez és az áramláshoz. Az ilyen kisebb
szerveződésekben hasonlóan még kisebb olyan szerveződések is szabadon áramolhatnak,
amelyeknek a nagyobb rendszerek közötti hézagok szintén szabad űrnek tekinthető élettereket
biztosítanak.
7. ábra Az összefolyó, egymással összefüggő csillagközi tér szemléltetése.
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Az éteri részecskékkel kitöltött egymással összefüggő térben, (sötétkék) fiatalabb nemzedékek
térben és időben kitágult, már eltorzult szimmetriájú buborékjai (enciánkék) találhatók,
amelyeknek az azonos korú, azonos fejlettségű részecskéi egymásra kölcsönható képesek,
ezért látják egymást és a náluk fiatalabb, nagyobb és eltérő fejlettségű, időben gyorsabban
változó, gyorsabb feldolgozó képességű, általuk át nem létható, nem kiismerhető részecskéket.
A mezők belsejében még fiatalabb, még nagyobb feldolgozó képességű (középkék színnel
ábrázolt) pl. elektron állapotú részecskenemzedékek szerveződnek. Az azonos (analóg)
részecskékkel kitöltött elektronterek egymásba érnek, amelyek belsejében evolúciósan
idősebb, proton és atomnyi fejlettségű részecskehalmazok fejlődnek. Az atomnyi terek a
bennük élő proton fejlettségű és még kisebb, fiatalabb részecskék által átjárhatók, a náluk
kevésbé fejlett és kisebb változássűrűségű térrészek átjárhatók. Az egyre összetettebb mezők
belsejében és egymással összeérő határfelületeink nagyobb az időegységre jutó
változássűrűség gyorsabban fejlődik, keveredik az élet. Ha tehát a jövő felé, az egyre fiatalabb,
egyre nagyobb energiasűrűségű, nagyobb problémamegoldó képességű jövő felé haladunk,
akkor az ott élő részecskék nagyobb energiaszintjét, az általuk átjárható tér akadálytalanságát,
de az idősebbek által nem ismert, nem követhető jövő nagyobb változássűrűségét észleljük.
Ha a külső tér, az alacsonyabb változássűrűségű, a már megismert környezet felé haladunk,
akkor a már ismert, és ezért átlátható tér, a múlt felé szabadon szárnyalhatnak a foton
fejlettségű, vagy ilyenként visszaérő részecskéink. Ha a múlt felé haladásban egy nagyobb
változássűrűségű mező kerül az útjukba, abban elakadhatnak, eltévedhetnek, lekötődhetnek,
ezért a nálunk fejlettebb, a számukra érdekes, új ismeretlen környezetbe nem látunk be, csak
az abból kiáradó fiatal részecskenemzedékek foton fejlettségű és ritmusú kiáradását észleljük.
Míg a nálunk fejletlenebb, már öregebb, a múltunkban (a szerveződési múltunkban) már meg
és kiismert térrészeken, szerveződéseken átlátunk, ezért annak a jelenlétét a veszélytelensége
miatt nem észleli a tudatunk, de észlelik az érzéskért felelős nagyobb azonosságú részecskéink.
A fényes és nagy változássűrűségű, általunk átláthatatlanul és kiszámíthatatlanul változó nagy
változássűrűségű mezőközpontokba, rétegekbe nem látunk bele, csak annak a felületén folyó
nagyobb változássűrűségű, vagy nagyobb sűrűségű anyagról visszaverődő, érzékelt képet,
tárgyak felületét észleljük. A csillagok és a szerveződések belsejében fejlődő fiatal részecskék
tehát egymástól elszigeteltek, és bár nagy azonosságúak, és nagy együttműködő képességűek,
ezek a részecskék még nem ismerik az én és a mi határait, a belső mi és a külső miben élő
részecskéket egymástól elválasztó határait. A fiatal és nagy áthatolóképességű részecskék előtt
még nem épültek fel a tudat korlátai, a téráramlást gátló potenciálgátak, az erkölcsi belső
gátak. A szerveződéseket egymástól elválasztó határokat ők (nem ismerve) nem is észlelik,
ezért ezeken átjárva keresik a helyüket a nagy mindenségben.
A már nagyobb térfogatra kitágult életbuborékok által a fejlett kis térméretű szerveződések
nem járhatók át, viszont azok átjárhatják őket, bennük is szerveződhetnek. Bár a még ártatlan
angyaloknak, az öreg és elromlott szimmetriájú szerveződések belsejében túl durva, a még
ismeretlen élet, de ezt a durva környezetből az élet elején csak az érdekességeket és a
szépségeket érzékelik. Ez csalja a pillangót a fénybe, a még ártatlan neutronokat a bolygók és
csillagok belsejébe, ez vonzza a fiatalokat, a még ismeretlen, de fényes nagyvárosi életbe. A
fiatalok könnyebben alkalmazkodnak, elviselik a magas változás sűrűséget, még magas
esemény-feldolgozó képességgel rendelkeznek.
A mindenségként ismert tér tehát a nagy mezők által felőrölt, lecsupaszított, quintesszencia
méretű (fejlettségű) érzékeny részecskékkel telített, amelyek a körülöttük lévő nagyobb
változássűrűségű mezők között és bennük is szabadon lavírozhatnak, de az eseményeket a
tudatban már feldolgozni nem képesek, kiszorulnak a nagy változássűrűségű, a csak fiatal,
még nem telített tudatú részecskék képesek megérteni. A tudatban fejlett mágneses mezőket
fenntartó részecskék befolyásoló és kölcsönható képesség csak azokra az alszerveződésekre
terjed ki, amelyek azonossága elég a kölcsönhatás kialakulásához, amelyeket befolyásolni és
kihasználni fognak. A terükben lévő nagyságrendekkel kisebb szerveződésekre e nagyobb
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energiaszintű, nagyobb hatóképességű lények nem bírnak befolyással, azokat csak a saját
analóg rendszerűek befolyásolhatják. A nagy mezőkben is benne vannak az angyalok, de az
információs energiaszintű anyagcseréjük hihetetlen gyorsasággal zajlik. Az ő terükben alakul
ki a fejlettebb, nagyobb tömegű, az anyagi dimenzióhoz közelebb járó élet, míg az ilyenek
terében és idején belül fejlődik az egyre ördögibb tulajdonságokkal magát életben tartó pokoli
fauna.

8. ábra: Az egymásba épülő életszférák rendszere:
A fogantatás és az idő iránya
Mikrovilág,
mikrokozmosz, a kis
energiaszintű
részecskék
kizárólagos világa
Az általunk
érzékelhető anyagi
világ életszférái

A makrokozmosz , a
környezet,
amelyet csak
látunk, de nem
tudunk
befolyásolni

Az élet egymásban elhelyezkedő, kevésbé
kölcsönható energiaszintjeinek, életszféráinak a
szerveződési rendszere. Fentről a fiatal, lefelé az
egyre öregebb térszerveződési buborékok metszetei
láthatók, amelyekben a fiatalabb és nagyobb
feldolgozó képességűek még szabadon áramolhatnak,
de az öregek már csak felbomlás árán, vagy nem
juthatnak be a fiatalabb, nagyobb változássűrűségű,
az egyre fényesebb mezőkbe. Tehát a piros mezőben
a fejlett központban születő, a múlt felé, kifelé
szabadon átjárhat, a kiteljesedés, az egyre nagyobb
térméret, majd a felbomlás felé haladhat. A nagy
mezőkben születők, növekvő fiatalabbak tágítják az
öreg mezőket, azok rovására növelik az életterüket, a
nagy mezőket ezzel tágulásra késztetik. Ha a nagy és
idős mezők egy életre együttműködésbe szerveződött
részecskéinek a kapcsolódása csökken, a tudat és az
együttműködés feltöredezik, feledékenység és bomlás
alakul ki. Az élet megszakadása az együttműködés
megszakadása, amelytől a belső kommunikáció, a
megújuló képesség megszűnik.

A múlt
A legfiatalabb szinten élők adják az információt a következőn élők a nagy azonosságú
érzéseket, az Isten klón állapotú, nagyon nagy azonosságú Műon, Wimp stb. analóg
részecskéit. A náluk nagyobb felületen és bonyolultságban élők adják a színeket, az élet
színeit. A következő szinten élő elektronok gyermekei a foton fejlettségűek a fényt és ennek a
telítettségével az élet érzését és melegét, a hőérzetet adják, míg a még nagyobb, fejlettségre
jutók idősebb atomok az ízeket, és molekulák a szagokat és az illatokat biztosítják. A még
nagyobb energiaszintűek a hangokért és a közvetlen fizikai kölcsönhatásokért felelősek, és a
még öregebb molekulák sejtekbe, épülnek, míg a sejtek összedolgozó csoportjai erőt adó
együttműködő szövetekbe társulnak. A szövetek együttműködése egymással rendezett
mozgásban összehangolódó szerveket eredményez, amelyek egy rendszerben történő
együttműködése egyedekként ismert élőlényeket, a fiatalabb együttműködéseknél nagyobb
energiaszintű mikrokozmoszokat hoz létre. Az egyedek együttműködése, családot, és ennél
nagyobb energiaszintű közösségeket, szervezeteket, alfajokat, fajokat (populációkat) és
társadalmakat hoz létre. Az országokba, nemzetekbe és közös életszférában együtt élő,
egymással kölcsönhatásban lévő szerveződések az élet általunk megismert hálóját szövik,
amely összefüggésben van a más életszférák nálunk idősebb és fiatalabb szövedékeivel, a
bolygók, holdak és csillagok, a történelmi felmenőknek az alszerveződéseknek környezetet
biztosító szerveződéseivel. A rendszer felfelé is folytatódik, míg el nem jutunk a legrégebbi, a

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

43

legnagyobb életbuborék, a teljes természet, a környezet, az Isten megértéséig, amely valóban
magába foglal mindent, ami Ő utána kezdődött, a belőle, benne fejlődött ki.
Az anyagi energiaszintű élettartomány, csak egy fejlődési állapot az élőrendszerben, csak az
anyagra ható kölcsönhatás már érzékelhető erőssége, amit észlelünk, A mindenségben változó
életnek ez csak csekély töredéke, egy átmeneti állomás az élet sokszintű lehetőségeiben. Az
általunk még tudatosan és bizonyíthatóan nem érzékelhető, de az alszerveződéseink által
érzékelt, érzésként közvetített hatások nem más dimenzióból, hanem kisebb energiaszinten
nálunk gyorsabban fejlődő életek, szerveződések jelzéseiből származnak. Ha a nagyobb
energiaszintű hatások elnyomják, lesöprik az érzéseket, ha a tudat, mert csak mást ismert meg,
nem veszi figyelembe az általa nem tapasztalható és ezért nem értett illúziókat, az életre
szerveződött egymással együttműködő, kölcsönható-képes közösség az őt védő, az életét óvó
jelzéseket nem veszi figyelembe. Ez rossz döntéseket eredményez, személyi hibákat, amely
miatt az élet minősége és szépsége rendszeresen elromlik.
Ha a kis energiaszintű részecskéknek, az élet hangyáinak a számára túl rosszá válik a külső
környezet, elmenekülnek, kihalnak, kisebbségbe kerülve receszív háttérbe vonulnak, akkor az
élettér, a lélekérzést adó részecskéknek környezetet, mikrokozmoszt biztosító szerveződés a
hézagokat kitöltő részecskék csökkenésekor színtelenebbé, a teljességben csökkenővé,
durvábbá válik. Ha a durva anyagba épülő szerveződések egymásnak esnek, és az elromlott
élet felbomlik, az elnyomás és a hegemónia megszűnésétől a kis energiaszintű részecskék
érzésekben dús evolúciója kiteljesedik. Az érzéseket közvetítő kis energiaszintű részecskék ott
vannak mindenhol, mindenben, de a hangjuk és erejük gyenge, a kiáltásuk nem hallatszik, a
durvább, de nagyobb energiaszintű élő anyag, elnyomja a romló életről szóló jajkiáltásukat.
Tehát az élet az életben nem illúzió! A megismert valóság alapján bizonyítható, hogy a
sokszintű, de inverz evolúció egymással kapcsolatban álló, de egymással párhuzamosan és
eltérő életritmusban zajló sokszintű összetett, bonyolult élőrendszert eredményezett. Ez a
sokszintű, összetett, egymásban elhelyezkedő életrendszert tévesen többdimenziós valóságnak
nevezzük, de ez csak a dimenziók irányt, állapotot, kiterjedést, pozíciót meghatározó
alapfogalma miatt nehéz megérteni. A dimenziókat inkább állapot minősítőknek,
tulajdonságok meghatározására használhatjuk, az összetettség szemléltetésére inkább a
nagyobb bonyolultságú összefüggésrendszert kellene használnunk. A dimenziók, mint
jellemzők és tulajdonságok egymással helyettesíthetők, a részekre vonatkoznak, míg a
bonyolultság inkább a párhuzamos összetettségre, az összefüggőbb valóságra, az egészre.
Az evolúció a rész és egész változó viszonyáról szól, a belső mikrokozmoszban fejlődő
közösség, a belső mi, és a külső környezetben fejlődő külső mi viszonyáról. Az ego, az én,
csak a belső közösség közös akaratban megjelenő kifejeződése mindent magának akar, de ha
ezt elveszi és magába építi, a környezet lepusztul és szegényesebbé válik. Ha önzetlen és
mindent odaad, akkor a saját belsejében élő mikrokozmoszt kizsákmányolja, belül lesz nehéz
az élet. Az ilyen szerveződés mindenkinek a szolgája lesz, de belül feszül az ellenérzés, nő a
belső feszültség a belső mit alkotó részecskék túlzott kizsákmányolása miatt. A dolog, az
egyensúly visszanyerése hiányában egyensúlytalanságot eredményez, a belső élettér
csökkenését, a belső óra idő előtti megszaladását. Ha az együttfejlődési zavart
betegségtünetként jelző kölcsönhatásokat, okozatokat nem veszzük figyelembe, a tüneti
jelzésekből tartós betegség, valódi egyensúlyhiány fejlődik ki. Ha az egymásban lévő
életbuborékokra gondolunk, akkor meg lehet érteni, hogy a belső buborékokban növekvő
feszültség felfújja az őket határoló élettér buborékját, a belső feszültség kiterjedése miatt a
nagyobb buborék is feszültté válik. Ha nem tud a térben kiterjedni, a feszültséget nem tudja
elvezetni, a belső nyomásnövekedés az egekig szökhet, míg el nem vezetődik a felhalmozott
feszültség. Ha a nagy, környezeti buborékba, a környezeti eseményekben szabaddá vált
részecskék özöne magasabb impulzus sűrűséget eredményez alacsony energiaszinten, ez
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megnöveli az élettér időritmusát, és ha a kölcsönhatás tartósan meghaladja az ott élő
részecskék feldolgozó képességét, ez növeli a kaotizmust és a térben folyó élet átalakulását is
kikényszeríti. Tehát az élet akkor folyhat a legegyenletesebben, a lehető leg lineárisabban, ha a
külső környezet és a belső környezet együtt fejlődik, ha a belső nyomásváltozás, követi, de
nem haladja meg a külső változás mértékét. Ez azonban nem lehetséges. Az életnek és a
tömegnek tudati és áramlási, (változási) tehetetlensége is van, amely rendszerint túlviszi az
ideális határon, és ezért a reakciók rendszerint nagyobbak a kiváltott ok elhárításához
szükségesnél. Az energia, a változást közvetítve a térben hullámzik, hol itt, hol ott halmozódik
fel, és ahol egy rövid időre túlhalmozódik, ott az élet nyomása, a változás kényszere
növekedni fog.
Míg az egyes élőszintek a tavasz, nyár, ősz – tél periódusokban fejlődnek, addig a bennük
fejlődő kisebb rendszereknek az ellenkező irányba halad az evolúciójuk. Ha a nagyobb
egységek lebomlanak, és a tér nagyobb egységben visszafejlődő része szabad kisebb
energiaszintű egyedekkel telik fel. A kisebb energiaszintű élőrendszerek felújítódnak,
megerősödnek, időben nemcsak gyorsabban fejlődnek, hanem sokkal színesebbé válva a
magasabb biodiverzitás felé fejlődnek. Ilyenkor a rész és az egész viszonya változik, a
nagyobb fejlettség és a nagyobb azonosság aránya módosul. Ha a kisebb energiaszintű
részecskék nem fejlődnek, az egész visszafejlődik, a környezet lepusztul.
Ha a király kevés adót vet ki, az ország népe gazdagabbá válik, a király és az ország elszegényedik. A
nagy beruházások ilyenkor csökkennek, az általános belső jólét, a külső környezet elszegényedését
eredményezi. Ha az adó és a Népre rakott teher túl naggyá válik, az egyedek, a (belső mi)
elszegényednek, miközben a nagyobb energiaszintű környezet meggazdagszik, kivirágzik. Ha az
élettér túl gyorsan fejlődik ez nem jó a kisebb energiaszintű, az elvont energiájú elszegényedőknek, de
ha az egyedek gazdagodnak, a környezet lepusztul és az élet fenntartására alkalmatlanná válik. Az
együttfejlődésre, az egyenletes változás megtartására ezért van kiemelt igény.

Ha romlik a környezet egyensúlya és eltartó képessége, az életlehetőség minősége, akkor az
élet visszabomlik a belső együttműködő képesebb állapotára, az élet fejlődés ilyenkor a kisebb
energiaszintű azonosságokban fejlődik. Az Isten igazságossága a párhuzamos életek
együttfejlődését igyekszik fenntartani, de ha valahol ez mégis elromlik, ha az energia az
együttfejlődés lineáris lehetősége helyett hullámozni kezd, a fejlődésben lemaradt, elnyomott
életnek, az elvárt együttfejlődés kialakításához, a tudati fejlődés gyorsabb lehetőségét
biztosítva segítséget ad. Az élet jó hatásfokát fenntartó, visszacsatoló mechanizmus azért tud
idejében váltani, mert a túlfejlődővé váló tudat, érzésekben növekvő eredőjű, sikeresebben
együttműködő részecske közösségeket termel, a túl nagy lélekfejlődés pedig kitermeli a
tudatban fejlettebb ördögi képességű, kihasználó szerveződéseit. A tudat kiteljesedése a lélek
megerősödését, az érzés lineáris fejlődése, megerősödése a tudat fejlődését teszi lehetővé. Az
alapvető princípiumok kölcsönösen és inverzben szabályozzák egymást. Az ördögi állapot, a
túl nagy tudatosság, a külső környezet, a makrokozmosz kihasználás felé fejlődése, a belső
világ, a mikrokozmosz érzésekben felé fejlődését eredményezi. Ha romlik a környezet
egyensúlya, ha elromlik az élet minősége, az érzésekben megerősödő és a szexualitásban a
belső részecskecserében kiteljesedő, erkölcstelenné váló élet a kisebb energiaszintű
alszerveződések burjánzásához, nagyobb időbeli sebességű felvirágzásához, a biodiverzitás
Az élet nem vaktában és nemcsak véletlenszerűen fejlődik, hanem az érzésvilágból kifejlődött tudat
által meghatározott (a térben és időben aktuális) lehetséges és ész-szerű irányokba. Az életet rontó
hatás, az érzés által kitermelt entrópia erősödését, a tudat fékezi, a tudat túl nagy rendigényét az
entrópia és a spontanítás teljes megszűntetését, a diktatúrák kialakulását az érzés redukálja. Az
egyik fejlődési irány, térállapot átalakulásának az erősödése, a hatás túlerősödését, az ellenhatás, a
belső átalakulás inverz állapot felé fejlődése fékezi.

kiteljesedéséhez vezet. Miközben a kisebb energiaszintű szaporodás, és a közöttük folyó
differenciálódás felgyorsul, az alacsonyabb energiaszinteken sokkal gyorsabban fejlődő
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bonyolultság is kitermeli a maga új, még nem ismert egyediségeit. Bár a folyamatban a kisebb
energiaszintű azonosság is erősödik, de ennek a hatása az azonosság egymást megsemmisítő,
redukáló rekombinációban semlegesítődik. Az egyedi fejlődési utat, célt és haladási irányt
találó kis energiaszintű elképzelések, ha elég realisták, nagyobb energiaszintű kifejlesztésre
zöld utat kaphatnak.

Gondolatok az élőrendszer tökéletességéről
A természetként ismert Isten, a mindenséget fejlesztő közös tudat csodálatos példákkal
bizonyítja a rendszerfejlesztésben elért előrehaladottságát, az összetettség és a komplexitás
legfejlettebb átgondoltságát. Nem véletlen az Isten, a közös tudat azon kérése, igénye, hogy
hagyatkozzunk a természet rendjére, a gondviselésre, amely sokkal összetettebb rendszerben,
sokkal előre haladottabb, átgondoltabb életrendszert működtet.
A számos példából néhány:
A rendszer alapjaiban egy négybetűs abc variációja, amelyekből kialakult, megszervezett,
organizált sikeres életvariációi, nemcsak kicsiben, hanem egyre nagyobb mértekben,és egyre
nagyobb energiaszinten is megvalósításra kerülnek. Az időben előbb lezajló mikroszintű
evolúció, lehetővé teszi a modellezést, a hibák alacsony energiaszintű, a sikertelensége esetén
nem túl nagy kárral járó rendszerekben megismerését, és még a nagyobb energiaszintű
zavarok kialakulása előtti kijavítását, másképpen történő átépítését, elkezdését.
Az alacsony energiaszintű organizációkban az elmélet, az isten gondolatainak a kipróbálása,
lemodellezése folyik, amelyben a sikeres megvalósítás, gyorsan és sok generációban, több
modellben is ellenőrizhetővé válik. Ha a folyamat az információs energiaszinten, sok
generáción át zavartalanul és kellő együttműködéssel valósul meg, zöld utat kap a rendszer a
nagyobb energiaszintű megvalósításra. Az ember hasonlóan gyorsan kifejlődő
mikrotenyészetekben próbálja ki a mikrobák és a hatóanyagok élettani, az organizációt
befolyásoló hatásait. A gyorsan szaporodó Dospodilla, az ecetmuslinca nem az egyedüli
sikeres kísérleti alany. A nagyobb energiaszinteken is kipróbált sikeres evolúció lehetőséget
adott a még nagyobb energiaszinteken megvalósításra, az igazán nagy tömegű részecske
sikeres együttfejlődő rendszerbe integrálására.
Az élet csak fokozatosan és sokkal lassabban fejlődik a nagyobb energiaszinteken. A
megfontolt fejlődés, az óvatosság indokolt, és bár a nagy tömeg tehetetlensége és
együttműködő képessége nagyon rossz, mégis elsősorban a nagy környezetzavar lehet az oka,
hogy a nagy rendszereket, csak a már sokszor, sok generációkban kipróbált, és sikeresen
megvalósult kicsik mintája alapján fejlesztik. Ez a sokszoros ellenőrzés, próba olyan nagy
fejlődési szimmetriát, sikeres együttfejlődést tesz lehetővé, hogy a viszonylag lassúnak látszó,
de valójában nagyon is gyors, nagy tömegű részecske csere is magasan és nagyon pontosan
szabályozott életfolyamatot eredményez. A kis energiaszinteken a nagyon sikeresen
megvalósuló, nagy életszimmetriával rendelkező szerveződések lehetőséget kapnak a
szerveződésükben kialakult együttfejlődési rend, áramlási, fejlődési minta nagyobb
energiaszinten megvalósíthatóságra. Az Isten a sikeres vállalkozásokat, a jó elképzeléseket
segíti. A magas szimmetriában fejlődő, az Isten, a természet szabályait megtartó
életszerveződés számíthat arra, hogy a sors megadja a lehetőséget a kicsiben (benne) sikeres,
harmonikus fejlődési minta nagyobb energiaszintű kipróbálására is. Az ilyen szerveződések
továbbléphetnek az anyag és életfejlődés evolúciós útján, és ha sok vizsgán, több
életszakaszban folyamatosan bizonyítják az együttfejlődést megtartani képes szimmetriát,
eljuthatnak az arany fejlettségig, a tudatban és az ismeretünkben legfejlettebb állapotig. A
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szélsőséges körülményeket is elviselő ionos életszerveződések egyre nagyobb anyagsűrűségig,
egyre nagyobb tűrőképességig fejlődhetnek, amelyben már a magas hőmérsékletű, időben
nagyon gyorsan változó térrészekben, élőmezőkben sem bomlanak le a változás során. Az őket
ért hatásokat jelen időben feldolgozni képes szerveződések már nem kerülnek időzavarba, már
hosszú ideig élhetnek, és az életeket sikeresen szimmetriában tartó alkalmas lélekalanyai
lehetnek az Istenként ismert szerveződés közös tudatának. E szerveződések a bolygófejlődés
során eljutnak a bolygók legnagyobb változássűrűségű rétegekig, és a bolygóval
együttfejlődve átmenthetik a sikeres genetikai állományukat a csillagfejlettség stádiumába.
A csillagok életfolyamatát irányító lélek, már csupa fejlett, az arany szimmetriaszintig eljutott
részecskéből áll. Valószínűen ezért hosszú életűek a csillagok. A Föld belsejében ilyen, az
időben és a fejlettségben sokkal előrébb lévő arany ionokból szerveződő élet alakult ki, amely
a Föld lelkét képező lényeknek ad magas energiaszintű mennyországra és pokolra elválasztott
életteret. A tudatban eléggé fejlettek, az e rétegekben lakókhoz, az Isten közvetlen szolgáihoz
felnövő kevesek e rétegek lakói közé kerülhetnek, részt vehetnek a Föld csillaggá fejlesztő
irányítóinak a munkájában, és majdnem örökéletűvé válhatnak. A mennyországra még nem
érett lelkek felbontásra és visszafejlesztésre kerülnek, tovább járhatják az élet keringőit, meg
kell ismételniük az evolúció néhány osztályát. Ezek azonban nem emberként születnek újjá,
hanem olyan nagy azonosságú részecskékben, együttműködő szerveződésekben, amelyekben
megismerik az élet fonákjait, és megkezdhetik az általuk létrehozott karmikus adóság
törlesztését.
Richard Dawkins, Folyam az Édenkertből című, Darwinista gondolatú könyve az Isteni tudat
létezését akarja megkérdőjelezni, de közben akaratlanul? is a természet Istenként ismert
csodáját tárja fel. E könyvben az életet az anyagi matéria szubjektív szűrőjén szemléli, ezért az
elfogultság a nem látott, nem tapasztalható dolgok felé bocsánatos bűn. Miközben az író
feltárja, hogy a szerves és a szervetlen élet, az ionos és a kovalens evolúció nem választható
szét, egyúttal meggyőzi az olvasókat, a nagy fraktálrendszer összefüggő működéséről is.
A természetismereti könyvekben a Lemmingek öngyilkos mechanizmusa megkérdőjeleződik,
és a tömeges tengerbe menetelésüket a bátorságnak és az új élettér keresésének állítják be. Ha
azonban bebizonyosodik, hogy a vándorlást az öreg generációk válasszák, ez a faj genetikai
túlélését segítheti. Elismerhető, hogy ha az elvándorlók, miként a méheknél, a holdfejlődésnél
és a szaporodásnál is a fiatal, nagyobb tűrőképességű és fejlettebb egyedekből kerülnek ki,
akkor az elvándorlás valóban az útkeresés, az új élettér keresés része. Ez esetben egy
illúziókra épült legendával szegényebbek lettünk.

A hardver és a Szoftver:
A már leírt alkatrész eltérés hibája, az evolúció sokfélesége:
Az Isten az első olyan tudatos szerveződésnek tekinthető, amelyben tudatosság és öntudat
alakult ki, amely felismerte hogy létezik, amely kellő idő lehetőségében megértette a
beavatkozás és a jövő módosításának, az élet fejlesztésének a lehetőségit. Az
örökkévalóságban van elég idő gondolkodni, a gondolatokat és az ötleteket kicsiben
kipróbálni, majd a sikeres változatokat tökéletesítve egyre nagyobb energiaszinten is
összeépíteni.
Az Isten tiszta és pontos, nagy felbontású, a részleteiben előrelátóan kidolgozott tervet
készített, de a távoli térbe a nagy tömegű szerveződéseket Ő sem tudta egyben, kellően rövid
idő alatt eljuttatni. A tervekből programokat készített, amely programok alapján a már minden
helyszínen jelen lévő, nagy azonosságú, de nem teljesen azonos quintesszencia
hatásmodulokból, a legkisebb egységekből bárhol felépíthetővé lett az élet. Mint tudjuk
azonban, a részletekben mindig benne rejlik az ördög, és a térben lévő alapmodulok valóban
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tartalmaztak az ördögi tulajdonságokból, a kezdeti állapot apó eltéréseiből. Tehát a legelső
alkatrészek, amelyek kellettek a nagy Mindenség felépítéséhez már egymástól kis részletekben
különbözőek voltak, az ördög mindegyikbe beépített egy kis másságot. Az eltérés, a másság
valóban szükséges volt a bonyolultság felépítésére, lehetővé tette a túl nagy azonosság helyett
a sokféleséget. Valószínűen az első tervekben csak kétféle alkatrész volt betervezve a bináris,
és ezzel könnyen átlátható fejlődési megszervezéséhez, de a beépített kis másságok a
klóónszerű részecskéket némileg módosították, és az átlátható kis bonyolultság egy idő után
nagy bonyolultságra halmozódott.
A gond az, hogy az élet építménye az uralható klóón birodalom helyett a megosztott másság
változatosság kivirágzásához vezetett, a lokálisan kifejlődő életek helyi változatai eltérő
irányba fejlődtek. A helyileg elérhető, a helyi adottságok, lehetőségek szerint egy kicsit
eltérően kifejlesztett alkatrészekben, térszereplőkben az összeépülés során az eltérés, a
másság, a különbség összegződött, és a halmozódás során ez a sokszínűség kifejlődéséhez
vezetett, de ez eredményezte egyúttal az élettermékek nagyobb mezőkbe összeépülésének az
alkalmatlanságát is. Ahhoz hogy a nem teljesen kompatibilis, selejtet is tartalmazó
alkatrészekből egyre bonyolultabb szerkezetek épülhessenek fel, nemcsak sokkal többet,
rátartással kell gyártani, hanem a kevésbé alkalmasakat rendszeresen ki kell emelni, a miattuk
nem jól működő rendszerből. A szerveződési ősz és tér, az élet periodikussága ezt teszi
lehetővé. Miközben felbontja a nem jól működő egységeket, a jobban működőket megerősíti,
és a kijavított alkatrészekből folyamatosan újakat, alkalmas felújítottakat készít.
A túl nagy azonosságú szerkezetek azonban hamar megunttá váltak, leértékelődtek, és a
meglévő alkalmasságuk miatt a térállapot konzerválódásához vezettek. Ha a dolgok nem
változnak, a fejlődés megszűnik, az örök élet egyben örök unalommá fajulhat.

A helyi eltérések következménye:
Ha sokféle alkatrészből álló szerkezetet kell összeszerelnünk, és a szükséges alkatrészekből
több eltérő változatunk van, nem törvényszerű, hogy azonos szerkezeteket építünk, legfeljebb
nagy azonosságúakat, egymással analóg (működésben hasonló) tudásúkat. Ha a lokálisan
eltérő helyszínen, nem minden alkatrészváltozat található meg, ha az építők nincsenek
tisztában azzal, hogy másféle alkatrészek is vannak, vagy ilyenek a lokális vállalkozásban nem
elérhetők, akkor az eltérő helyszíneken készült életszerkezetek nem lesznek egyformák, csak
analógok. A helyi tudás és lehetőség, az ismeret fejlettsége, azaz az építők tudati fejlettsége,
elszántsága, precízsége, vagy trehánysága, valamint a helyi alapanyag kínálat lehetősége
meghatározza az elkészülő szerkezetek variációs lehetőségeit, és ezek megfelelősségét és terv
szerinti alkalmasságát. Miként Lenin kommunizmusról szóló terve tökéletes megoldásnak
látszva, nagy tömegtámogatásra talált, de a lokálisan eltérő tudatú, eltérő lehetőségű megoldás
sokféle alternatív értelmezési, megvalósulást eredményezett. Volt, ahol vad kommunista
diktatúrává fajult, volt ahol szocializmussá szelídült. Az ideális terv tehát nem elegendő az
ideális építmény megvalósításához, ahhoz azonos tudatfejlettség, ebből azonosan felépíthető
cél, és azonos helyi alkalmas alkatrész, megvalósítók is szükségesek. Mivel az emberek nem
teljesen azonos klóónok, hanem csak analóg, megfelelő emberek, ezért a helyi anyagi
építmények törvényszerűen eltérés irányába fejlődnek.
Az Isten életépítési terve valószínűen sokkal mélyebb fraktálszinteken is átgondoltabb,
alaposabb, a részleteiben sokkal precízebb, de a lokálisan eltérő tudatú építők, és a helyileg
elérhető alkatrészek a sokféleséget analóg élőrendszeré fejlesztették.
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A túl jól sikerült autók és gépek problémája, avagy a szerveződési reform, a halál
szükségessége.
Az ember is megtanult szerkezeteket építeni, és ezeket tökéletesítve az életet segítő műszaki
dolgokat tartós fogyasztási cikkeket létrehozni. A túl jóra sikerült szerkezetek, építmények
azonban egy idő után telítették a piacot, a környezetet, és gátolni kezdték az újabbak
kifejlődését. Ha a régi eszközök is alkalmasak a szükséges célra, az emberek nem vettek újat,
hiszen kiválóan működött a régi. A probléma a fejlődés gátjává vált, az új nem tudta
kiszorítani a régit. A fogyasztói piacon ez a jelenség a termékek fejlődését kezdte gátolni, és
mivel nagy problémává duzzadt, meg kellett oldani.
A tervezők egy idő után felismerték a problémát, és megtanulták, hogy a túl jó szerkezet a
fejlődés gátjává lehet, megakadályozhatja a szükséges anyagcsere mértékét, és ezzel fékezheti
a fejlődést. Elkezdődött a nagyolás, a tökéletesnek látszó szerkezetek belső tulajdonságainak,
(a mindenhatóságának) és az élethosszának a tudatos csökkentése, a rövidebb élethosszú
alkatrészek beépítése. Ezt úgy sikerült megvalósítani, hogy a szerkezetek kisebb, látszólag
kevésbé fontos részeibe betervezték a programozott halált, azaz egy létfontosságú, nem vagy
csak drágán cserélhető alkatrész meghatározott időre elromlását. Ha lejárt az alkatrész
tervezett életideje, alkalmassága lecsökkent, és az együttműködő rendszernek tekinthető
szerkezetek, szervezetek működésben zavar keletkezett. A gépek el kezdtek gyorsabban
öregedni, és bár látszólag egyre modernebbek, egyre szebbek, alkalmatosabbak lettek, az
élettartamuk egyre rövidült. A fogyasztói piacot töltők fellélegeztek, a sok és alkalmatlan gép
elromlása növelte az új iránt, a jobb iránt a keresletet, a fogyasztást. Az örök élet így vált a
fejlődés gátjává, az élettartam csökkenésével az anyagcsere és a specializáció felé fejlődés
növekedhetett. Minél több hiba, az együttműködést gátló, rosszul felépülő folyamat kerül egy
szerveződésbe, annál rövidebbé válik az élettartama, de ha elég mutatós, fényes és új,
ismeretlen új hatásokkal kecsegtet, rá a kereslet felkelthető. A lokálisan eltérő helyeken, más
életszférákban keletkező alkatrészek sokfélesége, egyre sokfélébb építményt, életszerkezetet
eredményezett, amelyek összeépítése élethosszig tartó alkalmassága egyre rövidült.
Ha túl nagy a változás sűrűség, és ezért kevés az idő az élet építésére, az építők nagyolni
kezdenek, egyszerűsítenek, egy-két alkatrészt hibásan készítenek, vagy rosszul építik be. A
következő életszférába feladott eltérő, és már beépített hibával rendelkező félkész
termékekben a hiba halmozódik, és ha a bonyolultság felé tovább épül, egyre rövidebb életű,
egyre alkalmatlan élettermékeket kapunk végeredményül. A termékek és a szerkezetek
életideje, alkalmassága, minél nagyobb a bonyolultság, a fejlődés, egyre rövidebbé válik. A
mezők belső határrétegeiben, és a csillagok belső rétegeiben is egymásra halmozódó
bonyolultság építményei tehát egyre rövidebb ideig használhatók, egyre rövidebb életűek. Az
élet rövidülésével azonban a fejlettség és a bonyolultság nő, valószínűen éppen ez okozza az
élet rövidülését. Míg az egyszerű emberépítmények, amelyek a Matuzsálemi életrétegekben
(korban) fejlődtek ki, még nagyon hosszú életet éltek, nem voltak bonyolultak, és kevésbé
bonyolult, hosszabb életidejű alkatrészekből fejlődtek ki, addig a mai ember, már egyre
rövidebb életidejű, de bonyolultabb tudású alrészecskével rendelkezik, amelyek
együttműködési ideje sokkal rövidebb. A fejlődés és a bonyolultság ára az élet rövidülése.
Tehát az egyediség és a bonyolultság felé növekvő evolúciós életág felé haladó élet, miközben
a tudatban fejlődik, az élet hosszában és az élet minőségében csökken. Az Isten azonban bölcs
volt és előrelátó, mert egyszerre két irányba kezdte fejleszteni a termékeit, nemcsak a nagyobb
egyediség, hanem a nagyobb azonosság felé is. Az elromlott élettermékeket szétszedte,
megjavította, az egymáshoz nem illőket egymással sikeresebb együttműködőkre cserélte. Az
élet elmúlása, az életszerkezetbe, szimbiózisba épült alkatrészek együttműködő képtelenség
felé fejlődése az élőrendszer, életbe szervezett változás lehetőségét időhatárhoz,
együttműködési alkalmassághoz kötötte. Ha az élet nem túl gyors, akkor van elég idő az
alkatrészeket pontosan kimunkálni, a részletekben tökéletesíteni, és ezekből sokkal hosszabb
életű, együttműködő-képesebb szerkezeteket építeni. Tehát az idő gyorsasága, a változás és a
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fejlődés felé taszító evolúciós kényszer gyorsasága, a bonyolultság időkényszerben felépülése
határozza meg az élet minőségét és alkalmassági hosszát.
Ha az élet építménye nagyobb változássűrűségű belső határrétegek felé halad az időben, vagy
a környezetben kialakuló fejlődés egy új határréteget épít az élőrétege fölé, az életrétegből a
belső, egyre feszültebb, egyre alkalmatlan élettermék által termelt hő és feszültség nehezebben
tud az új termoszférában épülő határréteg potenciálgátja miatt kifelé eltávozni. A régi és a
bolygófejlődésben a lerakódó, lefagyó visszahulló anyagok miatt belsővé váló életszférák
változássűrűsége és hőmérséklete növekedni kezd, az idő szűkül, az élettermékek
bonyolultsága és minősége, az életszférában összeépülő élet alkalmassági ideje rövidül. Ha
hosszú evolúciós idő áll egy hold, majd bolygó fejlettségű részecskemező, sok rétegben egyre
bonyolultabb élettermék építésére, nagyon magas bonyolultságú életépítmények lehetőségéig
is eljuthat. Míg a külső életszférákban még kevésbé bonyolult, és a múltbeli kezdetleges
állapotban vannak az életépítmények, addig a belsőbb életszférákban már sokkal bonyolultabb
állapotban, de ez a bonyolultság egyre rövidebb idő alatt épül össze. Az idő gyorsul, a fejlett
életépítmények összeépítésére egyre kisebb idő áll rendelkezésre, egyre több hatás, és
változást kell figyelembe venni, az élet bonyolultsága az időben lassan fejlődő környezet, a
csillaglét, és a csillagok (nagy energiaszintű mezők) belsejében gyorsuló időben, a fénylényi
állapot felé fejlődik. Az életrendszer jelene mindig a múlt és a jövő szimmetriájában fejlődik,
tehát a tudatosult élet belsejében gyorsan fejlődő jövő, szimmetriában áll a külső környezetben
csak lassabban fejlődő múlttal. Az élethosszt, az adott élőrétegben érvényes rendszeridő,
változássűrűség határozza meg, de ez valószínűen rövidebb idő alatt azonos mennyiségű, de
kisebb energiaszintű életeseményt jelent. Nagy tömegű bonyolultság felépítéséhez a belső
rétegekben nincs lehetőség, az élethez mérhető változás sűrűség gyorsan lebontja a nagyobb
tömegű építményeket. Az idő gyorsulása, a bonyolultság növekedése a miniatürizálás felé
halad, a minden körülmények között is életben maradó, élettermékeket építeni képes
szerveződések kifejlődése felé. A nagy változássűrűségű mezőközpontokban kifejlődött, kis
tömegű, de nagy életlendületű, miniatűr, de nagy bonyolultságú lények olyan életprogramként
érkeznek hozzánk, amelyek a hardver felépüléséhez a környezetből veszik az éppen alkalmas
építőanyagot. Ők valódi időutazók, akik a nagy változássűrűségű fejlett csillagközpontokban,
már valóban megtanulták az élet leckéjét, és a tudatfejlődésben már eljutottak a megértésig, az
élet támogatásáig. A homokszemekből is sikerrel lehet homokvárakat építeni, de a túl rövid
idő alatt túl sok homokszem (homokszórás) nem építi, hanem lebontja az anyagot. Az ilyen
hozzáépülésre tanított, de kis tömegű részecskék eljuttathatók a térben és időben nagy
távolságokra, és a sikerrel egymáshoz kapcsolt, rendezett alkatrészekből könnyen felépítendők
a helyi élőrétegben készülő alkatrészek, félkész termékek, amelyekhez a fejlettebb
élőrétegekben, egyre modernebb, egyre fejlettebb és bonyolultabb alkatrészek épülnek hozzá.
Ezek a csillagokban jelen időben készített, legfejlettebb csúcstermékek ma is építik az
anyagot, amely élőrétegenként, fejlődési színterenként egyre bonyolultabbá válik. Az Isten
lokális gyárai, nagy tömegben termelik a korszerű miniatűr lényeket, programtöredékeket,
amelyekből sok selejt készül, de a termékek egy része a csillaglények építéséhez vezető
iskolában tovább fejlődik. Az alkalmatlanná váló selejt, amikor kiderül az alkalmatlansága, az
együttműködő képtelensége, azaz elhal, lebontásra kerül és a hasznos egységek, alkatrészek,
Morrfy felismerésének megfelelően újrahasznosításra kerülnek. A még jól működő egységekre
történő visszabontással, a használható anyagtermékből új bonyolultság épül fel, az alkalmatlan
egységek tovább bontódnak. Az összeépítésre, korszerűsítésre alkalmatlanná vált, és a túl sok
azonos, egymást helyettesíteni képes alkatrész visszabontásra és korszerűsítésre kerül.
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A halálként ismert szerveződésátalakítás következményei:
A már együttműködésre képtelenné vált részecskehalmaz egyedekben történő együttélése egy
idő után előny helyett hátránnyá, kapcsolódási, vonzalom helyett kényszerré válik. Az időben
a genetikai másság miatt felhíguló génállományú utódok késői leszármazói, már egyre kisebb
azonossággal rendelkeznek, amely miatt egymástól eltérő irányokba fejlődnek. E fejlődés
következménye az együttműködő képesség romlása, amely miatt a túl nagy eltérés felé
fejlődők egy idő (fejlettségi fokozat) után már nem értik egymást, és ezért nem tudnak
együttműködni. Az azonosság felé fejlődők egyediség hiányában, az azonosságban
megrekedve, egymás konkurenseivé, ellenlábasaivá válnak.
Egy húsz fő alatti közösség, rendszeresen baráti összejöveteleket szervezett, amelyben a kellő
eltéréssel rendelkező egyediségek, a maguk különlegességének az elismertségében fürödhettek. Az
egyik tag 40. születésnapjára meghívta a közösségben nem mindenki által ismert más barátait, ezért
az összejövetelen már 40 körüli létszám alakult ki. A két, egymásnak ismeretlen csoport azonban
nem keveredett össze, a helyiség eltérő részében csoportosult, csak méregették egymást. A jelen
lévők meglepődve ismerték fel a másik csoportban a velük nagyobb azonosságúakat, akikben
jellemző és látványos dolgokban, nagyobb analógiában álltak. Az azonos karakterű, azonosan nőies
(tyúkok), és az azonosan férfiasabb (kakasok) rögtön felismerték a konkurenciát, és a belsőkben
nyugtázták, - hogy ez olyan, mint én -, nagyobb azonosságú konkurens, aki mellett csökken a
figyelem rám, aki mellett már nem lehetek kiemelkedő egyéniség. A vonzalmam csökken, tehát el
kell őt távolítanom, vagy meg kell akadályoznom a hasonló nagyobb létszámú összejöveteleket, a
kicserélés, helyettesítés lehetőségét. Ha a csoport továbbra is közös összejöveteleket tart, vagy
tovább növekszik, a nagyobb tömegben a helyettesíthető azonosság és a konkurenciaharc, meg fog
erősödni. A következmény, az összejöveteli szerkezet átalakulása. Párok bomolhatnak fel, az
azonosan nőies, férfias egyedek kicserélhetővé, az üdvöskék helyettesíthetővé válnak. Miközben az
új közösségek kitermelik a nagyobb közösségben is dominánssá válókat, egyúttal növelik az
azonosságok számát, akik könnyebben helyettesíthetőkké válnak. A dominanciát szerző párnak
növekszik a fénye és a befolyása, elismertsége, de ezzel egyidejűleg az erőpróbában, összehasonlító
rekombinációban hátrányba került, nagyobb azonosságúaké, csökken. A szerveződés belső
átalakulása nem lehet egy irányba fejlődő, mindig inverzben változik, az előrelépésnek az ára,
mások visszafejlődése, visszaszorulása.

Minkét irányba fejlődés rontja az együttműködő képességet, készséget, és a tevékenységi
eredőt, a gazdaságosságot, az együttműködésbe tömörülés, az organikus szervezettség eredeti
célját. Ha az élet célja, a minél érdekesebb, minél tartalmasabb, sok életélmény
feszültségmentes állapotban, boldogságban megélése, és ilyen biztosítása az utódok és mások
részére, a fejlődés felé haladó életváltozat csak rossz másolata, csak a szükséges de
valószínűen elkerülhetetlen tudatfejlődést eredményező kiegészítője a mennyei lét
lehetőségének. Ha az eredeti cél értelmetlenné válik, ha a közös szerveződési egységben, az
élettérben az egymásra utaltság kényszerré fejlődik, a kölcsönös haszonérdekeltség miatt
keletkező együttműködés, vonzalom és vágy helyett, ellenszenvvé és taszítássá, feszültséget
növelő érzéssé, hatássá válik. A szerveződésen belüli ellenszenv kialakulásakor, az együttlét
érdek megszűnik, és a különélés, a szétválás felé haladó érzés kezd erősödni. Lényegében a
belső ellentmondások, a szerveződésben folyó kisebb energiaszintű evolúciós együttműködési
alkalmatlanságok, sikertelenségek jelennek meg a nagyobb energiaszintű egyed
érzésváltozásában. Ha a kisebb energiaszinten megnehezül az együttműködés, ha a fejlődés
felé halmozódó organizáció már nem sikeres, a szerveződéseket sürgősen át kell szervezni, a
hatékonyságot meg kell javítani. A nem jól működő egységeket, figyelve Morffy törvényére, a
még jól működő egységekig vissza kell bontani, és sikeresebb párosítással, a nagyobb
azonosságúakat újracsoportosítani, a kényszerkapcsolatokból kiemelve, lehetővé tenni a
hasonló fejlettségű másokkal az így hatékonyabbá váló együttműködést.
Az átszervezett élet újra hatékonnyá válik, ha az azonos fejlettségi szintet elérteket, az
egymást jobban megértőket azonos élőrétegekbe, azonos szerveződésekbe összevonják, és
lehetővé teszik a további együttfejlődést, az életépítmény, a tudat továbbépítését. A halál
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felszabadít a rossz együttélési kényszerből, a rossz organizációból, de ezzel lehetővé teszi a
kisebb energiaszintű szerveződések eltérő fejlettségként sikeresebb átcsoportosítását. Ez újabb
sikeresen együttműködő szerveződések lehetőségét teremti meg. A kisebb energiaszintű élet
hulladékát hasznosító, az organizációk közötti hézagokat átfedő, áthidaló szerveződések az
adott élőrétegben nem fogyasztott, nem kihasznált táplálékok, és a rossz életek lebontására
szakosodhatnak. A fejlett nemcsak stimulálja, további fejlődésre serkenti a fejletlent, hanem az
edzettségét és a tűrőképességét is növeli. Az életképtelenné vált szerveződésekből kiváló
fejlettebb tudatú részecskék a hasonszőrűekkel keresik a kapcsolatot, olyanokkal, akik
hasonlóan de másban egyedileg fejlettek, akikkel konkurencia nélkül sikeresebben tudnak
együttműködni. A rossz és együttműködő képtelenség felé fejlődő életben a z alrészecskékből
összeépülő lelkek (és a tudatok is) megtanulják az együttműködő képtelenség összes
hátrányát, és már várják a rossz kapcsolatokból felszabadító változást. Ha a halál megváltja
őket, az elromlott kapcsolatokba a részecskék felszabadulnak az együttélési kényszerből, és az
élőrétegben maradva azonnal új szerveződésekbe társulhatnak, de a halál a még jó
kapcsolatokat is szétszakítja. A belső polarizáció, valószínűen az élni, vagy nem élni, a
maradni, és tovább bomlani, vagy új szerveződésbe épülésről, Hamlet monológjáról szól.
Ha a belső statisztikai eredő a felbomlás felé dönt, a szerveződésben meghibásodott, eltávozó
fontos részecskék hiánya miatt a rend és az együttműködés, a belső áramlás elromlik, és az
organizáció a szerveződési őszként ismert kaotikus folyamatban felbomlik.
Az ilyen társulások kétfelé fejlődnek. Az egymással nagyobb azonosságúak, de az
egyediségben fejlettebb részecskék olyan egyre rövidebb életidejű, de a náluk fejletlenebb
szerveződéseket fogyasztani, felbontani képes új szerveződésekbe kapcsolódnak, mint a
fakorhadékot fogyasztó gombák, a csak húson élő ragadozók, az elromlott életek bontására
szakosodó baktériumok, vírusok. A kutyákba, farkasokba, ragadozókba szerveződő fejlettebb
részecskék, ezentúl nem, vagy csak nagy ínség idején fogyasztják a sokkal fejletlenebb, de
kellő mennyiségben, a környezetben meglévő nagyobb azonosságú, de tőlük a fejlettségben
már távolabb álló szerveződéseket, a füveket és növényeket. Míg az Istenhez sokkal közelebb
álló, nagyobb azonosságú, a csak a napenergián fejlődő, (de többféle) füvet legelő birkák,
tehenek a hozzájuk képest fejletlenebb táplálékot fogyasztják, addig a fejlettebbé válók is a
hozzájuk mérhetően nagyobb fejlettségű élő anyagot fogyasztják.
A kényszerű életszövetségekből kiszabadult kevésbé fejlett, felbomló részecskéknek is
előnyös lehet a bomlás, mert az egymást nem értő és ezért hatékonyságot vesztett
kapcsolatokból kiszabadulhatnak, és a velük nagyobb azonosságú, hasonló fejlettségű
részecskékkel sikeresebb bár kezdetlegesebb, a feldolgozó képességükkel nagyobb
szinkronításban lévő, sokkal lassabb rendszeridejű a múltban már megismert
életszerveződésekbe tömörülhetnek. Számukra megismétlődik az élet néhány korábbi
életszakasza, nekik újra kell járniuk az életfejlődés néhány osztályát, az idő és a tudatfejlődés,
a Tao útját. A tudatfejlődésben elmaradt élet tehát osztályismétlésre és olyan általa már értett,
feldolgozható eseménysűrűségű külsőbb határrétegekbe, és múltbelibb körülmények közé
kényszerül, ahol a tudatfejlődési hiányosságait bepótolhatja, és a nagyobb együttműködő
képességet tanulva azonosságból ismét az egyediség felé fejlődhet.
Feltételezhető, hogy az emberi életépítésre szakosodott (kellő fejlettségű) részecskék az
emberhez közelálló, nagy azonossággal rendelkező genetikájú, de rövidebb életidejű
(bonyolultabb) lényekben, állatokban tud továbbszerveződni. Ez lehet az oka a kutya, a ló
embert értésének, de az ember kevésbé érti az együttműködésben fejlettebb szerveződések
látszólag oktalan támogatását. Az emberhez közelálló részecskékből szerveződő fejlettebb
állatok magas fokon kommunikálnak, értenek bennünket, csak az általuk már átélt dolgokat
nem ismerő ember nem érti meg a jel és testbeszéddel kifejezett véleményüket.
Az élet bonyolultsága a hosszabb együttműködő képességű, lassúbb életritmus, a múlt felől
fejlődik az egyre gyorsuló életritmus nagyobb bonyolultság, a jövő felé. Ez a fejlődés a tudat
fejlődése, de valójában valamennyi (a szerveződési mezőre és élettérre) jellemző élet és
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tudatfejlődési állapot a térben és az időben egyidejűleg jelen van. A tér és időutazás tehát
lehetséges, a jelen a múlttal és a jövővel egyszerre fejlődik, de míg a múlt a
szimmetriafelületet jelentő jelentől, az élettértől kifelé található, addig a jövő a rendszerek
belsejében fejlődik.
Miközben a magasabb tudati szintre jutó, de egyre kisebb tömegű, egyre rövidebb életszakaszt
élni képes szerveződések átélik az evolúció által rájuk osztott életfejlődési ciklust, egyre
kisebb tömegűvé válnak, és egyre közelebb kerülnek a talajszinten az életszférát lehatároló
határfelülethez. Ha elérik a megfelelő fejlettséget, a sikeresen fejlődők valamely életszakasz
után átléphetik az általunk taposott nagyobb változássűrűségű határfelületet, és az alkálifémek
fejlettségi állapotát és tömegét gyarapíthatják. A mészváz, és a szervezetbe épült nagyobb
sűrűségű, nagyobb tűrőképességű anyagok, a beépült fémek, nehézfémek megmaradnak,
túlélnek. Az eltérő környezetben folyó változást elviselni, megérteni és feldolgozni képes
fejlettebb anyagok, elérhetik a 4. periódus első elemeinek, a gömbszimmetrikusabb (S mezős),
új tavasz szerveződési állapotát, a kálium, és a kalcium dinamikus nagy szimmetriában
szerveződő fejlettségét.
A mindenséget fejlesztő közös tudat, és a gondviselés előrelátását bizonyítja, hogy amikor a
középkorúvá váló szerveződések az élet terhétől elkezdenek fáradni, amikor a családi
(szerveződési) termelők aránya a fogyasztókhoz viszonyítva kisebbségbe kerül, és jelentősen
túlterhelődik, akkor a sors segít. Az idősebb generáció még besegít, tehermentesít, de ha a
túlöregedés és a belső együttműködési képtelenség miatt erre alkalmatlanná válik, és a
legidősebb, az együttműködésre és az élet építésére legalkalmatlanabb generáció elhal, az élete
során felhalmozott energiákat (és az utódoknak átadott tudást) örökségként hátrahagyva segíti
az utódok energiaellátását, fejlődését.

A tápanyagok periodikussága:
Az életszervezés bölcsességét kiválóan szemlélteti, hogy az energiabőség időszakában, a
szerveződési nyárban csökken a kisebb energiaszintű lélekenergia, a bioszférán az energiát
redukáló oxigén mennyisége, ezért az élet az angyali jellegű oxigén mérsékelt hiánya miatt
nem tud megszaladni. A szerveződési ősz végén, az elfolyósodás időszakában az angyalokból
van bőven áldás, víz és csapadék, oxigén van elég, de a szabad és beépíthető energiából egyre
kevesebb van, az energiahullámnak csökken az utánpótlása, ezért ekkor ez gátolja le a
folyamat megszaladását. Az ilyen folyadék (vizes) állapotokkor, a kisebb energiaszintű élet
párosodik, a légköri határrétegekben az Oxigén a hidrogénnel családi kapcsolatba szerveződik,
a megszaladáshoz szükséges szabad mennyiség lekötődik. Ha a hidrogénnek az oxigénnel
vízbe egyesülő élőrétegben az energiahullám tetőzik, az élőrétegük túldúsul, gátolni kezdi az
alsóbb rétegek lendülettel érkező részecskéinek az energiaellátását, de eközben egyre nagyobb
lendületet vesz fel, nyel el, amely miatt az idő és a főhatás irányában a fejlettebb rétegekbe
kényszerül, mint csapadék lehull a bioszféra sűrűségi határt képező talajfelületére. Ha a túl
érett gyümölcsben a szerveződési ősz megkezdődik, a gyümölcs differenciálódása kiteljesedik,
és a nagyobb azonosságúvá váló, de a víznél magasabb energiaszintű elhaló részecskék
párlatából víztiszta, de energiában dúsabb pálinka főzhető.
A nagyobb tudatfejlettségi fokon lévő anyagszerveződési állapotokban nem víz, hanem más
folyadék állapotú közös teherviselő rendszerbe szerveződik az élet, amíg el nem jut az
aranyplazma magas energiaszintű és fejlett tudatú állapotáig. Pl. a szén fejlettségi állapotot
követő késői fázisban a nagyobb azonosságú részecskék elfolyósodnak, kőolajba, vagy
magasabb hőfokon olvadó, (fejlettebb, nagyobb változást elviselő) természetes állapotú
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bitumenbe, kátrányba szerveződnek. Lásd a természetben megismert jellemzően semleges,
folyadék szerveződési állapotokat, és a kisebb azonosságú, köztes, és ezért időben gyorsabban
fejlődő vegyesebb, folyadék közegállapotú molekulákba szerveződő részecskeélet időszakait.
A halak télen bő oxigénellátást kapnak, de az alacsony hőmérséklet, a kicsi gerjesztés nem teszi
lehetővé a meglévő dús plankton állomány idő előtti korlátok nélküli elfogyasztását. Mire a
szerveződési tavasz beköszönt, az életterek magas tápanyagtartalmú, kisebb energiaszintű
kifejlődött planktonokként ismert egyediségekkel és azonosságokkal telnek fel, amelyeken, mint
anyagi és szellemi (tudati) táplálék a nagyobb energiaszintű, fejlettebb, felbontóképesebb
szerveződésekbe épülhetnek. Bár a tavasz után bőven van anyagi energiaszintű táplálék, de hiány
támad a kisebb energiaszintű lélekenergiából, az oxigénből. Az élet ezért nem szaladhat meg, hiába
magasabb a változássűrűség és a hőmérséklet, az égéshez és a változáshoz is szükséges redukáló
anyag mérsékelt mennyisége, időre jutó fejlődése és leáramlási sűrűsége meghatározza az
életfejlődés, az élet égésének az idő rohanásának a gyorsaságát. Más fejlettségi szinteken, nem az
oxigén a redukáló anyag, hanem más, az elektronhiányos, dolgozóktól elszegényedett szerveződési
állapotú, de reakcióképes reagens, amely másféle fejlettségű anyagot fogyaszt, redukál.

Az azonosságok felszaporodásakor, az életverseny megerősödésekor a már ismert, túlkínálatot
képező azonosságok lebomlanak, azok kötési energiája táplálja az élet fennmaradását, de a
valódi egyediségek, a túlélőképes, és az információjukat megőrző fejlettebb részecskék a
szerveződésükbe épült, változó (növekvő) fejlettségű információként áttelepítve, a
genetikájukat átmentve a nagyobb energiaszintű, náluk is fejlettebb tudatok fejlődését segítik.
Az élet a már megismert táplálékot hamar megunja, a talajszinten is meguntság alakul ki,
amelyet a gyermek csak úgy fejez ki a reggeli közben, hogy nem kérem.
A tudat alatti részecskeóhaj, a közös tudatnak megfogalmazott igényként szól, ilyennel már
felteltél, ezek már nem növelik a fejlettséged, fogyassz mértékkel olyant, változatosabb
táplálékot, amelyet még nem kellően ismerünk, amellyel mi, a részecskéid fejlődhetünk.
Ha a szerveződés a fejlődésében közeledik egy nagyobb változássűrűségű határfelülethez,
vagy tudatos potenciálgáthoz, a változása élénkül, az időegységre jutó fogyasztása, változása
növekszik.
A kisebb energiaszintű élőrendszerek gyors szaporodásának a genetikai változatosság
kimerülése szab fejlődési és időkorlátot. Amikor az élettérbe jutott egyediségek számos, de
nem végtelen mennyiségű variációja elfogy, kimerül, a kis energiaszintű egyediségek
gyakorisága megemelkedik, az élőréteg termése, az energiahullám fejlődése beérik. Miközben
a nagyobb energiaszintű, vagy a tudatban fejlettebb szerveződési réteg az életterében
felszaporodott kisebb energiaszintű terített asztalt, az Isten által időben biztosított táplálékot
fogyasztja, egy idő után a táplálékláncban kifejlődött azonosságokkal is feltelik, amely az
egyediség arányának a csökkenése felé vezet. Miközben a biológiai programként ismert élet
fejlődése, az élőréteget ellátó energiahullámok leapadása miatt megtorpan, a nagyobb
energiaszint is energiahiányossá és fejlődésképtelenné válik. A folyamat folytatódik az egyre
nagyobb energiaszintű, egyre fejlettebb élőrétegek, életszerveződések felé, amely egymást
generáló, egymást genetikai programként szabályozó életrendszerré fejlődött. Az életszintek
fejlődésképtelenné válását, a polarizációt okozó genetikai kimerülést, az ellátó, energiát és
információt feladó élőréteg fejlesztése, és gyors szaporodása követi. Ilyekor a külsőbb
környezetben, kisebb energiaszinten, de sokkal gyorsabban szaporodó, kezdetlegesebb
életekben, a fejlettebb mezők későbbi beépülő új, korszerűbb alkatrészei, a tápinformációja
fejlesztődik. Míg az alsó élőrétegekben a szerveződési tél energiahiányos állapota alakul ki, a
felsőbb rétegekben, energiában gazdagodó új élőréteg, energiahullám, tápláló
részecskemezőkbe épülő új populáció fejlődik. A szerveződési tél végére a terített asztal, a
frissebb és korszerűbb alkatrészek a rendelkezésre állnak az alsóbb szinteken a telet túlélő,
továbbfejlődni képes életváltozatok táplálására, a hozzájuk érő energiahullámmal a populáció
megerősödésére. A friss genetikai anyag bejuttatásával lehetővé teszi a fejlettebb sokszínűség
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periodikus megújulását, az utódokban megjelenő fejlődőképesség életszerveződési
regenerációját. A halál a rossz kapcsolatokat, az elromló együttműködésű szerveződéseket
felbontja, de mivel csak statisztikai eredőben tud fejlődni, időnként a még nem túl rossz, még
fejlődőképes életek is (kisebbségben) áldozatul esnek. Az Isten fiatalon, angyalként elhunyt
bárányainak a szerepe, a hírvivők szerepe. Az ő balesetük az ördög rovására írható. A még
meg nem ismert rossz hiányában, az együttműködő-képes, a mennyei közösségnek, az előző
életterekben folyó jó életről, a fényes mezők szépségéről hírt szállító részecskék, elfogult
illúziókat, a valóságnál szebb emlékeket, ismereteket szállítanak, amellyel az együttváltozó
mennyei közösséget már meguntakban vágyakat keltenek az anyagi lét megismerésére. A
fiatalon elhunyt szerveződések felbomlásakor, az élet rosszát még meg nem ismert, nem értő
részecskék mennyei közösségbe visszakerülő, Kupidó nyilaként működő ártatlan angyalok,
amelyek szerelmet, vágyat és a tiltott gyümölcs, a szaporodás, és a pokolhoz vezető dinamikus
anyagi élet vágyát, a részecskék anyagcserét eredményező áramlását felkeltik. Ezekből
alakulnak ki a kezdeti, de ekkor még igen kicsi energiaszintű impulzusok, a menny és a pokol
felé vezető eltérő fejlődés kezdeti differenciálódása. Miközben az egyediség felé fejlődő tudat,
az értelem és az ész az együttműködő képtelenség, és a sokszínűség, a másság felé fejlődik,
addig az azonosság felé fejlődő lélek, az érzés és a szív, a kicsi energiaszintű részecske
közösség a nagyobb együttműködő képesség felé fejlődik. A két folyamat egymással inverz,
fordított kapcsolatban, fejlődési szimmetriában áll, mint a Jin és a Jang egymásban keveredő,
de fel nem oldható sokszínűsége.
A természetben periodikus életszerveződés hol a diploid párkapcsolat, a mi tömegbe épülése
felé halad, hol a már összeépült haploid egyedek felbomlása és nagyobb szabadsága felé.
A periodikus állapotváltozást az okozhatja, hogy a közös lélekbe szerveződött részecsketömeg
útja az időúton, az életfejlődésben a Tao útján rendszeresen tudati gátakat is képező
határfelületeket és nagyobb azonosságú, nagyobb változássűrűségű (energiahullámzást okozó)
határfelületeken át vezet. A határfelületekhez és a tudati potenciálgátakhoz közeledve az
életúton haladás megnehezül. Ilyenkor csupa olyannal találkozik, amely gátolja az életet, a
tudatot a haladásban, a célja elérésében. A sodródás ilyenkor könnyebb, mint a határozatlanná
váló célok felé elbizonytalanodó haladás. Ha az életbe szerveződő részecsketömeg, egyént
alkotó közössége a nagyobb változássűrűségű határfelületekhez közelít, a változássűrűség és a
feszültség, az élet nyomása nő, az idő gyorsul, és a tömegbe épülés részleges lebomláshoz, a
szerkezeti struktúra átalakulásához vezet. Ez a szerveződési ősz, a lebomlás és a függetlenedés
időszaka, a szaporodást és a megújulást megelőző időszak.
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9. ábra: Az időspirálok év, évszak és hónapciklikussága
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A színes sávval rajzolt élőrétegek az
évszaki periódusoknak felelnek meg. A
tavasz a zöld, a megújulás, a sárga a nyár, a
barna az ősz, a kék az elfolyósodás, a
lebomlás, az október, a fehér a tél, a
december állapotot jelenti, amely után
évforduló, új ciklus kezdődik.
A barna színű
életsáv, a
szerveződési ősz
állapot

A befelé haladó
részecskéknek a
zöld sáv, a
megújulás, a
szerveződési
tavasz időszaka

A fehér és a piros határfelületen áthaladás, a tél szerveződési állapot, az
évforduló periódusa, a megújulás időszaka, amely felé haladva a környezet
gátolja a haladást. A bolygók és más mezők Szaturnuszféle gyűrűjében a
tél időszak nem látszik, itt a részecskék nem közös tömegben, hanem
kisebb egyedekre bomolva, számunkra láthatatlanul a Cassini féle
résekben és kaotikusabb állapotban vannak.

Ha az élet a nagy azonosságú határrétegekbe érkezik, az addig a fejlődést gátló dolgok, a
potenciálgát átlépése után segítővé válnak, az élet lendülete növekszik, a nyomás és a
feszültség is csökken.
A határfelületen uralkodó kaotikus állapot nagyobb térnyomása az átlépésig gátolja, de azután
segíti az új tavasz felé az áramlást. Az ábrán a pirossal rajzolt, nagyobb változássűrűségű,
gyors neutronok által kaotizált határfelületi, kevertebb térségben és tél állapotban lebomlik,
majd letisztul, és azonosság szerint elkülönül az élő anyag, hogy az új tavasszal (a Cassini
rések utáni állapotban) az élet építésében sikeresebb, nagyobb azonosságú, hatékonyabb új
együttműködésekbe épülhessen. A határfelületeken a nagyobb változássűrűség miatt nagyobb
nyomás ekkortól már segíti az életet a kisebb nyomású, de nagyobb azonosságú részecskéket
tartalmazó az új tavasz és a nyár felé haladásban. Ha a potenciálgáton a szerveződési időszak
évfordulóján sikeresen átjutott a szerveződés, és évelővé, túlélővé vált, elkezdődhet az újabb
életciklusa, a szerveződési telet követő megújulás időszaka. Ez a szerveződési tavasz.
Az új lendületre és új célokra találó, a lendületben gyorsuló időszakba érő életszerveződések
ekkor nemcsak új célokat (lendületirányt) kapnak, hanem a velük együtt azonos irányba
áramló környezettel (a tudatban és a szerveződési állapotban hasonló, analóg) részecskékkel
sokkal könnyebben alakul ki együttműködés, azonos cél felé (a gazdag táplálékot adó
határréteg, élőrétegbe) áramlás. A szerveződési tavasz, a tudatfejlődési gáton, a potenciálgáton
(évfordulón) sikeresen átjutott, túlélő szerveződéseket arra serkenti, hogy a gáton áthaladás
közben tapasztalt negatívumokat, a kisebb tömegben és a kaotikus időszakban sérülékeny
egyedekre bomlás károsságát, értelmetlenségét megértsék, és ez erőt, elhatározást ad az
együttműködések felújításához, ismét tömegbe építő időszak következik. Nem lehet
elhallgatni azt a gondolatot sem, hogy a szerveződési ősznek, a bomlás időszakának olyan
célja is lehet, hogy egyedekre bomolva sokkal könnyebb az áthaladás az élet potenciálgátjain,
a kaotikus időszakokon, de nagyobb a valószínűsége, hogy a keringő neutronok által kiváltott
esemény váltja ki az átrendeződést lehetővé tevő bomlást. A határokon át disszidáló csoportok,
a határok előtt kisebb egységekre, egyedekre bomlanak, de a határok túloldalán (ha sikerül az
átjutás) a nagyobb azonosságúak ismét egyesülnek, és egymást védve haladnak tovább az
életben. Az új élőrétegekbe átjutó szerveződések tehát a feszültséges időszak és a nagyobb
nyomású életszakasz után együtt gyorsulnak, azonos célok felé áramlanak a kisebb
életnyomású, kisebb változássűrűségű, számukra nyugalmasabb élőrétegekbe. Az ilyen
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élőrétegben fejlődő, elkényelmesedett részecskéket azok a bejutó jövevények fogják
gerjeszteni, amelyek a nagyobb változássűrűségű, potenciálgáton átjutva nagyobb
tapasztalatra, túlélő képességre és tudatfejlődésre tettek szert. Ha e részecskék az új
határrétegekben, élőrétegekben letelepednek, és tömeget gyűjtve elkényelmesednek, lamináris
irányba sodródnak, attól kezdve ők lesznek a gerjesztettek, akiket az időben és
életfolyamatban később a rétegekbe bejutók, a később fejlődő nemzedékek gerjesztenek, és
ezzel az életfejlődésben továbblépésre, továbbfejlődésre késztetnek. A megújulást és a
gyorsuló fejlődést lehetővé tevő szerveződési tavaszt, a kényelmesebb és nyugalmasabb
életidőszakot nyújtó szerveződési nyár követi, a vagyonosodás, az energiában feltelés
időszaka. Az élet ilyenkor sok más részecskével társul, az együttműködés hatékonyabbá válik,
ez a szerveződések kiszínesedő, a részletekben is kiteljesedő időszaka. Míg a tavasz a
lendületet hozza, a nyár a kiszínesedést, az élet rétjeinek és a virágzásának a kibontakozását.
Az élet színekkel, ízekkel és hangulatokkal is feltelik, és a lassabban telő, de anyagiakban
dúsabb időszakban sor kerül az életépítmények díszítésére, az egyediség szépséges virágjainak
a kibontakozására. Az életszerveződésekbe tömörült, együttműködő-képes részecskék
életversenye a tavasz végével, a túlszaporodással felerősödik, az azonos szerveződésekbe
kapcsolódó leszármazók már nem szükségszerűen azonos irányokba áramlanak. Az ellentétel
és a célellentétek is növekednek, és a lehetőségek kiteljesedésével, az egyediség kimerített
variációinak az elérésekor a konkurenciaharc és az azonosság ismét felerősödik. Ha az új
élőrétegbe települtek keveredése, a szerveződési nyárra teljessé válik, a kifejlődés számos, de
nem kimeríthetetlen variációja kipróbáltatik, az egyedi új változatok lehetőségei az évszak
végére kimerülnek, az azonosságok, mint a gabonaföld magtermése megsokasodnak. Ilyenkor
az azonosságok, az azonos, hasonló élettermékek felszaporodnak, és a túl nagy
azonosságokban túlkínálat keletkezik. A már megismert, megunt anyagokat, hatásokat
könnyen feldolgozó, az ilyenekkel feltelő, egyre jobban unatkozó élet újdonságokra, a még
ismeretlen dolgokra vágyik. Mivel az egyediségek lehetősége csökken, a feszültség ismét
növekedni kezd, a szerveződési nyár végére az élet feszültsége ismét feltelik. A gyümölcsöt
érlelő ősz a túlcsorduló élet elfolyósodásához vezet, a lebomlás és a nagyobb azonosság
kialakulásához. Az élő anyagoknak az elfolyósodási (kékkel rajzolt) életszakasza, a nagy
azonosságú részecskékre bomlás, a Cassini rést közvetlenül megelőző időszak. Ez az őszi
esőzések, és a nagyévi vízözönök időszaka. Az életbe szerveződött részecskék ilyenkor az
életet szabályozó határfelületek ezen szakaszának az átlépésekor nemcsak felbomlanak, és
elfolyósodnak, hanem a vizes (folyadék) közegállapotnak megfelelő neutrálisabb, nagy
azonosságú, és ezért sikeresebben együttműködő angyallét hatékonyabb időszakába kerülnek.
Míg az ősz, a kaotikus időszakban az ördögi képességek és tulajdonságok erősödnek fel, a
túlélés érdekében mindent bevető időszaké, a tavasz az angyalok fejlődését segíti, akik az
őszre, a tudatban az eredetet elfeledő egoista ördögökké fejlődnek.

Az életrendszer együttműködői, fogyasztói láncának a felépítése:
Az élőrendszer által fogyasztott táplálék differenciálódik, a felbontás közben elkülönül, de ha
a felbontott élet már együttműködésre alkalmatlan szerveződések kényszerkapcsolataként
működött, e lebomlás a fejlesztést segítő mechanizmussá vált. A rossz visszabontása és
működőképessé alakítása része az energiatakarékosság jegyében mindent hasznosító életnek,
az életben nincs eldobandó, meg nem javítható hulladék. Az élet maradványa is hasznosul,
életteret és környezetet ad a mikrobavilágnak, táptalajt az időben későbben fejlődő élet
lehetőségéhez.
Miközben a kíváncsi lélek az ismeretlen meghódítására, megismerésére vágyik, egyben fél a
számára – mint szerveződés számára – káros, a tudatát bontó és a fejlettségét lerontó, már
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részben megismert olyan új hatásoktól, (változásoktól) amelyeket még nem ért egészében. Az
ismeretlen és ezzel általunk még kiszámíthatatlan változásoktól azért félünk, mert nem látjuk
át az életre befolyásolt, kiszámíthatatlan következményét. Ha megismerünk, kiismerünk egy
változási sorozatot, állapot fejlődést, attól kezdve az ismert és megértett, a tudatban elfogadott
dolgoktól már nem félünk. Valószínűen az ismeretlentől (a nem ismert jövőtől) való félelem
alapozza meg a részecskék energiagyűjtését, a közös tömegbe épülését, az ego és a paranoia
kifejlődését is. A spontán állapotátalakulás után bekövetkező tudatosodástól, a megértés
kialakulásától kezdve az értelmetlenné váló tömeggyűjtésnek vége szakad, a tudatban fejlődő
lélek ismét képessé válik együttműködni, igazságosan elosztani, az Isten, a természet folyton
fejlődő szabályainak megfelelő közösségekben élni. Ha eljön a megértés, a megvilágosodás
időszaka, megszűnik a félelem az ismeretlentől, a már megértett változásoktól, a szükségszerű
és elkerülhetetlen jövőtől. Az emberek ilyenkor megváltoznak, az ego önzése elveszik,
önzetlenné és az életet segítővé, az istent és az életszerveződési szabályokat elfogadókká
válnak. Míg a határrétegekben haladó részecskék a tavasz és a nyár felé fejlődve, a
nyugalmasabb időszakokban egyre nagyobb együttműködő közösségekbe szerveződnek, és a
nagyobb energiaszintű anyagi, (ördögibb) lét fejlődik, addig a szerveződési őszbe kerüléskor
az anyagi energiaszintű egyre ördögibb együttműködések lebomlanak, és a nagyobb azonosság
felé, az angyali együttműködő képesség felé (vissza) fejlődés erősödik fel. Ilyenkor a kisebb,
főleg az információs energiaszintű részecskék szaporodnak, a quintesszencia, éter néven
ismert mikroenergia hozzájuk áramlik, bennük kelt változást és az együttműködést segítő
fejlődést. Az emberi szerveződési szinteken és bonyolultságban, a nagyobb azonosságúak
fejlődési időszaka, az egymással nagyobb együttműködésre képes alfajoké, a romáké.
Miközben az egyediség felé fejlődött, hatalomra került zsidó arisztokrácia, a bankárrá,
nagykereskedővé, tőkéssé és befektetővé fejlődött tőkefelhalmozása és befolyása apadásnak
indul, a világ a Hitben és a szeretetben, a vallásokban is megerősödik.
Az évelőkké és túlélőképessé vált szerveződések a kisebb energiaszintű ciklusokhoz egy idő
után sikeresen alkalmazkodnak, az életkörülményeket megváltoztató hatásokat képessé válnak
túlélni. Ha a tudatban és a megértésben, az együttműködésben nem következik be fejlődés, ha
a tömeg tudati és együttműködési tehetetlensége kiteljesedik, a szerveződés tudati állapotát
egy nagyobb energiaszintű felmenői határfelület nemlineáris periodikussága fogja fejleszteni.
Ha a kisebb energiaszintű hatásokkal Isten nem éri el a tudatfejlődést, a nagyobb energiaszintű
természetes ritmusú események a helyére teszik a dolgokat. A Nappal együtt az Alcyone
tengely, a nagyszülő körül keringő, és a nagyobb felmenői határfelületeket periodikusan befelé
és kifelé átlépő Gaia, a nagyszülővel együtt egy nagyobb felmenői (talán a galaxis) rendszer
körül is kering, annak is periodikusan metszi a felmenői tavasz és őszi napéjegyenlőségi
határfelületeket, (ekliptikákat). E rendszerekkel együtt még nagyobb energiaszintű, nagyobb
részecsketömeget együttszerveződésben tartó, idősebb felmenői rendszerek körül keringünk,
amelyek szintén még nagyobb rendszerek körül keringenek.
A már elkezdődött nemlineáris fejlődési időszak, a nagyévi ősz vízöntői időszakába került
társadalmunk fejlődési állapota miatt a közeljövőben várható, még meg nem ismert, nem értett
makroevolúciós hatásoktól rettegő ego az egyedekben félelmet támaszt, és kétkedést kelt az
Istenben és a bölcs szabályaiban. Ez az elmúlás időszaka, amikor az élet erkölcsként ismert
potenciálgátjai lebomlanak, az egyénekre ható változásnyomás, egyéni szabadságvágyba
fordul, amelyet később a szabadosság és az erkölcstelen élet növekedése, az életminőség
súlyos romlása folytat. A nagy válságok előtt, az élet az egyénekben a szabadság illúzióját
kelti, és miközben a kint, a környezet feszültséggel telik fel, a bent a mikrokozmosz erkölcsi
gátjai lebomlanak. A környezet által generált feszültség a szabadosság és szexualitás
növekedését eredményezi. Az elmúlástól félni kezdő lélek a tudat alatti belső szaporodási
folyamatot, az alszerveződések időegységre jutó keveredését ilyenkor megnöveli. A válságok
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előtti szexuális szabadosság, rendszerint féktelen (sokszor kényszerű) szexuális
forradalomhoz, és orgiákhoz vezet (lásd Greta Garbó, Marlyn Monroe szexbálványok 1920-as
időszakait). Az időben növekvő belső feszültség így vezetődik le, azonban kevesen ismerik az
élettani és fejlődési kényszer valódi okait és az azonosság növelő következményeit.
Az organizmusokban, a szerveződési nyár végére túl nagy lesz az azonosság és az
organizmusokat alkotó részecskék között a belső konkurenciaharc. Ha az egyediség virágai
elfogynak a részecskék a növekvő belső feszültség miatt gyorsított szaporodásra, új genetikai
anyagokkal keveredésekre vágynak. Ha a genetikai variációk kimerülnek, külső a további
megújulást is lehetővé tevő, nem túl nagy másságú új genetikai anyagra van szükség a
fenntartható egyediség, és a fenntartható fejlődés érdekében. Bár a szexuális kapcsolat a test és
a részecskemezők addig sokszoros határfelületekkel védett belső részének a megnyitásával
jelentősen megnöveli az esemény kockázatát, de az életfejlődésre képtelen állapotba jutott
szerveződések, a túlélés érdekében kénytelenek vállalni e kockázatot. A bolygók ózonlyukai, a
mezők aurája és a nők ellenállása ilyenkor felszakadozik, és szabaddá téve a combjaik között
megbúvó fehér lyukaikat lehetővé teszik idegen, szaporodást okozható genetikai anyagok
tömeges bejutását. A szaporodási folyamat sikeréhez, a szaporító anyagnak a mezők védett
belsejébe kell jutni ahhoz, hogy ott sikeresen szétszóródjanak, elkeveredjenek, és az
alszerveződésekkel keveredve sikeresen felújíthassák a genetikai állományt. Az élet ilyenkor a
nagyobb azonosságú mikroszinteken sokkal gyorsabban fejlődik. A szexualitással, az
egymástól túl idegenné váló, és már együttműködésre képtelen szerveződések egymásba
keveredő részecskéi megnövelik a sokszínűséget, a belső biodiverzitást, és ezzel lehetővé
teszik addig ki nem fejlődött új variánsok kialakulását, a szerveződésbe integrálódását. Az
eltérő környezetben egy kicsit másképpen kifejlődött, de még kellő azonosságú
megtermékenyítő anyagok, a szex során átkerülő, a megújulási folyamatot segítő mikrobák
ilyenkor sokkal gyorsabban fejlődnek, és a bejutott éppen megfelelő arányú másággal az
egyediség felé tovább fejlődhetnek. Az élet, az utódban történő túlélésért vállalja a szex
kockázatát, az idősebb szerveződést az elmúlás de a megújulás felé is segítő eseménysorozat
következményeit.

A szex azonosságnövelő lehetősége:
Az egyediség felé haladó tudatfejlődés megtorpanása, és a fejlődő képtelenségből kiút
lehetősége, az emberi fejlettségű társadalmi rendszer életzavarainak a természetben
alkalmazott egyik megoldása:
Az élőrétegekben tehát az energiaellátás nem egyenletes, a lineáris evolúció, az egyenletes
fejlődés csak az élet egy szakaszárban lehetséges. A határrétegekben feltartóztatott energiák
csak szakaszosan tudnak továbbhaladni, amelykor olyan erősre halmozódik a belső feszültség,
hogy az a potenciálgátak megnyitását, a tudatfejlődést kikényszeríti. A szakaszosan,
kvantumokban, egységekben átjutó energia, áthaladó energiahullámzást kelt az élőrétegekben,
amelyekben élő, elkényelmesedett szerveződéseket differenciálva a tovább, vagy a visszafelé
fejlődés felé kényszeríti. Ez és a csillagszintű szülő mezők körüli (külső keringési rendszer)
szerveződési tavasz, nyár, ősz és tél időszakokra bontja a felmenők, a külső áramlási körök
körül kialakult keringési ciklusokat. Minél nagyobb felmenői rendszerhez viszonyítódik a
radiális irányban és a szórási irányba való pulzálás, a hozzájuk viszonyított jelen
határfelületének az átlépése, annál nagyobb erők kényszerítenek a változásra, annál nagyobb
energiaszintű környezetváltozás várható. A legnagyobb energiaszintű eseményekkor a z
életteret adó rétegek, vagy a bolygóként, csillagként stb. ismert részecskeszerveződések
fejlődnek. Míg a köztes időszakok kisebb periódusaiban a mezők és élőrétegek
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alszerveződései, még kisebb időciklusokban, a belsejükben élő alszerveződések. Az
energiahullámzás szinkronban áll azzal, hogy milyen nagy energiaszintű rendszer fejlettséget
vezérlő határfelületeit keresztezzük. A közvetlen felmenőhöz, a csillag anyához közelebbi
határrétegbe kerüléskor a szerveződési (genetikai) azonosságokban megjelenő energiabőség
növekszik, a támogatottság és a tudatba, anyagba épülés felerősödhet, de a szerveződési tél
idején, a határfelület átlépésekor a bomlás, az energiahiány és a leépülés erősödik meg. A nem
egyenletes energia ellátás konjuktúra növekedéseket, gazdasági fellendüléseket és
visszaeséseket, inflációs időszakokat, elszegényedést eredményez. Mivel ezek periodikus, de
nem azonos változáserősségű fejlődési időszakok, az okság alapján megismerhető a kiváltó ok,
és ezzel az élet által kivédhető következményei keletkeznek. A virágos fák, a szalamandrák és
a kétéltűek fejlődését, magas túlélő képességét éppen az teszi lehetővé, hogy bennük magas
biodiverzitás, sokszínűség van jelen, hosszú a DNS örökítő anyaglánc, amely miatt
alkalmazkodó és túlélő képessé, évelővé váltak. Azok a nap körül keringés során keletkező
energiahullámok, amelyekben a megismert éves ciklusok váltakoznak, általuk kivédettek,
feldolgozhatók, és az emberhez hasonlóan túlélhetők. Az embernél sokkal kisebb fejlettségi
fokon álló, részecskemezőknek, azonban ez éves megújulást, a kisebb tűrőképességűeknek, az
életidővel kifeszítetteknek esetleg az élet végét és a bomlást eredményezi. Amíg a hosszú
DNS szekvenciával rendelkező szerveződések, a virágos fák, a szalamandrák stb. már
megtanulták a nagyévi energiahullámzást, a nagyszülői határfelületek, ekliptika átlépésekor
kialakuló nagyobb energiaszintű változás környezet átformálását kivédeni, ahhoz
alkalmazkodni, és már a nagyévi periodikán is évelőkké váltak, addig az ember fejlettségű
részecskeszerveződés még nem érett meg a nagyévi évelőképességre. Még nagyobb
energiaszintű (nagyobb felmenői) határfelület metszésekor a nagyobb tűrőképességűvé vált
fejlettebb, de ilyen szélsőséges környezetváltozást elviselni nem képes elromló életek is
felbomlanak. Mivel a korábban már megtörtént analóg események, a következményből
visszafejtett okok megértése lehetővé teszi a tudat fejlődését, a hasonló korábbi eseményeket
átgondolva esélyünk lehet a következő nagyobb energiaszintű, már megkezdődött
szerveződési ősz és tél hatásának a mérséklését, kivédését.
Tegyük félre a prűdséget és gondoljuk át, hogy mi történt a hasonló időszakokban, a nagy
világválságok előtt. Pl. Berlinben, 1920as években, Párizsban, és az amerikai nagyvárosokban
is stb.
A legutolsó nagy gazdasági válság, amely az egész életszféránkat, és ezért az emberi
társadalmat érintette, az 1929-es évben tetőzött, de valójában a már leírt nagyobb
energiaszintű környezeti rendszer határfelületének az átlépése miatt következett be. Ez egy jól
nyomon követhető folyamat, amelynek a kezdete valószínűen az 1820-as években a nagy
földrengésekkel és tűzhányó kitörésekkel kezdődött, majd az emberi társadalomnak kisebb
életzavarokat okozó (átmeneti kis jégkorszak, az első világháború) ciklusok után, a nagy
gazdasági válságban teljesedjék ki. (Az is lehet, hogy ez egy későbbi energiahullám
következménye). Nagyjából 50 évenként egy a Napnál nagyobb csillagszintű mező belső
határrétegeibe kerülünk, és újabb ötvenévenként metsszük e rétegek határfelületét. Ez egy
olyan kb. 100 éves tavasz-nyár, ősz és télfejlődési korszakváltást szabályoz, amelynek a
ciklusideje nagyjából 100 év. E ciklusban kb. 25 éves nagyobb energiaszintű életfelvirágzások
találhatók, a kiegyezések és a béke időszakai, a feszültséggel és energiahiánnyal járó teleket
követő szerveződési tavasz. Ez az az időszak, amikor már átléptük egy nagyobb rendszer
határfelületét, és az élet nyomása is segít. Ezt egy nagyobb energiaszintű nyár követi,
amelykor az évek melegebbé válnak, szárazságok és éhínségek követhetik egymást, a
feszültség átmenetileg növekszik, hogy a szerveződési időszak őszében az élet minősége
mélypontra süllyedjen. 1920-as évekre a konjuktúra a mélypont felé haladt, az általános
energiaválság kiszélesedett, tetőzött Európában. A folyamatban növekvő feszültséget az első
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világháborúban levezetett feszültség némileg oldotta, de ez csak késleltette a ki nem kerülhető
dekonjuktúrát, a nagy gazdasági válságot. A háborúhoz szükséges dolgok előállítása átmeneti
célokat és fejlődést eredményezett, de az első világháború megtizedelte, az Európában hadra
kelt nemzetek termelőképes rétegeit, amely miatt az eltartottak és a termelők aránya rossz
irányba változott. A háború utáni termelési lendület tehetetlensége az 1916-os év végére
elfogyott, a tehetetlenség miatt túltermelt, nagy azonosságú termékekkel árasztotta el a piacot.
A túltermelés felfutott, a kereslet és az újdonságok kínálata csökkent, és a tudatfejlődés
felzárkózási hiánya miatt az élet fejlődése megtorpant. A háborúban eleső, kieső réteg nem
adta tovább a benne addig kifejlődött információkat, az általuk kifejleszthető egyediségek a
katonákkal és az elesettekkel együtt a sírba szálltak, amely miatt az azonosság erősödni
kezdett, és ez nagy azonosságú termékek túlkínálatához vezetett. Míg a világunk és
életszféránk más földrészein ezt megelőző felvirágzás és konjuktúra növekedés, a nagyobb
azonosság erősödése következett be (lásd az Októberi forradalom) és Ausztráliai fellendülést,
addig az egymással áruforgalomban és cserekereskedelemben együttműködő életterekre a
válság növekvő tendenciával átterjedt. Amerikában és Nyugat-Európában az 1920-as években
tetőzött a válság, amely nagyon nagy munkanélküliséget és általános elszegényedést okozott.
Bár ekkor is voltak a tudatban fejlettebb kevesek, akik nagyon megszedték magukat, és
mindenből hasznot húztak, azt az élőréteget, alfajt képviselték, akinek a sors a feszültség
szítását szánta, az elromlott rendszerek lebontásához. Az élet minősége, az erkölcs és a
törvény minősége lezüllött, az élet erkölcstelenné vált, visszafelé fejlődött.
Berlinben olyan nagy volt a munkanélküliség, hogy a várost százezer prostitúció városának
kezdték hívni. Az anyák a lányaikkal együtt strihheltek, amelyhez az életben maradásért az
apák hajtották fel a még tehetős ügyfeleket, családi kuplerájok alakultak. Egész turizmus
fejlődött ki a szexiparra, és az általa biztosított forgalomra szakosodva. Párizsba, és más
amerikai nagyvárosban hasonlóan elromlott az élet, az élet dallama a Görsvin városi zajokat
kiemelő zenéje, és a Dzsessz, a szabadosság vadabb táncaiba kezdett. Elterjedtebbé váltak a
szexualitáshoz kapcsolódó táncok, a tangó a szamba és a latin-amerikai erotikusan fűtöttebb
ritmusok. Miközben a kinti világ és az élet minősége egyre romlott, minden lepusztult,
visszafejlődött, addig az emberekben zajló belső evolúció felgyorsult és felerősödött.
A tudatfejlődő képtelenség kialakulása, az egyediség felé fejlődés hiánya, a külső környezet
elszegényedése a belső környezet, a belső élővilág gyorsabb fejlődését eredményezte. A nagy
szexbálványok, Merilyn Monroe és mások egyre szabadabb, erkölcsben fékezetlen
nyilvánossága, követendő példává vált, a szexuális szabadosság a féktelen pornográfia felé
fejlődött. A külső feszültség növekedését, az emberek a belsőben lévő érzések
felszabadításával, a vágyak kiélésével kezdték ellensúlyozni. Az egyediség felé fejlődő élet
megtorpant, és visszafelé kezdett fejlődni, a külső környezet lepusztulása a belső környezet
felvirágzását eredményezte. Miközben az egyediség felé fejlődés visszaesett, az azonosság
felé fejlődés, a nagyobb azonosságú élet felszaporodása kezdődött. Az egymással már
együttműködni nem képes, egymástól eltérő irányba, eltérő és egymással egyre kevésbé
kommunikáló egyedek visszaszorultak, a fejlődni és egymással kommunikálni, az új
dolgokban együttműködni képes egyedek az azonosság felé fejlődtek. Gondoljuk át egy másik
aspektusból, hogy mi is történt valójában, az emberi evolúció és a német nemzet hogyan lábalt
ki a gazdasági válságot eredményező fejlődő képtelenség állapotából:
Az élet elromlásakor, a kaotikus időszakokkor nagyon romlik az élet hatásfoka, a termelő és
elosztó képessége. Ilyenkor összeomlanak a gazdaságok, elértéktelenedik a pénz és
elszegényednek a tartalékok nélkül élő városi emberek. Mindenki azzal próbál megélni,
amelyre éppen kereslet alakul ki, és ha nincs semmi, hát saját magát, a lányát, vagy a feleségét
bocsátja áruba. Az elromló élet része az elromló erkölcs, a fellazuló szabályok, a kialakuló
Nazarobin, törvényen kívüli állapot. A prostitúció mindenkor létezett, de soha nem terjedt el
annyira, mint a nagy válság időszakában. Az élet elromlásakor a bűn és a fertő, a szabadosság
és az erkölcstelenség a szegénység és a romlottság kényszerből alakult. A prostitúció nagyon
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nagy szexuális szabadosságának köszönhető, hogy az emberi azonosság növekedni kezdett, és
ez később az együttműködés javulását, a nagyobb azonosságúvá vált nemzeti tudatfejlődés
növekedését eredményezte. Gondoljuk át a prüdéria köntöse nélkül, hogy mi történt.
A szexuális szabadság, és a prostitúció nagyfokú elterjedése miatt a közel százezer, Berlinben
ebből élő nő jelentős része napi 10-30 menetet is felvállalt, amely napi húszas átlag esetén
évente legalább 2-5 ezer aktust tett lehetővé. Ha az ismétlődéseket kizárjuk, de elfogadjuk
ahogy a partnerek nemcsak a szexturizmusra Berlinbe csődülőkből álltak, akkor meg lehet
érteni, hogy a családapák, a Német (és európai, de az amerikai) férfiak nagy része is élt a
lehetőséggel. Az aktus során a felek kicserélik a legvédettebb berkeikben élő részecskéiket, és
az addig nagyon védett belső határfelületeket a testüregeik szabaddá tevésével megnyitják. Az
emberekben élő, kisebb energiaszintű baktériumok azonnal élnek az időkapuk megnyíló
lehetőségével, és nagyon nagy tömegű részecskecsere, szaporodási forradalom kezdődött. Ha a
százezer nő éves szinten kétezer aktusát vesszük alapul, amelyet a férfiak a feleségeiknek is
továbbítottak, akkor e fejlődési időszak több éve alatt több mint egymilliárd olyan aktus
következhetett be, amely nagyfokú részecskecserét és ezzel azonosság növekedést
eredményezett. A baktériumi és még kisebb emberi alszerveződési szinteken, hatalmas
változássűrűség, szinte ősrobbanásszerű szaporodás, keveredés következett be, amely nagyon
magas biodiverzitást eredményezett a meg nem betegedőknél. A szex burjánzása egyben a
belső élőrétegek sokszínűségét, kivirágzását, igen gyors fejlődését eredményezte, amely a
kisebb energiaszintű részecskék gyors tudatfejlődéshez, sokféle életlehetőség rövid idő alatti
kialakulási lehetőségéhez vezetett. Ez a gyors genetikai keveredés a kisebb szerveződések
gyors fejlődését eredményezte, amely később lehetővé tette egy nagy változatosságú, magas
biodiverzitású emberi utódok tömeges megfogantatását és kifejlődését, fejlettebb tudatú
gyermekek megszületését. Ez a folyamat vezetett a német nemzeti egység és állam
kialakulásához, az egymást jól értő német fejlettség kivirágzásához. Talán ezért részesíti az
Isten előnyben a szerelmet, és az Osztrákok a Te csak házasodj Ausztria jelmondatát.
A fejlődés másik vetülete, hogy az elszegényedő környezetben magukat megszedő, a
haszonszerzésben, a kizsákmányolásban legfejlettebb tudatú Zsidó réteg, anyagilag
megerősödött, bankárrá, nagykereskedővé, a szegénységből hasznot húzóvá vált. A nagyobb
azonosság megerősödése a hozzájuk képest fejlettek, mások megutálását, gyűlöletét váltja ki,
könnyen lehetett (részben valódi alappal szolgáló okokat felmutatni, hogy üsd a zsidókat. A
kialakuló nemzetiség színében erősödő pártszerveződések éltek is az adódó lehetőséggel, és
minden rosszat a zsidókra, és a túl nagy másságú cigányokra kentek. A romló erkölcsű és
elszegényedő környezetben, az elromló rendben természetesen a lopások és a rablások is
felszaporodtak, ha az amúgy is szegény életnek nincs mit enni, hamar elveszi a másét. Ha a
legszegényebbeknek, az idegen fajnak, betelepülőnek tekintett cigányságnak nem volt mit
ennie, elvette amit tudott, és az Isten törvénye szerint a feszültségnövelésben a zsidókhoz
felzárkózott. Miközben a német nemzet (és hasonlóan a Francia és az amerikai is) a
sokszínűségében és a biodiverzitásában, valamint az egymást értő azonosságban is nőtt, és
körvonalazódni kezdett a Nemzetállam kialakulása, de ehhez az is kellett, hogy a nemzetet
megosztó idegenek által képviselt faji,,szennyeződést,, eltávolítsa. A folyamat törvényszerűen
a nemzetállamok kialakulásához és megerősödéséhez és a nemzetiségeket elnyomó, a
hatalomból kirekesztő rekombinációhoz vezetett, a szelekcióhoz és az emberi civilizáció, a
társadalom polarizálódásához. A polarizáció után mindig a nagyobb azonosságú, nagyobb
hitű, nagyobb energiaszintű gyorsabban fejlődik, differenciálódik, amely folyamat ezután
törvényszerűen a II. világháború kialakulásához vezetett. A háború, új célokat állított, új
termékek gyorsabb fejlődését tette lehetővé, kivezette az emberi társadalomra kiszélesedő
világválságból az európai és az amerikai gazdaságot. Ez azonban nemcsak a háború, a
felgyorsuló szelekció következménye, hanem a kisebb energiaszinten megnőtt belső
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biodiverzitás tudatfejlődési lehetősége. A nemzetállamok térbeli kiterjedése, azonban csak a
bioszférán belül meghatározott szerveződési irányokba, lamináris áramlásokba terelődhetett el,
amely szükségszerűen más nemzetek elnyomását, kipusztítását eredményezte.
Hitler, az élettér fejlesztését tűzte ki célul, de nem ismerte fel hogy egy rétegben élő csoport
fejlesztését csak a másik élőrétegben élő csoportok rovására lehet fejleszteni. A Földön és a
bioszférán folyó tudatfejlődés, még nem érett meg az együttműködésre, még nem érett meg az
együttműködő képtelenség hiábavalóságának a megértésére.
Ma hasonló dekontjuktúra, nagy gazdasági válság van kibontakozóban, amely következmény,
a tudatfejlődés megtorpanásának a következménye. A technikai fejlődés gyorsabbá vált mint a
köztudat fejlődése, az átlagos ember elmaradt a tudata fejlesztésében a dolgok megértésében a
környezetváltozás feldolgozásában. Ez jelzi, hogy a bolygónk egy nagyobb energiaszintű
felmenői (külső keringési) rendszer sokkal nagyobb változássűrűségű határfelületéhez közelít,
talán éppen a Nyilas galaxis időfolyóját, a fejlett Wimp részecskékkel telített foton övezetet
keresztezzük. Míg a bolygón kívüli térségben, a kis energiaszintű, nagyobb azonosságú
részecskék szaporodnak, és nő a biodiverzitásuk, gyorsul és nemlineáris a tudati fejlődésük,
addig a belsőbb életszférákba kevesebb energia áramlik, a külső környezetben növekvő
változássűrűség elnyeli a befelé áramló, kevésbé fejlett részecskéket. Hatalmas energiahullám,
részecskehullám érte el a terünket és időnket, ilyen fejlett részecskéket tartalmazó időfolyót
keresztezünk, amelyek nemcsak elfogyasztják a mi részecskéink kisebb energiaszintű
táplálékát, hanem tudatban fejlettebbek, sikeresebben vadásznak, mint a mieink. Ilyenkor csak
a nagyobb fejlettségű és kisebb tömegméretű szerveződések jutnak át a vastagodó termoszférai
övezeten, a Föld körül fejlődő csillagtojás placentának is nevezhető héján, ezek juttatják el a
szülői és környezeti energiát az új határréteggel elszigetelődés felé fejlődő bioszférai
élőrétegbe, és ezek gerjesztenek bennünket felzárkózásra, nagyobb tudatfejlődésre.
Mivel egy új, nagy változássűrűségű határfelület szerveződik a föld körül, az általunk is
kizsákmányolt részecskék menedék és fejlődési tere, a bioszféra kívülről egyre jobban
elszigetelődik, az energiacserét biztosító anyagcsere, az angyalok beáramlása vagy nagyon
növekedett, vagy a még kisebb táplálék tömege lecsökkent. Ha nem jön kívülről megfelelő
tudatfejlődést adó részecske üzenet, lelassul a mezőnkben élők egyediség felé haladó
tudatfejlődése. Ez az a folyamat, amely az azonosságok felszaporodásához vezet. A kívülről
átjárásban gátolt, szigetelt bolygóbelsőben, az egyediségek beáramlása átmenetileg csökken,
és beáramló új variációk folytonosságának a hiányában az azonosság növekedni kezd. Ez
növeli az életversenyt, a belső ritmust, a változás gyorsaságát, és a tűrőképesség határáig
feszíti az életet. A termoszférában kifejlődő nagyévi tavasz beköszöntével, a lejjebb lévő
bioszférai rétegekben szerveződési ősz, a feszültséggel feltelés, a gyümölcsérés időszaka
kezdődik, hogy a bomlás során visszanyert, továbbfejlesztésre alkalmassá tehető, fejlődőképes
élő anyag felszabadulása, a bioszférai életszerveződés tele kifejlődhessen.
A mikroszintű szaporodást és tömegnövekedést, (a porlódás és gázosodás telet eredményező
fejlődési időszakát) a sikeresebb organizációba épülés tavaszi időszaka követi.
Amikor a veszteségben tudatosuló lélek megérti az egyedekre bomlott és szabaddá vált
szerveződések kisebb energiaszintű részecskéinek a sérülékenységét és védtelenségét, új célt
támaszt a nagyobb együttműködés, a tömegbe és közös tudatba épülés célját. Ilyen
állapotokkor a szerveződési tavasz köszönt be, az egymást jól értő, nagyobb azonosságú, egy
nyelvet, egy ritmust beszélő, értő részecskék közös tömegbe, és élettermékekbe épülése,
építése. A szexuális szabadság közös nyelvre hozza a különböző testekben élő, egymástól
eltérő alrészecske nemzedékeket, a párosodásokkal az alszerveződési, az egyedeket összekötő
rokoni szálak megerősödnek. Az új cél a már idegenekből hozzátartozókká fejlődött, rokonná
és elfogadottabbá vált részecskékkel nem az ellenségesség növelése, hanem az együttműködés
lesz. Tehát az élet célja a fennmaradása érdekében állandóan változik. Hol a nagyobb
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együttműködésbe, és az ebből később kifejlődő kényszerűségbe épül, hol a nagyobb szabadság
kiteljesedése, a haploid önállóság felé.
Ha a külső keringési rendszer életpróbát adó, és a fejlődés felé kényszerítő határfelületén
(felmenői ekliptikán) átjutva a közös irány közös cél felé haladást eredményez, a keresztező
irányú impulzusok lecsökkennek, az egymástól eltávolító erők csökkenése miatt a közegben
rendezett irányú áramlásban a vonzalom és az együttműködés felerősödik. Ha a részecskék a
kisebb változássűrűségű határrétegekben felkínált élőterületek Kánaánjához érnek, a célt
elérve a közösség áramlása lecsökken, ismét mindenre jut elég idő, jut elég erő. Ha a lineáris
életszakaszt lehetővé tevő élőrétegeknek a térben és időben egymáshoz képesti elmozdulás
miatt más mezők nagyobb változássűrűségű határfelületéhez, a potenciálgátakhoz érnek, és az
érdekeket és a célokat keresztező áramlások, az ellentétek felerősödnek, az élettér szűkké
válik, a bomlás felerősödik.
Az élet periódusai tehát annak megfelelően váltakoznak, hogy az adott energiaszintű mezők
milyen felmenői határfelületeket metszenek, a tér és tudatfejlődés mely állapotában vannak.
A tudat és a lélek egymással inverzben fejlődik, amelyet Moetrius megpróbál egy piramis
ábrával szemléletesebbé tenni.

A lélekpiramis anyagpiramissá épülése:
Az élettel telített térben a sok kicsi ionos részecske közös mezőbe szerveződve, Műon, Wimp
stb. kis energiaszintű olyan szerveződésbe tömörül, amelyben a közös tudat a szerveződés
legfejlettebb, de még megfelelően együttműködőképes egyedeiből áll.
10. ábra: A közös tudat fejlődése:

A kisebb energiaszintű de közös szerveződésben
együttfejlődő részecskéi saját tudattal és lélekkel
rendelkeznek, amelyek a véleményüket és a
tudatukat egy nagyobb energiaszintű, számukra a
közvetlen környezetet, az életterületet jelentő
szerveződés be építik. Az organikus szervezett
együttműködés, még nagyobb energiaszintű közös
tudatot és közös érzést (eredőket) hoznak létre.

Ha a legkisebb energiaszint az elektronok szintje, akkor a következő szint az atomoké, a
felette álló a molekuláké, amelyek felett együttműködő sejteket, még feljebb szöveteket, azon
felül szerveket, és legfelül a részecskehalmaz egyénbe szerveződött közös tudatát találjuk.
Természetesen az egyének tudata nagyobb energiaszintű életpiramisok, család, vállalkozás,
lakóterület, nemzet és társadalom közös tudatát, képezi, amelyek szerveződése élőrétegi
szerveződést alkot. Az élőrétegek fraktálpiramisa bolygókba, csillagokba, galaxisokba
szerveződik, és még nagyobb részecsketömeg együttélését szervező közös tudatot, és közös
lelket épít. Az élőrendszer így egy összefüggő egészt alkot az Istennel, a csillagok és az
élőmezők között a teret kitöltő részecskeállomány is tartalmazó legidősebb már tudattal
rendelkező életbuborék közös tudatával. Minden kisebb energiaszintű, és kisebb fejlettségű
lélek tudati fejlettsége, a nagy mező fejlettségének és tudatának a része, míg a közös tudatot, a
szerveződési Istent alkotó nagy azonosságú részecskék betöltik a nagyobb energiaszintű
részecskék közötti teret és az időt. Az életpiramisban a tér hézagait kitöltő részecskék élettere
világoskék színnel lett jelölve. Az egyedek lelkéből (háromszögek, anyagi szerveződések)
közös lélek, az egyedek tudatából (kis kék háromszögek) közös tudat épül fel, amelyek
egymással fordított szimmetriában szerveződnek. A nagy lélekhez kis anyagi tömeg, de nagy
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információs energiaszint, a nagyobb tudati állapothoz nagyobb anyagi energiaszint, de
rendszerint a lélekben szegénység tartozik. Ha a lélek eljut a legmagasabb tudati fejlettségig,
már nem tart igényt a rendelkezésére álló a nagy anyagi energiaszintre, önmagát korlátozza le
az energia, a hatalom gyakorlásában. A tudatban fejletté váló hatalom, az erőt és az energiát, a
fejlettséget az élet építésére, jobbítására használja, és ezzel már nemcsak a tudatban, hanem a
természetben is az Isten részévé válik.
Miközben a sok kis lélek egy nagy lélekben, a közös tudatban, az Istenben egyesül, az anyagi
test, az ördög (a háromszöggel jelzett test) kicsivé válik, de a lélek kiteljesedik és
megerősödik. Ha a lélek felbomlik, nagy mezőbe, nagy teret kitöltve kaotikussá válik, az
anyagi test a kiterjedés megerősödik, de a lélek elaprózódik, és az egységbe épült Mi helyett
sok kicsi én-be szerveződik. Ha gazdag a király, és a hűbéresei, az ország és a nép szegénnyé
válik. Ha a bankok és a kiskirály monopóliumok, az Ének túlerősödnek, a nép és a környezet
elszegényedik, az ilyen szerveződés szimmetriátlanná, túl differenciálttá, és Istennek nem
tetszővé válik. Ha gazdag a nép, az ország és a társadalom, a Mi virágzik, és az élet
elkényelmesedik, és ha a kiemelkedő tiszta célok, a különbség lehetőségei elvesznek, a
környezet lepusztul, az én-ek kiteljesedése miatt a Mi együttszerveződése lehetetlenné válik.
Az élet célja az együttfejlődési szimmetriához közeli, nem túl szélsőséges állapot, a
fejlődési harmónia közelében változás, a lehető legtöbb részecskének megfelelő
életélményt biztosító boldog lét megvalósítási lehetősége. Ezt az állapotot az élet megfelelő
minőségeként ismerjük.

A neutralitás és a nemi töltöttség összefüggése:
Az összetettebb szerveződések nemi töltöttsége elsősorban attól függ, hogy a közös
szerveződésbe egyesülő részecskék töltési eredője milyen. Ez az eredő a kisebb energiaszintű
szerveződések eredőjétől függ, amely a még kisebb energiaszintűekétől. A legkisebb
energiaszinten pedig attól, hogy a kezdetben még ártatlan (szűz) neutronok, az első
impulzusuk során milyen szögben és mennyire perdültek meg egymáson. Ez két tényezőtől
függ. Ha a szabadabb és gázzal töltött térben két neutron találkozik, akkor azonos tömeg
esetén közel azonos perdület, spin várható, míg eltérő tömeg esetén általában a kerületi
sebesség analóg, egyenlő. Ha egy nagyobb tömegű és átmérőjű szerveződést eltalál egy kisebb
részecske, és eközben leperdül, akkor a kisebb tehetetlenség és átmérő miatt sokkal gyorsabb
forgásba jön. Ha azonban egy nagyobb tömegű szerveződésen szerzi az első perdületét, csak
akkor lesz töltött, ha a töltötté tevő részecske haladási irányához viszonyítva a tömegközpontja
nem esik a támadásvonalba. A szerveződések, és a nagy tömegű mezők határfelületein
megperdülő részecskék töltöttsége azonban a határfelületen áramló neutronok
lendületirányához viszonyított beérkezési szögtől is függ. Ez az oka annak, hogy az északon
élő népek inkább neutrálisak, nagyobb lendületűek, de gyorsabban kifáradnak, hamarabb
lelohad a szexuális lelkesedésük. Az északi skandináv és germán népek szexuálisan és a
vérmérsékletűkben is statisztikailag hűvösebbek, kimértebbek nem olyan hevesek, mint az
egyenlítő körül élő népek. Valami összefüggés van tehát az élőhely földrajzi szélessége és a
változási hőmérséklet, valamint a szexuális fűtöttség között.
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Gondoljuk át, hogy mi köze van a bolygók szélességi fokának az ott élő szerveződések
töltöttségéhez?
Kétségtelen, hogy a melegebb trópusi övezetekben sokkal nagyobb a változássűrűség,
magasabb a természetes bioritmus, mint a hidegebb, a térítőkhöz és a sarkokhoz közelebbi
szélességi fokokon. Ha csak a hőmérséklet okozná a helyiek fűtöttségét, akkor a területre
költözők is azonnal átvennék a magasabb ritmust, és szexuálisan is fűtöttebbekké válnának.
Az hogy ez azonnal mégsem következik be, annak köszönhető, hogy az élőterület
szélességként ismert helyei meghatározzák a területen töltötté váló, az életet is építő, az
emberi tömegbe is beépülő neutronok szexuális beállítottságát és hevességét.
Az önálló keringéssel rendelkező mezők mindig egy gerincszerű, mágneses tengelyt képező fő
töltésáramlási tengellyel rendelkeznek, amelyek a mezők egyenlítői síkjára merőlegesek. Az
enyhén töltött neutronok többségükben a mezőközpontokban keletkeznek, amely helyről a
sarki töltéstölcséren kiáramlásuk következtében alakul ki a mágneses polaritás. A kezdeti
fogamzási impulzusban a mezőkből a védett sarki póluscsatornákban kirepülő neutronok az
éretté válásukig a mezők külső határfelületei felé utazva töltik az életüket, és egészen addig
röpülnek, amíg a nagy közös csillagközi mezőbe be nem ágyazódnak, vagy azon átkerülve egy
másik mező külső határfelületéig el nem jutnak. Ha sikerrel átvergődtek a téren, és közben a
keresztezett nagyobb változássűrűségű határfelületeken nem szenvedtek túl sok, nagyobb
energiaszintű, hozzámérhető impulzusos ütközést, akkor előbb utóbb elérik egy másik mező
olyan ekliptikai vagy határfelületét, amelyen áramló kisebb energiaszintű de gyorsabb és
fejlettebb neutronnal ütközik. A szüzesség elvesztésének a valószínűsége valamelyik mező
határfelületén, még-inkább az ekliptikán keringő neutronok esetén a legnagyobb. Az esemény
ütközési szöge meghatározza a töltöttségi eredők mértékét, és ezzel a részecskék egész életére
beállított átlagos töltési, nemi eredőjét is.
11. ábra. A neutralitás és a töltöttség, a lendületesség és a bonyolultság összefüggése:
A sarkkörhöz közeli részecske beérkezés, a neutronnal való ütközési szög
közel 90 fokos. Kis perdület különbség, nagyobb neutralitás, lendületmaradék.
Az itt keletkező neutrálisabb részecskékből skandináv típusú mérsékelt érzelmi
töltésű szerveződések alakulnak ki.
A térítő környéki beérkezéseknél az ütközési szög a 45 fok környékén
várható. Mérsékelt, de gyorsan fejlődő, hűvös fejű, lendületes de már
nagyobb érzelmi töltéssel rendelkező, a Skandináv típusúaknál töltöttebb,
de az egyenlítői népeknél sokkal mérsékeltebb szerveződések épülnek.
Az egyenlítői síkhoz közeledve egyre kisebb a töltötté tevő neutronnal
az irányeltérés, amely vagy megsemmisülést és gyorsabb szaporodást
és a perdület növekedését eredményezi. Minél kisebb az
impulzusszög annál nagyobb perdületté alakul a lendület. Tehát a
lendület átalakulástól függően alakul ki töltöttség, a lendület rovására.
Ez kizárja az egyidejűleg neutrális és töltött állapot lehetőségét. Hogy
milyen eredő alakul ki a nagyobb energiaszintű szerveződésben, azt a
közös mezőbe beépülő részecskék töltési eredője határozza meg. A
térítőkhöz közeledve temperamentumosabb, erősen töltött részecskék
keletkeznek, ezért az itt fogamzó, szerveződő mezőbe jellemzően
ilyenek épülnek be. Ez egyre hevesebb vérmérsékletű, délies
temperamentumos szerveződések kialakulásához vezet.

Az egyenlítőhöz közeledve nő a töltöttség, az érzelmi kapcsolódás lehetősége, igénye, a
perdületi szimmetria hiánya. Az egyenlítőhöz közeledve már egyre jobban közelít a
becsapódási szög a 180 fokhoz, azaz a határfelületen, a keringési határrétegben már szemben
haladó töltések lendületiránya éppen ellentétes a mezőkbe épülő részecskék haladási irányával.
Ez sokkal nagyobb lendületkülönbségű impulzusokhoz vezet, amely erősebb differenciálódást
és sokkal nagyobb töltöttségi eredőt eredményez. Az itt, a Száhel övezetben ütköző részecskék
zöme jellemzően megsemmisíti egymást, (ezért nem terem meg az egyenlítő e vidékén az élet)
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és kisebb hatóképességű neutronokká válva erősítik a nagy mező fő szimmetriasíkját is
létrehozó, fenntartó, a síktól radiális irányban kifelé áramló, a légrétegekben egyenlítői
passzátot keltő neutronáramlást. Az Aspektus 8-ban az életcsíránál bemutatottak azonban azt
bizonyítják, hogy itt is keletkeznek nagyobb energiaszintű, nagyobb sűrűségű magok, és
valószínűen ennek a nagyobb energiaszintű és nagyobb erősségű impulzusok miatt több
bomlást eredményező impulzusfajtának köszönhető a trópusok és az egyenlítői közelében
észlelhető melegövezet. Az egyenlítő környékén képződő nagyobb energiaszintre épülő
részecskék lamináris áramlásba terelődése, és a mező kerületi sebessége olyan nagy
centrifugális eredőt ad e nehezebb részecskéknek, hogy azok az egyenlítői szimmetriasíkra
terelődve kiszóródnak az első töltésük megszerzéséhez színhelyet adó mezőből, de közben az
időfolyón, az időspirálon haladva összeépülnek a nagyobb azonosságú részecskékkel. Az
egyenlítőnél azért is könnyebb a mezők elhagyása, mert a mezők körül kialakuló határrétegek
itt a legátjárhatóbbak, a merőleges irányban áthaladáskor kisebb az esélye a határokat védő
neutronnal ütközésnek, és a határfelületek keresztezéséhez itt áll a rendelkezősre a legnagyobb
időrés. (Az az idő, amely a határfelületen áramló neutron határőrök között az adott kerületi
ponton áthaladás közben eltelik.) Lásd az Aspektus 5-ben az Ötödik dimenzióban bemutatott
időrést.
Az egyenlítői síkban, az ekliptikán az időegységre jutó impulzus sűrűség és az ebből fakadó
neutronkeletkezés nagyon magas, amely a neutronsíkon kifelé áramló rétegszelet, lamináris
passzát szelet kelt. Ez állandó sodrást és radiális irányú hajtóerőt ad kifelé, de a mezők forgása
és a közeg növekvő ellenállása miatt a szimmetriasík forgása kifelé egyre csökken, elmarad a
mező tömegétől, visszahajló időspirált létrehozva. A növekvő időspirál átmérő miatt a kerületi
sebesség nem rádiuszarányosan, de valószínűen nő. Ez hozza létre a mezők körül az
életspirált, a galaxisoknál már jól ismert, a Nap és a Föld, de a sokkal kisebb energiaszintű
mezők körül is kialakuló időspirált. A sebeket eltömítő vérlemezkék, a membránok
valószínűen ugyanilyen, de sokkal kisebb időspirálok.
A töltöttség azonban olyan viszonyban is kialakulhat, amelykor egy még szűz neutron egy már
(akár többszörös) töltéssel rendelkező, tehát forgó (és már tapasztalt) mezőt talál el. (vagy
fordítva).
A térítők környékén keletkező, sokszor többszörösen töltött részecskékből szerveződő
emberek nemcsak sokkal töltöttebbek, hanem csavarosabb, tekervényesebb észjárásúak és
sokszor furfangosabbak is, mint a kevésbé töltöttek. Míg a neutrálisabb emberek
lendületesebbek és gyorsabban fejlődnek, de sokkal kevésbé kötődnek egymáshoz és a
szüleikhez is. A déli típusú emberi lények erősen töltött részecskékből szerveződnek, amelyek
sokkal erősebben kötődnek egymáshoz, és sokkal nagyobb az érzelmi kötődési igényük a
szüleikhez, a barátaikhoz és a szerelmeikhez. Ezek az emberek családcentrikusabbak, sokkal
magasabb az érzelmi igényük, és több időt fordítanak az örömök megélésére, az élet kiélésére.
A töltöttebb emberek és a meleg égöv közötti összefüggés azonban nemcsak a nagyobb
impulzussűrűség miatt alakul ki, hanem más összetevői is vannak. Az érzelmileg, szexuálisan
töltöttebb emberek statisztikai többsége nemcsak barna bőrű, hanem a hajszíne is sötét,
gesztenyebarna vagy akár fekete. Az északabbra élő skandináv és germán népeknek fehér a
bőrszíne és a hajszíne is világos szőke. Bár a történelmi távlatokban lakható mérsékelt égövi
területek többsége az északi féltekén található, ezért a fehér bőr és a hajszínű emberek
rasszokként ismert alfajainak a statisztikai többsége az északi féltekén talált élőhelyet, és csak
az Argentínai és a Chilei szárazföld került a déli félteke mérsékelt földrajzi övezetére.
Moetrius észlelése szerint nemcsak a kevesebb napsütés, és az impulzus sűrűség, hanem
elsősorban az élőhely földrajzi szélessége, és a jellemző genetikai részecskeállomány
határozza meg a bőr és a haj színét és az érzelmi, nemi töltési állapot eredőjét. A genetikai
DNS állomány összetétele sok fraktálmélységben attól is függ, hogy a helyi viszonyokban
milyen töltésű eredőjű részecskék kerülnek többségbe. Hiába cserélődik az élőhely azonban,

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

67

néhány generáció alatt nem cserélődik ki az örökölt DNS állományban a szem, a haj és a
bőrszínt meghatározó tudás, a párosodás során átadott információ sok generáción át szinte
változatlanul átadódik, és csak az eltérő adottságú alrészecskék keveredése esetén változik az
eredő. Tehát a bonyolultságban kialakult fejlettség és tudás erősen konzervatív, és csak a
statisztikai eredő, illetve a dominancia változása esetén alakul át másmilyenné.
Tételezzük fel, hogy a skandináv – germanoid típusú emberekre jellemző világos bőrszín, a
szőke haj és a kék szemszín összefüggésben van a töltési eredővel és ez a genetikai
fejlődéssel, és a mérsékelt égövi élőhellyel. Ha évezredeken, vagy még hosszabb evolúciós
időszakon át egy népet a sorsa egy adott földrajzi szélességű területhez köt, akkor a fogamzást
elindító esemény után statisztikailag nagy esélye van arra, hogy az élőhelynek megfelelő
töltési eredőjű részecskék épüljenek benne közös szerveződésbe. A DNS állomány feladata, a
még ártatlan és kis tömegű részecskék betanítása, amely a fehér eredetű, neutrálisabb
részecskeállomány alapján ilyen sejt, bőr, haj stb. termékek készítésére tanítja be a még
bármire betanítható töltéssel sem rendelkező ártatlan részecskéket. A szerveződésekben
azonban csak az utódok egy része a DNS szerveződési minta leszármazottja, a többiek, a
társak a közeli – távoli környezetből érkeznek, és rájuk már erősen jellemző az, hogy az első
érzelmi kötődést milyen impulzusszög alatt szerezték meg. Ez a szög határozza meg az első
töltési eredőt, amely azután keveredik, és az eredeti DNS állomány felhígulásához vezet. Bár
nagy annak is az esélye, hogy a fejlődő magzatba beépülő idegen részecskék impulzusszögét
nemcsak a föld határfelületeihez képest kialakuló impulzus szög, hanem a magzati fészekhez,
az anyag és a méh határfelületein keringő részecskékhez képesti becsapódási szög határozza
meg. Azonban azt is fel kell tételeznünk, hogy az emberbe és az élő szerveződésekbe épülő
részecskéknek csak egy kisebb része érkezik a közvetlen környezetből, amelynek csak egy
része jut el szűzen a magzati burokig, vagy az anyai bőr, szöveti felületekig, egy másik és
talán jelentősebb része az élőhely körül található határfelületeken szerzi az első töltéssel járó
élményeit, a későbbi töltöttségét is meghatározó érzelmi, nemi eredőjét. Ennek az a
következménye, hogy az élő szerveződésekbe beépülő részecskék jelentős része az élőhely
földrajzi magasságától is függő töltési, érzelmi eredője miatt befolyásolja az egész
szerveződés érzelmi, töltési eredőjét.
Ha a mérsékelt égövben szerveződő lényekbe magasabb arányú neutrálisabb részecske épül
be, akkor az itt fejlődő élőmezők eleve neutrálisabb beállítottságúak. Ez azt is jelenti, hogy
ezek az emberek gyorsabban fejlődnek, de gyorsabban is felejtenek. Ezeken a földrajzi
területeken sok ezer éve élő és az utódaikban magas neutrális arányú szerveződések tehát
rajtuk gyorsabban átáramló neutrálisabb részecskeeredővel rendelkeznek. A szőke hajnak, a
világos bőrnek és a kék szemszínnek valószínűen köze van az élőhelyhez és a genetikai
állomány neutrálisabb (gyorsabban) átáramló, vagy töltöttebb, lassabban átáramló részecskék
eredőjéhez. Ha a hajat, és a testet borító szőrszálakat részecskéket kibocsátó füzércsatornáknak
tekintjük, akkor meg kell érteni, hogy ezekben többnyire magas, de kiszámíthatóbb
részecskeforgalom áramlik ki. A kiáramlásban a szőr és hajszálak végére, a sarki testhez és az
idegsejthez is hasonlóan részecsketelepülések épülnek. Mivel ismerjük, hogy a haj a tövéről
nő, és a hajvégek elvékonyodnak, eltöredeznek, ezért feltételezhetjük, hogy az energiaellátás a
falvégeken gyengébb, az ide kényszerülő elszegényedett részecskék gyakran elhagyják a
számukra már túl nagy változássűrűségű szerveződést.
Próbáljuk a töltés és neutronáramlás biztosító füzércsatornákat olyan átlátható üvegcsőként
elképzelni, amelyeknek az átláthatósága attól függ, hogy benne milyen színű és sűrűségű,
milyen kiszámítható, átlátható részecskeanyag áramlik. Ha nagyon gyors és a neutralitás
miatt átláthatóbb, kiismerhető tulajdonságú kis részecskék áramlanak benne, akkor a cső is
átláthatóbb, világosabb, szőke árnyalatú marad.
Ha sokkal sötétebb részecskék, nagyobb sűrűségben és lassabban (keringve, összefonódva),
átláthatatlanul áramlanak benne, akkor a cső, a füzércsatorna is sötétebbé válik, és közép-
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szőke, világos barna árnyalatot kap. Ha a füzérpályának tekinthető hajban és szőrben nagyon
lassú, és tekervényes, nagy sűrűségű, nagy töltésű részecskék áramlanak, a haj a töltött és
keringő részecskéktől behullámosodik, göndörebbé válik. Valószínűen ennek köszönhető az
arabok és az Afrikaiak göndör, sötét hajkoronája. Ha a részecskék áramlására szolgáló
füzérpályák nagy töltött forgalomhoz alkalmazkodnak, vastagabbak és sötétek és kevésbé
átláthatók. Ha az ilyen emberek a mérsékelt égövre kerülnek, vagy/és a genetikailag visszaütő,
utódaikban a faji dominancia megerősödik, a kisebb változássűrűségű környezetben a
füzérpályáik forgalma is csökken.
Ismerjük, hogy ha egy terület fekete lyukként viselkedik, ez azt jelenti, hogy energiahiányos,
azaz elnyeli azokat az energiával rendelkező részecskéket, amelyek a tér bármely részéről a
területen át áramlik. Az energiahiányos térrészek tehát fekete lyukként viselkednek, sötétek,
kevésbé átláthatók, amelyből nem érkeznek vissza a szemünkből és a testünkről is kiáramló
foton fejlettségű részecskék. Az ilyen sötét területek nemcsak magasabb változássűrűségűek,
hanem befelé irányuló töltésnyelőknek tekinthetők. Akkor látunk egy szerveződési területet
világosnak, fehérnek, ha telített, és a magasabb változássűrűségű területen lévő, élő, kiáramló
részecskékről folyamatosan sok foton, fény, információ érkezik, vagy a környezetről érkező
ilyenek visszaverődnek. Ha egy területen, üvegcsöveket, fényvezetőket átlátunk, vagy ezekben
magas változássűrűség és kiáramlás miatt folyamatosan foton részecskéket érzékelünk, akkor
azt fehér lyuknak, fejlett részecskéket kibocsátó energiaforrásnak, változótérnek tekinthetjük.
Ha a kiáramló forgalom neutrális, gyorsan és ritkábban, többnyire egyenesen át és kiáramló
részecskéket tartalmaz, akkor ezektől a haj világos színt, pl. szőke színt kap. Ha a
füzérpályákról nem, vagy csak kevés fény érkezik, az befelé áramló energianyelő
szerveződésre utal, amelynek az életben maradásához állandó energiaigénye van a
környezetből elvonásra. Míg a neutrálisabb szőkék statisztikailag fejlettebbnek és
energiaadóknak, a sötét haj és szem színűek nagyobb azonosságúaknak és együttműködőknek,
de nagyobb energiafogyasztóknak tekinthetők.
A szem elsősorban azokat a környezetből érkező, a testünkről, a szemünkből kiáramló és az
időben gyorsabban változó, a foton fejlettségű részecskéket termelő, a mezőkből kiáramló,
visszaverődő részecskéket érzékeli, amelyek az idegvégződéseinken impulzust keltve hírt
hoznak a környezetből. A szem a lélek tükre, tehát az egyik legfontosabb információt szerző
egység, amelyik közvetlenül informálja az összehasonlító képességgel rendelkező tudatot. A
szem színét nemcsak az örökölt festék pigmentek határozzák meg, hanem az is, hogy milyen
részecskeforgalommal rendelkezik, és az milyen eredőjű.
Mivel a szem színe egy eredő, amelyben a személyt meghatározó sokféle alszerveződési
részecske képviselője is jelen van, az alszerveződések eredőjének megfelelő színű
képviselőket, pettyeket láthatunk benne. Ha a személy neutrálisabb eredőjű
alszerveződésekből szerveződik, akkor a szem színében meghatározó lehet a világos és a kék
árnyalat. Ha nagyobb töltéssel rendelkező vegyes részecske eredőjű, akkor a szem átlagos
színe barna, vagy világoszöld lesz, és ez arra utal, hogy a szerveződésben, megfelelő arányban
keverednek a neutrális és a töltött részecskék. Ha a szimbiota rendszerben az erősen töltött
alszerveződések a dominánsak, a szem színében a sötét színű pigmentek lesznek a
meghatározók, és a szem színét bogárbarnának, vagy akár feketének látjuk. A nagyobb
azonosságú szerveződések sokkal erősebben és sűrűbben kapcsolódnak össze, lassabb az
anyagcseréjük, de jobb a táplálék feldolgozó és hasznosító képességük. A szőkéknek és a
fejlettebbeknek magasabb az átbocsátó képességük, de rosszabb az emésztésük a táplálék
feldolgozásuk, hasznosításuk. Ezek a jellemzők azonban csak statisztikai eredők, amelyek a
fajok genetikai keveredése és változó dominanciája miatt egyedenként sokféle eltérő eredőt is
felvehet.
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A fehér lyuk és a szex:
A női élőmezők nemcsak fekete, hanem fehér lyukkal is rendelkeznek.
Ez a szexualitás érzékelője, a szerveződési fejlesztés lehetősége. Ha a párosodást eredményező
aktusnak megértjük a lényegét, akkor felismerhetjük, hogy a nemi váladékokkal kiváltott
részecskecsere a biodiverzitást növelő, fejlesztést kiváltó részecske cserének, fejlesztésre
aktiváló gerjesztésnek tekinthető. Ha két eltérő fejlettségű és eltérő genetikai állományú, más
mezőben és kicsit másképpen fejlődött, de egymással együttműködésre képes rendszer
keveredik, a konkurenciaharc és az erőpróba felelevenedik. A rekombináció során a különböző
kultúrákban kialakult eltérések hamar kiderülnek, és a fejlett és korszerű, versenyképes
termékek elkülönülnek a fejletlenebb nagyobb azonosságú termékektől. Az alszerveződéseket
gyors életversenyre kényszerítő idegenekkel beoltott térben a termelési és evolúciós verseny
felelevenedik, és a korszerűtlen elhal, felbomlik, míg a megmaradó fejlettebb, egyedibb
szerveződések közös szerveződésben maradó fúziója magasabb fejlettségi eredőt biztosítanak
a nagyobb energiaszintű szerveződésnek. A magasabb fejlettségi eredő gyorsabb haladást
eredményez, és az időben gyorsabban haladó, gyorsabban fejlődő, nagyobb alkalmazkodó
képességű szerveződések hamarabb megértik a fejletlenebb és a neutralitása, az egyenesebb
jellembeli és tulajdonsága miatt kiszámíthatóbb és átláthatóbb pályákkal rendelkező
szerveződéseket.
Ha egy fejlett mezőbe kevésbé fejlett részecskék érkeznek, nagy az esély, hogy nem tudnak
alkalmazkodni, és ha nem épülnek a nagyobb azonosságú és szorosan összekapcsolódó
együttműködésekbe, könnyen felbomlanak, és az életenergiájuk a fejlettebb rétegek
gazdagságát szolgálja. Ha fejletlen részecskéket tartalmazó környezetbe magasabb fejlettségű
részecskék érkeznek, azok a számukra gyorsabban megérthető, és átlátható rendszerű
környezetben sokkal gyorsabban haladhatnak, gyorsabban fejlődhetnek. A fejletlenebb
rétegekbe kerülő fejlettebb és neutrálisabb (a sors által állandó áramlásra kényszerített)
részecskék nem sokáig tartózkodnak a fejlettebb régiókban, többnyire hamar megerősödnek és
a nagyobb fejlettségű rétegek felé eltávoznak. A töltött részecskék csavarosabb, technikával
csalafintábban és sokkal lassabban haladhatnak a fejlett környezetben, ezért sokkal többet
időznek, keresik a továbbhaladásra a lehetőségeket. Az erősen töltött és nagyobb azonosságú
emberek magasabb szexuális kultúrával rendelkeznek, sokkal hosszabb időt és (az érzelmileg
nagyobb töltéssel rendelkező nők többségének a legnagyobb örömére) sokkal több részletet
fordítanak a társuk kielégítésére. A töltött állapot eleve lassabban és tekervényesebb utakon
haladó részecskéket jelent, és ha a társ is ilyen részecskékkel rendelkezik, sok
fraktálmélységben erősebb érzelmi és szexuális élményeket adhatnak egymásnak. Ha a töltött
emberek neutrálisabb társat választanak, a neutrálisabb, fejlettebb részecskékkel rendelkező, a
töltöttebb partner részecskéit már rég kiismerő nemi társ részecskéi már rég elmennek, amikor
a lassabban haladó töltött részecskék még sokszor el sem indultak. Ha nincs a szerveződések
között fejlettségi, érzelmi, szexuális szinkronítás, akkor sokszor nincs családi béke, nem alakul
ki az életet és a társakat a legerősebben összekötő érzelmi kapocs, az alrészecskék sokszoros
rokonságba épülése. Gyanítható, hogy a szexuális kielégülés a társ részecskéinek a fejlettségi
és töltöttség állapotazonosságától is függ. Ha nagy a fejlettségi eltérés, a fejlett társ hamarabb
elmegy, és nem alakul ki egyenlő részecskeverseny, nem alakul ki szexuális szinkronitás.
A fejlett, de átlátható részecskékkel rendelkező, gyorsan haladó, a részletekre nem eléggé
figyelő neutrális szerveződés nem tud sok újat mutatni, nem fordít elég időt a részletekre, és
mivel a lendületben szimmetriátlan, csak rohan az időben, utazik, de nem lát, nem érez. A
töltöttebb, lassabban csavarosabban halad, sokat elidőzik a részletekkel, megkeresi a
partnernek megfelelő lehetőségeket, és utazik a szerelemben, nemcsak elindul és megérkezik.
Ha az embereket összekötő alapvető érzelmek mozgatórugóit megértjük, vajon széttörünk e egy csomó
érzelmi vágyat, képesek maradunk e az élményeink változatlan átélésére, vagy tudati gát alakul ki a
köteten és tudatlan állapot elérésére? A nőgyógyászok talán ismerik a választ! Sok könyvégetésnek talán
ezek a mozgatórugói.
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Ha ilyen eltérő fejlettséggel, eltérő töltöttséggel rendelkező társak kerülnek szexuális
kapcsolatba, a gyorsabb megértő képességgel rendelkező, rohanó részecskéknek nincs miért
sokat időzni a fejletlenebbnek látott, a részleteket általuk nem felismert környezetben.
A nemi kapcsolatkor nem alakulhat ki szinkronítás, nem alakulhat ki egyszerre kielégítést
nyújtó lendületszimmetria. A fejlett részecskék, jönnek, látnak, győznek, és mielőtt a
partnerek felocsúdnának a könnyen egymásba hatoló keveredésben a lényeges eltérések máris
új mezőkbe szerveződtek. Elég a szőke nőre erősen ránézni és máris elmegy, de hasonlóan a
fejlett részecskékkel rendelkező férfi tudat alattija sem sokat teketóriázik. A neutrálisabb, a
lendületben szimmetriátlan embereket szinte állandóan hajtják a részecskéik, ők az állandóan
utaznának, rohanva élik az életet, dolgosak, néha alaposak, de általában felületesebbek. A
rohanva haladó fejlettség, a nagyobb neutralitás nem kedvez az érzelmi kielégülésnek.

Az együttfejlődés és a mérsékelt különbség szükségessége.
Feltételezhető, hogy az egyes dolgokban fejlettebb társ fejlett részecskéi megőrizve a hatékony
termelési rendszert dominanciába kerülnek, de a nagyobb együttműködő képességgel
rendelkező társnak pedig az egészségi, együttműködésben sikeresebb, nagyobb kötőerőt tartó
részecskéi kerülnek az új szerveződésekbe, az utódokba. Ilyenkor a keveredési verseny nagy
gerjesztést eredményez, és az életképes fogamzásnak nagy az esélye. Más a helyzet, ha a társ
töltöttsége és fejlettsége közel azonos. Ha a két mező fejlettsége nem tér el, nem alakul ki
magas gerjesztés, nem alakul ki nagy életverseny. Bár ilyenkor is kölcsönös gerjesztés
történik, de ennek a különbsége és a hajtóereje is kisebb, ezért az utódok fejlettsége nem tér el
lényegesen az elődökétől. Ilyenkor vagy nem keletkezik utód, vagy annak a fejlettsége nem
lesz a szülei átlagánál magasabb szintű, nem lesz sokkal korszerűbb. Talán ez az oka, hogy a
nagyobb azonosságúak sokkal gyorsabban szaporodnak, de egyedül kevésbé életképesebbek,
érzelmileg, és energiában is állandó támogatásra szorulnak.
Mi történik akkor, ha a párkapcsolatban nagyobb azonosságúak, töltöttek a töltöttekkel, vagy a
neutrálisabbak a neutrálisabbakkal kerül szaporodásba.?
Ha a nagy azonosságúak egymással kerülnek társkapcsolatba, az ember azt hinné, hogy békés
egymásra találás történik, és az egymásra talált nagy azonosságú pár boldogabb életet él.
Lehet, hogy a kapcsolat az első generációnál nagyobb ellenérzések kialakulása nélkül,
nagyobb szinkronítással harmonikusabbá válik, de a békésebb család normája a környezethez
képest eltérés felé fejlődik. Míg a környezet az egyediség felé fejlődik, az azonosságában
növekvő család korszerűségi csorbát szenved. Ez alatt azt értjük, hogy miközben a családi
egyetértés növekszik, a különbség a másfelé növekvő eredőjű környezethez képest nőni fog. A
békés otthoni környezethez szokott családtagokkal egyre nehezebb lesz megértetni, hogy az
otthon szelídülő harmónia közben a világ durvul, kegyetlenné válik. Amikor az otthoni békés
környezetben elszigetelten fejlődő leszármazottak önállóságra kerülnek, nagyobb lemaradást
kell behozniuk, a z egyediség felé fejlődött környezethez az alkalmazkodó képességük
gyengül.
Nézzük meg más aspektusból, hogy miként hat a nagyobb azonosságúak szaporodása a
rekombinációra, a fejlettséget összehasonlító erőpróbára. Ha a nagyobb azonosság, vagy a
beltenyészet miatt kicsi a genetikai eltérés, azaz kevés a korszerűségi különbség, akkor a
szaporodással kialakuló megújulásnak kicsi a lehetősége. A szaporodás célja pedig az időben
változó környezethez való magasabb alkalmazkodóképesség, a magas biodiverzitás
megőrzése, az elöregedő szerveződések rugalmasabbá és korszerűbbé tétele. Az együttműködő
szerveződésekben az élet során az együttműködés hatásfoka csökken. A szervetlen
csillagpornak is tekinthető részecskepor szeret leülepedni, elkényelmesedni, és a folyamatos
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gerjesztés hiánya esetén változás csökken. Ha a változás csökken, az életképesség és a reakció
képesség is csökken, és ha az eltunyuló szerveződésekben a változás leáll, az a szerveződés
halálának tekinthető. Míg a kisebb energiaszintű, még fejletlen tudattal rendelkező részecskék
nem értik meg a változás állandóságának a szükségességét, addig a magasabb fejlettségű
szerveződések már pontosan tudják, hogy az élet csak a kis energiaszintű részecskék dologban
tartása esetén tud fennmaradni. Ha az alacsony fejlettségű alszerveződések változása és
életképessége csökken, a nagyobb energiaszintű, fejlettebb szerveződések ellenálló képessége,
biodiverzitása is csökken. Ha a nagyobb azonosság erősödik, a mezők változása és hatásfoka
csökken. Tehát a beltenyészet, a szaporodási azonosság növekedése az életképesség rovására
történik. Nem véletlenül tiltják a természet törvényei a közeli rokonnal, a nagyon nagy
azonosságú partnerekkel a nemi kapcsolatot. Ez degenerációt eredményez.
Mi történik, ha két fejlett társ kerül párkapcsolatba?
Ha két erősen szőke, fejlett, neutrális eredőjű ember kerül párkapcsolatba, valószínűen
hasonlóan az azonosság növekszik. Az eltérő fejlettség ugyan sokféle résztulajdonságból
szuperfejlettségű szerveződéseket is kialakíthat, azonban ezek olyan nagyon fejlődnek, hogy
elszakadnak a környezettől, a valóságtól. Ha az egyediség gyorsabb tempóban fejlődik, az
utód fejlettségének az eredője szintén távolabb kerül az átlagostól, és a fejlettség áraként az
együttműködő képesség csökken. Ha nincs a fejlett és a fejletlenebb, de nagyobb
együttműködő képességgel rendelkezők szerveződések között a különbséget áthidalni képes
munkatárs, ideális közvetítő, akkor az életbe, organizációba szerveződés megnehezül, az
életképesség ez esetben is gyengül. A kiemelkedően fejlett tudattal rendelkezőket általában
nem érti meg a környezet, amolyan csudabogaraknak tartják őket. Ha családot, vállalkozást,
vagy nagyobb energiaszintű szerveződéseket vezetnek, közvetítő végrehajtó társ hiányában
hatékonytalanná és szervezetlenné válnak. Ha túl nagy a különbség, az együttfejlődés csorbát
szenved és ez a tömegfejlődés rovására megy. A nem teljes azonossággal és a kellő
különbséggel rendelkező szerveződések társkapcsolatba lépése kellő gerjesztést ad az életnek.
Bár az ilyen társi viszony nem felhőtlen, de az életfejlődés fenntartása érdekében a szükséges
és statisztikailag el nem kerülhető rossznak tekinthető. Az emberi élet többsége azonban
túlhajszolt, állandó időzavarba van kényszerítve, és kevésbé boldog, mint a nagyobb időszinkronitásban fejlődő állatok, és növények. Az élet nem kell, hogy rossz minőségű
maradjon, hisz csodálatos szépségekkel van teli, és az életre kelően rálátó, arra rácsodálkozó,
kellő időt fordítva megértő részecskék boldogabban is szerveződhetnek.
Az Isten az átlagos részecskeszerveződések tudati fejlődését kívánja segíteni, a különbség túl
nagy csökkenése, vagy és növekedése rontja az eltérően fejlődők és a többség életesélyét. Bár
szükség van a nagyobb azonosságúak sikeresebb együttműködésére, de ha ez az egyéni
produktum helyett a többiek produktumából táplálkozik, az élet hatásfoka csökken, a kitermelt
eredmény sok részecske szerveződési felületére oszlik el, és ez gyenge hajtóerőt ad.
Hasonlóan szükség van a kiemelkedő fejlettségűekre, de az ő együttműködés képtelenségük
miatt a tömeget nem tudják magukkal húzni, és az együttfejlődés ez esetben is csökken. Az
élet hatásfoka akkor a legmagasabb, ha a fejlettek a tudásukat az életpiramison keresztül a már
megértő összekötőknek átadják, ha a kialakult egyedi fejlettséget a köz számára
hozzáférhetővé, és elsajátíthatóvá, átadóvá teszik. A nagyobb tudati fejlettségre elméleti
(információs) különbsége, és a nagyobb együttműködő képesség gazdasági (anyagi)
különbsége nem kisajátítható, azt az életpiramisban a tartható együttfejlődés érdekében a köz
tudati és gazdasági fejlődésére fordítandó. Akkor érjük el a csillagok állandó energiatöbbletet
kitermelő jó hatásfokát, ha az együttfejlődést sikeresebben megvalósítjuk, ha az egyéni
részecskéket a képességeiknek és az adottságaiknak megfelelő pályákra, és a tehetség
kibontakozása felé segítjük.
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A fejlődés, a mezők belsejében kezdődik, és a térben kiterjedés felé halad. A változássűrűség
akkor növekedhet a külső határrétegek felé, ha a tudati feldolgozó képesség ezzel
szinkronitásba kerül. A csillag állapot olyan fejlett belső rétegekkel rendelkező nagyobb
energiaszintű ionos szerveződéseknél alakul ki, amelynek az alszerveződései elérték az élet
megértéséhez szükséges tudati fejlettségi állapotot. Ha az egymás ellen ható, és a
rendezetlenséget növelő kaotizmus időben és térben magasabban szervezett folyamatba
organizálható, az élet hatásfoka ugrásszerűen megnő. Ha a tudati rendezés képes ezeket az
energiákat, megfelelő, a fejlődést segítő spirálfolyamatba szervezni, a belső rétegek
feszültsége és hőelvezetése magasabb szintűvé válik. Az idő szorítása ilyenkor csökken és a
hibajavító feldolgozó képesség lépést tarthat a környezeti rendezettséget rontó folyamatokkal.
Az idő gyorsasága egyértelműen a gerjesztés és a reakcióra rendelkezésre álló időtől függ. Ha
az ember megismeri a gerjesztést kiváltó okokat, sikeresebben ki tudja védeni a számára nem
kívánatos okozatokat.
Ha a lineáris evolúció túlságosan rossz irányba fejlődik, ha az élet tisztasága összekeveredik,
az Isten, a nagyobb energiaszintű (nagyobb élőtömegek) szerveződések fejlődési egyensúlya
érdekében beavatkozik. Ha a nagyobb azonosság miatt, a sikeresebben együttműködők, az
angyalok, az élet építése helyett a fejlettebbek hatásfokát túlságosan lerontják, és ördögi
tulajdonságokat vesznek fel, az Isten folyamatos (lineáris) támogatását elvesztik. Ha a
tudatban fejlettebb ördögök, annyira mássokká, az élet építésében együttműködésképtelenekké válnak, hogy nem képesek a fejlettséggel járó információkat, előnyöket az
együttfejlődő közösséggel megosztani, ha a sorstól kapott magasabb tudással már nem
képesek az együttfejlődést segíteni, és az ördögi tulajdonságokban, a másokat kihasználásában
tudnak csak együttműködni, szintén támogatás nélkül maradnak. A lineáris tudati támogatás
nélkül maradó élet nem épül magasabb összetettségbe, hanem az egymással való
összeütközésekben visszafejlődik. Ilyenkor a mezőket kis energiaszintű energiával ellátó
életáramlás egyenlőtlenné válik, valamelyik alsó energiaszinten információs energia, azaz
táplálékhiány alakul ki, amely az élet tükrében energiahullámot kelt, amelyek egyre nagyobb
amplitúdókkal végigvonulnak az életláncokon. Ilyenkor a kezdeti egyenlőtlenségek
halmozódásai hatalmas energiaviharokká duzzadva az élet lineáris fejlődését nemlineárissá,
időben gyorsan megváltoztató alakítják. A nemlineáris evolúciós időszak a szélsőségeket
redukálja. A teljesen anyagi tartalékok nélkül élő, az információs energiaszintben, a tudatban
és az anyagi energiaszintben a gazdagságban lenullázódó, csökkent biodiverzitásúak nem
bírják ki a jelentős környezet változásokat. Hasonlóan alkalmazkodó képtelenné válnak a
tudatban túl, de másban alulfejlett, ezért nem kellő életszimmetriával rendelkezők. A pénzt és
gazdagságot szerzőknek éppen úgy romlik a környezettel együttfejlődési szimmetriájuk, mint
a tudatban fejletteknek, amelyekben az egyedi előnyként ismert különbséget mindenáron
megtartandó állandó gyanakvás, paranoia és hatalomféltés fejlődik ki. A nemlineáris evolúció
olyan nagy fejlettségi próba, életvizsga, amelyben a nem megfelelő irányba fejlődött
szerveződések elbuknak. Az Isten valószínűen olyan a tudatban is eléggé fejlett, de még kellő
együttműködő képességgel rendelkező részecskék kifejlődését és megmaradását segíti,
amelyeknek nagy a hatékonysága, a rendezett energiatermelő képessége, és azért a nem
mindig pozitív mérlegű környezetet is megfelelően szétosztott, rendezett energiával látják el.
Az evolúció szélsőségeiként rendszeresen kifejlődnek a környezettel és az analóg
szerveződésekkel együttműködés képtelenné váló, a megkapott tudást és hatalmat a saját
érdemnek tekintő, kisajátító szerveződések, amelyek a megszerzett szellemi, anyagi
részecskevagyont a köz épülése, és sorsjavítása helyett, a saját egyéni boldogulására
használják.
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A bambusz virágzása (hattyúdala) és a genetikai kimerülés
Azt a gondolatot kell kifejteni, hogy a lények az utolsó periódusban hattyúdalt, még egy erős
kivirágzást érnek meg, és utána megújulás következik. A természet szép példája, a bambusz
30 évenkénti szaporodása. Ez egyrészt a 30 évente bekövetkező megosztódásnak tudható be,
amelykor még egy rekordtermés keletkezik, és ezután a bambusz elhal. A bő termés
energiahullámot továbbít, a rágcsálók és a talajban élő baktériumok, a fogyasztók
elszaporodását. A rágcsálók elszaporodását az ő fogyasztóik, a baglyok és a hollók, a ragadozó
madarak, talajszinten a kisebb rágcsálókat fogyasztó ragadozók felszaporodása követi. Ha a
hullám túl intenzív, akkor a táplálékot felélő túlszaporodó populációk nagy része egy idő után
kihal, csak a legrátermettebbek, az új megoldásokat találók maradnak életben. Az
energiahullám legtöbbször visszakanyarodik a mikrovilág felé, és a baktériumok ritmikus
felszaporodását eredményezi. Az energiahullám feszültsége a bioszférán kiterülve eloszlik, és
a baktériumokat tápláló életszinttől újabb kisciklusok alakulnak ki.
Minek tudható be a bambusz rekordtermése, a hattyúdalok kialakulása?
Valószínűen nem ok, hanem okozat. Ez egy alsóbb szintű kedvező körülménynek tudható be,
amelykor a bő termés készítéséhez a feltételek és az alapanyag is kellő mennyiségben
rendelkezésre áll. A szaporodást kiváltó kiteljesedést a bambusz tápellátását biztosító
részecskék életterében kialakuló környezetváltozás válthatja ki. Feltételezhető, hogy ez olyan
környezeti szimmetriaváltozás, amelyet valamelyik környezeti szereplők 30 évente
bekövetkező együttes halmozódása váltja ki. Lehetséges, hogy két nagyobb külső bolygó
együttállása, közös szimmetria eredője ilyenkor a bambusz részecskéi által ismert frekvencián
kerül egyensúlyba. A bambuszt alkotó részecskék saját genetikai variációja 30 évente kimerül,
és a növekvő azonosságú félkész termékekből az összeomlás előtt nagy tömegű, nagy
azonosságú termés, termelés keletkezik. A kimerült genetikai állomány biodiverzitása kicsivé
válik, de genetikai frissítés érkezik a környezeti bolygókról. A Szaturnusz közel 30 év alatt
kerüli meg a Napot, amely a Föld keringésével kiegészülve már megfelel a bambusz virágzási
ritmusának. Harmincévente a Szaturnusz szórási síkját metsszük, és ezen idő alatt kétszer
metsszük az egyik átlagos távolságban lévő határfelületét. A bolygóhoz legközelebbi
határrétegbe kerülve 1200 millió km-re közelítjük meg a Szaturnusz fejlettebb belső
határrétegét, majd Szaturnusz-távolba kerülve 1660 millió km-re eltávolodunk tőle. Ez több,
mint 30%, amely miatt nagy a különbség az egymáshoz viszonyítva közeli, nagyobb
változássűrűségű, és az adott mező részecskéinek a fejletlenebb, kisebb változássűrűségű
élőrétegéhez viszonyítva. Tehát, ha a bambusz genetikai állomány 30 évente kimerül, akkor
éppen harmincévente kap jelentős utánpótlást, de már fejlett genetikai variációkból. Az újféle
variációk megnövelik a különbséget a bambusz genetikai állományában, és termékenységi
felvirágzást okoznak, amely azonban együtt jár egy korszerűségi próbával is. Ez
rekombinációt alakít ki, amelyben a nem elég fejlett variációk a háttérbe szorulnak, és mint túl
nagy azonosságú, versenyképtelen változatok receszív állományba kerülnek. A nagy
azonosságú, de mégis eltérést hozó, különbséggel rendelkező idegen részecskék hatalmas
szaporodást indítanak el, és ez okozza a bambusz hatalmas tömegű magot termelő hattyúdalát,
majd a rekombinációban az elöregedett szerkezetű szövetek, szerveződési részek elhalnak. Az
új és életképes és a genetikai programot ismerő változatok az éles verseny elmúltával az öreg
szervezet által termékenyebbé tett talajban kicsiráznak, és megfiatalodott, tűrő és
alkalmazkodó képesebb állományukkal állják a versenyt a környezet változásával.
Ha tovább gondoljuk a bambusznál megismert összefüggéseket, akkor megérthetővé válik a
hattyúdal effektus néven ismert utolsó kivirágzás és a halál megújulási folyamata közötti
összefüggés.
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Az élő részecskeszerveződések közül nemcsak a növények virágoznak ki a halál és a
megújulás közeledtekor, hanem a magasabb bonyolultságba szerveződött rendszerek is. A
megújulás tehát környezetváltozáshoz kötött, amely olyan ciklusban történik, amilyen
ciklusban a genetikai állományt fenntartó, segítő nagy energiaszintű társ erősebb és tömeges új
genetikai összetételű, addig más élőterületen eltérően fejlődő utánpótlást szór a térbe.
A kisebb energiaszintű részecskék valamely nagy energiaszintű rendszerből származnak, és
csak akkor erősödnek meg a környezetben dominánssá, ha a szülő csillagból, mezőből
folyamatos utánpótlást kapnak. Mivel a tér változása és a keringések miatt a folyamatos
utánpótlás a távol kerülő rendszereknél nem lehetséges, ezért a nagy azonosságú genetikai
állomány az utánpótlás szünetelése (gyengülése) közben keveredik és felhígul, mássá, kisebb
azonosságúvá válik. Ez egyrészt lehetővé teszi a környezethez való alkalmazkodást, de egy
idő után kimeríti a változási variációkat, és vagy beolvadás és azonosulás történik, vagy a
jellemző arányokat tartó nagy azonosságú szerveződések receszív állományba kerülnek. A
háttérbe vonuló indomináns állapot addig tart, amíg a nagyobb energiaszintű fenntartó, az
eredeti szülői környezet, az otthont jelentő részecskemező eredményesen nem tud küldeni
megerősítő utánpótlást. Ha a felhíguló genetikai állományú kevert variációk tudatfejlődési
lehetőségei kimerülnek, ha az erőviszonyok túlságosan is megoszlanak, a szerveződések
határozatképtelenné válnak, és a lélekként ismert vezetőség működtetési eredője, a mező
szervezettségi hatásfoka leromlik. A folyamat feszültséghez és káoszhoz vezet, amely inflációt
és romló környezeti feltételeket alakít ki. Ez a folyamat a szerveződések elöregedését, a saját
erejéből megújulni képtelen állapotba kerülését jelenti. Ekkor jön az Istenként is ismert
nagyobb energiaszintű környezet beavatkozása.
A mezők a térben és időben keringésükkor rendszeresen közel és távol kerülnek egymáshoz,
egymásnak a különböző fejlettségű élőrétegeit gerjesztik. Ez állandó anyagcserét eredményez,
a fejlettebb szerveződések periodikus beáramlását és az elöregedett szerveződések eltávozását.
Néha ezek a ciklikus események zavart szenvednek, és az utánpótlás a külső környezet
valamely eseménye miatt nem érkezik meg, ezért az utánpótlást nem kapó szerveződések
kénytelenek receszív állományba és kisebbségbe kerülni. Ilyenkor a meggyengülő ellenfél
miatt megerősödő konkurencia hegemóniába kerülhet, túlfejlődhet és túltermelésbe kerülve
túlságosan elszaporodhat. Ha a környezeti zavar, Pl. egy korábbi szupernóva által keltett nagy
energiaszintű intersztelláris szele elül, az utánpótlás a következő ciklusban (postajárattal)
megérkezhet, és az addig elnyomásba került élőréteg korszerűsített változataiban ismét
dominanciába kerülhet. Az utánpótlást legeredményesebben a közeli és kisebb ciklusokban
keringő, közeledő és távolodó mezők tudják a legegyenletesebben eljuttatni. Ezek rendszeres
közeledése és távolodása, ciklikus különbségváltozást hoz létre, amellyel viszonylag
folyamatos anyagcserét létesít. Ez a folyamatos anyagcsere állandóan korszerűsített állapotban
tartja a saját variációba épült részecskéket, de közben meggyengíti az eltérő és korszerűsödni
nem tudó szerveződéseket. Ha a szülői mező ismét megszórja a közben korszerűsített
részecskéivel az élőterületet, a szerveződési egyensúly is helyreállhat.
Az utánpótlást a legkisebb körülményváltozást biztosító közeledő, távolodó határfelületek
metszése esetén jön létre, amely természetes és lineáris anyagcserét eredményez. Ha a
természetes anyagcsere genetikai variációi kimerülnek, és a tér szereplőinek az azonossága, a
fejlődésképtelenség miatt ismét nő, az egyenlítői idősíkban kiszórt nagy tömegű
részecskékben megérkező utánpótlásokkal érkezik a genetikai megerősítés. Ez nagyobb
tömegű részecskék egyszerre beérkező tömegeit jelenti, amely azonban a szerveződési mező
különböző külső határfelületein rendszeresen szétbontódik, és időben és térben, a szerveződési
felületen viszonylag egyenletesen eloszló, az életet segítő lineáris utánpótlást eredményez. A
szerveződések, élőmezők részecskeállománya azonban nemcsak a közeli térszereplők
részecskéiből állnak. Bár a távoli mezők, a nagyobb csillagok ritkán szólnak bele a fejlődésbe,
de azért rendszeresen (igaz nagy időközökben) ők is eljuttatják a saját genetikai mintájukat, a
saját részecskéiket. Nagy távolságról már csak két féle lehetőség van a nagy azonosságú
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részecskék eljuttatására. Vagy a csillagok, a galaxisok által a mágneses tengelyen a Jet
sugárban kiszórt aktív fiatal, fejlett de neutrálisabb részecskéket juttatnak el sok ezer
fényévnyi távolságra, vagy a nagy mezők ekliptikai idősíkján fejlődő genetikailag nagyobb
azonosságú töltöttebbeket. A pólusokon kiszórt neutrálisabb fejlettebb részecskék nagyon
nagy sebességgel akár radiális irányban is gyors utánpótlást adhatnak, de mivel ezek már
elidegenedett részecskék, csak kicsi az egymáshoz való kötődésük, csak speciális információt,
egyedi részlettudást szállítanak. Az ilyen részecskék nagyobb azonosságú üstökös mezőkbe
szerveződnek, és igen távoli csillagközi térségekbe is eljuthatnak. Más a helyzet az egyenlítői
sávokban kiszórt nagyobb töltöttségű, és ezért sokkal gyorsabb tömegépítésre alkalmasabb
töltöttebb részecskékkel. (bemutatható a töltöttségi összefüggés a mezőtér szélességi
helyzetéhez viszonyítva).
A töltöttség miatt kisebb perdületi szimmetriával rendelkező, ezért gyorsabban forgó és nagy
tömegbe hamarabb épülő részecskék a szülő mező idősíkjára kerülnek és kevertebb anyagú, de
lassabban sodródó aszteroidákba és kisbolygókba szerveződnek. A közös szerveződésekbe
épülő utánpótlások keringési pályáinál a szülő bolygó körül Cassini jellegű rés, a különben
egyenletesen kiszóródó részecskékből folytonossági hiány alakul ki. A folytonossági hiány az
adott időszakban a lineáris evolúció nemlineárisra alakulása miatt képződik. Ha a környezeti
gerjesztés nem folytonosan kis energiaszintű részecskékben érkezik, hanem egyidőben
becsapódó nagyobb részecsketömeg aktivizáló, nemlineáris eseménykeltése miatt. Tehát a
nemlineáris események, a töltöttebb és nagyobb azonosságú részecskék csoportos beérkezése,
rendszeresen továbbadja a szaporodásként ismert rendkívüli eseményt, a szaporodáshoz vezető
töltöttség reprodukálja a nemlineáris téreseményeket.
Tehát a nagyobb tömegben érkező genetikai utánpótlás közben a térben eltérő körülmények
között mássá fejlődik, és ez miatt mindenképpen fejlettségi eltérés, különbség alakul ki a
korábban beépült és az utánpótlásként érkező genetikai erősítés között. A kisebb tömegű
mezőkben beérkező, az életterek határán felbontható részecskeszerveződések szétszóródása és
egyenletes élőtéri elosztódása az adott genetikai variációba szerveződött élőrétegi mezők
felvirágzásához vezet, a környezet szereplőihez viszonyítva ilyenkor dominanciába kerülnek.
Az is lehetséges, hogy az utánpótlás az egyel kisebb energiaszintű táplálékban jelent felfutást,
a bambusznál leírtakhoz hasonlóan. Az utánpótlással, vagy a feladott tápanyag nagy
mennyiségű jelenléte miatt hirtelen jólétbe kerülő részecskék ezért hatalmas élőtömegben
elszaporodnak, és a táplálékkal kapott energiahullámot továbbítják a felettük álló fogyasztók
felé. Az energiahullámnak a feladott táplálék lecsökkenése, és a helyi fejlettségi harc
kiéleződése vet véget. A rekombinációban, a táplálék szűkössé válásakor az elkényelmesedő, a
biodiverzitásban csökkenő képességű szerveződések nem bírják a versenyt, és csak a
legrátermettebb, legkorszerűbb változatok képesek a túlélés megoldásait megtalálni.
A nem túl nagy kötődésű, és a nem túl nagy tömegbe épülő részecskeszerveződéseket a
célmezők határfelületeire juttatott saját, és átnevelt zsoldos részecskék semlegesítik, vagy/és a
saját genetikai állományú részecskékkel impulzusba hozva párkapcsolatba építve nagyobb
azonosságúra hozzák. A támadók semlegesítésével, a mezők a fejlettebb belső határrétegek
eredeti genetikai állományú részecskéit védik. Mire a mező külső rétegeiben szerelembe esett
idegen részecskék és utódaik a fejlett mezőközpontokba érkeznek, elfelejtik az eredeti
küldetésük, a leszármazottaik pedig már vegyes genetikai állományúak, az ott élő
részecskékkel nagyobb azonosságúak, mint a távoli mezőkből ideszármazó őseikkel.
A fejlett és nagy tömeget egyenletes ellátásban tartani képes mezők külső határfelületein
felbontásra kerülnek a veszélyes küldemények, és csak szétszórva, csak semlegesítve
hatolhatnak tovább.
Gondoljuk át, hogy az energiahullám okozati lánca miként alakul ki, és miként halad tovább,
míg el nem éri a célmező bioszféraként ismert felületét.
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Az energiahullám kezdete valószínűen nem állapítható meg, de valamely környezetben
megerősödő változásban felgyorsul az idő, feszültség és eláramlás keletkezik. Pl. ha a Napba
beérkező nagy adagú részecskemezők át tudnak jutni a külső határrétegek védőzónáin, akkor a
napkoronához érve már többnyire felbontódnak, elpárolognak, elgőzölődnek és elgázosodnak.
Mivel a még mindig lendülettel a Nap középpontja felé tartó állomány még mindig hidegebb,
mint a Napban elért határfelület hőmérséklete, és kisebb a változássűrűsége, ezért a tovább
haladáskor felbonttatik és semlegesítődik, azaz részben párkeltéssel fogságba esik, részben
visszaveretik. Ebből a részecsketömegből alakul ki a Napfáklya, a napfler, és a napkitörés. A
kitörés már, mint következmény megbontja a térség szerveződési szimmetriáját, és szolláris
szél keletkezik, amely továbbítja a kialakult különbséget, az energia hullámot. Az
energiahullám megnövelt sűrűségű foton energiahullámként a Föld külső határfelületeihez ér,
ahol ionos anyagként növeli az ott szerveződő elektronnál is kisebb energiaszintű feszültséget,
és miközben a külső (az elektron és proton) határrétegben keletkező impulzusokban
párkapcsolatba épül, lekötődik, letelepszik és utódai születnek. A nagy tömegű impulzusban
az élőtömeg felszaporodik, és eleséget, utánpótlást tud juttatni a réteg fejlettebb rétegekbe
költözött rokonainak. Míg a jólét a részecskékkel és táplálékkal jobban ellátott külső
rétegekben felvirágzik, a nagy mennyiségű szaporodással a továbbított energiahullámként egy
újabb populáció hullámot indít el. Az eleség, a napszél leállásával csökken az idősebb és
túlszaporodott falusi réteg energiahiányos hullámvölgybe kerül és differenciálódik. Az
energiahullám, mint változtatóképes energia azonban továbbmegy a fiatalok demográfiai
hullámaiban, és az életlánc következő határrétegeibe továbbítódik. Az elektronok és a
protonok felszaporodása után, a hidrogénatom fejlettséget elérő, és gyorsabban változó,
gazdagabb élőrétegbe költöző jobb módú fiatal részecske párok már nagyobb energiaszintű
szerveződésbe, atomi szintű családba szerveződnek. Az energiahullámokkal kapott jólét
fellendüléseikor, a családi energiavagyon növekedésekor a családok neutron találatot kapnak,
és a protonhölgy és az elektron férfi közé befurakodó neutrontól még nagyobb töltöttségbe,
szerelembe esnek, újabb gyerekeik születnek. A gyermekek számának a növekedésével az
atomi energiaszintű család neutrális gyermekeinek a száma nő, és minden protonleány
keletkezésekor egy újabb elektronfi is kialakul. A már hidrogénatomként ismert atomi család
tömegszáma, részecske egyedszáma nő, amely után már a fejlettségtől és a tömegszámtól
függően Lítiumnak, Berilliumnak, Bórnak, szénnek, vagy Nitrogénnek nevezhessük. Miként
az atomi családoknak nő a tömegszámuk, egyre nagyobb vágy hajtja őket a gazdagabb,
nagyobb változássűrűségű rétegek felé, amelyben segíti a folyamatot az utánnuk jövő
generációk befelé nyomása. Ha a napkitörés energiahulláma eléri a Hidrogén élőréteg után a
Hélium, majd a Nitrogén élőréteget, eljuthat az oxigén fejlettségre. A napkitöréstől gerjesztett
populációs hullám időben növekvő változássűrűsége, növekvő tömegszáma egyre nagyobb
változássűrűségű rétegekig jut. A Hidrogén övezetbe jutó támadók egyesülnek a Föld alsóbb
rétegeiből felemelkedő oxigén atomokkal és vízmolekulákká egyesülve kovalens
szerveződésekbe épülnek. A külső határfelületeken szétszóródó támadók jelentős része
megváltozik, a genetikai állományában és a tudásában felhígul, de egy részük belterjes
tenyészetté válva, nagy azonosságú szerveződésként mindig megőrzi az eredeti információt.
Az ilyen támadók elvegyülnek és feloldódnak az oxigén és a hidrogén házasságában keletkező
vízcseppekben, és a gravitációs lendületkülönbség növekvő hatása miatt lehullnak a földre. Az
energiahullám azonban előbb a magas légkörben keletkező felhőkben felbonttatik, szétveretik
és részben semlegesítődik. Amely támadók eljutnak az alsó légkörbe, azok az ottan felfelé
szálló melegfrontok részecskéibe ütköznek, és a tömegsűrűségüktől, a töltöttségüktől is
függően kevésbé sűrű, vagy nagyon sűrű sötét felhőzetet, nagyon nagy tömeg esetén
viharfelhőket hoznak létre.
A légkörként ismert védőrétegeken átkerülő idegen és még fel nem bontott nagyobb sűrűségű
fejlettebb támadó részecskék köré a már honosított H2O, a légköri vízcseppekkel
körbevevődnek bezáródnak, semlegesítődnek, és a vízcseppekkel vagy jégcseppekkel
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csökkenő változássűrűségűre hibernálva leszállítódnak a még nagyobb felbontóképességű
bioszférai élőrétegbe és környezetbe. Az energiahullám így jut el a Föld felszínéig, amelyben
az idegen szerveződések tovább bontódnak és az impulzusokban az Ausztriai Habsburgok
példáját követve házasodnak.
Az impulzusokban felbontott idegenekből keletkező energiahullámok az élőrétegekben élő
populációk periodikus felszaporodásához vezetnek, amelyeket egy valahol elindult,
továbbítódott lokális energiaátalakulás hoz létre. A távoli nagy energiaszintű csillagmezők
elhalálozása hatalma, s térben sokszorosan visszaverődő, ide- oda terelődő, sokáig kölcsönható
energiahullámokat indít el, (továbbít) amelyeknek a környezetről visszaverődő, visszaható
hullámai évmilliókig gerjesztik a környezetet, mire az eredeti részecskék minden lendülete a
környezetnek, energiahullám formájában átadódik. Az ionos mezőkben bekövetkező
robbanások, a részecskelények kiáramlása, elszaporodása a hosszú téridős életidő és sok
generációs átalakulás során, egyre fejlettebb térszerveződésekben szimbiota közösségekbe
épül, fejlődik és a tudását növelve egyre eredményesebben védi meg az azonosságát. A
Darwin által felismert lineáris evolúció valahogy így bonyolódik.
Más a helyzet, a már túl nagy tömegbe épült, az utazási idő és tér alatt a környezeti
eseményektől eltérülő, túl nagy azonosságú és nagy töltésű részecskékből álló mezők
esetében. Ezek nagyon gyorsan közös tömegbe épülhetnek, amely miatt a keringési
pályájukon, az időútjukon kialakuló kisebb ellenállású Cassini szerű időrésben gyorsabban
haladhatnak. Míg a kisebb töltésű részecskékből szerveződő mezőket a határfelületeken a
mezők részecskéi szét tudják szórni, a nagy töltöttsége miatt többszörösen összeépült,
egymással is kapcsolatba lépő, belterjessé, beltenyésztetté váló részecske szerveződések
sokkal erősebben összekapcsolódó a nagyobb azonosságú szerveződésbe épülnek. Ezek a
szerveződések sokszor olyan nagy sebesség különbséggel érkeznek a rendeltetési
célállomásokra, hogy a védett határrétegekben nincs elég idő és erő a felbontásukra. Az ilyen
mezők, mint küldemények a nagyobb mezők védett belső határrétegeibe is eljuthatnak, és
közvetlen célállomásig juttathatják a genetikai állományukban szállított programjukat.
A mezők belső rétegeibe kerülő idegen anyag hatalmas változásokat indít el. Míg a rétegek
lakóinál nagyobb fejlettségű vendégek a rétegek lakóit elszegényítő fogyasztókká válhatnak,
addig a fejletlenebb, de nagyobb azonosságú szerveződések felbontható eleséget jelenthetnek.
Ha a nagy tömegbe szerveződött, egymással összefonódott töltött részecsketömeg beérkezik
egy egyediség felé fejlődött, mássá vált, elidegenedett élőrétegbe, azokhoz viszonyított
elmaradtsága, ellenére, éppen a nagyobb azonossága miatt sikeresen helyt tud állni. Többnyire
sokan vannak, és nagy sűrűségű, sokkal összetartóbb közösségekbe szerveződnek. Az ilyen, az
addigi fejlettebbekhez, pontosabban az egyediség felé fejlődött másabb élőrétegek lakóit az
ilyen kisebbségbe kerülő idegenek többnyire gerjesztik. Az idegen rétegekben ezen genetikai
lények és a szokásaik is mások, a szakosodásuk az utazásra, és az utazás közben
megszerezhető, elcserélhető, elcsenhető dolgok művelése felé fejlődik. A megőrzött nagy
azonosságúak gerjesztése, élőrétegbeli felszaporodása hatalmas energia és indulat
átrendeződéseket indíthat el, nagy változásra, éles versenyre gerjesztheti az élőrétegek lakóit.

A galaxisok szaporodása:
Az Aspektus 8. és a 9. könyvében, Az idő rendjében bemutatásra került egy Internettes idézet,
amely szerint a galaxisunk bekebelezi a Nyilas galaxist. Hogy az esemény nem ritka arra
bizonyítás az alábbi Más Internetes információ, az M 51-es Galaxisban felfedezett szupernóva.
Az alábbiakban bemutatott kép most nem a szupernóva kialakulását kívánja bizonyítani,
hanem annak a kiváltó okát. Az M 51-es valószínűen nőnemű galaxis, amely éppen a tejúthoz
hasonlóan éppen párkapcsolatba lép egy másik kisebb, valószínűen hímnemű galaxissal.
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Miképpen a Tejút és a Nyilas galaxis is összekapcsolódik és nagymennyiségű részecskét
cserél, hasonlóan az M 51-es is időfolyóval összekapcsolódik egy kisebb párjával. A két
galaxis közötti anyagcsere tömeges impulzusokhoz vezet, amelynek a nagyobb
változássűrűségét az elöregedett csillagok már nem tudják elviselni. Az ilyen nagy
változássűrűséghez nem szokott idő csillag azért vált szupernóvává, mert nem bírta az
izgalmakat, a környezetében kialakult feszültséget.

Szupernóva az M51-ben

Írta: Csizmadia Szilárd
Egy német amatőrcsillagász, Wolfgang Kloehr 2005. június 27/28-a éjjelén felvételeket
készített 20 cm-es Meade távcsövével a Vadászebek csillagképben lévő Messier 51 (Örvényköd néven is ismeretes) galaxisról és egy, korábbi képeken nem lévő kis csomócskára bukkant
az egyik spirálkarban.
Az új objektum érdekessége, hogy megtalálták a progenitort (szülőégitestet)! Egy neves
szupernóva-kutatókból (Li, van Dyk, Filippenko, Cuillandre, Jha, Bloom, Riess, Livio)
megvizsgálták a Hubble Űrtávcsővel készített felvételeket és egy vörös óriáscsillagot
gyanítanak a szupernóva progenitoraként.

Kloehr 2005. május 26-i
felvétele, amin nem látszik
semmi csillagszerű a szupernóva pozíciójában
(ld. a bekeretezett téglalap
és a benne lévő HII csomót)
jövevény.

Kloehr 2005. 06. 27-én 22:24 UT-kor
készült felvétele. A szupernóva helye
a két kis vonal metszéspontjában található.
A május 26-i felvétellel összehasonlítva
tisztán látszik a HII csomó és az új

Az egyesülő, vagy párosodó, és egymással információt cserélő galaxisokat, részecskeáramlást
biztosító és potenciálgátakkal védett időfolyó köt össze. Ezen az úton a galaxisok sokféle
tömegméretű és fejlettségű szerveződései is párosodnak egymással, amelyek tömeges
szaporodást és energiahullámok kiváltódását, kiáramlását okozzák. A szerelemben korszerűbb,
hatékonyabb szerveződések egyesülnek, amelyek azonos időben több energiát tudnak
kibocsátani, mint amennyit felhasználnak. Az élet hatásfoka ilyenkor növekszik, és az élet
változtatóképes energiahullámai szétterjednek az időben gyorsabban szaporodó térrészből.
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A genetikai kimerülés és az azonosság növekedése:
A genetikai kimerülés, az azonosság (analógia) növekedéséhez vezet, amely növeli az
ellentétet, elindítja a polarizációt és biológiai programkapcsolónak tekinthető.
Gondoljuk át, hogy mit jelent a genetikai variációk, az egyediség felé fejlődés kimerülése, és
miként fordul meg a fejlődés és az idő iránya az azonosság növekedése és a polarizációval
kezdődő szaporodási folyamat felé.
Végezzünk el egy gondolat kísérletet, és elevenítsük fel a Mendel által már végigjátszott
logikai játszmákat. Kezdjük két olyan különböző egység eltérő, egyedi utódokba keverésével,
amelyben nagy azonosságú, de a másik egységtől eltérő szerveződések találhatók. Párosítsuk
és gondoljuk át a genetikai keveredés lehetőségeit először háromtagú alszerveződésekkel
rendelkező örökítő anyagok utódba keverésével.
13. ábra A genetikai kimerülés bemutatása:

A belső tulajdonságok száma
nem végtelen lehetőség, az az
alszerveződések számától és
azonosságától függ
Tengelyszimmetrikus
pár utódja

Eltérő belső tulajdonságú
pár utódja

Másféleképpen eltérő
belső tulajdonságú pár

A variációs lehetőségek
kimerülése után az
egyediség csökken, előbb
az analógia erősödik, majd
az azonosság is.
Szintén duplán
tengelyszimmetrikus analóg pár
amely nem teljesen azonos, de nagy
az azonossága az első pár
utódjához viszonyítva.

A következő életvariáció, már csak valamely meglévővel azonos lehet, tehát nemcsak analóg,
hanem pontosan azonos térszerkezettel azonos életpályán áramlik. Ha azonos az áramlási
irány, akkor vagy a kerületnek kell növekedni, és a folyamat egy nagyobb energiaszintű
pályán analóg variációkban megismétlődhet, vagy a ritmusnak, az áramlási sebességnek, vagy
a frekvenciának növekednie kell, a keringési pálya ilyenkor is gyorsul, az időrés csökken.
Ha betelnek a mag körüli belső áramlási pályák, és az élettér kifelé, a szabadabb tár felé tud
terjeszkedni, egyre több külső pálya épül, a mező tömege és átmérője nő. Miközben a külső
pályák telítődnek, ez leárnyékolja a kintről befelé áramló energiaforgalmat, a belső mezőben
lévő részektől, amely miatt az információ és az energia beszállítását, és a hulladékok
kiszállítását is meg kell szervezni. Ez meghatározza azt is, hogy a külső pályák mennyire
sűrűn épülhessenek be, mennyire telítődjön az élettér ahhoz, hogy az ellátás és a belváros
működőképes maradjon. Szerencsére a külsőterek nagyobb tárfogatúak, és többen
elhelyezkedhetnek benne anélkül, hogy telkesen telítődnék, hogy teljesen leárnyékolják a
belső élettereket. A lakott területek között közlekedési és áruszállítási csatornák, az
életáramlást lehetővé tevő pályák alakulnak ki, amely az élettér működéséhez szükséges. Ha
nagy az élettér telítettsége, a közlekedési pályákon is nagy forgalom alakul ki, a
kereszteződések egyre veszélyesebbé válnak, egyre több nem várt bontó jellegű impulzus
keletkezik. Az ilyen nagy azonosságú részecskepályákon nehezebb az átjutás találat nélkül, a
füzérpálya gyorsan áramló, neutrálissá váló részecskékkel telítődik.
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Ha a keresztező irányban is telítődik az áramlási pálya, az életpálya, a keresztirányú áramlás is
gyorsul, és a pályák eredőjének a gyorsulása a belső életritmust felgyorsítja. Ha az egymást
legkevésbé zavaró (merőlegesen keresztező) áramlási pályák betöltődnek, akkor a tér további
telítődése miatt az egyre kisebb szögben keresztező, egymást részben átfedő életpályák,
áramlási pályák is gyorsulni fognak. Az életritmus növekedésével a belső impulzusok száma
nő, és az élettér előbb utóbb kaotizálódni fog, amelytől a magasabb impulzus sűrűségben a
részecskék porlódni fognak. Az azonos síkon egymással szemben áramlók, egyre nagyobb
hevességgel esnek egymásnak, és a szerveződési ősz a rekombináció felé fejlődik. A felbomló
szerveződésekből újak szerveződnek, de ezekből nem lehet életképes valamennyi, a kevésbé
sikeres együttműködések hamar elhalnak, felbomlanak.
Ráadásul egyes új variációk is kiesnek az evolúció rostáján. Bár a váltakozó dominancia, azaz
váltakozva adott vezetőség javítja az együttműködést, de ha azonos tulajdonságú
alszerveződések kerülnek a vezetésbe, Pl. azonos neműek, akkor közöttük a rivalizálás
megerősödik, ezért hosszabb távon ezekből nem alakul ki életképes nagyobb energiaszintű
változat. Tehát a piros-piros (nő és nő) és a kék – kék vezetőségű (férfi és férfi) (a központban
lévő páros) magok életképtelenek, ezért ki sem fejlődnek. Ez csökkenti a variációk lehetőségét
és növeli a genetikai azonosságot és ezzel a belső összeférhetetlenséget, a konkurencia harcot.
Sokkal nagyobb a variációk lehetősége, ha növeljük a szereplők alszerveződéseinek a számát,
és még több, ha az egymásban lévő több szintű alszerveződéseket, tehát a kisebb energiaszintű
részleteket is megváltoztatjuk. Mivel a nagyobb energiaszintű szerveződések sokkal
(nagyságrendekkel) kisebb létszámban vannak, ezért az ördögök variáció képessége,
biodiverzitása sokkal kisebb, hamarabb kimerülnek a genetikai tartalékaik. Ilyenkor az
erősödő azonosság miatt konkurencia harc keletkezik, rivalizáció, rekombináció, életverseny,
amely miatt egymásnak esnek, és kölcsönösen felőrölve hatóképtelenné teszik egymást. Az
ilyen időszakban az ördögök lebontják egymást, és angyalokat termelnek, a környezeti tér
nagyobb azonosságú, de együttműködő képesebb részecskékkel telik fel, akik gyorsan
újraépítik a hagyományokból, érzésekből ismert korábbi termékeket, vagy azokkal analóg
szerveződéseket. Ez alapján megérthető, hogy a nem végtelen számú részecskéből szerveződő,
az embernél kisebb energiaszintű, és kisebb bonyolultságú szerveződések évente, vagy a
kisebb létszámúak genetikai variációi még gyorsabban kimerülnek, ezért gyorsabban
polarizálódnak, hamarabb megoszlanak, és sűrűbben szaporodnak. Minél kisebb az
alszerveződések száma és bonyolultsága, annál kisebb a variációs lehetősége, azaz genetikai
biodiverzitása. A kis létszámú szerveződések ezért sokkal könnyebben megismerhető,
kiismerhető tulajdonságú élet variációkba épülhetnek, amelyek nagyságrendekkel gyorsabban
szaporodnak. Az ilyen életszerveződéseknek megismerhető az evolúciójuk, a fejlődésük
kiszámítható, a tavasz, nyár, ősz – tél életszakaszuk nagyon nagyfokú analógiában, csak a
környezet módosulása miatt némileg eltérően fejlődik. Az ilyen, már általunk mérhető
kölcsönhatású, és a megfigyelésünkben felbontható életszakaszú szerveződések nagyon
kiismerhető evolúcióban fejlődnek. Ezért ismerhettük meg az atomi energiaszinten folyó
evolúció szerveződéseinek az életfolyamatát, a családi történetét. A nagy azonosságú, és fiatal
hidrogénatomba (családba) szerveződő, egymást kiegészítő protonpár, és a körülötte, a
vonzáskörzetben (árnyékolt, intersztelláris széltől védett) keringő szegényebb
alszerveződések, a térből befogott, és a korábbi bomlásból kiszabadult elektron dolgozók,
kiszolgálják a domináns hidrogénatom családot, és a proton megtermékenyülésekor keletkező,
még nem nemiségében és a töltésében nem kidomborodó, tehát neutrális gyermekeiket.
Ha az élőszintekben, az egymástól elszigetelt életszférákban kimerülnek az egyediség
megújulásának a lehetőségei, az azonos variációk felszaporodnak, a konkurenciaharc és a
polarizáció felerősödik. A mindenséget fejlesztő isteni mező, mindig megsegíti a bajba jutott
életszerveződéseket, amelyek evolúciós zsákutcába jutnak. Az kaotizmusban erősödő belső
feszültségű élőrétegekben ördögivé válik az élet, elromlik az erkölcs, a szabály és a törvény
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semmivé lesz. Az élet hatásfoka és az élet minősége leromlik, ilyenkor több bomlik, mint épül.
Hogy a zavarok ne terjedjenek ki nagy időre és térre, hogy az ördög ne erősödjék fel, az Isten
ilyenkor beavatkozik a lokális evolúcióba. Az újabb ősrobbanások, az élet nagyfokú
visszafejlődésének a megakadályozása érdekében, a teret és időt fejlesztő nagy azonosságú
mező, ilyenkor a sokkal gyorsabban szaporodó, információs energiaszintű részecskéket küldi
segítségül, és velük az élet tervét tovább fejleszti. Míg a nagyobb energiaszinteken az
azonosság növekedése miatt megreked az evolúció, a nagyságrendekkel nagyobb számú,
időben gyorsabban szaporodó, ezért gyorsabban új egyedi variációkat kialakító kis
energiaszintű szerveződések gyors szaporodásba kezdenek, és sok egymást követő evolúciós
ciklusuk rövid idő alatt lezajlik. Ha a nagy azonosságú mezőkben folyó evolúció termékét, a
kisebb energiaszintű életet nem rabolja le a nagyobb energiaszintű (erre az időre a háttérbe,
receszív állapotba kényszerített), visszaszorított fogyasztó réteg, ha megszűnik az élet
nyomása, az időzavar kényszere, az információs energiaszintű élet gyors virágzásnak indulhat.
Az alacsony energiaszintű ciklusok gyors körforgásaiban, hamarabb kifejlődnek az élet új
variációi, a kialakult életzavarra, a hogyan tovább élet kérdésére megoldást adó evolúciós
válasz illúziókként ismert alternatívái. Az illúziók, a kisebb energiaszintű alszerveződések, a
nép elképzelése, a hogyan tovább, és a mit ne fejlesszünk kérdésekre. Ezek egy része
megvalósíthatatlan, nem reális, de a sok válaszban mindig valódi, megvalósítható és kiutat
mutató, fejleszthető illúziók is vannak. Az élet akkor tud az evolúciós zsákutcákból kiutat
találni, ha az illúziókat begyűjtjük, és a megvalósítható jó elképzeléseket, vágyakat támogatva,
továbbfejlesztve az anyagi szint megerősödése felé segítjük.
Folytassuk tovább az azonosság növekedésének a lehetőségeit, egy nagyobb bonyolultságú, öt
belső tulajdonságot eredményező alszerveződéssel. Itt a variációk száma már olyan nagy, öt az
Az élet Magyarországon 2005 re súlyos válságba került. A külső - belső környezet
leromlott, a nép és az ország elszegényedett, a köztulajdont megrabló pártok kifogytak az
ötletekből, a politika nem tud célt és kiutat mutatni. A hatalmi vetélkedéssé fajult
választási harcban, a tudatfejlődésben megtorpant, meghasonlott hatalomgyakorlók végre a
NÉP-hez fordultak, és mindkét erős párt az általa lerabolt, időzavarba kényszerített,
kizsákmányolt boldogtalan NÉPET kérdezi, hogy miként tovább? Az idő a szaporodásnak
kedvez, a dominanciaváltásnak, az élet makroevolúciós fordulat, a korábbi ősállapot felé
ötödiken, hogy a kieső, életképtelen variációk levonása mellett is rajzon nem bemutatható a
kialakuló eredők lehetősége. Tehát itt nagyobb a biodiverzitás, a sokféleség lehetősége, de itt
sem végtelen. Az egymástól eltérő lehetséges variációk száma hozzávetőleg 3125, amelyből
2500 körül várható az életképes megoldások lehetősége. A teljes azonosság ismétlődésének az
esélye azonban kisebb, nem szükségszerű, hogy valamennyi változat kialakuljon ahhoz, hogy
az élet dobókockáin ugyan azok a számok jöjjenek ki. A teljes azonosság azonban sohasem
következik be tömegméretben, ez helyett az analógia, a nagy megfelelőség erősödik. Ha az 5
negyedik hatványára gondolunk, akkor 625 olyan utódlehetőség legalább négy
tulajdonságában az ötből megegyezik, azaz nagyfokú az analóg életszerveződések száma.
Ezek a szerveződések jobban megértik egymást, ha közös szerveződésekben működnek
együtt, de konkurenciát jelent, hogy azonos életpályán áramlanak, azonos információkat
erősítenek. Ha eltérő, konkurens szerveződésekben, eltérő cél felé haladókban alakul ki a nagy
azonosság, az analóg térszerveződési áramkörök azonossága, akkor az egymással szemben
haladók törvényszerűen tönkre teszik egymást, felőrlik a másképpen hasznos lendületet, a
kinetikai energiát. Ez a folyamat nemcsak a megszerzett lendületi eredőt használja fel, hanem
felbontva a szerveződéseket, a bonyolultságot felépítő kötési energiákat is. A tér és az idő ettől
lesz kaotikus, az egymás ellen dolgozó azonosságok kifulladnak az eredménytelen,
valamennyinket felbontó konkurenciaharcban.
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Az élet által már megismert információ, a már többször hallott hír, a túl sokszor evett étel, a
túl régi feleség már unalmas, nem tud újat mondani, nem tud érdekes lenni. Bár az azonos
információ már könnyen feldolgozható, de egy idő után, a megszokás talajuntságot,
ízetlenséget eredményez, a túl nagy azonosság rontja az egyensúlyt, a hegemóniát erősíti.
Amely szerveződésekben romlik a belső egyensúly, a sokszínűség magas biodiverzitása, és
valamely alszerveződés, életvariáció túlságosan elszaporodik, azokban belső hegemónia,
túlerős, domináns élőréteg alakul ki. Az ilyen élőréteg a maga hasznára együttműködés helyett
kihasználja az életláncot, és ezzel lecsökkenti a sokszínűséget. A vírusokként ismert
életszerveződések jellemzője, hogy a környezetet a saját hasznára termelésbe fogja, hogy az
élőrendszerbe illeszkedő együttműködés helyett, nem értve a mindenségben betölthető
szerepét tönkre teszi a környezetét.
A nagy azonosságú, a holt lelkek alacsony energiaszintre lebomlott, elgyengült részecskéit is
összegyűjtő, nagy részecsketömeget áramlás nélkül egyben tartó együttváltozó, csillagközi
Isteni mező gyűjti be azokat az ördögi életminőséget megunt, de fejlett részecskéket, amelyek
az elöregedett mezőkből fejlett tudattal, hatékony megoldó képességgel, de a kis tömeg miatt
kis energiaszinttel, tehát kis hatóképességgel rendelkeznek. A nagy tömegű és a tudatban
fejlett részecske, azonban az isteni mezőben már nem áramlik, ezért nem bontja egymást, egy
közös individuumba ágyazódik, amelyben a továbbiakban együtt fejlődik. A lendületet vesztő,
az együttváltozó angyali részecskeközösség azonban nem holt, akarat és cselekvésképtelen
mező, hanem együtt a legnagyobb erőt és a legnagyobb közös tudatot képezi a Mindenségben.
Ez az az időtlen és kortalan lény, amelyet teremtő Istenként ismerünk, amelyet minden élő
kultúra a maga Isteneként, ismer és tisztel. Az istenben tovább fejlődő részecskék áramlása
csak a közös mezővel együttesen történik, de a szellemi táplálék, az információs energia ott
sem ismeretlen. A mennyországként is meghatározható együttváltozó mezőben, a még kisebb
méretű, tudattal még nem, csak érzéssel rendelkező nagyon magas azonosságú részecskék
szállítják az információs táplálékot, közvetítik az energia és az információcserét.
Az isteni parancs, a módosuló életprogram a halmozódás elvén kap olyan erőre, és lendületre,
hogy az nagyon nagy energiaszintű szerveződésekben is megváltoztatja az evolúció folyását.
Az Isten kis energiaszintű részecskéi, nagyon sokan vannak, és benne vannak minden nagyobb
energiaszintű mezőben. E részecskék érzésekkel befolyásolhatók, érzésekkel kommunikálnak,
amelyek a klóónszerű azonosság miatt azonosan értenek, hasonlóan és egyszerre, azonos
irányokba hatva cselekszenek. E részecskék, ha kell, módosítanak nagyobb energiaszintű
rendszereken, azok meg a még magasabb szinteken történéseket befolyásolják. A
fraktálláncon végigvonuló hatásrendszer, eljut mindenhová, meg tudja változtatni az életet ott,
ahol az Isten erre kéri őket.
Ha egy az egyediség felé fejlődő mezőben, élőrétegben felborul a szerveződési egyensúly, ha
túl rövid idő alatt túl sok részecske megy a tisztítótűzbe, az Isten beavatkozik, és az elromlott
szimmetriájú szerveződést megjavítja, felújítja, vagy másikat, fiatalabbat és korszerűbbet
készíttet helyette. Az elromlott és hatékonytalanná vált szerveződéseket át kell szervezni
ahhoz, hogy az együttműködések javuljanak, hogy az élet szereplői jobban értsék egymást.
Az egy szerveződésen, közös rendszeren belül egymástól eltérővé fejlődött alszerveződések
egy része az azonosság felé fejlődik, egy része a nagyobb bonyolultság, az egyediség felé. Ez
periodikusan megosztja a szerveződésbeli részecskéket, polarizációt célellentétet alakul ki.
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Az ősrobbanások problémája:
Ha a tér csak kétféle, de nagy azonosságú részecskéből szerveződik, ezek erőviszony változása
rendszeres térfelfordulást, állandóan ismétlődő ősrobbanásokat válthat. Ki. Ilyen gyorsan
változó, jelentősen eltérő életkörülményekben az élet nem tud kifejlődni, a változás virágai
nem tudnak kiteljesedni. Hogy az ördög ne rombolja le az élet kezdeti, még el sem készült
építményeit, az életfolyamatot feltaláló Isten megértette, hogy az erőket meg kel osztani, az
egymással hadakozó ördögöt és az angyalokat a térben és időben össze kell keverni. Az életet
fejlesztő közösség gondolkodói feltalálták a szerelmet, a kiegészítő mássághoz vonzódást, és a
Kupidó angyalszolga segítségével, az eltérő rendezettség azonos irányba módosításának a
lehetőségével a párba építés lehetőségét is.
Ha a szembenálló, egymással hadakozó részecskék megosztódnak, akkor nem alakul ki nagy
tömegű, nagy térre és időre kiterjedő megújulás, az élet nem nagy idővallumokban, hanem
lineárisan és folyamatban fejlődik. Ha az érzéssel rendelkezők a tudattal rendelkezőknek
esnek, az idő és a tér visszafejlődik, az evolúció előröl kezdődhet. Hogy ez ne következzék be,
az érzéssel és tudattal rendelkező részecskéket megosztották, összekeverték egymással kisebb
szinteken is egyensúlyba hozták.

Változás és megfigyelhetőség.
Ha az emberi aspektusból nézünk egy kicsi részecskékből álló tömeget, de annak az egyedei
kisebbek, mint hogy azt az élethez alkalmazkodó felbontásunk meg tudná különböztetni, a
gyorsan változó részecskéket, - miként a kerékpár forgó kerekének a küllőit, - nem fogjuk
látni, csak a változás és a tömeg eredőjét fogjuk észlelni. Ha sokkal kisebb részecskékből
szerveződött mező részecskéi, az általunk megkülönböztethető változásnál lassan változnak,
azokat változatlan anyagként fogjuk észlelni, hasonlóan mint a köveket, amelyek a
környezetünkben csak lassan változnak. Ha a megfigyelt, a térben és az időben változó mező a
felbontásunkat elérő méretű, vagy megfigyelhetően változó részecskékből áll, akkor már a
mezőt képező részecske egyedeket, és az egyedenként eltérő változásokat is meg tudjuk
különböztetni. Csak az időráfordítás, és a szemlélés felbontásának a kérdése, hogy mekkora
részleteket tudunk megkülönböztetni, hogy a megfigyelési időszakban mekkora változásnak,
eltérésnek kell kialakulnia ahhoz, hogy a megfigyelt objektum változását, az előző állapothoz
mérhető különbség kialakulását észlelhessük.
Tehát a megfigyelő időben és térben, a keletkező különbség észlelésében megismert felbontó
képessége csak a változások észlelése szempontjából fontos, de ez nem minősítheti az általa
nem észlelt változás életszerű folyamatának lehetőségeit. Az élet és a folyamatos kis
energiaszintű változás, ha nem is észleljük, még jelen van, csak annak a változási eredője,
nevezzük deltának, nem haladja meg a kialakult felbontóképességünket. Ha a térben vagy
időben növeljük a megfigyelés felbontását, azaz azonos időben több pillanatfelvételt, több
megfigyelést rögzítünk, vagy az észlelhető és megérthető képet adó pontok felbontási arányát
növeljük, az addig változatlannak látott tér élettel feltelve felelevenedik. A mikroszkóp által
megnövelt térbeli felbontás, vagy az időben ritkább pillanatfelvétel megnövelt ritmusú
visszajátszásával megváltoztatott időbeli felbontás ugyanazokat az arányokat változtatja, mint
a gyorsan változó távoli események távolról megfigyelt (észlelt) kis eseménysűrűsége.
Nagyobb távolságról a kisebb energiaszintű eseményeket éppen úgy nem észleljük, mint a
nagy időtávlatból ritkán megfigyelhető változásokat.
A különbség minőségétől függ, hogy a differenciálódásból szaporodás, vagy vetélkedés,
életharc alakul ki:
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Ha az egymáshoz érő élőmezők, élőrétegek, a részecskéiben eltérő rétegek, élőmezők azonos
fejlettségűek, és az együttműködés haszonnal, energia megtakarítással, előnnyel kecsegtet, a
határfelület környékén, majd nagyobb mélységben is keveredés és ebből összeolvadás és
differenciálódás alakulhat ki.
Ha az egymással keveredő mezők, rétegek lényei azonos dolgokban fejlettek, életverseny és
konkurencia harc kezdődik. Ez faji, genetikai, élőhelyi, területszerzési vetélkedéssé,
megmaradási harccá fajulhat.
Ha a hozzámérhető, közel azonos genetikai állományú, egymással kapcsolatba kerülő, egymás
mellett élő közösségek eltérő dolgokban fejlettek, akkor az együttműködésből nagyobb
teljesség, és ezért fejlődés és az idő ritmusának a csökkenése alakulhat ki. Az ilyen eltérő
irányban, tulajdonságokban nagyobb fejlettségűek keveredése korszerűsítést eredményező,
fúziót, szaporodást hozhat a közösségeknek. Ha az eltérő fejlettségűk sikeresebben fejlődő,
nagyobb szimmetriára jutó egyedei az egyediség felé fejlődnek, annak az árát az
együttműködő képesség romlásával adják meg. A fejlettebbek sikeresebb elkülönülésének, a
polarizációnak és a differenciálódásnak azonban az az ára, hogy a kevésbé fejlettek még
jobban lemaradnak, a közöttük felnövő fejlődőképeseket a fejlettebb szerveződések gyorsan
elszippantják. Az egyediség és az azonosság felé haladó differenciálódásban a különbség
folyamatosan növekszik, a fejlett és a gazdag, a fejletlen és a szegény között, de az érzésekben
megélhető lehetőségek között is. Az élettel teli tér az eltérő irányú fejlődésben szükségszerűen
differenciálódik, kétpólusúvá válik. A fejlettség nő az egyediség felé fejlődőkben, de a jó célú,
a közösség érdekében történő együttműködés csökken. A fejlett egyedek nélkül maradó, alul
és visszafejlődő közösségekben viszont az azonosság és az együttműködő, együttérző
képesség nő. Ha a differenciálódás a végletekig folytatódik, az életképes szerveződések két
eltérő csoportra differenciálódva polarizálódnak, és fejlett, de csak önmagukkal törődő,
energiában dúskáló ördögökké épülnek, és nagy együttműködő képességű, de fejletlen és
szegény közösségek egyre nagyobb azonosságú klóónszerű angyali szerveződésekre
bomlanak. A különbség növekedésével az eltérővé válók közötti feszültség is növekszik, és ez
még azonos élőrétegeken, egyedekbe épült szerveződéseken belül és a tudatban is egészen
elkülöníti az energiaszintben, fejlettségben, az egyediségben és az azonosságban és más
differenciáltságban is eltérővé váló szerveződéseket. Ha egy, szerveződés, társadalom,
élőréteg, élőmező eléri a differenciálódásnak azt a fokát, amelyben a tudati elkülönülés miatt
együttműködés képtelenné válik, az addig sikeres és lineáris fejlődés megtorpan, majd
ellehetetlenül, hatékonytalanná, gazdaságilag is életképtelenné, válik. Az élet nem tud a
hatékonytalanná váló gazdaságban fejlődni, visszafejlődés és általános elszegényedés, leépülés
következik be. A gazdasági leépülés egészségi és tudati leépülést is felerősít. Ez az időszak a
makroevolúciós jellegű, gyorsabban változó, viharos időszakként ismerjük. Bár a fejlettként
elkülönülők elvileg élet és változó képesek maradnak, de az együttműködés képtelenné
válásban a szintén elkülönülő, és az egyformán elszegényedő, hatóképtelenebbé váló nagyobb
azonosságúvá váló szorgalmas elektronok nélkül maradnak.
A gazdaságnak és a fejlettségnek azonban viszonyítás nélkül nincs értelme, a szegények nélkül
nincs különbsége, hajtóereje. Ha a szegény réteg elhal, felbomlik, eltávozik, a fejlődési tér, ha
ez az Univerzum elporosodik, törvénytelenné és Nazarobinná, öntörvényűvé válik. Az
öntörvényű kaotikus időszak a szerveződések elöregedését jelenti, amelyben a szimbiózisban
még érdekelt együttműködés megbomlik, megszűnik. Az elöregedő és együttműködés
képtelenné, érdektelenné váló szerveződések, a bennük elkülönülő fejlettebbek jómódjától és a
tudástöbbletétől függetlenül megbetegednek, majd ha az életzavar nem kerül javításra
elhalnak. Ha a szerveződések nem képesek a szerveződési hibákat felismerni, azokkal
szembenézve az élet zavarait kijavítani, a hibákból okulni, életképtelenné válnak. Talán még
az isteni beavatkozás sem szükséges, az életzavar önmagában is képes az életképtelenné váló
szerveződéseket annulálni, de ha az életzavar súlyos krízisbe torkollik, a felgyorsuló folyamat
mindenképpen makroevolúciót vált ki.

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

85

Az emberterméket építő részecskeősök betelepülési központjai
A téma a Föld különböző fejlettségű, eltérő mezőkből származó részecskékkel történő
beoltódása, amelyek azután a helyiekkel közösségekbe szerveződve eltérően fejlődtek, de
fejlődési tereket határoló neutrális határfelületeken, az eltérő kultúrák később nagyobb
mélységben is összekeveredtek, időben gyorsabban fejlődtek. Az eredeti élőhelyeken a még
nagyobb azonosságúak szaporodtak el, de az összeérő határfelületeken időben gyorsabban nőt
a keveredés és a másság.
14. ábra: Intelligens részecskebetelepülések a korai földre:
A szerző azokat a fejlett csillagokból a
Földre a korai fejlődési szakaszban
betelepülő részecskelandolásokat mutatja
be, amelyek környékén nagyobb
azonosságú fajok szaporodtak el. A
körökkel berajzolt élőterületek a
szerveződések egymásba is átérő határait
mutatja be, amelyeken nagyobb a
keveredés, gyorsabb az egyediség felé
fejlődés de a megosztottság is nagyobb.

Az egymás mellett lévő, egymással összeérő határfelületeken, a közeghatárokon az eltérő
genetikai kultúrák összekeveredtek, de a beoltott élőterületek védettebb belsejében az
azonosság magasabb szinten megmaradt, lassabban fejlődött. Feltételezhető, hogy az első,
emberi kultúrát, emberterméket is kifejleszteni képes részecskék ősei valóban a mai Izrael, a
Sínai hegy és a Holt tenger környékén szaporodtak el, és csak ezt követően a korai kultúrák
kifejlődésének a helyszínein. Az is lehetséges, hogy az egymással már az áttelepülés előtt is
feszült viszonyban, fejlődési harcban álló nagyobb azonosságú részecskék ősei az India és az
ősi kultúrákkal rendelkező települések területén szóródtak szét, míg az akkor már fejlettebbek
elődei a Holt tenger és a Titikata tó, valamint a Mexikói öböl környékén landoltak.
A külön egy ideig zavartalanabbul fejlődő kultúrák élőterülete tágult, és egy idő után
egymásba ért és keveredni kezdett. A kezdeti eltérés az életfejlődés során többször
változhatott, de jellemzően a különbség növekedése felé differenciálódott. Kialakultak a
délkelet ázsiai korai kultúrák, a Gangesz és a mezopotámiai kultúrák. Ezzel egyidejűleg a Délamerikai Titikata tó és a mexikói öböl térségébe is fejlett kultúrák érkeztek, amelyek szintén
térben és időben kiterjedő élőkultúrák központjaivá váltak. Fejlett betelepülések történtek a
nagyobb aranylelőhelyek környékén, a dél-Afrikai és a kelet Afrikai árok mentén, és a Kínai
és az Indonéz szigetvilág is benépesült.
A későbbiekben az egymással összeérő és feltornyosuló energiahullámok többször körbejárták
a Földet, és itt – ott az égig felcsapódtak a feszültséghullámok habjai.
A nagyobb máságú határfelületeken az élet gyorsabban változott, de feszültebbé vált, amely a
mai napig megmaradt nagyobb azonosságú elszigetelt területeket, és jobban keveredő,
gyorsabban fejlődő feszültséggócokat hozott létre. E feszültséggócok ott a legerősebbek, ahol
a jelentősen eltérő fejlettségű kultúrák kényszerű együttélésre kárhoztatnak.
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Termelés, terhelés és felhasználás:
Ha a fiatal életeket sokáig kíméljük a terheléstől, és megnöveljük számukra a felhőtlen
fiatalkori időszakot, amelyben még nem kell folyamatosan energiát termelni, akkor egyre
jobban eladósítjuk őket az élet energiabankja felé. Az élet terhét az élők viselik, és e teher
elosztható egyenletesen és lineárisan, az időben és az életeken szétterítve, vagy az életidő
rövid időszakára terhelve, amelykor szükségszerűen nagyobb a változási kényszer, amely
miatt az idő rohanóvá válva felgyorsul. A fiatalkori kímélésnek az ára, a felnőttkor időben és
teljesítményben nagyobb terhelése, a lineáris változás nemlineáris időbeli sűrűsödése. Ha a
még termelőképes egyedek egy (túl nagy) részét túl hamar nyugdíjazzuk, ha túl sok még
munkaképes, és ezt igénylő idős embert nem foglalkoztatunk, velük csökken az
energiatermelők, az élet terhét viselők sűrűsége. Ha a térben és időben az energiatermelés
terhét viselők számát csökkentjük, a kevesebb résztvevőnek magasabb terhet kell elviselnie,
ezért az átlagos és ideális terheléshez viszonyítható személyi terhelés növekszik, magasabb
terhelés és változás sűrűség, nagyobb energia kitermelési igény jut egy dolgozó, termelő főre.
Ha az élet terhét viselők arányát, a nem termelőkhöz, az eltartottakhoz, a még túl fiatalokhoz,
és a már túl idősekhez viszonyítva csökkentjük, azaz az improduktívak, az elosztók, a tortákat
fogyasztók számát a létrehozókhoz viszonyítva növeljük, a ténylegesen terheltekre sokkal
nagyobb egységnyi terhelés jut, amelyet kizsákmányolásként ismerünk.
Ha a dolgos munkanapok számát csökkentjük, ha a dolgos órák számát, szabadnap, táppénz, és
a nem termelők nyugdíjazása, túlhajszoltsága és betegség miatti kényszerpihenője,
munkanélkülisége stb. miatt csökkentjük, egyre nagyobb energiatermelési igény jut egy főre,
egy órára, és az aktív termelőkre jutó energiatermelés elvárás tovább növekszik.
Minden élő mező, nagyobb egységbe szerveződő élő lény biodiverzitása, az élet igényhez
rugalmasan alkalmazkodó képessége csak két szélső határérték között tud működőképes
maradni, amelykor a feldolgozó képessége, a megértési képessége még szinkronban áll az
igénnyel. Ha az élőmezőket, akár önszántukból, akár a körülmények kedvezőtlenné
alakításával tartósan nagyobb energiatermelésre kényszerítjük, mint azok természetes
feldolgozó képessége, esemény-feldolgozási és megértési hiányba, időzavarba kergetjük őket,
amellyel csökkentjük a termelő, elosztó stb. esemény-feldolgozó képességüket. Ha növeljük a
termelésből kieső időt, ha csökkentjük a feldolgozóképesek arányát, az életet időzavarba
hozzuk, és nagyolásra, egyszerűsítésre kényszerítjük. Ha az élet egyenlősége, és a linearitása
csökken, ha a természetben kialakult együttváltozás, a termelők és a fogyasztók, a létrehozók
és az elosztók kialakult arányai romlanak, az élet, a kinn és a benn együttfejlődési
szimmetriája, és az idő linearitása is romlik. Ha gyorsul az idő, romlik az élet terméke, romlik
az élet minősége. A romló életminőségben a megélhetésért küzdő angyalok, az ördögökkel, a
rosszakkal is a rosszban együttműködőkké válhatnak, és a közös célokért folyó evolúció
minőségét, az élet minőségét elronthatják.
Ha az idő gyorsul, a feszültség és a változás sűrűség tovább nő, és ez az élet rendezettsége, a
feszültséget elvezető képessége ellen hat. Ha a változás sűrűség által termelt hő és feszültség
növekszik, és nem tud, mint tartós, az életet sokáig és megbízhatóan szolgáló termék, a
fogyasztók, a külvilág felé eltávozni, a hő és a feszültség felhalmozódik, és az életszféránk
feszültsége, változássűrűsége tovább nő. Ha a termékek minősége romlik, az élet minősége
romlik. Ha a romló minőségű, csökkenő életlehetőségű termékek dömping áradata miatt a
fogyasztás tempója, a fogyasztási idő gyorsul, az élet ritmusa gyorsul, és egyre gyorsabban
kell ugyanazon egyszerűsített termékek kitermeléséhez, megvásárlásához szükséges energiát
kitermelnünk, és ezzel az életet még gyorsabb vágtára késztetjük. Ez csak akkor lehetséges, ha
a külső életrétegekből jövő tápláló, átalakítandó energia időbeli mennyiség az elvárt
kitermelendő energia mennyiséggel megegyezik. Ha a bejövő energiát egyesek a saját
céljaikra külön csatornákba terelik, a továbbítandó hatás átalakítása megnehezül, a továbbított
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energia is hiányossá, vagy egyszerűsítve a tudatfejlődéshez, a tartós életépítményhez egyre
alkalmatlanabbá válik. Ha a kifelé továbbított energia időbeli mennyisége kevesebb, mint a
befelé haladóé, a mezők határfelületei túlterhelődnek, és a mezők összenyomódnak, a
belsőben élőkre ható nyomás növekszik.
Ha elérjük, meghaladjuk a még termelő képesek átlagos feldolgozó, átalakító képességét, ha az
idő hiánya, az élet zavara miatt, az élet minőségét rontó zavarokat már nem tudjuk felismerni,
kijavítani, ez a társadalmunk súlyos visszafejlődését, az élet leépülését jelenti.
Ami szép, azt el lehet csúfítani, ami jó, azt el lehet rontani, de az ember, az élőrendszer fejlett
lényeként megismerte az oksági rendet, a felismert életzavarok elkerülhető kijavítási
lehetőségeit. Az élet alapvetően szép akkor, ha van elég idő a kiélvezésére, ha nem kell
rohanni és van elég felbontás a szépségeinek az észlelésére.
A világunkban össze - vissza utazó, rohanó élet már az életutazás közben nem lát, csak a
végpontokat észleli. A végpontok pedig a kezdet és a vég, az elindulás után a felnőttkortól
rohanó időben csak azt észleljük, hogy egyszer-csak itt a vég. Ha menet közben nincs időnk
megállni, gyönyörködni, ha nincs időnk az élet útja, a Tao útja alatt az élet szépségét észlelni,
az ízével, illatával és a hangulatával megtelve gyönyörködni, az élet és az együttműködés
értelmetlenné válik, az élet jósága, szépsége megszűnik. Ha csúffá és értelmetlenné válik az
élet, az Isten teremtménye, az alkotó, tönkre teszi az alkotását, és megpróbál egy sikeresebb
irányba fejlődő életváltozatot létrehozni.
A viharok, a nemlineáris evolúciók akkor alakulnak ki, amikor az élet szépsége, minősége, az
együttműködő képessége elveszik, de vajon melyik az ok és melyik az okozat? Ha a lineáris
változás lehetősége csökken, energiahullámok, energiaviharok alakulnak ki, amelyek
megváltoztatják az élőhelyeket, a fejlődési környezetet, a teret és az időt és az ember
tragédiájának a színpadát is.
Az együttfejlődés, a kinn és a benn együttváltozási egyensúlya, a kültéri hatások jelen időben,
időzavar nélkül történő reagálása a csillagkorban válik a bolygó energiaszintű mezők valódi
lehetőségévé. A bolygóknak, (bolygó mezőkbe szerveződő részecskéknek) el kell érniük a
csillagfejlettségi kort, állapotot ahhoz, hogy a megismert környezeti változásokat, a
határfelületek átlépésekor kialakuló természetes életzavarokat megtanulják kivédeni. Amíg a
benn élők tudata fejletlen, amíg a környezeti romlást, a külső gerjesztést nem értve, az életet
gerjesztő hatásra rátesznek, azaz az energiahiány kialakulásakor a többlettel rendelkezők nem
adnak, hanem elvesznek, az energiahullámok kialakulnak, és az inflációs várakozással
megnövelik az energia hullámzását. A csillag állapotban a belső mag homogén, egyenlőbb
energiájú, nagyobb azonosságú, energiadús plazma állapotba szerveződik, amely már képes a
belső energiákat együttváltozásra alkalmas, gyors reakcióra képes állapotban tartani.
A bolygónk közeledik a csillaglét állapotához, Gaia vagy hamarosan szaporodik, vagy
megérett az azonnali reakciók, az életzavarok jelen idejű elhárítására. Sajnos a szaporodásnak
az esélye nagyobb, a termoszférán belül egy csillagtojás fejlődik.
Az engedékenység, a benti világ kizsákmányolása a benti energiaszegényedéshez és idő előtti
elporlódáshoz vezet. Az ilyen egyedek sokkal érzékenyebbé válnak az igazságtalanságokra, a
kisebb energiaszintű hatásokra.
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A fejlődőképes társadalom lehetősége
Az együttműködésbe szerveződés célja a kölcsönös előnyszerzés. Együtt könnyebb és
hatékonyabb, de csak addig, amíg túl mássá nem válik a közös szerveződés, az élettér
részecskeállománya. Ha a szimbiózis előnye elveszik, ha az együttélés nem könnyebbé, hanem
nehezebbé teszi az egyedek többségének az életét, a szerveződési hatékonyság romlására, és
az együttműködés csökkenésére kell számítani. Az egyediség együttműködő képtelensége felé
fejlődés egy idő után együttélési kényszerré, a fejlődést gátló hatássá válik. A rossz
hatásfokúvá váló életszerveződések ilyenkor visszabontódnak, és az alszerveződéseik
gyorsabb ütemű fejlődésre serkentésével, a belső szerelem gyümölcseivel keresik az egyediség
új céljait, a továbbfejlődés lehetőségét. Mivel a kisebb energiaszintű szerveződések nemcsak
sokkal többen vannak, hanem nagyságrendekkel gyorsabban szaporodnak, tulajdonképpen
rövid idő alatt kicsi (tervszerű) energiaszinten előre lemodellezik a lehetséges fejlődési
lehetőségeket, az alszerveződésként élő részecskék illúzóit. A sok lehetséges információs
energiaszintű variációból kiválogatják, kiszűrik az alkalmatlan, meg nem valósítható, irreális
elképzeléseket, és csak a megoldásnak látszó dolgokat fejlesztik. Az élet fejlődési
lehetőségének, nagyobb energiaszinteken nem kell végigjárni az összes lehetséges életváltozat
variációját, csak a kisebb idő alatt sikeresnek látszó megoldások fejlesztődnek ki. Az élet
párhuzamosan fejlesztődik, és amikor a nagyobb energiaszintű részecsketársadalom fejlődése
megtorpan, a kis energiaszintű információs részecskéken a sor a lokálisan alkalmas
megoldások kitalálására. Nincs tehát Univerzális megoldás, hanem az életzavarok lokális
megoldásai helyben és a szükséges időben fejlesztődnek ki. Ezek a párhuzamos fejlődések,
más mezőkben és időkben eltérőek, de hasonlóak, analógok. Az egymásba érő, azonos külső
határfelületek, az időfolyó elágazásaiban még azonos félkész termékek adják az alapanyagot, a
helyileg eltérő körülmények között eltérő igényű fejlesztésre. Ha az időfolyók elágazása
nagyon eltávoznak egymástól, ha a termékek már nagyon másfelé fejlődnek, az egységek
csereszabatossága is megszűnik, az élet végleg elágazik. Érdemes elolvasni Richard Dawkins,
Folyam az édenkertből című könyvét.
Az ősközösségi együttműködés általános sikere akkor magas, ha a környezetben meghatározó
energiaszintű szerveződések száma nem túl magas. Ha a domináns szereplők azonos irányba
rendezik a részecskéiket, a köztes térben kialakuló áramlás tartós és azonos célok felé hajt.
Ha csak két domináns szereplő, pl. két csillag van egy térrészben, akkor közöttük mindig
található olyan szimmetriafelület amelyen nagyfokú egyensúly alakul ki, amely közelében
folyamatosan a szimmetriatér közelében lehet maradni, és lehetőség marad a különbséggel
rendelkező, eltérő fejlettségű terek között ingázni. A két, egymással szimmetriába kerülő
domináns szerveződés között, a feleket elválasztó határfelület, közeghatár, idősík, ekliptika
alakulhat ki, amely síkon (és közelében) az erőviszonyok viszonylagos egyenlőségéig, irányba
rendezett tartós áramlás, és ezzel magasabb bonyolultságra fejlődő élet alakulhat ki. Ilyen
körülmények között fejlődtek ki a volt (keleti), de a főtömegtől nyugatabbra fejlődő szocialista
országok, és ennek nyugati határán a határcsere különbségből jól megélő, gyorsabban fejlődő
kapitalista szomszédjaik.
Ha a közeli térben három domináns szereplő van, közöttük szintén kialakulhat olyan
viszonylag egyenlő, de még kezelhető különbséggel rendelkező tér, amelyek között
potenciálgátként működő határfelület kedvező életteret nyújthat a három domináns szereplő
között létesülő szimmetriatér téridőben is változó La grange központjában. Bármely szereplő
térhelyzete változik a három közül, a szimmetriatér közöttük megmarad, csak a térben
áthelyeződik. A szimmetriatér közelében mindig kialakulhat olyan ingázó mező, amely a kellő
különbséget a saját javára kihasználja, és a túl naggyá váló különbséghez képes a térben és
időben is alkalmazkodni. Ha Kína, vagy egy harmadik nagyhatalom dominánsan megerősödik,
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a környező bioszféra rétegbeli államhatalmi és gazdasághatalmi szerveződések dominanciája
változatosabbá válik. Az erőviszonyok ilyenkor még gyorsabban változnak, de a tér fejlődése
ilyen erőarányok mellett is stabilizálódhat. A változás ilyenkor gyorsabbá válik, a különbségek
időben sűrűbben változnak, és a tér szereplőinek még kevesebb idő áll a rendelkezésre a
zavartalanabb evolúcióhoz, gyorsabban kell alkalmazkodni.
Más a helyzet, ha egy térben már négy domináns mező időben és térben is változó erőviszonya
tartós befolyással bír. Ilyenkor sokkal nagyobb a szimmetriatér feszültségváltozása, és a
tartósan irányba rendezett áramlások is csak rövidebb ideig maradhatnak meg. Az ilyen
terekben nem tud kifejlődni magas bonyolultságig az élet, csak a térben és időben szélsőséges
körülményeket is elviselő, a kis tömegük miatt könnyebben helyet és alakzatot változtatni
képes ionos szerveződések fejlődhetnek ki. A hópihe térbeli elrendeződése és más tetraéderes
alakzatú kristályok a bizonyítékai, hogy több domináns mező közös szimmetriaterében is
kialakulhatnak időben hosszabb ideig szerveződő, stabil szerveződések. A domináns
nyomással a térrészre ható főáramlatok között mindig kialakulhatnak olyan kisebb nyomású
szimmetriasíkok, szabadabb felvevő piacok, amelyek felé szabad az eláramlás, amely felveszi
a túlnyomott térben keletkező feles termékeket.
Ha ötnél több, időben és a térben változó, de nagyjából egyenletesen eloszló környezeti
domináns szereplő hat egy közös térrészre, abban már nehezebben alakulhat ki tartós rendezett
áramlás. A mindenfelől nyomott tér egyre kisebbre szűkül, főleg, ha az energia termelését, a
feleslegét nem tudja a környezet túlnyomása miatt kijuttatni. Ilyenkor a belső áramlások, és az
azonos cél miatt egymással egyre erősebben szembeáramló konkurenciaharc megerősödik. Ez
a káoszt növeli, a tér energiaszintje haszontalan hőbe és káros feszültségbe növekszik. Ez egy
öngerjesztő folyamattá válhat, amelykor a túlerősödő piaci harc kölcsönösen megsemmisíti a
feleket. A túl hosszúvá váló életláncban az energiaáramlás annyira lecsökken, hogy az nem tud
képezni az élet fejlődése felé ható lendületet. Ha az energiaáramlási keresztmetszet, a túl sok
fojtás, a túl sok ellenállás, a túl sok nyereségi vágy miatt túlságosan lecsökken, az energia
áramlása elégtelenné válik. A termelődés és a hasznosítás nem függetleníthető egymástól
akkor, ha a tér nem rendelkezik tartalékokkal. A tartalékok nélküli tér csak a termelődés
erejéig veheti a hasznát az energiának, csak azt a mennyiséget terelheti élethasznosításba,
amelyet korábban vagy a szükséges időben valóban megtermel. Ha a termelők elveszése,
kizsákmányolása miatt a szükségesnél kisebb az saját energia termelése, nem osztható fel több
mint amennyi megtermett, és nem fogható több szélirányú szétszórásba, csak gondosan
megtervezett szervezett célokra.
d
Mi történik akkor, ha egy térben túl sok domináns csillag uralkodik. A hétnél több domináns
szereplővel rendelkező terekben az életáramlás időbeli tartós lehetősége csökken, az
életpályák mind a térben, mind az időben beszűkülnek. Ha túl sok csillag uralkodik, a
szimmetriasíkok még a legkedvezőbb eloszlás esetén (a térfelezés esetén) is megosztják az
áramlási lehetőségeket, egyre szűkül a nyomott térből a kiáramlás lehetősége. Érdemes
beszerezni P.W.Atkins, A periodikus birodalom, című könyvét, vagy visszalapozni a részt
tárgyaló előző Aspektus könyvek érintett témájához.
Az alkáli földfémek energiabősége azzal jár, hogy a beépülő nagy számú idegen jövevény túl
sok új információ hoz a mezőbe, amely az addigi vérvonalat nemcsak felfrissíti, hanem
megszaporítja és megosztja a közösséget. A széthúzás megkezdődik, és a mező egymásra
merőlegesen álló kettős szimmetrikus, négypólusú táborra szakad. A korábbi p (két párti), egy
csomósíkkal (szimmetriasíkkal megosztott) állapotot, két szimmetriasíkkal szétválasztott
négypártos, d állapot váltja fel. A Mezők d állapotos tulajdonsága az energiabőség elmúlása, a
konszolidáció, majd a szegényedés és a feszültség növekedése. Az eltérő mezőkből, eltérő
társadalmi körülményekből származó megtermékenyítő férfiak, vők beépülése, idegen
információt képező tudása, a másképpen gondolkodás egyre jobban megosztja a közösséget,
amely miatt a feszültség és a káosz ismét nő.
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14. ábra: A Mengyelejev féle életszerveződés tavasz, nyár ősz és tél periódusai:
Az Ábrán a nagyobb mező időréseiben keringő impulzusesemények következtében
periodikusan változó mezőállapotok jelképeit, gömbszimmetrikus mezőfejlődési állapotait
mutatjuk be, a kicsi feszültség, nagyobb gazdagság, a jólét állapotait.

s
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Bármelyik periódusban, a nemlineáris eseményt követő szaporodás
miatt, gömbszimmetrikus, azaz S állapotba szerveződnek a mezők. Ez
az esemény utáni energiabőség időszaka, amely a nincs nagy
feszültég, és a jólét, az alkálifémek fejlettségi állapota.
Az első három periódusban az S állapotot a P állapot követi, a
megosztási és a periódus végére kialakuló újabb energiaválságé.
Ilyenkor egy csomósík (szimmetriasíkkal) megoszlik a mezők
állapota, az energiát begyűjtő részecskék egy része balra, más részük
jobbra kering. A P mező szerveződési állapotban egyre nagyobb
elektronhiány, válság alakul ki.
A negyedik és ötödik periódusban az energiabőség alkálifém állapota
után a D mezős állapot, a konszolidáció időszaka jön, amelykor a
kezdeti energiabőség a túlszaporodás miatt egyre nagyobb
feszültséghez, szegénységhez vezet. A periódus végére ismét nagyobb
szinten bővül a közösség, és ez így megy a 6. Periódus lantán
állapotáig. Ekkor nagyon rövid idő alatt felélte a közösség a
népességbővülés felhalmozását, amely sokkal nagyobb válsághoz
vezet. A mező körül elfogyó energia miatt egyre nagyobb térre kell
kiterjeszteni a begyűjtést, az elektronok megoszlanak és a tér minden
iránya felé elindulnak energia gyűjtésre.

A család, (közösség) a periódus végére nemcsak egyre több gyermekkel szaporodik, hanem
egyre többféle idegen, eltérő, más tudás plántálódik az új generációba, amely miatt a családi
béke a periódus végére ismét romokban hever. A család ismét könnyelművé, energia
pazarlóvá válik, senki nem akar dolgozni, mindenki csak keresni és költekezni akar, amelynek
elszegényedés és infláció a vége. A fejlődés, a d állapot végére ismét egy nemlineáris
eseményhez, háborúhoz, szaporodáshoz, egy energiaszinttel magasabban a P mezőbe érkezett.
Az elektron (energia) hiány kezd krónikussá válni. Ismét általános energiahiány alakul ki, a
család (közösség harmóniája megbomlik, a szimmetria elvész. Az egyedi tulajdonságok, a
nőiesség ismét dominánsabbá válik, a periódusvégi nagyesemény ismét közeledőben van. Az
általános energiahiánynak, a kialakult gazdasági válságnak egy nagyobb nemlineáris esemény
vet véget, amely ismét magasabb energiaszinten bekövetkező megtermékenyítést, népesség
bővülést és újabb neutrális állapot kialakulását eredményezi. A történelem kereke ismét az S
szerveződésű, összetettebb, energiadúsabb új periódus kezdetéhez vezet.
Az események egyre nagyobb tömegszámú, egyre összetettebb tulajdonságú mezőállapotokat
eredményeznek, azaz a közösség dominanciája, energiaszintje a periódusokban váltakozva
egyre magasabb lesz, de ez az egyre kisebbé töredező, finomodó részecskékkel (az élet által
megviselt) egyre nagyobb létszámú résztvevő között oszlik el. A részecske közösség a 6.
Periódus 3. Oszlopának megfelelő 3 elektrontöbbletes állapotban, a Lantán szerveződési
állapotban átrendeződést hajt végre, a korábbi négypártos elkülönülésből, hat pártra osztja meg
a dolgozó közösséget. Ekkor az energiagyűjtés a feszültség növekedése és a begyűjthető
energia csökkenése miatt még nagyobb térre terjed ki. Ez már az F mező állapota, amely
három csomósíkkal egymástól elválasztott hat részre osztja meg a közösséget, amely a beépült
sok nagy máságú egyed, és az általuk másképpen nevelt gyermekek miatt egyre nagyobb
feszültségben él. Ez egyre jobban megosztja, széthúzza a családot. Az egymást 60 fokban
metsző, a térben eltolt 3 dimenziós csomósíkkal elválasztott közösség, már alig tart össze, már
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szinte csak névleg képez egy családot. Nagy a széthúzás, az ellentét egyre növekszik, ismét
energiapazarlás és munkanélküliség alakul ki. Az f szerveződési állapotban is fejlődik a mező,
egyre nagyobb lesz az egyedsűrűsége, és eljut a 6. Periódus végére. Itt ismét nagyobb
energiaszintű nemlineáris esemény, népesség bővülés történik, amely a közösséget még egy
kicsit összetartja. Az F szerveződési állapot 6. Periódusa végén bekövetkező energiaválság
még nagyobb lesz, szinte alig vészeli át a közösség. A periódus végén kialakuló krónikus
energiahiánynak, egy új nemlineáris esemény és terhesség a következménye, amelynek a
neutrális állapotú hatóeredőjét radon gázként ismerjük. A népesség nagyarányú elvándorlása
megkezdődik. Az újabb betelepülőkkel a 7. Periódust megkezdő szerveződés a Francium
elektrontöbbleti állapotba kerül, és átmenetileg ismét az energiatöbblet időszaka jön, de ez az
energiatöbblet, már olyan sokfelé oszlik meg, hogy az egyének szintjére leosztva szinte csak
az ígéret marad. A már kaotikusan változó közösség hamar összerúgja a port, az
elégedetlenség általános lesz, a rövid energiafelesleg hamar elosztódik, lefölöződik. Az utolsó
fejlődési stádiumban (periódusban), miközben a mező összességében egyre gazdagabbá vált
az energia egyedekre leosztása nagyon egyenlőtlenné alakult. A mező peremvidékén élő
többség egyedei egyre szegényebbek, a széthúzás és az ellentét általánossá válik, amely miatt
a periódus közepén a mező már nem tudja a közösséget, társadalmat összefogni. A közösségi
rendezettség romlásával a szervezettség és a rend felborul, a káosz úrrá lesz a szerveződésen.
A rendezettség elromlásával anarchia, lázadás és forradalom tör ki, a káosz egyre magasabb
szintre kerül. Az egyre nagyobb energiahiány, az egyenlőtlen elosztás és a zűrzavar miatt a
mező közössége megoszlik, a mező peremén élő, szerveződő szegények fellázadnak a
városokba tömörült gazdagabbak, kizsákmányolók ellen. A lázadás megosztja a mezőt, a
harmonikus változás lehetősége elvész, amely miatt a szegények és gazdagok közötti
frontvonalon, a tömegfelező gömbhéjon (a mező jelenének a felszínén) belháború tör ki. A
már szervezetlen mező (társadalom) ezt a belső háborút, és ellentétet már nem tudja elviselni,
a családtagjait, honfitársait, fajtársait és a részecskéit már nem tudja fegyelemre bírni,
kibékíteni.
Öntörvényűség, anarchia tör ki. A szerveződésben zajló belháború teljes
szimmetriavesztéshez vezet, a korábbi szervezet, a részecskéket összefogó organizáció,
organizmus (család, közösség vagy állam) felbomlik, mint szerveződés elöregszik, elhal, a
részecskéit ősrobbanásszerű hevességgel szétszórja a térben.
A periódusos atomi energiaszintű mező fejlődési lehetősége a végére ért. A más mezőben
született mező, közösség egyedei, a fejlődési utat végigjárva beértek a nagyobb rendszer
tömegközpontjába, ahol felbomlanak és kiesebb energiaszintű részecskékre esnek szét. A
nagyobb mező megette a kicsit. Az atomból felbomló táplálék lett. Ezzel viszont egy
nagyobb rendszer részecskéivé válhatnak, és annak a periodikus szerveződési szintjein
folytathatják az analóg szerveződésüket.
Ha a szaporodási esemény térrobbanásakor, az új élettér kitágul, az addigi domináns
szereplőket távolabbra tolja egymástól. Az új szerveződések S, azaz Sharp, azaz
gömbszimmetrikus téralakzatba tudnak szerveződni, amelyben a fejlődés gyors, az
energiaáramlás kiegyenlített. A fogamzás után a tér szimmetriája megváltozik, és a kezdeti
fejlődés időszakában egy szülői csomósík két oldalán P alakzatú páros szimmetriába
szerveződik. A páros szimmetriában a szülők közötti szimmetriasík, a fejlődési idősík két
oldalán két félmező egymásra szimmetriában változik, mint a földsíkhoz képest a fa lombja és
gyökere. Az ilyen tér a szimmetriasík irányában fejlődési lehetőséget enged, és az azon kívüli
pályák a szerveződés alszerveződései által hasznosíthatók. A szimmetrikus tér közepén mindig
a szülői hatásszimmetria található, amely a szerveződés egész életében mezőszimmetriát
képez. Mivel három térirány van, ezért egymáshoz képest három p alakzat alakulhat ki a
szülők körül, amelyeknek a szimmetriasíkjai egymással 90 fokos szöget zárhatnak be. Ezzel a
közvetlen leszármazók elektronpályái nagyjából betöltöttekké válnak.
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Ha a két domináns szereplővel rendelkező térben valamelyik fiatal utód (vagy egy újabb
meggazdagodó, befolyásossá váló domináns pár) az idegen párjával a tér hasznosításában részt
vesz, akkor a hasznosítható tér egymásra merőleges kettős szimmetriasíkkal a négylevelű
lóherének megfelelő négylevelű, d pályásként ismert alakzatot vesz fel. Ha a környezeti
domináns szereplők száma szaporodik, a gömbszimmetria megváltozik, a térbeli áramlási
lehetőségek és a szabad pályák szűkülnek. Ilyenkor D mezős energiaáramlás alakul ki, amely a
teljes szimmetria helyett csak részleges szimmetria lehetőségét, de az életáramlás és az
életcélok lehetőségét még tartalmazza. Ha a térszereplők egymáshoz viszonyított állapota
(hatalmi egyensúlya) rendeződik, akkor az áramlás a szimmetriasíkoktól kifelé eső pályákon
lehetséges, de ez már csak az adott térrész negyedére terjedhet ki. Világos, hogy a sokkal
kisebb térrészben halászó elektronok sokkal kevesebb halat tudnak fogni, tehát időben sokkal
többet kell nekik dolgozni a család eltartásához. Az áramlási sebesség, az életidő gyorsul. A
gyorsabban szerveződő életben közös a szülői erőviszonyok által kezdetben meghatározott
áramlási irányok, amelyek a sokkal magasabb áramlás sűrűségű töltésáramlás miatt mágneses
tengelyirányokat határoz meg. A leszármazókkal kitöltött térben az életterek szimmetriáját a
kezdeti áramlási minta határozza meg, amelyet az utódok sokáig megtartanak.
Mivel a térben öt d típusú elektronpálya, életáramlási pálya alakulhat ki egymással még nem
nagyon zavart szimmetriában, ezért a d mezős elektronáramlás lehetősége öt különböző
rendezettséget vehet fel.
Ha az élet tovább fejlődik, és a leszármazói élőtömeg szaporodik, a négy szereplő felett a tér
tovább osztódik, és most-már f elektronáramlási alakzatként, pályákként ismert telítettebb
állapotokat vehet fel. Az f pályás szerveződésekben már nagyon megosztott a szülői párosból
nagy tömeggé fejlődött dinasztia leszármazottainak az áramlási lehetősége, az időzavar
hatalmas, az energia kevés, a domináns családok száma nagy. A konkurenciaharc ezekben a
mezőkben már vérre menő állapotokat alakítanak ki, a mindenáron életben maradni akaró
részecskék sokadik leszármazottai, már nem nagy azonosságúak egymással. A harc már az
életben maradásról szól, már régen nem az angyali együttműködésről, hanem az ördögi
képességek megszerzéséről. A feszülté váló F pályás szerveződésekben hét elektronpálya áll
rendelkezésre minden energiaszinthez, és ez egyben azt is jelenti, hogy a mező szimmetriája a
gömbszimmetriához közelít, a szimbiózisba szerveződött közös tudata kitelik, de az
együttműködés hatékonysága csökken. Az adott térben már nagyon nagy sűrűségben lévő
részecskék számára a hely kevés, az élettér túlságosan beszűkül. Az ilyen tér már nagyon
barázdálódott, nagyon megosztott. Már csak nagyon durva szabályokkal és kényszerrel
tarthatók közös együttműködő rendszerben, a tudati meggyőzés még éppen-csak képes a
szerveződés együttműködését fenntartani. Az élettér telített, és az egymással csak nagyon kicsi
azonosságú beházasodott idegen vők és menyek mássága, ellentéte hatalmas. Ezek a
részecskék a többiek rendezett pályáit állandóan lerontják, az élet együttműködésben rejlő
hatásfokát tönkre teszik. A mező már nem tartható többé együttműködésben, ezért a
szerveződést életben tartó együttműködés megszűnik, a nagyobb energiaszintű szerveződés és
a rugalmatlan alszerveződései elhalnak, de a fiatal, még rugalmas részecskék más mezőkbe
víve az eredeti információt túlélhetik a szülői dinasztia szétesését.
Ha a környezeti tér domináns szereplői tovább szaporodnak, a tér olyan nyomás alá kerül,
hogy megszűnik a szabad áramlási pályák lehetősége. Az ilyen életterekben az áramlás
túlfékeződik, az energia megreked, és elvezetés hiányában felhalmozódik. A hő és a feszültség
exponenciális növekedésbe kezd, a tér hőmérséklete és nyomása felfut, és a közös térbe
szerveződött tömeg differenciálódva kétpólusúvá válik. Ha a feszültség tovább növekszik, a
szerveződés energiaszintjének megfelelő méretű térosztódás következhet be, a maradók és
konzervatívak, az öreg és a fiatal és haladó részecskék ilyenkor különválnak, új szerveződésbe
tömörödnek. Az atomi energia szinten e folyamatot a tömegfeleződésnek, (szaporodásnak), a
bolygók energiaszintjén holdképződésnek (bolygószaporodásnak) csillagmezők korában és
energiaszintjén ezt tértágulást okozó szupernóva robbanásként ismerjük.
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Nézzük mi van akkor, ha társadalmi szinten túl sok a domináns meghatározó szerveződés?
Ha a társadalmak meghatározó szereplői túl sokan vannak, és az erőviszonyok megoszlanak,
határozatlanság és együttműködési és ezzel cselekvési képtelenség alakul ki. Ha az
együttműködés csökken, a dominanciáért folyó verseny és az érvényesülési harc megerősödik
a gazdasági, vagy politikai szerveződések megoszlanak, ilyenkor is először kétpólusú, majd
négy stb. többpólusú megosztódás következik be, amelyek mindig az együttműködés és a
rendezettség csökkenéséhez vezetnek. A következmény hasonló, analóg, az áramlási pályák
beszűkülnek és az egy főre jutó energia csökken, amelyet csak az időtényező gyorsulásával
lehet kompenzálni. Ha a domináns szereplők száma túl naggyá válik, az áramlási lehetőségek
megszűnnek, általános energiaválság, időben növekvő rendezetlenség majd káosz alakul ki.
Ilyenkor a differenciálódás céleltéréssé fejlődik, túl nagy különbség és együttműködési
képtelenség alakul ki a gazdagok és a szegények, az információkkal és összefüggésekkel
rendelkezők, és az ezeket nem ismerők, nem értők között. A tudomány a nagy egyediség, a
részletek irányába fejlődik, és a nyelve annyira eltérővé válik, hogy az élet szereplői már nem
értik meg a velük nem együttműködő tudósokat. A sokoldalúbb részleteket ismerők hiába
keresik az együttműködést, mert a tudósok meg őket és az általuk felismert összefüggéseket
nem értik. A gazdasági és a politikai elit szereplői is olyan egyéni célok felé fejlődik, hogy a
tudatban képzetlen, a célokat meg nem értő, azokhoz nem felzárkózni nem képes tömegtől
elkülönül, amely ellenzékbe, majd ellenállásba vonul. A tér megosztódik és a együttműködés
lehetősége tovább csökken, amely miatt a polarizálódás után ismét a tér szereplőinek az
osztódása várható. A rendezetlen és túlságosan szimmetriába került környezetben az élet nem
tud fejlődni, abban a célok és az áramlási lehetőségek elvesznek. Az ember pedig nem képes
célok nélkül élni.
Tehát a rendezett áramlással bíró környezet elengedhetetlen feltétele az élet szimmetriájának.
Ha a környezet egyenrangú de domináns szereplői túl sokan vannak, ha az erőviszonyok
megoszlanak, a tartós áramlások nem tudnak kialakulni.
Mindegy, hogy a szerveződés energiaszintje milyen nagy, az együttműködés szempontjából a
belső rendezettség, és a külső rendezetlenség ellen álló védekező képesség, a hibajavító
képesség számít. A térosztódás általában közös nevezőre, nagyobb azonosságra hozza, közös
cél mellé állítja a különváló térrészek szereplőit. A nagyobb azonosságban sikeresebb
együttműködés hamarosan meghozza a gyümölcsét, és a tér egy ideiglenes visszafejlődés után
egy magasabb energiaszinten tovább tud fejlődni.
Célok nélkül az élet nem élet, az élet áramlás nem tud kibontakozni.
A cél lehet a fejlődés is, de ennek a mértéke nem lehet tetszőleges. A fejlődés nem lehet cél
nélkül való. Minden szerveződés csak akkor fog fejlődni, ha az alszerveződései részére világos
megérthető és ezzel támogatható célokat tud meghatározni.
Az élő szervezet a fejlődés tempóját csak meghatározott értékek között tudja elviselni. Ha a
tudati fejlődés természetes ritmusánál tartósan sokkal nagyobb fizikális fejlődésre kényszerítik
az élő szerveződéseket, azok nem képesek a túl gyorssá váló fejlődési információkat megfelelő
sorrendbe elrendezni, ezért tudati lemaradás, és megértési elmaradás alakul ki. Ha a fejlődés
célját és okát nem értik meg a részecskék, nem állnak az ígéretes célok mellé, és a nem kellően
előkészített célokat nem fogják támogatni. A túlságosan gyors, cél vagy és megértés nélkül
erőltetett fejlődés ellen együttműködési ellenérzés, majd munkalassítás, minőség rontás alakul
ki. Ha nem tudjuk a részecskék tudatát a világos célok meghatározásával kellő rendezettségre
hangolni, azok nem állnak a rendezett irányba haladó tömeg mellé és keresztirányú, a közös
célokat akadályozó szabálytalan pályákon fognak áramolni, a közös célokat és az
együttműködés hatásfokát lerontani.
Ahhoz, hogy a dolgok az elképzelt (elhatározott) célok felé rendezetten haladjanak, a
tömegekkel a célokat meg kell ismertetni, a célok okát, a céllal elérni akart hatásokat is meg
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kell nevezni. Az előkészítetlen céloknak nincs miértjük, és nincs hogyanjuk, ebből csak
sodródás lehet. A jól előkészített céloknál nemcsak a célokkal elérhető hatások kerülnek
megnevezésre, hanem az ezzel szembenálló kockázatok is, amelyek a cél sikertelensége, vagy
sikeressége esetén hátrányt okozhatnak. A részecskék támogatására csak akkor lehet
számítani, ha az életen és a szerveződéseken végrehajtandó változások eredője egyértelmű
előnnyel jár. Az elérendő célok során, az előnyök érdekében hátrányosan érintett rétegeket fel
kell kutatni, azokat megfelelően, az elkerülhetetlen kár mértékében mindenképpen kárpótolni
kell. A kárpótlást mindig azoknak kell megfizetni, akik a változtatás előnyeit élvezik. Ha a
kárpótlás értéke előre láthatóan meghaladja az elérhető előnyt, a tervezett változtatás
valószínűen nem fog eredő előnnyel járni, és ezért a kisebbség haszna érdekében a többséget
nem szabad hátrányosabb helyzetbe hozni, ilyen esetben nem szabad változtatni.
A nagy tömeggel rendelkező, és ezért nagy tehetetlenségű és nagy energiaszintű
szerveződések, mint az államszerveződések csak óvatosan változtathatók. Ha túl nagyok és
ezért rossz hatásfokúak lettek a szerveződések, vagy az azonosságot (pl. a célazonosságot) kell
növelni, vagy a Morrfy szabályt alkalmazni. Ha valami nem jól működik nagyban, vissza kell
bontani addig a még jól működő egységekig, amely jó hatásfokkal képes együttműködni, és a
célazonosságra figyelve újra fel kell építeni.
A számítástechnika információs forradalma korában, az egyéni részecskék véleménye
megismerhető, az a célok tervezésekor figyelembe vehető. Az információs kommunikáció
lehetővé teheti a kölcsönös tájékoztatást, a célok megismerését, a hatástanulmányok
ismertetését, és a tömeg tudati fejlesztését, Ha a cél valódi jobbítást tartalmaz, ha az élet
eredője valóban fejlődik, a megértett köztudat támogatni fogja.
Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a tudat terve, a cél a gyakorlatban sohasem
valósulhat meg az elméletben eltervezetnek megfelelően. A jelenlegi élet a tudati tervezés
sikereredője, amely azt mutatja, hogy nagyon rossz és hatékonytalan az emberi
együttműködés. Ha sikerrel feltárjuk, és kijavítjuk az együttműködési hibákat, a mezőnk a
fejlett csillag állapotába, hosszú időre az állandó energiabőség, a rendezetten áramoltatott,
kibocsátott energia állandósuló állapotába kerülhet.
A társadalmi célok, csak akkor lesznek a többség által elfogadottá, támogatottá, ha azok
valóban a többség érdekét és a jobbítást szolgálják. Ideje a korrupció, az egyéni előnyszerzés
energiáinak és képességeinek a közösségi csatornákba terelése, az egyéni előnynek a
közösségi előnyökön keresztül érvényesülése.

A medenceforgató és az evolúció:
A lassan változó életterekben van elég idő a szerveződéseknek megismerkedni egymással,
elfogadni egymás másságát és összekapcsolódni, nagyobb bonyolultságú együttműködő
szerveződésekbe. Az élet ezzel a tömegében és a tudatában is fejlődik, és nemcsak egyre
többet megért a környezetében folyó változásból, hanem alkotó részese lesz a környezet
formálásának. Az oksági rend az ok és a következmény megértése lehetővé teszi a tanulást, a
fejlődést, az elkerülhető rossz dolgok kikerülését, a valószínű jövők kismértékű folyamatos
módosítását. Ha a megismert tapasztalat alapján a rossz dolog egy úszómedencében az élet
kialakulása, magasabb szintre fejlődése, az oksági megértés lehetővé teszi ennek is a
megelőzését. Ha a víz áll egy feltöltött medencében, és azt a Nap is folyamatosan süti, a víz
állottá válik, felmelegszik és egy idő után a homogén élet magasabb differenciáltságba
fejlődik. A víz egy idő után bezöldül, algák szaporodnak el, és ha emberek is fürdenek benne,
a kozmopolitákon kívül fejlett emberi baktériumok, élővírusok is bekerülhetnek, az alkalmas
körülmények között tovább szaporodhatnak, más típusú, a kevésbé fejlett életre veszélyesebb,
bonyolultabb fejlettebb szerveződésekké differenciálódhatnak. Ez a gyors differenciálódás a
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nem vagy csak keveset fejlődő emberi sejtekre veszélyes, mert azok fejlettségét az új
szerveződések leléphetik, és semleges lényekből fogyasztókká válhatnak.
Ha a medence differenciálódását meg akarjuk előzni, a mikroszerveződéseket hatásosan
elpusztító vegyszereket, klórt, aktív oxigént, redukáló szereket adhatunk a vízbe. Ezek az aktív
élő anyagok azonban az emberi sejtek anyagcseréjét is befolyásolják, és válogatás nélkül
elpusztítják a vízzel érintkezésbe kerülő, a klórnál fejletlenebb élő anyagokat. Mit tehetünk
annak érdekében, hogy az életnek hasznos, az életet építő angyalokat megőrizzük, de az életet
rontó, nagyobb bonyolultság kialakulását megakadályozzuk.
A homokszűrő, vízforgató rendszereket erre fejlesztették ki. Ha a nagy azonosságú, még
angyali molekulákat tartalmazó vizet nem hagyjuk fejlődni, a mennyei állapot állandósulhat,
és az idő és a fejlődés leáll a medencében. A víz állandó, de nem lineáris áramoltatásával, a
szivattyúval kényszerkörforgásra hozott víz a szivattyúban felgyorsul, a nyomása csökken és
nagy sebességgel a homokszűrőn átpréselődik. Az éles kis kavicsokból álló, és csak kis
hézagokkal rendelkező homokszemek között, a vízben és a napfénytől is nagyobb tömegbe
épülő életszerveződések nem férnek át, és a helyi jelentős körülményváltozástól, a nyomás, az
áramlás, a homokszemekkel ütközéstől felaprózódnak, és a bonyolultság nem alakulhat
nagyobb tömegbe, és ezzel nagyobb tudásba. Ha az angyalok nem épülhetnek nagyobb
tömegbe, megmarad a nagyobb azonosságuk. A víz körforgásában ők a kis homokréseken
folyamatosan átférnek, cserélődhetnek, megújulhatnak, tehát a víz állandóan nagy azonosságú,
homogén vízmolekulákkal, alsóbb energiaszintű, de nagy sűrűségű élettel telített marad.
Fennáll azonban annak a lehetősége, hogy a kisebb tömegben maradt, de állandó
anyagcserével rendelkező részecskék is egyre több életeseményben vesznek részt, fejlődik a
tudásuk és a megértésük, ezért egy idő után ki tudják védeni, el tudják kerülni a homokszűrő
fejlődést csökkentő hatását. Mivel várhatóan a vízmolekuláktól eltérő élőtömeg aránya a
bekerülő szennyeződés miatt folyamatosan növekedni fog, a víz fokozatos elszennyeződése,
hatóanyagokkal feldúsulása várható. A megállt fejlődésű vízmolekulákkal szemben a bekerülő
kovalens kötésű szerves anyag azonban gyorsabban fejlődik, és előbb utóbb elhagyja a
vízmolekulák fejlettség állapotát. Ekkor a fejlettebbé váló élet a medence aljára ülepedik, míg
a lebomló, visszafejlődő maradvány kisebb sűrűségűvé válva a víz felszínére kerül és
elgázosodva elpárolog. A medencénk életeredőjének az életsűrűsége és a fejlettsége egy idő
után mindenképpen nő. Ha nem oldjuk meg a keletkező magasabb fejlettségű hatóanyagok
lebontását, részben továbbfejlesztését, és a keletkező egyre fejlettebb termékek elszállítását,
eltávolítását, akkor a medencénkben az élet nyomása és feszültsége egyre nagyobbá fog válni.
A víz egy idő után megzavarosodik, és a folytatódó differenciálódás bizonyítékaként
buborékok és üledékek keletkeznek benne. Ha nem cseréljük, vagy öblítjük, azaz nem
távolítjuk el a rendszeresen felgyülemlő nagyobb bonyolultságú anyagot, a víz előbb-utóbb
megposhad. Tehát a fejlett életet mindenképpen a rend érdekében, el kell távolítani, a nyomás
és feszültség felhalmozódást meg kell akadályozni. A természetet fejlesztő Isten éppen ezt
teszi az anyagcsere kialakulásával, a természetes folyamat körfolyamatba terelésével. Az adott
fejlettségű, vagy lassabban fejlődő élőrétegekből, a gyorsabban és a sokkal lassabban fejlődő
terméket rendszeresen elkülöníti, elszállítja. Azzal, hogy kialakultak és elkülönülnek a
különböző fejlettségű rétegek, lehetővé vált a részecskék természetes ritmusban és azonos
ütemben fejlődő rétegek közé, nagyobb azonosságú környezetbe távozása. Azok a részecskék,
amelyeknek egy-egy élőréteg fejlődése túl gyorssá vált, és elmaradtak fejlettségben,
megértésben a környezet fejlődéséről, mint nagyobb energiaszintű szerveződés elhaltak és
kevésbé változó, nekik megfelelőbb környezetbe kerültek. Az élet fejlődése során más
szerveződések kedvezőbb lokális körülmények közé kerülhettek, és gyorsabban fejlődve
kinőhették a körülöttük fejlődő rétegek lakóit. Egy idő után átláthatták az élet – általuk már
megismert – szabályait ezért a kevésbé fejlett körülmények között már unatkozni kezdtek,
gyorsabb fejlődésre, nagyobb változatosságra vágytak. Az Isten és a természet szabályai
lehetővé teszik a differenciálódásként és rekombinációként is ismert erőpróbákkor a fejlettebb
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rátermettség és egyediség bizonyítását. Azon szerveződések, amelyek a nagyobb energiaszintű
környezet változásakor, a nagyobb erejű impulzusban is bizonyítják az alkalmazkodó és túlélő
képességüket, eggyel nagyobb változássűrűségű élettérbe, egyszerre több dimenzióban változó
körülmények közé kerülhetnek. Ami a kevésbé fejlett részecskéknek az idegen és nagy
változássűrűségű környezetet a poklot jelenti, a nagyobb változásigényű részecskéknek a
megváltást és a mennyországi kellő azonosságú környezetet jelentheti. A differenciálódás és a
rekombináció során győztesként és alkalmazkodó képesként kikerülő, a nagyobb
változássűrűségű élőrétegekben is megmaradó részecskék nagyobb változássűrűségű
életosztályba (fejlettebb kasztba) léphettek, előre mehettek a sokosztályos életiskolának, a Tao
útján. A fejlődés tehát mindig két irányba halad, a fejlettebbek részére előre, a megértéssel
nem rendelkezőknek visszafelé. Hová vezet a fejlődés. A még mindig változni akaró
visszafejlődötteknek osztály és életismétlés után ismét előre, a nagyobb fejlettség lehetősége
felé. A nagyobb bonyolultságra jutó élet a még nagyobb bonyolultság, a fénylényi élet és az
arany felé differenciálódik.

Az arany állandósult állapota:
Az evolúció egyik legmagasabb energiaszintű, de nagy azonosságú állapota, az arany
fejlettséget is elérheti. Az arany az ismereteink szerint a homogén állapotban kevésbé változik,
nem oxidálódik, és nem osztódik. Az élőrétegek legfejlettebb lényei pl. a cápák és az emberek,
a levegőben a hollók ellenállóvá válnak, a rétegi életproblémákat feldolgozni és megoldani
képes fejlett lényekké differenciálódnak. Természetesen más kevésbé fejlett, és nagyobb
fejlettségű élőrétegekben is kialakul az életpiramis csúcsán az ellenállóképes, tudatos élőréteg,
Az arany fejlettségű állapotot elérő anyag, a nagyobb bolygók belsejében és a nagyobb
csillagok legfejlettebb élőrétegeit képezi. Az arany talán nem véletlen a gazdagság és a pompa
jelképe, a gazdagra és szegényre szelektálódó élet egyik állapota. Ha a nagy azonosságú életet
a legillékonyabb, a legkisebb tűrőképességű szerveződések, az információs energiaszintű
angyalok állapotaként határozzuk meg, akkor az arany nagy azonosságú állapotát a pokoli
fejlettség végállomásaként diagnosztizálhatjuk. Talán nem véletlen, hogy az arany fogalma a
pokoli erkölcsű élettel összefonódott, és az arany kísértését az ördög kísértéseként ismerjük.
Ha egy mező, vagy élőréteg eljut az arany nagy azonosságú állapotáig, a nagy
változássűrűségre jutó fejlődése leáll, ezen a szinten (ezek a harmadik generációs csillagok
belső rétegeinek a fejlettségét prezentálják) a differenciálódás sem fejlődik tovább. Ez a
gazdagság állapota, amely azonban csak akkor lehetséges, ha a környezetben sokmilliárd élet
tapasztalása az aranyig fejlődik. A szegénységesen fejlődött élet tapasztalás csak hosszú út és
sok élet alatt jut el az ördögi tapasztalásig, amelykor csak ezt a fejlettséget (anyag és
változássűrűséget) elérő szerveződéseket engedik e gazdag élőrétegbe bekerülni. Lehet
vitatkozni arról, hogy ez a pokol vagy a mennyország állapota. Valószínűen egyszerre
mindkettő. Mivel nagy azonosságú részecskékből áll, ezért megfelel a mennyei állapotoknak,
de mivel nagyon fejlett, és nagy változáselviselő, alkalmazkodó képességgel rendelkezik, ezért
csak ennél nagyobb változássűrűségű (általunk még meg nem ismerhető) körülmények között
bomlik. Ilyen körülmények csak a negyedik vagy ötödik generációs csillagokban, a galaxisok
és a még nagyobb tömegű, még idősebb szerveződések központjában alakulhat ki.
Feltételezhető, hogy ha egy mező belső rétege eléri az arany fejlettségi állapotét, hosszú időre
megnyugszik, kiegyenlített változási folyamatot érhet el. Az arany tudati fejlettségét elérő
részecskék azonban már megértik az élet lényegét, és csak a nagyon rosszá és alkalmazkodás
és életképtelenné váló életet bontják. E részecskék a rossz minőségű élet bontásával egy jobb
minőségű életet építenek, legalábbis az új lehetőséget kapó részecskék tapasztalat fejlődése
lehetővé teheti a magasabb fejlettségre jutás elérését. A felrobbanó, az életteret fejleszteni már
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nem képes csillagok fejlett maradványai is szétszóródhatnak a térben, és bekerülve egy másik
mező változási rendszerébe annak az egyik pólusát, élőrétegét képezhetik. Ilyen csapódott be a
dél-afrikai aranybányákban, a Jakutföldön, és a legnagyobb aranyérclelőhelyek környékén. A
becsapódási robbanásokkor, és az azt követő későbbi, nagyobb energiaszintű eseményekben
az arany jelentős része szétszóródott, viszonylag egyenletesen újra szétterült a felszíni
rétegeken, és azóta is süllyed a saját fejlettségű rétegei felé.
Azok a mezők, azonban, amelyekben a többség eléri az arany fejlettségi állapotát, termelő
szegények nélkül maradnak, és az arany állapot ellenére elszegényednek és megosztódnak. Az
arany állapot elérése egy csillag energiaszintű élőrendszer evolúciós életszakaszának a
lejárását, az élet ezen energiaszintű rendszerének a megosztódását eredményezi. A nagy
energiaszintű csillagrendszerek szimbiota közösségbe épülése, fejlődése ezen az
energiaszinten, fejlettségen megreked, és a cél és a részecsketömeg ezen a fejlettségen ismét
megosztódik, és újra differenciálódik. Ez a csillag életszakasz lejárását, a csillag halálát
jelentheti, de egyben egy új élet kialakulásának a lehetőségét is. A fejlett anyagot tartalmazó
mag jelentős azonosságú része együtt marad, és még korszerűbb mezőbe fejlesztheti az eddig
szerzett ismereteit.
A nagyobb energiaszintű térosztódáskor az arany központú csillagok magjairól lerobban a
szegény réteg és az aranyrétegek még nagyobb azonosságú, még nagyobb sűrűségű,
egymáshoz csak lazábban kötődő neutronokká válnak. Ezekből alakulnak ki a
neutroncsillagok magjai, áramlási mintái, amelyek hosszabb időre szóló újabb evolúciós
fejlődési életszakaszú galaxisok fejlődhetnek, és/vagy még nagyobb életidejű, a különbséget
fenntartani, fejleszteni képes mezők fejlődhetnek ki. Ezek az öreg és nagyon nagy mezők már
az aranynál fejlettebb életet is képesek létrehozni. A tér ma is folyamatosan fejlődik, a
differenciálódásnak csak akkor van vége, ha a teljes anyag egy közös mezőbe, és kétpólusúra
differenciálódik. E lény megosztódásakor, halálakor újabb térosztódásban ismét elválhat a
menny és a pokol, és az angyali tisztaságúvá váló, hittel feltelő, de még kisebb energiaszintűre
váló elszegényedő, elporladó lények számára még hosszabb evolúciós ciklus kezdődhet. A
felrobbanó tér központjában azonban még nagyobb tömegsűrűségű áramlási mintába épülhet a
homogénné váló, a gazdagság azonosságába és tapasztalatába sűrűsödő élő anyag.

Az azonosság és az evolúció:
Ahhoz, hogy a másság és az élet kialakulhasson, elég volt a nagyon nagy azonosságú kezdeti
közegnek egyetlen egy ponton módosulnia, mássá válnia. Ha a nagyobb azonosságú közegben
bárhol kialakult egy másik féle, a korábbiaktól eltérő egység valamilyen energiaszinten, abból
szükségszerűen ki kellett fejlődnie az evolúciós folyamatnak, és a tér megosztódásának.
Ha az A és a B részecske már kialakult, a kezdeti életet már sokféle eltérő variációba
szervezhette a változás. Ha a korábbi térszerveződésben kialakult megosztódás miatt egy új
ősrobbanás alakult ki, az élet folyamata könnyen megmagyarázható, megérthető. Nehezebb
azonban elképzelni azt az eredeti kezdetet, ha azt tételezzük fel, hogy volt egyszer egy olyan
állapota is a térnek, amelykor csak homogén, azonos, más híján semmihez sem viszonyítható
egynemű anyagból állt a mindenség.
Ha a tér egy pontján másság alakult ki, az addig csak A komponenseket tartalmazó térben
megjelenhetett a B részecske, és az A és a B komponens kevert részecskéi is.
Lehet, hogy a kezdeti lét valóban egy korábbi fejlődési ciklusból bomlott le, és a nagy
azonosság a lebomlás miatt alakult ki, de lehetséges alulról felfelé szerveződő másság
kialakulása is. Ha az AB részecskepár kezdeti gyermekei ABB, és AAB-ként mássá váltak, az
ő leszármazóik már sokkal többféle eltérő variációkba szerveződhettek. Az ABB és az AAB
részecskékből már ABBB, AAA, ABAB, AABB, AAAB, és BBB genetikai adottságú eltérő
szerveződések is kialakultak, miközben a szülői azonosságot is tovább vihették nagyobb
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azonosságú leszármazottaik. Érdemes ismét visszalapozni a P.W.Atkins, a Periódusos
birodalom című könyvéből idézettekre. Az atomi állapotok, a szülői genetikai állomány
gömbszimmetriába keveredése S mező állapot, három térirányú P pályás (egy
szimmetriasíkkal rendelkező) változatú utód, öt d pályás, két szimmetriasíkkal rendelkező
szerveződési variációt hozott létre, amelyek bármelyike (mindegyike9 eltérő energiaszinten is
kialakulhatott. Ha az evolúciós keveredés tovább tart, a fejlődés a közös alapgenetikájú
részecskemezőt hétféle f pályájú, három szimmetriasíkkal rendelkező szerveződési
energiahéjakra fejleszthette. Ezek a fejlődési állapotok a kezdeti gömbszimmetrikus térben
szerveződő részecskék leszármazottainak az idegen beházasodókkal kibővült dinasztiáját,
családfáját alkotják. Ha a családi variációk száma kimerül, ha az azonosság már lecsökken és
másságá fejlődik, a részecskék nem képesek többé együttműködő mezőben szerveződni. Az
energiaszinttől független lehetőségben a túl mássá fejlődő mezők felbomlanak, az
együttműködésben szerveződés értelme a romló hatékonyság miatt felbomlik. Ha a
leszármazók között túl sok azonos genetikájú, azonos szaktudású részecske képződik, az
ismeret és célazonosság miatt konkurensharc, rivalizálás alakul ki. Az iparosok céhekbe
tömörülnek, és védekezni kezdenek az azonos iparosok számának a növekedése ellen.
Megnehezítik, és időben elnyújtják a mesterré válás folyamatát. A folyamat mindenféle
energiaszinten rekombinációhoz, erő és tudáspróbához, képesség és fejlettség összeméréshez
vezet. Ha a fejlődés a kimerült variációk lehetősége miatt lelassul egy szerveződésben, a túl
nagy azonosságú, azonos szaktudást, információt képviselő részecskék ütközetésre, erő és
fejlettségi próbára kerülnek. Ha sikerül kiszűrni a legfejlettebbeket, és ezeket sikerül jól
összeházasítani, a korábbinál sikeresebben, többfélévé fejlődő mezők alakulhatnak ki. Az új
variációk összekeverésével a fajok száma és az élet biodiverzitása, sokszínűsége tovább
növekedhet. A sikeresen egyesített új variációk között, azonban számos esetben egymáshoz
közeli genetikai megoldású, nagy azonosságú, egymással rokon részecskék is képviselik a
fejlettség lehetőségét.

Az azonosság és a változás arányainak az állandósulása:
Ha a mindenség összes részecskéje eltérő lenne, akkor az élet már régen megszűnt volna.
Hogy ez mégsem következik be, annak az oka, hogy az azonosság állandóan megújuló
összetevőkkel is rendelkezik. Ez legalább két adottságnak tudható be. Az egyik, hogy az élet
nagy azonosságú összetevői eredetileg egy közös mező (rendszer), az Isteni mező részei
voltak, amelyben az azonosságtudat elsőrangú összekapcsoló erőként működött. A közös
szerveződésben nagyon sok azonosság alakulhat ki, amelyek egy része változó ugyan, de egy
jelentős része folyamatosan újratermelődik, növekszik. A származási azonosság, a faji
azonosság állandó marad, az a születés után már nem változik. Bár a genetikai azonosság
főleg a fejlődés első időszakában sokat változik, és a későbbi élet folyamán is módosul az
aránya, de a környezet szereplőinek, az ősöknek a valamikori azonossága miatt, egy eltérési
szinten viszonylag állandósul. Ezt az állandósulást az újraoltódás, és az élőrétegekben a
viszonylagos beltenyészet kialakulása teszi lehetővé. Az ősök sok genetikai azonossággal
rendelkeznek, mert egy élőrétegben az elődök már az 9. és a 10. őstől távoli rokonok.
Miközben látszólag teljesen új kapcsolatokat kötünk, és ez növeli a másságunkat, valójában a
nem követett és nem ismert családfák egy idő után összekeverednek. Más nagyobb azonosságú
és szűkebb területeken reprodukálódó népeknél még nagyobb a genetikai azonosság, és ha ez
lokális bezártsággal kiegészül, évezredekig közel azonos szinten állandósul. A kis
közösségekben a belterjes szaporodás sokkal gyakoribb, és nagyon sokszor bekövetkezik a
visszaoltódás miatt az azonosság növekvése. Ez egymással együttműködőbb rasszokat,
alfajokat hoz létre, amelyek rendszerint a szokásaikban, az életkörülményeikben elkülönülnek
az egyediség felé fejlődőektől.
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Az azonosságok egy része a helyi, fejlődési körülményekben, faji azonosságban, idő és
lokalitási azonosságban, szokásazonosságban megmarad, sőt idővel erősödik. Az azonos
élőréteg, az azonos időben születés, azonos körülmények között felnövés, azonos képzés,
szokások megtanulása megismertet és összeköt. Az azonos élettérben kialakuló azonos pályák,
iskolák, foglalkozások, azonos célok megerősítik a kapcsolatokat és ezek csak a rivalizálás, a
konkurencia érdekkülönbségek esetén erősödnek mássággá. Míg az azonosság növekedése
összeköt, erősíti a kapcsolatokat, az egyediség felé fejlődés eltávolít, bomlaszt és elidegenít.
Minél összetettebbé válik egy szerveződés, minél jobban csökken az eredendő hiánya, annál
kevésbé van szüksége kapcsolódásra, nagyobb szerveződésekhez kötődésre.
Ez azonban csak a látszat és a csalfa érzés, amely azt sejteti, hogy ha a képességeinkben
kiteljesedünk, mindenhatóvá válunk. Ez azonban csak az általunk elért fejlettség már
megismert részleteire igaz, és miközben egyes tulajdonságokban megerősödünk, más
tulajdonságokban gyengülnek a képességeink, nő a szimmetriahiányunk. A sokat tudó tudós
megismer egy szakterületet, amelyben alapos tudásra tesz szert, de ahhoz, hogy ennek a
birtokába kerüljön, növelnie kell a területre rálátását, a dolog felbontását. Miközben a
szakosodásként ismert fejlődésben kiteljesedünk, másban visszafelé fejlődünk. A professzor
memóriája a túl sok ismeret miatt elromlik, túl gyorsan átengedi a lényegtelen információkat,
és alapvető életviteli hibákat követ el. Csökken az ideje a gyerekei nevelésére, rosszabb apává,
férjjé vagy a háztartási dolgokat nem eléggé elvégző feleséggé válik. Miközben a rálátása
javul a valóság egyes aspektusaira, a felbontása és az észlelése csökken a világmindenség más
dolgaira. A magasabban képzetekből sokan esnek abba a személyi hibába, hogy
elbagatellizálják a magasabb összetettség közben elveszett szimmetriahiányuk. Ha
megváltoznak az élőhelyi körülmények, azonnal ki fog derülni az életre való általánosabb
alkalmatlanságuk, a fejlődés közben elromlott biodiverzitásuk. A szakosodás és a
specializáció, a hegemónia az egyediség felé, de az együttműködésben visszafelé fejleszt.
A túl egyedivé felé fejlődő szerveződések nagyon neutrálissá válnak, bennük a kötőerő, a
töltöttség hiánya miatt egyre gyengébb. Az idegsejtekhez, a neuronokhoz hasonló laza
kötésekkel rendelkező fejlett egyedi tudású szerveződések egyre egyedibb információkat
tárolnak, és ezen információk elszennyeződésének a megakadályozása céljából, a természet
nem engedi őket keveredni. E neutrális szerveződések kötődése az eredet láncán folytatódik,
tehát az elődök az utódoknak átadják az információt, és azok őrzik, viszik tovább és finomítják
a családi tudást és tradíciókat. Ha az egyediség felé fejlődött részecskék betévednek a
fraktálrészletek végtelen útvesztőibe, elindulnak egy ismeretlen, de vég nélküli úton.
Miközben az úton a részletek kibogozása köti le a figyelmüket, elfelejtik a részleteket
összekötő összefüggéseket. A nagyobb azonosságúak viszont az összekötő szálakat sokkal
jobban ismerik, mint a fraktálrendszer finomabb részleteit, ezért az előnyük az
együttműködésben rejlik. A nagyobb azonosságúak akkor kerülnek evolúciós előnybe, amikor
az idő visszafelé fejlődik, amikor a körülmények jelentős megváltozására kell számítani. Ha
fejben őrzött egyedi tudás egy része elveszik, a környezetváltozáshoz a hiányos ismerettel és
rossz, neutrális kapcsolatokkal bíró ember nem fog tudni alkalmazkodni. Hiányozni fognak az
tudás egyes részecskéi, amelyek miatt az élet nevű kirakójáték az észlelt hibák megfejtése és
kijavítási lehetősége nélkül marad. A nagyobb azonosságúak a génjeikben őrzik az
együttműködés lehetőségét, és a részletekből összeadható tudásét. Ha megváltoznak az
életkörülmények, a füveket a fákat, a természetes gyógymódokat jobban ismerő, a
környezethez közelebb álló, azzal nagyobb barátságban élő szerveződések sikeresebben
együttműködő, a személyi tudást közös eredménybe halmozó szerveződései, közösségei
nagyobb eséllyel életben maradnak. Míg az egyediség felé fejlődők, a részletek sokasága miatt
az információk fellelhető helyére szakosodik, addig a nagyobb azonosságúak sokkal többet
kommunikálnak, és közvetlenül összeadják a beszélgetések közben kiderülő egyedi
előnyeiket. A génekben és az alszerveződési részecskékben őrzött információk sokkal
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könnyebben megtalálják egymást, a kisebb szintű azonosságokat, mint az irattárból, a
könyvekből és a szakszótárakból kikereshetők. Ha a könyvek elvesznek, csak a fejben és a
részecskékben őrzött információ, és a genetikai összefüggésérzés marad.
Lehetséges, hogy a nagyon túlfejlődött egyedek egy idő után a hasonlóan túlfejlődött, neutrális
társakkal szaporodásképtelenné, és biztos, hogy együttműködő képtelenné válnak. Az ilyen
kapcsolatokban nem alakul ki elég érdekeltség az egyre teljesebbé váló élet kiegészítésére. Ha
a szimbiózisból nem nyerhető elég előny, mert a szereplőknek már nincs információhiányuk,
nincs mit elmondani a már hasonlóan minden információval rendelkező társnak, a kapcsolódás
és a kötődés gyengül. Ha a forgási szimmetriahiány által kiváltott töltöttség, a kölcsönös
egymáshoz csiszolódás miatt csökken, és elveszik a lendületben fiatalabb korban még erős
lendületi szimmetria különbsége, a felek egyre kevésbé tudnak újat nyújtani egymásnak. A
megismerés, a kiismerés, a hiányok kiegyenlítésekor a különbség csökken személyi kötödés,
és a részecskeszinten kiegészülésre vágyó kapcsolódási igény is csökken, és az egymásra
egyre kevésbé vágyó szerveződések egyesülésére, és ebből korszerű utódok fogamzására
csökken az esély. Ha már nincs mit egymásnak adni, ha már nincs mit egymástól elvenni, az
érzelmi kötődés gyengül, az összekötő erő megszűnik. Az egymáshoz túl neutrálissá váló
szerveződések kapcsolata felbomlik, közömbösség, érdektelenség alakul ki. Mindegy, hogy
milyen energiaszintűek az ilyen szerveződések, ha ez az életszakasz eljön, felbomlanak.

A kezdő vállalkozások olyan fiatal szerveződések, mint a gyerekek. A megerősödésükig, a
termelőképessé válásukig éppen úgy befektetésre és támogatásra szorulnak, mint a felnőtt kort
még el nem érő fiatalok. Ha nem kapnak kellő időt a kifejlődésre, ha nem kapnak elég tőkét a
felnövésre, idő előtt elhalnak, és nem lesz belőlük nagy és tőkeerős, a kölcsönt visszaadni
képes szerveződés. Miként a felnőtt és a termelőképes kort el nem érő fiataloknak folyamatos
különbséggel rendelkező környezetet kell biztosítani, kellő energianyomást a tápenergia
behatolása, és kellően kis nyomást, energiahiányt a belső salakanyagok kibocsátása érdekében,
a fiatal vállalkozásoknak, és az ennél nagyobb társadalmi szerveződéseknek is biztosítani kell
a fejlődési feltételeket. Tehát kell egy idősebb, vagy nagyobb szerveződés, amely életpéldát
ad, fejlődési távlatokat mutat és kellő igényt, vágyat és célt kelt fel a bemutatott fejlődés
elérésére. A kellő fejlődéshez szükséges olyan kisebb nyomással és kisebb fejlettséggel,
hiánnyal rendelkező környezet, amely a produktumot felveszi, és a termelt energiatöbbletet
elvezeti. Ha túl sok a konkurens, és a domináns mező, elnyomás keletkezik és csökken a
fejlődés. Ha túl kevés a felvevőképes kereslet, a piac negatív különbsége, a nem kellően fejlett
árut nem lehet elhelyezni, a természetes igény csökken. A túl sok felhalmozó, a túl sok hitelt
adó ilyenkor elfogadott kölcsönét és kamatterheit nem lehet kitermelni, amely miatt a
túlságosan sok elvonástól a szerveződések tönkremennek. Ha szegény a környezet, és nincs
elég befektető, akkor nem lehet kellően megfinanszírozni az egyedi termék kifejlesztését, és a
még nem megfelelően kifejlődött termékeket a szegény piacon nem lehet elhelyezni.

A Magyar rendszerváltozást 1996 után levezénylő államférfiak és pártok nem kellően fejlett
tudattal rendelkező vezetői, nem értették meg, hogy az államosításkor négy évtizede elvett
javakat már nem szabad visszafizetni. E javak állami kárpótlásként visszafizetése, nem
társadalmi igazságosságot, hanem még durvább különbséget hozott létre. A kellően bölcs
államférfiaknak tudniuk kellett volna, hogy a nincsből nem lehet visszaadni, és ha valakinek
adunk, akkor ahhoz másoktól el kell venni. Bár valószínűen sok igazságtalanság volt az
államosításkor, de a rendszerváltás ezt egy még nagyobb igazságtalansággal tetézte, olyanok
kárára szolgáltatott elégtételt, akik az államosításkor nem jutottak előnyhöz.
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Ha az állami tartalékok hiánya miatt, vagy mert nincs kialakult gazdag réteg, vagy az
ilyenektől nem lehet elvenni azt, amellyel a 40 éve államosítottak utódait kártalanították,
akkor csak a valami kis vagyonnal rendelkező, a saját tudásából és erejéből megtermelő
középrétegtől lehet elvenni. Ez igazságosztás címén újabb igaztalanságot hoz létre, mert nem
azok fizetik az árát, akik annak idején az államosítás előnyeit élvezték. A társadalom egyetlen
terhelhető rétege, a valódi szorgalommal és tehetséggel rendelkező, a valódi értéktermelő
réteg, ezért a kárpótlás árát ők fizették meg. Ez tönkre tette a hazai energiatermelő réteget,
amely csak a külső fejlettebb tőkével, eljárással, produktummal bíró rendszerek javát
szolgálta. Szintén nekik kedvezett a termelő réteg leszegényesítése miatt a belső termelés
szétzüllesztése, amellyel a fejlett gazdasággal rendelkezőknek egyre nagyobb felvevőképességű piacot teremtettünk. A hazai gazdaság tudatosan lett szétverve, hogy a ,,fejlett,,
termék hazai konkurencia hiányában beáramolhasson, és a keletkező maradék elvonható
energia a külső termelő piacokra és tőketársaságokhoz áramoljon. A hazai piac és a politikai
elit megosztása lehetővé tette a behatoló rablótőke elleni ellenállás gyengülését, a tőketerror
megalapozódását. A fejlett tudományos elit megfizetésére képtelenné vált országok szellemi
erejét a fejlett tőke elszívta, és helyette innovatív jelszó alatt a saját menedzsmentjét juttatta
fejlesztői pozíciókba. A rendszerváltozási közösségi célok megnevezésénél, elfelejtették a
közösségekkel a célokat egyeztetni, azokat bevonni és a közös cél irányába ható áramlásba
rendezni. Ezekből tudat alatti ellenállás, célblokkolás alakult ki. A valódi társadalomtól
elszakadt utódpártok, a saját pártcéljaik, és a menedzsmentjeik céljai felé kezdték terelni,
taszítani az országot. A rossz vezető nem figyel arra. Hogy az alszerveződései, a bakák és a
munkások jönnek e utána, nem figyel arra, hogy hisznek e abban, amelyben a vezetők hisznek.
Ha e HIT, nem a közösség valódi felemelkedését, a tömeg jobbulását szolgálja, nem fognak
csatlakozni hozzá a zászlóvivők, és a rossz vezetők által felemelt zászlókat nem lobogtatja
meg a lendületbe jövő részecskeszél.

Az idő és a fejlődés kapcsolata
Amikor az idő lineáris, a részecskék jellemző információja minden szinten szinkronban van a
terjedés irányával, amely az összeépülés, az együttműködés és a nagyobb bonyolultság felé
halad. Amíg az élet mezőkbe tömbösödik, együttműködésbe épül, az élet híre jó, az áramlás és
az idő egyirányú.
Ha az életbe szerveződő együttműködés valamely mezőben, életszinten súlyos
veszélyeztetésre kerül, és az élet minősége, az együttfejlődés lehetősége elromlik, a közös
együttműködést lehetővé tevő szerveződésbe épülés helyett, a bomlás fog megerősödni. Ha a
szerveződésben zajló élet rossz híre gyorsabban szétterjed, mint a beépülők kapcsolatba
épülése, ha egy család rossz hírbe keveredik, a vele való kapcsolatépítés nem kívánatossá,
kerülendővé válik. Ha a szerveződésekbe tömörülés, a kapcsolatépítés üteme kisebbé válik,
mint a rossz hír, az információ terjedése, a rossz szerveződést még a kapcsolódás és az
elkötelezettség kiépülése előtt elkerülik az új, a fejlődést a megszokott irányba (tehetetlen idő
irányába) hajtó részecskék, és a demoralizáció miatt a már beépültek is tömegesen elhagyják.
Az idő tehát az élet versenye, a jó hír versenye a kötődéssel, és az impulzus kapcsolat miatt
kialakuló érdekvédelem, a szerveződések védelmi képességével. Ahhoz, hogy ez sikeresen
megvalósuljon, a mezők és a fehér fény felé áramló angyaloknak illuzióban, érzelmileg
felfűtött tévedéses állapotban kell lenniük ahhoz, hogy a párkapcsolatba építő impulzus
kialakuljon. A fiatalkorban kiteljesedő felfokozott vágy az együttrezgésre, a rezonáns társra
már olyan nagy, hogy a párkapcsolati esemény rendszerint a tudati érés, a környezeti valóság
megismerése előtt következik be.
Ha a beépülés előbb történt, mint a beépülő szerveződésnek a környezet és a valóság
megismerése, és már kialakult az elkötelezettség, azaz családi, érzelmi stb. kötődés alakult ki,
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akkor a valós állapotokról szóló információ szétterjedése, az információt szállító kisebb
energiaszintű de az adott szinten már tudatosult, tehát idősebb részecskék információt terjesztő
képessége ön és családi (szerveződési) érdekek, az érzelmi elfogultság miatt önkorlátozottá
válik. Ilyenkor a szerveződésnek a külvilág, a környezet felé mutatott fényessége (vonzósága),
azaz a vonzalmat és gravitációt eredményező vonzalma megmarad, és nem kerül ki az az
információ, hogy odabent már nem olyan szép, sokkal pokolibb az élet. A szépnek látszó,
kifelé fehér fényt (fiatal és még a tudattal és a gonoszsággal meg nem fertőzött, együttműködő
képes (angyal) részecskéket) kibocsátani képes mezőkből, életterekből csak a jó hír árad szét,
az életnek az a része kerül a környezeti köztudatba, amely a szépségről és a mennyországról
szól, amelyben jó élni. Amíg a kibocsátott fiatalok, a fejlődőképes jövő, azaz a jó hír aránya a
belső valóság rossz hírét ellensúlyozni képes, azaz statisztikailag nem romlik el a szerveződés
híre, a beépülés és ezzel a szerveződés fejlődése sikeresen folytatódhat. Amíg a jó hír megvan,
a betelepülők időegységre jutó száma, a beépülők mennyisége (és ezzel a beépülő információ
energiaszintje) nagyobb lehet, mint az azonos időszak alatt eltávozóké. Ez egyirányú időt, a
fejlődés és a tömegnövekedés felé haladó evolúciót, életfejlődést eredményez. Ha egy
szerveződés elöregszik, és fejlődésképtelenné válik, azaz a betelepülő életnek nem tud
megfelelő környezetet, alternatív jövőképet, fejlődési lehetőséget biztosítani, a betelepülés és a
belső szaporodás csökken, és ezzel csökken a környezet, a külvilág felé kibocsátott fiatalok
időre jutó mennyisége, (az időegységre jutó kibocsátása, frekvenciája) és az általuk szállított
jó hír mennyisége. Minden élőtér, környezet jó hírét, a róla alkotott jó hírt adók, és a rossz hírt
adók kibocsátott információs eredője határozza meg. Ha ez a statisztikai eredő a jó hírt erősíti,
akkor a szerveződés jó híre fennmarad, és vonzó élettérként a betelepülők száma folyamatosan
több lesz, mint a mezőket, az élettért elhagyóké. Ez egy főváros, egy kerület, vagy elöregedő
lakónegyed aspektusából is könnyen megérthető, amely meghatározza a területre áramló
energia arányát és irányát. A jó hírű lakónegyedek, városrészek fiatalodnak, a tömegben és az
információs eredőben gyarapodnak, erőben és gazdaságban fejlődnek. Ha a szerveződésbe
betelepülők száma, azonossága és az átlagos kora növekszik, ha a betelepülők fejlettsége,
energiaszintje, és átlagos tudása csökken a szerveződés variációképessége, fejlődő és
megújuló képessége csökken, amely elöregedést, megújulási képtelenséget eredményez. Amíg
egy szerveződés a környezetből, minden felől tudja fogadni az idegen mezőkben, a kültéri
környezetben kicsit eltérően kifejlődött másfelé részecskéket, addig az élőmezőkben
folyamatosan új variánsok alakulhatnak ki, a fejlődés nem gátolt, hanem magas biodiverzitású,
amelyben pezseghet az élet. Ha a környezet és egy szerveződési szint közé valamely az
anyagcserét, a keveredést gátló akadály, új és az áramlást sikeresen akadályozó élőréteg épül,
az anyagcsere és a keveredés lehetősége, az egyediség sikeres fejlődési lehetősége csökken. Ez
az időszak a nagyobb azonosság és a bonyolultság visszafejlődés időszaka, pontosabban a
fejlődés és az idő iránya ilyenkor a nagyobb egyediségű, a tudatban fejlettebb rétegek felől a
kevésbé fejlett, de nagyobb azonosságú, jobb életkörülményeket kínáló rétegek felé áramlik.
Az élő és kezdetleges tudattal rendelkező, még ártatlan és fiatal, a szerveződési egyensúly
megtartására még nagyon érzékeny angyali ionos energia, mindig a számára jobb és
kiegyenlítettebb életfeltételeket kínáló életterek felé áramlik. Ahol sikeresebb az
együttfejlődés, ahol kiegyenlítettebb az élet, az igazságra és az eltérő bánásmódra nagyon
nagy érzékenységű de kis tehetetlenségű ionos csillagpor oda áramlik. Ha egy élőterületen az
impulzus sűrűség, és a hőmérséklet növekszik, a kis tömege és az illékonysága miatt igen kis
kinetikai energiával, de nagy sebességre és könnyű hely és halmazállapot változásra képes
részecskék azonnal megfordulnak, és a változtató képes lendületi és perdületi energiát más
területre szállítják. A csillagközi tér megfelelő energiaszinten és együttfejlődésben változó
állapotban maradását ez az illékony, éter, quintesszencia stb. néven ismert részecskeenergia
biztosítja, amely képes nagy azonossága miatt folyadék állapotban együttváltozni, de a
feszültség alatt pillanatok alatt elpárolog, és robbanásra bármikor kész gázzá szerveződik.
Ezek az angyali részecskék, az isteni közös tudat angyal szolgái, amelyek valóban ott vannak
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minden térben, a hozzájuk képest sok nagyságrenddel nagyobb tömegű részecskékből álló
szerveződésekben is. Ezek töltik fel túlnyomással a teret, ezek a részecskék áramlanak el a
térenergiát kicsatoló szerkezetekből, amelyekben számukra túl kaotikussá vált az élet. A
térben általuk kitöltött hely, az eltávozásuk esetén a sokszínűségében szürkül, a tér
biodiverzitása csökken, és következményként megjelenik e részecskékhez képest sokkal
nagyobb energiaszintű anyag, a töltések eláramlása is. Rossz hasonlattal olyannak tekinthető a
folyamat, amikor a vándorló gnú csorda követi a földeket és a füves réteket termékennyé tevő esőfelhőket,
vagy miként a táplálék állatot követő ragadozók együttvándorolnak a tápláléklánc feladó rétegével. A
nagyobb energiaszintű szerveződések, mindig a kisebb energiaszintű engedékeny térrész irányába, a
fogyasztható eleség irányába haladnak.
Ha a valamely környezetben bekövetkező változás miatt, a lineáris időfejlődésben nem
megszokott esemény, pl. az élettér átrendeződése miatt, a környezet sokfélesége csökken, és
az élettér nemcsak a tudatban még tapasztalatlan fiatalokkal, hanem már a tudatban is fejlett, a
rossz életet is megismert idősebb, de már a tudatosabb részecskékkel, információval telik fel,
az azonosságok, az azonos genetikájú szerveződések felszaporodnak. Az ilyen élettér
elöregszik, a döntési, cselekvési rugalmassága és a biodiverzitása csökken, amelytől az élettér
együttfejlődés és az energia egyenletes áramlása helyett szakaszosabbá válik, és
energiahullámok, egyenlőtlenségek alakulnak ki. Az egyenletes fejlődését elvesztő mezőkben,
élőrétegekben elromlik az élet egyenletes fejlődése, az élet minősége. Ha a romló
életminőségű életterekben a jó hír statisztikai lehetősége csökken, és az ilyen környezetből
menekülni kezd boldog és boldogtalan. Ha a fiatalokkal együtt a szerveződési életteret
elhagyó, a tudatban és a rosszabb életismeretben már fejlettebb idősebb generációk is
távoznak, disszidálnak, az élettér energiaellátása romlik. Az energia utánpótlását (a fiatalság
megfelelő ütemű kibocsátását és ezzel a mezőben folyó élet regenerálódását,) biztosító
teherviselő nemzedékek (az elektronok) hiánya, az utánpótlás csökkenését, a mezők gyorsuló
elöregedését eredményezi.
Ha elöregszik egy addig nagyon sok részecskének megfelelő életteret adó nagy energiaszintű
környezeti szerveződés, pl. egy csillag vagy galaxis, lecsökken, majd megszűnik az a
képessége, hogy a környezeti sokféle és eltérő irányban is kifejlődött életvariációkat sikeresen
egyesítse újító fiatalokba, a mező állandó megújulási folyamatát fenntartó, új variációkat
eredményező életszerveződésekbe. Amíg a mezők a sokféleséget biztosító környezet magas
biodiverzitásában fürdenek, addig a mezőkben keveredő egymástól kellőképpen eltérő
genetikájú élő anyag a szükséges fényességet, jó hírt fenntartó fiatal és fejlődőképes nemzedék
sikerrel szaporodhat, összeépülhet és részecske gyerekeket nemzhet. Ekkor, a megfelelően
fejlődő életlánc, az egészséges életpiramis folyamatossága miatt a bonyolultság felé haladó
élet sikeresen fejlődhet. Ha a környezetben elromló, elöregedő, elhaló, az eltartó képességében
csökkenő gazdaság, a fiatalok egyre nagyobb hiánya, az elromló híre, az elöregedése, a
megújuló-képesség csökkenése miatt már nem tud az egyediség felé fejlődni, az azonos
genetikai variációk, az egymással konkurálók száma növekedni kezd, és az életverseny, az
infláció növekedésével együtt nemlineárisan növekvő tendenciába fordul. Ha a környezetben
elromlott élettérből, pl. egy szupernóva életszakaszba fejlődött csillagból, a fiatalokkal együtt
elmenekül a középkorú, termelő, teherviselő (az atomi szinteken) elektron réteg, (generáció),
akkor a közvetlen életteret, a környezetet nemcsak a fiatalok árasztják el, hanem a fejlett
információval, nagyobb életismerettel rendelkező idősebb nemzedékek is. Az élet, - a magas
biodiverzitású sokféleségének a keveredési lehetősége - ilyenkor csökken, és a környezet a
már kellően együttműködni, keveredni, fejlődni nem képes idősebbekkel is feltelik, az számuk
és az arányuk felszaporodik. Ilyenkor az egyediség és az együttműködő képesség, az ilyenre
már alkalmatlan elöregedők aránya megváltozik, és csökken a térrészben az együttműködési
hajlam, az időben növekedő bonyolultság lehetősége. Fura paradoxona az életnek, hogy az eltérés
irányába fejlődő középkorig még a testvérek azonossága is csökken, más irányba fejlődnek, de az öregedés
leépülés megerősödésétől, az azonosság ismét növekszik. Amely beépült részecskék addig növelték az
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egyediséget, a személyiség színességét, különlegességét, azok az élet második felében, a leépülés szakaszában
lebomlanak, eltávoznak, és idősebb korban a testvérek ismét egyre jobban hasonlítani kezdenek egymásra.
Valószínű, hogy a nem testvér szerveződések egyedisége is csökken az élet második felén, az
ősz és a tél felé haladáskor. Ez egyben azt jelenti, hogy az azonosság nem az élet végéig
csökken, hanem az élet második felétől időben növekszik. Tehát az elöregedő
szerveződésekben (az őket elhagyó kisebb energiaszintű szerveződések miatt) csökken az
egyediség aránya, növekszik az azonosság, és az együttműködő képtelenség aránya, amely
végül az életverseny megerősödéséhez, az együttműködés csökkenésével az életbe épült
részecskék, személyiségek, a szerveződések bomlásához vezet.

Mi történik egy bolygószaporodás, vagy csillaghalál előtt a környezetben.
A mezőket övező termoszférák, a bolygó és csillagtojás-héjak kialakulása.
Ha egy nagy, bolygó, vagy csillag energiaszintű szerveződésben elromlik az élettér
egyensúlya, és az inflációba került szerveződésből menekülnek a munkaképes családok, a
termelők és családjaik, a menekülők szétáradnak a bolygók (vagy csillagok) körüli
környezetben.
A környezeti élőrétegek nagyobb azonosságú, de a kiáramló fejlettebbektől védekező szereplői
azonban nem engedik nagy tömegben és általuk feldolgozhatónál nagyobb mennyiségben az
élőrétegükbe beáramlást, ezért valahol a nagy mezők körüli térben ekvipotenciális jellegű,
körkörös torlódás alakul ki. A kiáramlókat fékező lendület torlódásában, a nyomás és a
hőmérséklet növekszik, és a mezők addigi felszíni határrétegén kívül új lokális egyensúly, egy
a térben kitolt új határfelület alakulhat ki. A határfelület alatti életszférában a nagy mező belső
hőjét elvezető kiáramlás megreked, amely a határfelületi torlódásból lamináris elvezetődéshez
vezet. Ez a folyamat a szaporodási folyamatba kerülő bolygók légkör jellegű külső felületében
egy új vastagodó, nagyobb változássűrűségű életszféra megerősödését eredményezi. A
termoszférában, a bolygó vagy csillagtojás vastagodó héjában az időre jutó változássűrűség
felszökik, amely miatt az energia áteresztés csökken, a szűrőképesség, az energia terjedésének
az akadályozása felerősödik. A környezetből befelé áramló, és a belső változásból kiáramló
részecskék e nagyobb változássűrűségű rétegben megrekednek, impulzusba kerülnek,
lekötődnek és elköteleződnek a számukra honná vált új élőréteg építésére, védelmére. Míg a
csillag fejlettséget elért plazma állapotba került mezők már sikeresebben le tudják küzdeni a
nagy válságokat, és a belső feszültségeket gyorsan elvezetik, addig a csak bolygó fejlettséget
elérő csillagtéri szerveződések nem tudják megakadályozni a feszültség periodikus
felgyülemlését, az elvezetődést megakadályozó termoszféra kialakulását. A bolygómezők
körül kialakuló új és nagy változássűrűségű élőréteg miatt, az addigi alsó rétegekben az
életfeltételek alaposan megváltoznak. Lényegében a mezők belső sárgája körül egy fehérjében dús
élőréteg lokalizálódik, amelyet lezár a héjként kialakuló termoszféra külső részén megerősödő új határfelület.
Az anyagcsere és a belső rétegek hőelvezetődése leromlik, a mezők fehérjedús bioszférájában
a feszültség felerősödik, és a szerveződési ősz időszaka, a bolygótojás, a bolygópete érési
folyamat kiteljesedik. A folyamat, bolygó energiaszintű kialakulása a Vénusznál már részben
megismert állapotokhoz vezet, amelyben addig nő a belső nyomás, amíg a
megtermékenyítésre alkalmas feszültség ki nem alakul. A megtermékenyítést, a szaporodást
elindító becsapódó, beépülő részecskemező, lényegében olyan idegen gerjesztő anyag,
részecskeállomány beépülése, amely egyrészt fejlettségi összehasonlítási lehetőséget ad,
másrészt a biztosítja a nagyobb mezők, az új rétegek fejlődéséhez szükséges kellően idegen új
variánsokat. A beépülő idegen részecskeállománnyal a mezők variáció képessége, a belső
biodiverzitása, és a genetikai sokfélesége megújul, amely az idegen variánsok beépülése és
szétterjedése közben újabb hosszabb evolúciós lehetőséget eredményez. A szaporodás
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következménye, a makroevolúciós gyors genetikai átalakulás, az új és sikeres mutációk
megjelenése, a sikertelenek gyors kirostálódása, és új típusú, a tudatban fejlettebb és már
fejlődőképesebb élőlények kifejlődése.
Ha a szerveződési (nagyévi) ősz letelik, az új bioszféra a rekombinációban kiforrja a
gyerekbetegségeit, és az egymással szemben azonos életpályákon ható (áramló)
ellenérdekeltségeket felbontva receszív állapotba kényszeríti. Az ugrásszerű tudatfejlődés
azonban megadja a lehetőséget a receszív állapotba (kisebbségbe) került részecskéknek is, és
az új élőréteg hatalmas fejlődésnek indulhat. Míg az új élőrétegben a szerveződési tavasz és a
felvirágzás kezdődik, addig a mezőmaghoz közelebbi élőrétegekben megváltozik és átalakul
Megjegyzésre érdemes, hogy nemcsak akkor szabadul fel jelentős energia, amikor szerelem és impulzus
alakul ki, hanem akkor is, ha az elromló együttműködések, a már kényszerű, rossz szerveződési
együttélések felszakadnak, amely során felhalmozódott belső feszültség is robbanásszerűen kienged, a
rossz kapcsolatok kötési energiájának a felszabadulása is hatalmas, addig elfojtott belső energiákat
szabadíthat fel.
az élet. A nagyévi telet még megelőzi néhány magasabb hőmérsékletű, az indián nyárhoz
hasonló időszak, de a meleg időszakok elmúltával a tél hidegebb és energiaszegényebb
dermedtsége következik. A felszíni vizek részben elpárolognak, részben a külsőbb réteg
differenciálódó szelekciójában fejlettebbé váló aktív, (szülői és rétegközi anyagcserét
eredményező) részecskepor egy része leülepszik, és vékony, de jó hőszigetelő rétegekkel
borítja be a felszínen lefagyó vizeket. A szerveződési ősz elmúltával kialakulnak az új fagyott
tundrák, és megkezdődik a bolygók nagyévi tél időszaka, a fény frekvencián érkező kisebb
tömegű, de nagyobb sebességű részecskék beépülésének a jelentősen lecsökkenő időszaka.
Bár a belső rétegek anyagcseréje is felgyorsul, de ez olyan magasabb frekvencián érkező,
fejlettebb és ezért áthatoló-képesebb, hőt és sugárzást szállító részecskék formájában érkezik,
amelyek a Van Alen övezeten és a vastagodó bioszférán is áthatolhatnak. A belső rétegek
fejlődését segítik a korábban felhalmozott vegyületek bomlásai, a vegyi energiák és kötések
felszabadulása.
A nagyévi tél nem szűnteti meg az életet, csak pihenőt iktat be az evolúcióban, az addig túl
gyorsan zajló idő rohanását jelentősen lelassítja. A külső új élőrétegekben gyorsan fejlődő
nagy azonosságú élet a hagyományos energiákon érkező részecskéket elfogja, letelepíti,
beépíti és elkötelezi, ezért az alsóbb rétegek magas biodiverzitású fiatal részecskékkel történő
energiaellátása jelentősen lecsökken. Ez a régi bioszférai környezetben a sokszínűség jelentős
csökkenéséhez, és a nagyobb azonosságúak felszaporodásához, tehát a kaotizmus
növekedéshez és elvezetetlen hőfejlődéshez, a pokol szerveződési állapot kialakulásához,
élőrétegi tetőzéséhez vezet. A külső rétegekben fejlődő nagyévi tavasz alatti rétegben átmeneti
ideig (kb. 6500 évig) tartó nagyévi nyár alakul ki, míg a még lejjebb fekvő rétegekben nagyévi
ősszel és lejjebb ismét egy tél zónával találkozhatunk, amelyben az energia lefagy, a réteg
energiában és változásban elszegényedik, az idő lassul, és a változás elszenderedik. Míg a
felső rétegek tavaszában egy új életövezet, egy új bioszféra, egy új mennyország fejlődik,
addig az alsóbb élőrétegekben átmeneti nyugalom, és az élet gyökeres átalakulása következik
be.
A megváltozó életkörülmények miatt a régi bioszférán a szelekció felgyorsul, és az élet a
mezőmaghoz közelebb kerülő, a nagyobb változást és a pokoli életkörülményeket is elviselő,
túlélő ionos életű anyagra, és elhaló, felbomló, az újonnan fejlődő bioszférába elillanó,
elpárolgó, az új mennyországot építő nagy azonosságú részecskékre differenciálódik. Míg a
régi bioszférai rétegekben leülepednek a szaporodási esemény elektrondús alkálifémeket
eredményező porai, az alsóbb rétegekben a földfémek és a fémek állapotába került, az
elektronokat egymással sikeresebben cserélő ionos életszerveződési állapota alakulhat ki. A
Mengyelejev táblázatot kb. 45 fokban el kell fordítani, és megkapjuk a Földi időspirál befelé haladó ágát, az
ionos élet rétegződését.
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Ha a fiatal és az idős nemzedékek felbomlásából kiáramló részecskék tömegesen áttelepülnek
(lásd a Galaxisunknak a Nyilassal, és az M 51-es galaxisnak a társával egyesülését, . oldal) a
külsőbb és sikeresebben fejlődő életspirál szakaszba, rétegbe, az elhagyott szerveződési szint,
élőréteg elöregszik. Ha egy mező, vagy réteg, társadalom elöregszik, és az egyedisége
csökken, a megújuló képesség hiánya, a szerveződési élettér rossz híre a környezetben
szétterjed. Ha a tömeges betelepülés és a kötődés előtt ismerté válik valamely szerveződésről,
hogy az rossz, az életre alkalmas környezetnek, élettérnek nem kedvez, a betelepülők aránya
és a kitelepülők aránya jelentősen megváltozik. Ez tovább gerjeszti az elöregedést, az inflációt,
a rossz hírt. Ha a rossz hír szétterjedését szállító, az energiát és a sokféleség regenerálódását
biztosító részecskék kiáramlását, és a romló tendenciát nem képes a szerveződés
megakadályozni, a sorsa megpecsételődik, az elöregedés a végső életszakaszba, a nagyévi tél
szerveződési időszakba taszítja. Ha már többször átélte a nagyévi periódusokat, évelővé
válhat, és mint a virágos növények, hosszú DNS-t, hosszú és magas biodiverzitású életláncban
örökítheti át a tudatban már kellően fejlődött, és már együttfejlődésre alkalmassá vált
egyediségét.
A már elromlott hírű életvariációkat, szerveződéseket általában ritkán lehet ismét jó hírbe
hozni, az ilyen vállalkozások, a beazonosítási lehetőség esetén tönkremennek, szétesnek,
felbomlanak. Ilyenkor szerencsésebb egy új helyen egy új, vagy más jellegű vállalkozást,
szerveződést elindítani, amelyre a rossz hír, az átok nem terjed át. A természet, amikor az
elromlott szerveződés még fejlődőképes maradékából, a még kellő hittel rendelkező
fiatalokból egy új szerveződést, megújulni képes utódot hoz létre, ezt teszi.
Jelentős zavart okozhat a környezet fejlődésében, ha a megszokott idő irányt, az addigi
összeépülési irányt a sikeresen keveredő sokféleséget felváltja az azonosság, a rossz hír
felerősödése. Ha a rossz hír statisztikailag megerősödik, a tér és az élet szereplői egymást
kezdik a negatív inflációs várakozásukkal gerjeszteni, a már ismerté vált infláció az inflációs
várakozássokkal megerősödik, és a kaotizmus felé haladó öngerjesztő folyamattá alakul.
A fiatal és lendületesen fejlődő mezők jó híre megerősíti a fehér fényt a fejlődőképes fiatalság
kiáramlását, és a kiáramló információval az új élettér alkalmasságát, és ezzel a környezetben
élő részecskék jó életkörülményeket biztosító mezőbe vonzódását is. Az elöregedő mezők
növekvő rossz híre rontja a beépülő energia mennyiségét, és az elöregedés miatt a meglévők
együttműködését, ezért az élet minősége, a nemlineáris, az exponenciális romlás felé
kanyarodik. A szerveződési őszt, a feszültséggel feltelő időszakot nemcsak a beépülő eltávozó energia megváltozó aránya, okozza, hanem az inflációs időszak, az elromló
életkörülmények rossz híre is kiteljesíti. A szerveződési őszbe kerülő élőlényekben a belső
feszültség feltelik, az idő egyre gyorsul, azaz egyre nagyobb ütemre kényszerülnek a
szerveződés egyensúlyát fenntartó teherviselő részecskék. A folyamat egészen addig tart, amíg
a belső impulzusokban fejlődve vagy túlélőképessé válnak, vagy feladják az élettér
fenntartásáért folytatott harcot, az együttműködést, és elöregedve, elhalva a más világ felé
távoznak. A szelekció, a differenciálódás tehát ilyenkor felgyorsul, a polarizáció ennek a
következménye. A haploid állapot sokféleségéből a diploid állapot megoszló polaritása felé
fejlődő szerveződésekben tehát felgyorsul az idő, amely egyre nagyobb ütemű
energiakonvertálásra, termelésre, átalakításra kényszeríti az ilyen fejlődési szakaszba jutó
szerveződéseket. A termelési kényszer nem fokozható a végtelenségig, és ha a termelők
kizsákmányolása átterjed a családok kizsákmányolására, a vállalkozások és a társadalmak,
majd a környezet kizsákmányolására, az élettér romlása felerősödik. A belső feszültség mindig
addig emelkedik, amíg el nem jut egy olyan feszültségcsúcs, kisülési állapotig, amelykor már
nem képes a szerveződés részecskéit a mezőben tartó potenciálgátak, a kialakult rend közé
szorítani. A rend egy ponton felborul, az elégedetlenség szétterjed, és a szerveződési ősz
romlása, az élettér gyümölcseinek, sejtjeinek a felszakadozása, mint a villámmal a töltések
kisülése megkezdődik. A bomlás felerősödésével, az inflációs információ átterjedésével,
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kiszélesedésével a környezet szervezettsége rendszerint összeomlik. Ezt az időszakot, az
energia egyre nagyobb fokú hiánya, a teljes elöregedés, és a lebomlás, az inflációs tél időszaka
követi, amelykor az idő és az élet visszafelé kezd el járni. A fákról lehull a levél, a túlérett és
elrothadt gyümölcsök leesnek a földre, és a magok körül kialakult sokféleség az enyészet
martalékává válik, mint haploid, egyedbe épült szerveződés felbomlik, és az addig egységbe
szerveződött sokféleség az egyedeire bomlás és szabaddá válás közben polarizálódik. A
szabaddá váló kisebb energiaszintű egyedek, vagy a haladást hirdető, a túlélést lehetővé tevő
fejlődőkhöz, vagy az elmúlás felé haladó, az előnyeiket mindenáron megtartani igyekvő
konzervatívakhoz csatlakoznak, miközben a hatalmi harc terhét viselő csendes többség a háttérbe
és a környezetbe húzódik. A szerveződési ősz végére a természet, miként a leforrt bor letisztul,
és a túlélő, megújulni képes áramlási magok, megfelelő környezetbe kerülésével, (a környezet
csendes többségének a választók támogatásával) dominanciába, életfejlesztési lehetőségbe
kerülnek.
A sokféleség ez esetben is jelen van, csak nem tud egymással megfelelően keveredni, valami,
talán a hegemónia, a tudatfejlődés gátja, vagy és a túl erősre kiépült potenciálgát, a
megszokás, vagy éppen a tudatban felépült gát nem engedi a fejlődőképeseket felbomlani és
újabb sikeresebb variációkba egymással egyesülni.

A terv, az ige, a gondolat, és az anyag, a termék, az eredmény eltérése.
A terv, amit Isten készített, az élet program, amelyet olyan kicsi információs méretben el lehet
küldeni a Mindenség bármely részébe, hogy az ott sikerrel lemásolható, és sokszorosítható,
nagyobb energiaszinten és sokféle méretben, változatban is elkészíthető.
Jelenleg az a legnagyobb gond az élőrendszerrel, hogy a lokális helyekre megküldött
életprogramok helyben található összetevői, alkatrészei, a tér helyi szereplői a helyi
sajátosságok alakján készülnek, ami miatt mindenütt a késztők egymástól eltérő tudása,
lehetősége, és a körülmények helyi mássága miatt az alkatrészek egy kicsit a tiszta tervtől
eltérnek.
Az élet körfolyamatát fenntartó hatások:
Gondoljuk át a mezők külső határfelületein történő impulzusuk előzményét, az ütközésben,
párkapcsolatban egyesülők életfolyamatának az aspektusából is.
Ha a mezőkben rossz tapasztalatot szerző, és az Isten országa felé visszaforduló részecskék
megtanulták a tao útján az élet tapasztalatait, és megértve a mennyei paradicsom kellemesebb
és alkalmasabb voltát a visszatérés mellett döntöttek, a tapasztalataik első emlékei valószínűen
az utolsó, a döntést kiváltó negatív hatások alatt állnak. A visszatérést kiváltó rossz
benyomások azonban bomlasztó impulzusokat okoznak, amelyek miatt elsősorban a rossz
emlékeket őrző részecskék ritkulnak meg, a feledés homálya megváltoztatja, megszépíti a múlt
emlékeit.
Az élet tapasztalatait alapvetően eltérően szerzik meg a részecskék, attól függően, hogy az
impulzusaik során az egyediség, vagy az azonosság felé fejlődnek. Az élet egyik nagy
felismerése, és valószínűen ez az Isten legnagyobb találmánya, hogy nem lehet egyszerre két
felé haldni. A Tao útja, az idő útja az élet közepéig egyirányú, a megismerni vágyás kényszere
meghatározza a haladás irányát. Az ismeretlen csábító fény, a haladás és a jövő fénye vonzza a
dolgokat még meg nem élt, a fény illúzióját még nem ismerő részecskéket. A fehér fény felé
vezető időút azonban egy fekete lyukként ismert egyirányú alagútba vezet, amelyből csak
bomlás árán lehet visszafordulni. Az élet minden aspektusát megtapasztalt részecskéknek meg
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kell járniuk a pokol tornácát, hogy viszonyítási alapot kapjanak a mennyország különb
voltáról.
Míg a mennyei lét kis energiaszintű és unalmas életét megtapasztalók a változatosabb és
fényesebb, nagyobb energiaszintű egyedi élet kiélésére, és e tapasztalások megszerzéséért az
időben gyorsabban változó határrétegekbe és a mezőközpontokba vágynak, addig az
impulzusokban a gyorsan változó terekben lebomlók, a rossz életben tapasztalatot szerzők, a
sokkal nyugalmasabb nagyobb azonosságú életre vágyva visszatérnek az Istenhez.
Mindkét irányba haladó részecske okkal hiheti a saját igazát, mert a korábbi élettapasztalataik,
csak a valóság egy aspektusát engedik megismerni. A materialisták, a durvább és felületesebb,
de nagyobb energiaszintű anyagi életet megismerők, a csak ilyen tapasztalatokkal rendelkezők
okkal kételkednek a tapasztalataiknak ellentmondó, az általuk nem tapasztalt gyenge
energiaszintű valóságokban, a csak tervszinten a jövőben információs energiaszinten is
megélhető életben. Az ilyen részecskék mindaddig csökönyös materialisták maradnak, amíg
meg nem tapasztalják az élet eltérő aspektusait, amíg meg nem kezdődik az egyediségük
büszkeségét letörő leépülésük, az elbutulásuk. Ha az élet harcában az addigi győztesek, a
tartós vesztes pozíciójába kerülnek, ha a tapasztalataikban a gyenge energiaszintű hatásokra is
érzékennyé válnak, kétség merül fel a materialista elkötelezettségben, az együttműködő
képtelenséghez vezető fejlődés felé haladásban. Ha az élet minden aspektusát megélt tudat,
megérti a pokoli fejlődés felé haladó élet hiábavalóságát, értelmetlenségét, az emlékeiben
mélyen megőrzött mennyei lét, a nyugalom állapotára vágynak. Az élet hiábavaló harcában
elfáradt, a további harcot és az egyediség felé fejlődés célját feladó részecskék a
szerveződésekből kiválnak, kisebb energiaszintű egyedekre bomlanak, és visszatérnek a
nyugalmasabban változó élethez. A halál ezt a lehetőséget biztosítja az elhalóknak, a
lebomlóknak. A győztesek, az egyre romlottabb életben hívők azonban mindaddig tovább
haladnak, amíg a vesztes pozíciójába nem kerülnek, amíg meg nem ismerik az élet
árnyoldalait. Ez csak idő kérdése, és bár kevesen eljuthatnak a valódi pokoli élet
tartósságához, és Lucifer szolgáivá válhatnak, de a nem becsült rontó, bontó munkájukkal a
tudatfejlődést segítik, az egyediség felé ható küzdelem hiábavalóságának a megértését. A
legrosszabbá váló, ördögök ugyanúgy az élet fejődését segítik, csak más a beosztásuk. A
fűtők, a változás tűzét melegítők, a viszályt szítók a szelekciót segítik, a differenciálódást,
elválasztják az elbizonytalanodókat és a visszatérőket a továbbhaladásban alkalmasaktól.
Kétféle részecske ütközik az impulzusok során:
Az egyik amelyik már megjárta a Tao útját és az élettapasztalatot megszerezve bölcsebbé vált,
míg a mennyből, az angyali létből a jövő, az egyediség felé törekvő részecske, amely még
csak a nagyobb azonosságúak egyenlőbb életét ismeri. A poklot megjárt és ott tapasztalatot
szerző részecske, emlékezve a pokoli rossz életre a befelé haladást gátolja, mindenáron vissza
akarja tartani a még el nem romlottakat a tovább haladástól, ezért a rossz élettől kifelé haladó
utolsó lendületét a befelé haladók visszatartásra fordítja. Az információs energiaszintre
lebomlottak meggyőző ereje azonban kevés, a valóban rossz minőségű életet még meg nem
tapasztalt angyaloknak. Ők valódi, átélt tapasztalásokra vágynak, a Tao útjának a
végigjárására, a csak hírből ismert fényűző élet megtapasztalására. Míg a kellemetlen
emlékeket őrző részecskéi lebomlásával az átélt valódi rosszat hamar elfeledő, az Isten felé
visszatérő lelkek, és a ténylegesen jó körülmények között élt ördögi részecskék csupa jót
mesélnek a megélhető anyagi életről, a kígyóban jelképezett az ördögi lét csábító hatását,
átviszik a mennyek kapuján. Szent Péter hiába védi e kaput, a visszatérő lelkek mélyén a
romlás csírája lapul.
Míg a pokolibb, anyagi energiaszintű élet felé haladókat, az életutat már megjártak
visszatartani igyekeznek, addig a befelé igyekvők tovább tolják, a pokol felé tartó út
végigjárására kényszerítik az elbizonytalanodókat, és a megtorpanókat. Mindkét irányba
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akadnak visszafordítható tétovázók, akik végül teljesen határozatlanná válva ide oda rezegnek,
és elvesztve a korábbi lendületüket e gyengén rezgő vegetáló lelkek, nagy azonosságú izotróp
közegként kitöltik a csillagok közötti teret. Az időben kevésbé változó részecskék viselkedése
azonban kiszámítható, és az általuk kitöltött tér a náluk fejlettebb szerveződések által átlátható,
átjárható.
Gondoljuk át az előbbieket a fejlettség aspektusából is:
A mezőközpontok, az egyedi élet felé haladók egyre nagyobb adatsűrűségűekké válva, egyre
több információval töltődnek fel a mindenség működéséről, A fejlődés ára az, hogy az
egységnyi térfogatba egyre több adat fér, az adatsűrűség növekszik. Ha a számítógépek és a
technikai eszközök oldaláról közelítjük meg a növekvő adatsűrűséget, akkor megállapítható,
hogy az élet a miniatürizálás felé halad. Míg a nagy térfogatú és nagy tömegű részecskemezők
nem gyorsíthatók fel és nem juttathatók el nagy távolságokra, addig az egyre kisebb térfogatba
sűrített, kellően felgyorsított, a bonyolultságot megtartó tömeg nagyon nagy távolságra
eljuttatható, és nagyon nagy az áthatoló képessége. Ha ráadásul e részecskék nem tehetetlen,
élettelen mikro-golyók, hanem tudattal rendelkező értelmes lények, akkor nagy távolságokba
eljuttatva, átalakíthatják a helyi körülményeket, megváltoztathatják az ottani életet. Ha a nagy
galaxis és csillagmezőkről megértjük, hogy ugyanolyan mikro-méretű részecskelények
hatalmas térre kiterjedő településrendszere, mint amelyek az ember nevű mikrokozmoszt is
felépítik, akkor már megértjük a napfény melegét, az élet alulról építkező piramisát. A nagy
mezőkben az anyag fejlődik, él, felvirágzik, majd a szerveződési ősz és tél után lebomlik,
elporlad, de a nagyobb energiaszintű szerveződés ionos buborékokat, együttváltozó folyadékot
és lassan fejlődő szilárd mezőkbe épült részecskéi halhatatlanok. Hogy mikor és milyen
folyamatban váltak azzá, rejtély marad, a tudatosodás előtti érzéki élet rejtélye. Nagyon
valószínű, hogy a mikroélet érzésvilága időben és fejlettségben is megelőzte a tudatosuló
durvább anyagot, de éppúgy lehet az is, hogy csak egyszerre, egymással szimmetriában
fejlődött ki. Amíg azonban a kisebb energiaszintű élet az érzésben kiteljesedett, a nagyobb
energiaszintű élet a tudás felé haladott.

A tudat és az érzés azonosságai és különbözőségei:
A nagy bonyolultság a nagy térsűrűségnek kedvez, az egyre hatékonyabban kitöltött térnek,
amelyekben sok fraktálszintű élet folyik. A nagyobb energiaszintű és egymással összefüggő
élőrendszerek belső hézagaiban, egy fraktálszinttel kisebb energiaszintű élőrendszerek analóg
szerveződésben változnak, amelyekben még kisebb méretű és energiaszintű részecskék
A téma, hogy a visszatérők további dolga a beáramlók visszatartása, és a mennybe érés
valószínűen ennek a hiábavalóságnak a felismerése, és megértése, a kikerülhetetlen sors, az
isteni törvények teljes elfogadása.
A megértésig eljutás, csak az élet első fele, amely viszonylag lassú ritmusban változik. Az élet
gyorsulása attól kezdve erősödik fel, amikor a tudat már visszafelé halad. A holtponton, a
szülői ponttól eltávolodás megszűnik, az azonosság húrjai a végsőkig feszülnek, és a fejlődés
felé tovább haladástól visszatartanak. Valószínű, hogy ekkor az életünk fő határfelületére
értünk, egy olyan nagy potenciálgáthoz, amelyen a haladásunkat tovább segítő irányú
impulzusok elfogynak, és a céljainkat keresztező, a tovább haladást akadályozó hatások
nagyon felerősödnek. Ez is arányváltozás, mégpedig a segítő irányú hatások, és a céljainkkal
ellentétes irányú hatások jelentős arányváltozása. Mindenkinek eljön ez a határfelület, amikor
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nincs tovább, amikor az addigi áramlási irányára merőleges irányú, túl nagy áramlási sűrűségű
határfelülethez ér. Ez akár erkölcsi gát is lehet, valami olyan akadály, amelyet az egyénbe
kifejlődött részecskeközeg, a belső világ morálja, tehetsége már nem képes elfogadni, már
nem akar megoldani.
Amikor eljutunk e gáthoz, a szülői és a környezeti támogatás lecsökkenéséhez, megfordul az
idő és az életáramlás órája, a bonyolultság és az egyediség felé haladás, a kezdeti pont, az
origó, az Isteni mező irányába ható áramlássá alakul. Mivel az időben gyorsabban változó
mezőktől a mennyország kifelé esik, ezért az addigi befelé haladásunk, kifelé irányuló, időben
gyorsuló áramlássá változik, a születési és felépülési folyamat inverz eseménye megkezdődik.
Míg a befelé áramláskor a sokszínű, fejlett egyediségű gyorsan változó élet előnyeit élvező,
nálunk ördögebbekkel hadakoztunk, ezek fogyasztották az energiánkat, a kiáramlás
megkezdésétől lehet, hogy ezek segítik az Istenhez való megtérésünket. A világ a feje tetejére
áll, de lehet hogy ez is csak a belső viszonyítás kérdése. A fejlődés és az élet nem változik, az
áramlás és a természeti törvények is folytonos, analóg világot épít, a mi mezőnk és a lelkünkbe
épült részecskék azok, amelyek a közös tudatban változnak. Miközben a tudat és az
összetettség leépülni kezd, a lélek felépülése megerősödik. Az áramlási irány megtérés felé
alakulásakor csak az életszemlélet változik meg, nem a világ áll fejre. Míg az addig a haladást
akadályozó, ördögebbnek vélt részecskék segíteni kezdenek a menny felé áramlásban, a
visszaáramlást éppen a befelé jövő, még angyalibb állapotú részecskék akadályozzák. A kifelé
haladó, a materialista szemléletből az egyediség felé fejlődő mezőket védő, a tudatban már
fejlett részecskék biztosítják a befelé haladókat akadályozó erő és lendületszimmetriát. A
tömeg és a közös tudat leépülésével a belső frekvencia eredője, a belső feszültség egyre
növekszik, az élet célja határozatlanná válik, a haladási irány megosztódik, a szerveződés,
mint részecskemező továbbhaladókra, még fejlődni, az anyagi világot megélni akarókra, és az
azonosság és együttműködéshez visszatérőkre polarizálódik. Ezt az állapotot nevezhetjük
szaporodásnak. Ha az élőmezők részecskéi megosztódnak és polarizálódnak, az ellentétes
irányba haladóknak egyaránt lesznek követőik. Az anyagi élet valósága felé haladók, a
hozzájuk csatlakozó, együttműködő részecskékkel az anyagi világot építik tovább, de a
visszatérés felé
Ha a mező energiaellátása, ha a mindkét irányba fejlődők támogatottsága kielégítő, akkor az
adott egység szintjén szaporodás történik, és látszólag különálló egy mezőből, a részecskék és
a hozzájuk csatlakozók két különböző, egy visszafelé haladó, öregedő, és egy az anyagi
életnek induló fiatal, korszerűsödő mezőbe szerveződnek.
Ha a szerveződés már nagyon elöregedett, korszerűtlenné vált és a részecskék egymásba épült
szerkezete elmeszesedett, a tömegi és a tudati tehetetlenség, a tudati fejletlenség nem engedi a
polarizációt, a még fejlődőképes részecskéket az élet folytatása felé fejlődni, a békés
megújulás lehetetlenné válik, és a polarizációban a belső feszültségek megerősödnek, majd
szakadáshoz vezetnek. A nagyobb energiaszintű szerveződések szaporodása, mindig a kisebb
energiaszintű, a szerveződést létrehozók többségének a felbomlását eredményezi.
A sok fraktálszintű, kisebb energiaszintű részecskék sokszínű szerveződése, az embereket
létrehozó alszerveződések együttműködő mezőkbe épülnek, amelyek a hasonló, analóg
szerveződéseket, a létrehozók más felé fejlesztő rokonait fogyasztják. Az ember elfogyasztja
és beépíti a mezőjébe az analóg szerveződések fejlett és őt változatos információval tápláló
részecskéit. Az emberekből szerveződő nagyobb energiaszintű, a nemzetekként és a
társadalomként ismert lények, szerveződések, az élet harcában elfogyasztják az embert. A
forradalmak és a háborúk áldozatai a kialakult társadalmi szerveződések fennmaradását és
szaporodását táplálják. A nemzetek megosztódása, egy nagyobb energiaszintű szerveződést, a
bioszférán élő emberi (faji) társadalom szaporodását, anyagi lét megújulását, az emberi
részecskék és a nemzetek egyediség felé fejlődését, vagy a belső visszafejlődés felé
differenciálódását segíti. Miképpen az erdők megújulását a szerveződési tél teszi lehetővé,
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hasonlóan a bioszféra, az életréteg megújulását, a rétegben élő fajok gyors differenciálódása, a
makroevolúció, az ősz és a tél fejlődési állapotba kerülése segíti. A rétegben élő
alszerveződések, fajok ilyenkor feszültséggel telnek fel, lebomlanak, és ezzel lehetővé teszik
az életképes új változatok kifejlődését, a lélekbe és anyagba differenciálódás folytonosságának
a fennmaradását. A biológiai élőrétegek megosztódása, egymással ellentétbe kerülése a Föld,
Gaia differenciálódását segíti. Ez az az állapot, amely a bolygónk szaporodásához vezet. Ez
viszont olyan nagy energiaszintű környezetváltozást idéz elő, hogy a nagyobb energiaszintű
szerveződések lebomlásakor, a kisebb energiaszintű alszerveződések is lebomlanak, az egyég
individuumából a sokféleség haploid állapotára bomlanak, de ez lehetővé teszi a gyors
differenciálódást, a másféle és ezzel alkalmazkodó képes új változatok kifejlődését. A kis
részecskék ilyen kor tanulnak a korábbi hibákból, és az általuk kifejlesztett életvariációk
észlelt hibáit kijavítva, egy kicsit módosított szerveződéseket hoznak létre. Ezek akár
véletlenszerű mutációk is lehetnek, amelykor az egyes fejlesztők, szakmák kihalnak, és a
módosítás egy kényszer következménye. Egyes alapanyagok hiányoznak, módosulnak,
megváltoznak, amelyekből összeépülő új életpiramisok már mások, nemcsak korszerűbbek,
hanem eltérőekké válnak.
Nagyobb azonban valószínűsége annak, hogy az új szerveződések korszerűsített változatok,
amelyek, a belül élő részecskéknek hosszabb ideig alkalmasabb életszintért, környezetet hoz
létre. Miképpen az ember is az okság megértett hibáiból tanulva, folyton fejleszti, javítja a
környezetét, egyre alkalmasabbá igyekszik azt tenni, a régi hibák elhárítása során más új
hibákat követ el. Az élet ugyan változik, átalakul, de a környezet életre alkalmassága egyre
csökken. Ez rövidíti az egyéni életeket, de hosszabbítja az evolúciós ciklusokat.
A meg nem térők, a tudatban lehet, hogy fejlettebbek, de az együttműködésben és a lélekben
egyre fejletlenebbé válnak. Élet pedig csak a vegyes, szimmetrikus sávban lehetséges, ahol az
angyalok és az ördögök mennyisége, keveredése kiegyenlített, a hatásuk egymással
szimmetriába kerül. Az ilyen élettérben az egyediség még kellően fejlett, de az azonosság még
erős lelkeket építhet. Az azonosság az együttműködésért, míg az egyediség a fejlődésért felelő.
Nem tud a fejlődés az együttműködés nélkül kialakulni, és nem sokat ér az együttműködés, ha
a fejlődés leáll és ezért nincs mifelé fejlődni. A mindenségben élővé vált anyag, a kialakult
tudat többsége a fejlettség köztes állapotában van, az angyali lét és az ördögi lét között, annak
sokféle egymástól is eltérő fejlettségű, és eltérő együttműködő képességű stádiumában.
A habbeton ház egy analóg szerkezet, a mindenséggel. Kiszámítható, kis sűrűségű, buborékokkal, védett
kamrákkal telített anyagból van, amelyben rétegek találhatók, és a benne elhelyezett bordák éppen úgy
működnek, mint a határfelületek. Ez a mindenségben lévő változómezőkkel analóg szerkezet. Talán ezért
választották a mindenség törvényeit már megismert kis energiaszintű részecskék Moetriust a
szószólójuknak. Valószínűen az író fejlődése, szerveződése analóg állapotú, más ritmusban de analóg
fejlődést követ.

Az ionos élet kialakulás és kovalens szerveződésekké átalakulása (materialista
aspektusból):

A légörvények eredete és ősei:
A külső, kisebb nyomású életzónákban a szilárd anyagba sűrűsödött, a változásban lecsökkent
neutrális részecskék az időben gyorsabban változó mezők felé sodródva azok gravitációs
fogságába kerülnek. A mezők felé közeledve áthaladnak azok külső határfelületein,
amelyekben egyre nagyobb változássűrűség gerjeszti, fellazítja a hipernált állapotba került
szerveződés részecskéit, és elindítja a belső áramlásokat. Az áramlások kialakulásáról a térben
és időben történő vándorlás során hidegfúziósan csatlakozó szerveződések közös tömegbe
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épülnek, eközben harmonizálódik és szinkronizálódnak, összecsiszolódnak egymással. Lásd az
Idő rendjében a Thoutatis pályasúroló aszteroidáról leírtakat és képeket.
A közös tömeg és az energiaszint az egyesüléssel növekszik, és a porlódás, a résztvevők
közötti impulzus sűrűség állandósul. A párkapcsolatok további társulásokkal egyre nagyobb
energiaszintű szerveződésekké épülhetnek, de eközben részleges visszabomlás és eltérő
változási folyamatsor is kialakulhat, de az analóg folyamatok állapot lehetőségeit az
egyesülésben résztvevő szereplők tömege, a részecskék mennyisége, állapota, tulajdonságai
befolyásolják. Az egymás körül keringő, súrlódó mezőkben nemcsak belső áramlások
alakulnak ki, hanem nő a belső hőmérséklet, a fejlődés a szerveződésen belül eltérővé válik.
Amíg közel azonos, vagy kisebb szerveződések társulnak, lináris eseménysor történik, a
nagyobb és már idősebb testvérek bekebelezik, beépítik a rendszerükbe a társuló
szerveződések részecskéit. A beépülést akár elfogyasztásnak is tekinthetjük, de ha ellenkező
az egymáshoz viszonyított forgási irány eredője, akár társulásnak és ezt követő közös
fejlődésnek is tekinthetjük.

A befelé haladó légörvények sorsa:
Gondoljuk át, hogy mi történik, ha e mezők egy sokkal nagyobb tömegű, és ez miatt a
tömegépülés és az öregedés felé ható folyamatban már sokkal előrébb járó szerveződéshez
közelednek. Ha az arányok nagyon eltérőek, a sokkal nagyobb tömeg körül keringő, és a
nagyobb mező körül kialakuló határfelületeken periodikusan áthaladó kisebb szerveződés
periodikusan egyre erősebb gerjesztést kap, amelytől az állapota egy felbomlási, elgázosodási
folyamatban megváltozik. A kisebb mező a határfelületi erősebb gerjesztésekkor egyre
nagyobb belső változásra kényszerül, nő a feszültsége, de ha a saját belső keringése, (az
egészsége) megfelelően működik, a belső hőt el tudja vezetni, és nem robban fel. Az elöregedő
szerveződés, amely az időben növekvő gerjesztés által termelt hőt nem tudja elvezetni, az
egyik erősen gerjesztő határfelületet elérve, átlépve akár robbanásszerű gyorsasággal elhal, és
felbomlik. Más azonban annak az összeépült, összecsiszolódott, evolúciós folyamatban
egymást megismert, összeszokott, a részecskéiben is összekeveredett mezőknek a sorsa,
amelyekben a belső áramlások megfelelően kialakultak, amelyekben ezért a gerjesztések által
kiváltott belső feszültség azzal arányosan el tud vezetődni. Ha az ilyen szerveződés olyan
ellenkező irányból érkező, hasonló kinetikai eredőjű (tehát lehet kisebb tömegű, de nagyobb
lendületű, vagy hasonló tömegű és közel azonos lendületű) analóg szerveződéssel ütközik,
amely impulzusban elvesztik a korábbi lendületüket, az részben perdületté, részben
szétszóródó porrá, gázzá alakulhat. Ilyenkor a mezőkről levált és nagyobb perdületre gyorsult,
vagy a lendületet megtartó neutrálisabb részecskékre bomlott leváló törmelék mellett, mindig
nagyobb sűrűségű belső mag is kialakul, összepréselődik, és a további folyamatban
egymáshoz keveredik.
Az ilyen nagyobb sűrűségre épülő, és a korábbinak megfelelő állapotát visszanyerő
szerveződés nem bomlik fel a külső határfelületek közelében, (új életre kel), azok gerjesztését
el tudja viselni, és a befelé haladó időspirálon körözve egyre közelebb kerül a nagyobb
tömegű, az öregedés és a tömeggyűjtés felé haladó evolúciós folyamatban már sokkal előrébb
járó mezőhöz. A kiegyenlített folyamatban, egészségben változó mezők elhalás és felrobbanás
nélkül felbomlanak, és a már kialakult, rendezett keringési rendszer megmaradása,
felerősödése mellett tovább közelednek a nagy mezőhöz. A szilárd közösség közben
felmorzsolódik, porrá őrlődik, és részben elgázosodik, de a már egymást ismerő, nagy
azonosságúra keveredett részecskéi nem szakadnak el egymástól, a kis tömeg és a kis távolság
aránya nagyobb gravitációs eredőt biztosít, ezért a részecskék együttmerednek, a hozzájuk, az
arányaikhoz viszonyítva nagyon közel lévő kis szemcsék körül köröznek, és időben bonyolult
fraktál rendszerű áramlási rendszerekké szerveződnek, (keverednek). A távoli külső
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határfelületeknél még sok szilárd és hideg, egybeépült, az előző folyamatokban nagy
azonosságúra keveredett részecskék a nagyobb mezőkhöz közeledve egyre jobban
elmorzsolódnak, elgázosodnak, és az áramlásból, szilárd részecskéket is tartalmazó forgó
gázmezőkké szerveződnek át. A kis távolság miatti gravitációs eredő és a nagy azonosság, az
azonos haladási irány miatt közöttük kialakuló nyomáscsökkenés azonban továbbra is
összetartja a mező por és gáz állapotban együttáramló részecskéit, és azok megtartva a tömeg
forgási eredőjét öröklik a mező spinjét, a forgási állapot eredője változás nélkül sokáig
megmarad. A szilárd mező maradványa előbb örvénylő por és gáz keverékké fejlődik, amely a
szilárd mag körül keringve halad tovább az időspirál befelé szűkülő ágán. Ha az áramló mező
belső hőmérséklete magasabb, mint a környezeté, a belső hő folyamatosan elvezetődik, de
eközben a mező térfogata egyre nagyobbá válik, a keringési rendszerré fejlődő örvényes mező
kiterjedése növekszik. Ha a környezetből hidegfúzióban társuló anyaggal nő a tömeg, az
élettartam meghosszabbodik, a tömegében növekvő mező gravitációs eredője megerősödik. Ha
szemben érkező és melegfúzióban a tömeget a nagyobb sűrűsödés és ezzel a korábbi állapot
felé kényszerítő, hozzámérhető tömeg érkezik, az impulzusban leváló, kiváló részecskék
csökkentik a tömeget, amelynek ilyenkor sokszor szétrombolódik a belső keringési rendszere,
de a nagyobb sűrűségre került, újjászülető része folytatja az elődmezőben már megkezdett
evolúciós fejlődését. A melegfúziós egyesüléssel azonban a mezők központjai a
tömegveszteség ellenére egyre nagyobb sűrűséget épülnek, vagy/és visszaszerzik a korábbi
periódusban kialakult sűrűségüket és új életfolyamatba és új keringési rendszerbe
szerveződhetnek. Az ilyen hozzámérhető tömegű (megtermékenyítő) regeneráló részecskék
beépülése azonban a korábbi lendületirányok eredője szerint alakul, amely a nagy mezőhöz
közeledő szerveződést közelebb és távolabb is térítheti, külsőbb határrétegbe és a múltabb
állapotok közé taszíthatja. Ha a beépülő tömeg a nagy mező felé, a fejlődési (haladási)
irányához képest a jövőbe taszítja, a megfelelő fejlettséget még el nem ért szerveződés túl
közel kerülhet a nagy mezőhöz. Ilyenkor a kialakult fejlettségű belső keringési rendszer, nem
tudja a hirtelen (makroevolúcióban) fejlődő, a szokottnál sokkal erősebben gerjesztett belső
hőt elvezetni, az egészséges hővezetés elmarad a szükségestől. A szerveződés ilyenkor
megbetegszik, és ha nem tudja a belső hőt elvezetni, elhal, felrobban, vagy csak felbomlik, a
keringése elégtelenné, vagy éppen túl gyorssá válik. Ha azonban a nagy mező felől érkező a
hozzámérhető kinetikai energiájú a mező lefékezi a végzete, a sokkal nagyobb mező felé
haladó szerveződést, ezzel a túl gyors evolúciót is meggátolja. A radiális irányú haladást
semlegesítő, közeli azonos lendület tömegű, (lendület és irányeredő tulajdonságban)
ellenirányú szerveződéssel ütközés csökkenti a lendületszimmetria hiányát, azaz redukálja a
végzet felé haladást, de az impulzusban kialakuló porlódás és sűrűsödés differenciálódást
okoz. A mezők ütközésében szétszóródó részecskék elveszhetnek, szétszóródhatnak,
megváltozhat a nagyobb energiaszintű szerveződés belső áramlási rendszerében kialakult
helyzetük, külső határrétegekbe kerülhetnek, és ezzel visszafejlődhetnek. A
differenciálódásban nagyobb sűrűségre jutó, azaz a bomlási folyamatban visszafejlődő, a
múltbeli állapotba kerülő együtt maradó részecskék közössége azonban újjászülethet, új
áramlási rendszerbe és új életbe szerveződhet. A nagy energiaszintű ellenirányú
impulzusokban tehát felbomolhat a régi szerveződés, elhalhat a keringési rendszere, de a
korábbi állapotot regeneráló szerveződési maradvány elvesztve a radiális irányú lendület nagy
részét lamináris, kerületi irányba terelődve egy új, de már gyorsabban változó életbe
szerveződhet. Az életidő, a kiegyenlített változási idő ezzel növekszik, az ionos életből
kialakuló életciklusokban regenerálódó részecskékből kialakuló keringési rendszerek, az
elgázosodó légörvények életszférákba és élőrétegekbe terelődnek.
Kövessük most gondolatban az olyan mezők életútját és térfogatváltozását, amelyek már
elgázosodtak, de a részecskéik közös keringési rendszerben maradva a nagyobb mezők felé
tovább áramlanak. Ha az egyre nagyobb változássűrűségű rétegek felé, befelé haladó
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szerveződés fel tudja dolgozni az időben növekvő gerjesztést, és nem kerül összeütközésbe
ellenirányú hasonló, analóg örvénylő szerveződéssel, akkor radiálishoz közeli, vagy lamináris
irányba terelődve tovább áramolhat a nagy mező körül, de eközben egyre közelebb kerül a
nagyobb energiaszintű, tömegű rendszer legnagyobb sűrűségű központjához. A szilárd
állapotból lemorzsolódó, elporlódó, majd a nagy impulzus sűrűségű határfelületeken
elgázosodó részecskék együtt maradó felhője kitágul, egyre nagyobb térfogatot vesz fel, a
belső hője és a feszültsége növekszik, majd a kevésbé gerjesztett rétegekben ez a feszültség
csökken, az indulatokban lecsendesedő, a kevésbé meleg rétegben lecsapódó, nagy azonosságú
részecskékből folyadék állapotba kerül. A következő, nagyobb változássűrűségű, erősebben
gerjesztett határfelülethez közeledve a kisebb energiaszintű részecskék impulzus sűrűsége és
ezzel a mező hőmérséklete és feszültsége nő, az élet keringési rendszere gyorsul és
kaotizálódik. A kaotizmus növekedése attól függően nő, hogy milyen nagy a gerjesztés, ez
meghatározza a mező felbomlásának az ütemét és mértékét. A gerjesztés és a kaotizmus
növekedése azt jelenti, hogy az örvényes mező, mint élőrendszer, közeledik egy nagyobb
változássűrűségű határfelülethez, egy életpróbát eredményező eseményhez. Ha a nagyobb
energiaszintű rendszer felé közeledő szerveződés kívülről közeledik annak a határfelületén
keringő, már nagyobb közösségbe épülő, a nagy mezőből kifelé az életbe haladó még fiatalabb
részecskék szerveződéséhez, nagy esélye van annak, hogy azok úgy találják el, hogy
csökkentésék a befelé irányuló lendületét, és ezzel meghosszabbítsák az életét.
. ábra:
A mezőkből a kisebb nyomású élettér felé haladó mezők térfogata periodikusan nő
Nőnemű szerveződés

hímnemű szerveződés

Dél

A szülő mezők
határfelületén a
szülőkkel együtt keringő,
de a keringésben a
környezeti közeg
ellenállása miatt
elmaradó fiatalabb
utódok időspirálban
kifelé távolodnak a
születési élettérből, de
közelednek egy másik
tér központja és a
végzetük felé.

Észak

A balra forgó nőnemű szerveződés közös mezőben szerveződő, és az anyai mező külső
határfelületén az anyához és a születési térhez képest kifelé az életbe haladó részecskéit a
hozzá képest ellenkező irányba forgó hímnemű szerveződésnek a mezőjükbe befelé haladó,
még fiatal, nagyobb sűrűségű, kisebb tömegű, de nagyobb lendületű, analóg kinetikai eredőjű
részecskéi a törvényszerűen bekövetkező valamely impulzusban megtermékenyítik, és
lamináris irányú rétegáramlásra kényszerítik. Míg a szülő felé, a korábbi életszakaszban már
megismert tér felé kényszerítő impulzusokban a múlt felé térülnek el, a szülőhöz viszonyítva
kifelé segítő impulzuseredők az életbe a környezet felé, az öregedés felé kényszerítik a
szerveződéseket. A statisztikai eredő közel egyenlő, de valójában a két mező közötti térben
lévő részecskék azonos irányú áramlása, lendület és tömegegyesülésre, hidegfúziós
tömegnövekedésre ad lehetőséget. Ez a mezőbe befelé a tömegközéppont felé haladó rendezett
áramlást és a beáramlási csatornáknál északi pólus kialakulását eredményezi.
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Minden esemény, amely az egymás utáni sorozatban történik, akár a múlt, akár a jövő felé
térít, léptet egyet a szerveződés fejlődésén és a tapasztalásban a tudata fejlődik. Tehát az
időben egymás után keletkező események ugyan az öregítés felé kényszerítenek, de ez
időnként visszafejlődéssel, részleges lebomlással jár, és nem minden szerveződés válhat
analóg felnőtt mezővé. Az impulzusokban lebomló, nagy azonosságú részecskék nagy része
azonban az élőrétegben maradva lamináris keringésbe kényszerül, és később mégis egyesül az
együtt maradó rokonságával, az impulzusban nagyobb tömegsűrűségre jutó, új utódba fejlődő
társaival. Ha a két mező közös keringési rendszerbe szerveződik, a kettő között azonos irányba
a lendületben és hidegfúzióban egyesülő neutrális részecskék felgyorsulnak, és harmadik
típusú neutrális mezőkbe távozva a térben távolabb lévő analóg mezőket termékenyítik meg.
A két mező forgási tengelye nem teljesen párhuzamos, ezért a körülöttük kialakuló időspirál
síkja sem esik egy síkba, amely miatt a tengelyirányban kiszórt neutrális részecskék egy
kúppalást, trombita tölcsér alakzatban szóródnak szét a déli pólus irányába, amely kúpban
haladó neutrális részecskék nem egyforma sebességgel haladnak.
A következő ábrán bemutatásra kerül a kúpban kiszóródó, már kevert tulajdonságú
alrészecskékből szerveződő neutrálisabb részecskefelhő nyalábja, amelynek a közepén a
neutrálisabb frontvonal, az öreg mezőkből átszerveződő új, fiatal, kevert tulajdonságú
örvényes mező szélen haladó és a keresztirányú áramlások részecskéit semlegesítő töltöttebb
védő részecskék áramlanak. Az együtt áramló környezetben a védettebb térrész közepén
haladó neutrálisabb részecskékből szerveződő kisebb mezők nagyon felgyorsulhatnak, és a
céltól eltérítő impulzus hiányában nagyon mélyen behatolhatnak a távolabbi mezőkbe,
megtermékenyítve annak a már nagy változássűrűségű kaotikus rétegét, a mélyebb rétegekben
folyó élet szerveződését.
. ábra: Az életrendszer tágulási tölcsére, a neutralitás és a töltöttség összefüggése.
Túl sok az öreghím és kevés a fiatal
de dinamikus női részecske, bár a
kerületi sebesség egyenlő, a mező
hímneművé és töltöttebbé válik, de
csökken a lendülete, nő a spín.

Neutron
vonal,
nemesgázok

Ebben a részecske párosban túl sok
az öreg nő és kevés a fiatal
dinamikus férfi alszerveződés, amely
miatt balkezes aminosavak, és női
ivarállapot alakul ki.

Elektron többlettel
rendelkező mezők,
alkálifémek, töltött
férfiak, savas mezők

Elektron hiányos állapotú
halogének, nőies elemek,
oxigén, nitrogén stb.
elöregedő lúgos mezők

Balra forgó
eredőjű anya
mező

Jobbra forgó
Apa mező

A két mező között felgyorsuló részecskeörvény közepén neutrális részecskevonal alakul ki,
míg a trombita alakú örvénymező palástja közelében egyre töltöttebb eredőjű szerveződések
védik a középen áramló neutronokat. Az örvénymező szélén azért alakulnak ki a forgási
szimmetriát tekintve kevésbé szimmetrikus, részecskék szerveződései, mert ott nem egyenlő a
kerületi sebesség és a tömeg és a saját perdület az egymással impulzusba kerülő részecskéknél.
A középső neutron vonaltól kifelé valamelyik szerveződés részecskéi sokkal fiatalabbak,
töltöttebbek, eltérően fejlettebbek a velük impulzusba kerülőknél, ezért bár a lendületeredőjük
kisebbé, a pedületük, a nemi töltöttségük nagyobbá alakul.
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Az egyik lényeg, hogy a középen maradók sokáig neutrálisak maradhatnak, de minél tovább
haladnak egyenesen és kiszámíthatóan, annál nagyobb az esélyük, hogy a túlgyorsulás miatt
nagyon nagy erejű impulzusba kerülve nagyon nagy töltöttséget szereznek, és komplex
részecskévé válva egy sokkal nagyobb energiaszintű mezőt termékenyítenek meg.
Eredő áramlási
irány

Eredő áramlási irány

A piros mezőben született fiatal piros részecske nagy
lendülettel és nagy energiasűrűséggel vág az életnek,
és impulzusba kerül a vele ellenkező irányba az
öregedés felé haladó, a kék csillagban született
részecskével. A két csillagmező közötti határrétegekbe
lamináris áramlásba terelődve leélnek egy életet, de
azután az eltérő irányba fejlődő részecskék útjai az
életciklus végén különválnak. A piros részecske
elromlott angyalként és nagy együttműködési vággyal
indult az életbe, de a célja az egyediség felé fejlődés.
A zöld, neutrálisabb nagyobb lendülettel indult, és
eljutott a fiatal részecskét tartalmazó határrétegig,
amelyben impulzusba kerültek. Míg a kék csillagból
kiáramló részecskék mérete egyre nagyobbá válik,
hasonló a piros csillagból kiáramló részecskék sorsa
az élet közepéig, ahol az együttes energiatömegük
eléri a maximumot. A párkapcsolatban az átlagos
határrétegtől távolodó, öregedő részecske egyedisége
csökken, az általános tudása és az élettapasztalata nő,
míg a vele együttfejlődő társsé az ellenkező irányba
fejlődik. Míg a piros csillaghoz közel a piros
részecske a domináns, őr határozza meg az áramlás
(pulzálás) irányát, addig a kék csillaghoz közel a fiatal
kék részecske kap több utánpótlást, ezért ott ő válik
dominánssá. Az utódok a két szülő között
bolyonganak, de a következő élőrétegben már mássá
válva mással kötnek egy újabb életre szóló
kapcsolatot. Az újabb élőrétegben magukhoz való,
velük nagyobb azonosságú, kiegészítő tulajdonságú
társat keresnek.

Ha az előző ábra szerinti életcsere működik, akkor ami az egyik részecskének a mennyország,
az a más mezőben születetnek maga a pokol. És fordítva is.
A folyamat azonban nemcsak így működhet, hanem a csillagok közötti térben szoruló,
elszegényedett, kis energiaszintű nagy azonosságú, lebomlott részecskék, illékony
folyadékokba szerveződő éteri közegében, a hidegebb, és időre jutóan kevésbé változó térben
a folyadék állapotba lecsapódott részecsketengerben, az élet vizében (élettengerben)
lefékeződő részecskék lendületenergiáját az Isteni mező elnyeli. Az energia nem vész el, csak
átalakul, és a nagyobb lendületű részecskék átadják a magukkal hozott kinetikai energiát az
őket lefékező közegnek, eközben lenyugszanak, lehűlnek, a mennyei paradicsomba kerülnek.
Az igazi hidegporlódás, a tudat teljesebb leépülése itt következik be, e teret akár a feledés
óceánjának is nevezhetnénk. Ez a lehűlt, rideg állapot teszi lehetővé a még kisebb
részecskékre porlódást, amelynek nincs alsó határa, mint miképpen a legnagyobb mezőknek,
az új Isteneknek sincs legnagyobb, meghatározható mérete. Az átvett, kölcsön kapott
energiával a mennyei közösségben közben apró csillagporrá, változásra érzékeny kis
energiaszintű quintesszenciává őrlődött részecskék tömege és áramlási tehetetlensége csökken,
és már egészen kicsi kölcsönhatástól angyalok hatalmas serege indul el az első impulzuskor
kapott töltés és neutralitás által meghatározott eredő irányba. Tehát a csillagközi térben lévő
angyali közeg lefékezi és pufferolja az élet feszültségét, elsimítja és elfeledteti a korábbi
sérüléseket, a rossz emlékeket, és valószínűen csak a jobb emlékek maradnak meg, anyagi élet
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felé gyenge energiaszintű megőrzött vágyként. Ha ez a vágy, az érzés tengerébe, a vágyak
óceánjába, az angyali közegbe becsapódó részecskéktől kapott kölcsönhatással, információval
megerősödik, felerősödik és az első új impulzusában töltötté váló részecske elindul az anyagi
lét lehetősége, megerősödése felé. Az útja mindaddig tart, amíg el nem bizonytalanodik, amíg
az egyre pokolibb környezetben túl nagy életnyomású, túl magas változássűrűségű térrészbe,
egy másik őt elfogyasztó mező, szerveződését felbontó gyomrába, élőrétegébe nem érkezik.
Az . ábrán az elgázosodott részecskemezők térfogat változást mutatjuk be, amelyeknek a
radiális irányú áramlásban a különböző határrétegekben a méretük hol kisebbé, hol nagyobbá
válik. Ha a részecsketársaival együtt áramló mező (szerveződés) a nagyobb változássűrűségű
határréteghez ér, az idő ritmusa gyorsul, a mezőben nő a feszültség, az élet gyümölcsei
megérnek, majd elromlanak, elrothadnak, felbomlanak, és a mező kitágul, a térfogatra jutó
sűrűsége csökken és elgázosodik. Ez az időszak a káosz szerveződési állapota. Az állapot
annak a következménye is lehet, hogy a nagy áramlássűrűségű keresztáramú határfelületen
nem tud sűrű mezőként áthatolni, bár nem tudjuk hogy a bomlás mennyiben tudatos és
önkéntes, és mennyire a kényszer következménye. A folyamatot a határhoz érkező nagy
létszámú illegális csoport átkeléséhez is hasonlíthatjuk, amely a könnyebb átkelés és a lebukás
csökkentése érdekében feloszlik, és kisebb csoportokban, vagy egyedekben megy át a kritikus
szakaszon, csökkentve a szétverés és a nagy energiaszintű impulzus, az elfogás kockázatát. A
határfelületen átkerülés növeli a felbomlást okozó impulzusok és egyben a szaporodást
megelőző fogamzások számát. Ilyenkor az élet a szerveződési ősz állapotba kerül, és ha a
tagok egy részét kiüti a halál a csoportból, a csoport mindenképpen az energiában vissza, de a
tapasztalatában előre fejlődik. Ha a szerveződés átjut a kritikus határfelületen, a veszély
elmúltával és a kisebb létszám miatt csökken az impulzus sűrűség, a szerveződés lehűl,
összehúzódik, és átjutva a kritikus határrétegen a keresztirányban áramló részecskéket nem
tartalmazó, radiális irányba segítő áramlású élőrétegbe kerül. Az új élőrétegben sokkal
kevesebb impulzus éri, amely miatt a sorait rendezheti, konszolidálódik, és sokkal nagyobb
sűrűségű állapotba szerveződve elfolyósodik, majd a szerveződési tél állapotba kerül. A
szerveződési tél a megnyugvás és a terhesség időszaka, amelykor több idő és a kevesebb
eseményarány alakul ki. A szaporodási időszakban megfogant új életek nemsokára a
megszületés haploid állapotába kerülnek, és a kevés nagy energiaszintű életből sok kis
energiaszintű élet fakad. Ez a folyamat a szerveződési tavaszhoz vezet, és az évszakok
periodikája folytatódhat. Az éves ciklikus változás addig folyhat, amíg a szerveződés a
hasonló rendszerek analóg különbségű határfelületeit metszi. Ha azonban egy nagyobb
rendszer, sokkal nagyobb változássűrűséget biztosító határfelületéhez ér, az időegységre jutó
változás, az átáramló, az életet gerjesztő részecskék mennyisége, a kis energiaszintű
impulzusesemények időre jutó mennyisége ugrásszerűen növekszik, és rövid idő alatt nagyon
megnőhet az élet nyomása. Ez jelentős környezetváltozást eredményez, amely
megváltoztathatja a környezet egyensúlyát, a kialakult, megszokott tápláléklánc részben kihal,
vagy jelentősen megváltozik. Az elkényelmesedett, az új környezettel és egymással
együttműködésre már képtelen szerveződések felbomlanak.

118

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

Az örvények és részeik sorsa:
Gondoljuk át, hogy a nagyobb változássűrűségű határfelületen átjutott és kisebb életnyomású
nyugalmas újabb élőrétegbe, konszolidációs időszakba kerülő szerveződéseknek hogyan
alakulhat a további sorsa:
Az élet az új élőrétegben szétterül, lamináris áramlásba terelődik, az új életszférában idúben és
térben is szétterül. A megmaradt nagy azonosságú részecskék még együttműködő képes
csoportjai, szerveződései továbbra is együtt maradnak, szimbiotikus szerveződésbe, együtt élő
részecske társadalomba szerveződnek. Az együtt maradt részecskék a bioszféra feletti
rétegekben radiális irányban libikókázva elérik az oxigén, és a nitrogén, a felbomlók
bioszférára lehulló fejlettebb részecskéi a szén és a 2. és harmadik periódusú alkálifémek
állapotát. A bioszférára lejutó szerveződések alapanyagai, a kovalens és szénalapú, típusú
életet építő szerveződések, az élet anyagai adottak. Az együttműködés a nagyobb védelem, a
hatékonyabb energiatermelés, a jobb minőségű védettebb életterek építése megkezdődhet.
Ha a felsőbb szférákból a fejlődés, a tömegközpont felé haladó, még a fejlett életszféra
dolgaiban tapasztalatlan részecskéket tartalmazó légörvények, a nyugalmasabb élőrétegben
szemből jövő, a nagyobb változássűrűségű élőrétegekben már tapasztalatot szerzett, de
ellenkező nemű (forgású) részecskemezőkkel impulzusba kerülnek, szaporodási folyamat
alakulhat ki. A folyamatban a mezők részecskéinek egy része ilyenkor új mezőt alapíthat, új
életbe szerveződhet. Ez a rekombináció, a konkurenciaharc letörése után olyan utódok
kialakulását eredményezi, amelyek már vegyes tulajdonságú részecskéket tartalmaznak,
amelyben már nincs kaotizmus, magasan rendezett, szervezett életáramlás alakulhat ki.
Valószínű, hogy a konszolidációs lehetőséget tartalmazó élőrétegben a magas impulzus
sűrűségű időszakot sikeresen átvészelt, abban szaporodott családok utódjai, dinasztiái az
időben és a szaporodási folyamatban kiteljesedő utódjai elszaporodnak, és egyre nagyobb
befolyásra tesznek szert, és az életrétegben a dominanciájuk megerősödhet.
Gondoljuk át, hogy miképpen alakul azon örvényes mezők részecskeszerveződéseinek a sorsa,
amelyek a magas változássűrűségű határfelületen áthatolva nem kerülnek a nyugalmasabb
életszférában hozzájuk mérhető, őket szimmetriába hozó társmezővel impulzusba. Egyrészt ez
csak idő kérdése, amely a lamináris áramlásba terelődöttekkel később is megtörténhet, de a
kellő töltöttséget el nem érő, továbbra is radiális irányba haladó neutrálisabb szerveződések
sorsa a nagyobb fejlettségű rétegekbe eljutás, ők többnyire ott szerzik meg a sorsfordító valódi
töltöttségüket. Ha a fejlett mezőközpont felé haladó szerveződés, a részecskéket tartalmazó
légörvény olyan egyedi fejlettségű, egyedi életpályát, áramlási pályát talált, amely a célmezők
magasabb változássűrűségű jövőjében még nem fejlődtek ki, (ez valószínűen azt jelenti, hogy
fejlettebb mezőkből származik a befelé haladó szerveződés részecskéinek a többsége),
mindaddig nem vesz részt rekombinációban, amíg e tulajdonsági eredőjében páratlan. (Ha
mélyebb fraktálszinten megvizsgálnánk e szerveződések kisebb tömegű alrészecskéit,
észlelnénk, hogy ezek egy része közben impulzusba is kerülhetett, töltöttséget szerezhetett, de
az érzésekben-kisebbségben maradva az egész szerveződés nem szerzett eredő töltöttséget.
Ha az élőrétegben nem alakul ki a lendületszimmetria hiányát, a neutralitást megszűntető
nagyobb töltöttséget eredményező impulzus, azaz rekombináció, a szerveződés tovább
áramolhat a radiálishoz közeli irányban, és egyre fejlettebb élőrétegekbe, a célmezők jövőjébe
szállíthatja az egyediségébe szerveződött információt. E részecskék valószínűen a légörvények
védettebb belsejében haladnak, az ő sorsuk a nagyobb energiaszintű mezők, szerveződések,
élőrétegek megtermékenyítése, a sorsuk az ék alakban haladó költöző madarak vezéreinek a
törőék szerepével analóg. Az ilyen komplex részecskéknek nagyobb a környezetre a rálátása,
ők nem akadnak el hétköznapi flörtökben, és a kis részletekben, hanem összefüggésekben
látnak, másképpen gondolkodnak. Az ilyen szerveződések egyenes irányba haladnak, ez miatt
elég kiszámíthatók és a hétköznapi csevelyben valószínűen unalmasak is, de ha tűzbe jönnek,
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és töltöttséget szereznek, hatalmas vonzerőt mozgósíthatnak. E szerveződések sorsa, a
forradalmárok sorsa, a térlátóké, az előrenőzőké, a rosszat a jótól megkülönböztetőké, a
másoknak is utat, célt mutatóké. A közbenső élőrétegekben nem lefékeződő, nem torlódó
légörvények egyre mélyebb és egyre fejlettebb élőrétegekig juthatnak, térlátókká és a jövőt
megismerő prófétákká válhatnak. E részecskék eljuthatnak a célmezők, célszerveződések
legfejlettebb élőrétegeibe, a legfejlettebb vezetőségekig, a kormányokig, a szerveződések
lelkéig és tudatáig. Az ilyen légörvényeknek a bioszférán áthatoló részecskéi nem akadnak
meg a nagyobb sűrűségű rétegekhez érve, azok szerveződési (jogi) hézagait átlátják, kiismerik
és tovább tudnak haladni a szerveződések vezetőségének adva át az információjukat, a
hatásukat. Ha ionos áramlásként egy tornádó légörvényének a töltött részecskék által védett
belsejében érkeznek, nagyon mélyen lehatolnak az alsóbb élőrétegekbe, gerjeszthetik az abban
változó, élő részecskék szerveződéseit, növelhetik a rétegnyomást. A rétegnyomás növekedése
megemelheti a kéreglemezeket, növelheti a tektonikus tevékenységet, földrengéseket és
szökőárakat válthat ki.
Folytatandó a képes résszel. Az örvényes mezőkkel.

Invázió
A mezőkbe beáramló részecskeszerveződések sorsa:
A légörvények kialakulásának a feltételei és következményei.
A nagyobb energiaszintű mezők gravitációs, fejlettségi vonzásába kerülő kisebb energiaszintű
részecskemezők a lamináris áramlásból radiálishoz közeli irányú, a mezőközpont felé gyorsuló
áramlásra váltanak. A még külső határrétegeken áthatoló de egyben érkező szerveződéseket, a
határfelületen keresztáramlásban elfogó, eltaláló neutrálisabb határőrök feldarabolják, a
szervezett csoportokat szétzilálják. A határrétegeken át, az ott élő közegben, a környezetben
időben változó részecskék fékezik e lendületet, részesednek az energiából, kölcsönhatást
kapnak és ezzel nagyobb energiaszintre kerülnek. Az időben gyorsabban változó térrészekbe
beáramlók (a saját életterükből kiáramlók)-nak e folyamatban csökken az energiájuk, a
részecskéik jelentős része lekopok, benősül az őt lefékező környezetbe, és elvesztve a korábbi
lendületük egy részét, töltötté válva lamináris áramlásra kényszerülnek.
A beáramló részecskemezők védettebb központjában a lemorzsolódástól megvédett, és a
nagyobb lendülettel rendelkező részecskék azonban a csoport szétzilálása után is tovább
áramlanak, nekik a szélső részecskék védelme miatt tovább tart a lendületük, fejlettebb
rétegekig juthatnak. A légtér felső és középső rétegeit elérő és már radiális irányba beáramló
Részecskecsoport atomi szintig, vagy az alá visszabomlott felhője, azonban a bomlás közben
lendületet ad át az őket fékezőknek, azokat magasabb energiaszintre hozva, töltöttebbé teszik.
Az egyre nagyobb sebességgel gyorsuló beáramlók fékeződése közben a környezetben
található atomok, molekulák az átvett lendülettől a mezőközpontok felé áramolnak. Mivel az
idegen mezőkbe beáramló szerveződések többsége töltött, azaz forog, a beáramló részecskék
lassuló, de a tömegben növekvő felhője is átveszi a bejutó részecskék eredő forgását, a
kölcsönhatott atomok, molekulák is töltötté, forgóvá válnak. Ha a befelé áramló tömeg forgási
eredője határozott, de az őket fékező környezeti közegé eredetileg neutrális, akkor a beáramlás
maradó spinje, a forgási eredő nemisége az eredeti jövevénnyel megegyezővé válik. A már a
talaj felé áramló részecsketömeg a légkört alkotó gázokkal együtt örvényszerűen forgó
áramlásba jön. Ha kicsi volt az eredeti tömeg kinetikai energiája, viszonylag kicsi légörvények
alakulnak ki, amelyekben a lefelé áramló légköri gázokban már sok neutrális fiatal részecske
áramlik. E neutrális részecskék többségét nem észleljük, csak a repülők észlelik, ha az általuk
lefelé ható mozgásra késztetett légörvénybe kerülnek. Míg azonban, a viszonylag kisméretű
aszteroidák, és a környező nagybolygók egy-két méteres mezőkbe szerveződő részecskéi még
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könnyen felbomlanak, és relatív kis légörvényeket hoznak létre, addig a nagyobb tömegű,
távolabbról jövő idegenebb mezők, nemcsak nagyobb kinetikai energiával érkeznek, hanem
sokkal nagyobb légtömeget késztethetnek lefelé irányuló örvényes áramlásra. A néhány
méternél nagyobb érkezési tömegű és 20-40 km/sec. Sebességgel érkező aszteroidák, beérkező
mezők többsége nem észlelhető, mire a felső légkörbe ér, már szétzilált, részben kis
részecskékre széteső szerveződés, amely nemcsak örvényesen áramlik, hanem a nagy
áramlásban jelentősen lecsökken a térrész nyomása. Tudjuk, hogy a gázállandó értelmében, az
áramló gáz sebessége, nyomás és hőmérséklete összefügg, és ha az áramlási sebesség
jelentősen megnövekszik, a hőmérséklet és a nyomás csökken. Ha az áramlást már nem
feltartóztató, tehát áramlásra kényszerített környező közeg már maga is áramlik, az örvényes
mezők közepében a hőmérséklet és a nyomás nagyon lecsökkenhet. Az a repülő, amely a
légtérben még légpárnára támaszkodva halad lamináris irányban, ha egy légörvénybe ér,
hirtelen lefelé áramló környezettel találkozik. Ilyenkor egy átmeneti időre megszűnik a
szárnyakra ható felhajtó erő, és a gép a lefelé áramló levegő kölcsönhatására maga is zuhanni
kezd mindaddig, amíg ki nem ér a légörvényből. Ha már a Föld külső határrétegeiben, a Nap,
vagy a Földtől kijjebb keringő nagybolygók külső határfelületei kellően lefékezték, lehűtötték
társulva, lendületet átvéve a családot további fejlődés, és a részecskéket lefelé irányuló
áramlásra késztetik.
Ha a bolygón felső légkörébe kerülő, élő proton fejlettségű és sűrűségű, energiaszintű
szerveződést a légörvényben befelé haladó neutron találat ér, terhességbe kerülve
neutrálisabbá válik, és fiatal neutron részecskének, utódnak ad életet, miközben vele együtt
eléri a hidrogén fejlettséget. Ha az életáramlás folytatódik, a következő neutron találattól már
két gyermeke lesz az atomi energiaszintű mezőnek, amelytől nagyobb tömegszáma lesz és
eléri a Hélium fejlettséget. Ha a már hélium fejlettségű család, felgyorsulva tovább áramlik, és
eléri az oxigénréteget, az oxigén atomok, közeg szerveződési életterét, kölcsönhatást adhatnak
át az oxigénnek, akivel impulzusba kerülve sokféle lehetőségű, különböző életképességű
vegyületté fejlődhet, kombinálódhat. Az élet e részvevőinek a különböző fejlettsége
meghatározhatja, a lehetséges stabil, életképes vegyületek és ezzel a továbbfejlődések
lehetőségeit. A fejlődés a Lítium, a Berillium, a bór, a Szén, a Nitrogén és az Oxigén állapotú
stabilabb szerveződési lehetőségek mellett, rövidebb életidejű kapcsolódásokat, kevésbé stabil
vegyületeket is eredményezhet, Fluorrá, hidroxiddá és egyéb, az élet szempontjából sikertelen
szerveződési állapotokba is fejlődhet. A mezők gyermekeinek és társulásainak, a tömegszám
növekedése azonban nincs következetes arányban a gazdasági fejlődéssel, ezért időnként e
szerveződések, családok, városok elszegényednek, a benne lakókhoz viszonyítva túl kevés
energia jut egy főre. Míg a hasonló energiaszintű társulási létszámot a tömegszám szerint
rendezett Mengyelejev táblázat ismerteti, addig a Moetrius által készített sűrűségi sorrend azt
is bemutatja, hogy miképpen változik az életerő, a gazdaság, az egy főre jutó energiaszint, a
mező energiasűrűsége az atomi evolúciós szinten. Érdemes a két egymásra vetített ábrát
áttanulmányozni, amely az élet e szintjének a történetét vetíti elénk.
A már sokgyermekes oxigén és a hidrogén kölcsönhatásából, vegyi keveredéséből hidroxid
fejlettségű agresszív szerveződés válik, de ha a heves vérmérsékletű szerveződéshez, e
szimmetriahiányt csökkentő fölös energiát redukáló, lekötő még egy oxigéncsalád társul, a
szerveződésből nagy azonosságú, nagyon együttműködő-képes vízcseppek születnek. A már
nagy tömegsűrűségű, a hidrogénhez és az oxigénhez viszonyítva nagy tömegszámú víz
szerveződés könnyen átveszi a lefelé felgyorsító, kényszerítő lendületet, és maga is a talaj felé
áramlásra gyorsul.
Az életet segítő eső hasonló folyamatban fejlődik ki a nagy azonosságú, együttműködő-képes
vízcseppek egymáshoz tapadásából, a neutrális vízcseppek településsé fejlődéséből, amelyben
az egész település a benne életutazó részecskékkel a Föld tömegközpontja felé áramlik. Az
vízben lévő oxigén angyal társul és életet fakaszt a nagyobb energiasűrűségű talajból, vegyes
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sűrűségű vegyületet létrehozva, ionos részecskéket kioldva, míg a hidrogén energiájának az
egy része is szén valamely változataként a zöldtömegbe és a növényzet gyökereibe épül. A
növényzet és a bioszférai élet valamennyi változata olyan a két határoló életszféra közötti
köztes részecskesűrűségű életvariációt eredményez, amelyek az alkálifémeknél és a fejlettebb
anyagoknál kisebb, de a légköri gázoknál nagyobb, vegyes sűrűségű részecskékből áll. A
bioszférai élet sok változata ezeknek az arányoknak az eltérő változata, a két egymás mellett
élő réteg részecskéinek a lehetséges és életképes sokszínű variációi, a bonyolultság eltérő
megnyilvánulásai. A sokféle kevert állományú szerveződés átlaga a víz sűrűsége körül
található, de amelyik nagyobb sűrűségre tud épülni, a tömegközponthoz közelebbi rétegbe
ülepedik. A felsőbb légköri gáz sűrűségű szerveződések a nagy azonosságú víz állapot körül
érik el azt a fejlettséget, amikor nagyon együttműködő képes, sokszínű szerveződésként
vegyes állományú közegbe, időben változó életbe szerveződhetnek. Az élet fejlődése
természetesen itt nem áll meg, a mélyebb rétegek felé halad, és az ionos evolúció az
alkálifémek után az elektronokat már könnyebben cserélő, szabadkereskedelmi rétegeknek
tekinthető, a nagyobb eseménysűrűség feldolgozására is képes fémek állapota fel halad.
Torlódás következményei és a tornádók kialakulása:
Ha nagyon nagy tömegű, de már kellően lelassult, szétszóródott olyan aszteroida
részecskemező felbomlott maradéka érkezik, - amely eléggé lehűlt, és elég nagy felületen
(nem koncentrálva érkezik) ahhoz, hogy ne izzon fel, mint meteorit, - a szokásosnál sokkal
nagyobb légörvény keletkezhet. Az ilyen örvények lendülete nem hal el a felső légkörben,
nem áll meg a fejlődés az oxigén és a hidrogén szinten, hanem a talaj menti bioszférai
rétegekig, sőt a közepén kialakuló, leáramló fejlettebb részecskék még lejjebb áramlanak.
Ha a lefelé áramló, nagy sebességgel cirkuláló örvényes mező eléri talajfelszínt, a földre érő,
hevesen forgó, magas légsebességű tornádótölcsér alakul ki, amelynek a közepén kisebb
nyomású övezet található. Ebben az övezetben általunk nem észlelhető méretű és
energiaszintű, nem forgó, radiális irányban a föld tömegközpontja felé haladó, neutrális
részecsketömeg nem látható, a nem mérhető energiaszintű, nem elég azonosságú kölcsönhatás
miatt kevésbé detektálható felhője árad, amelyek a talajrétegekbe, az alsóbb szférákba is
behatolnak. Bár a nagyobb változássűrűségű talaj-menti rétegek az oxigén és víz fejlettséget
meg nem haladó sűrűségű szerveződéseket eredményesen fel tudja tartóztatni, oldalirányban
elterelve vissza tudja fordítani, de a fiatalabb és fejlettebb, nagyobb lendületű, energiában még
nagyobb sűrűségű részecskék a fejlettebb rétegekig hatolhatnak, azoknak adják át a hozott
tudásuk és kölcsönhatásuk.
A beáramló mező tömegétől és lendületenergiájától függő kinetikai energia, nem vész el, csak
átalakul, a lendülettömeg nem változik csak részben perdületté, részben neutrális fiatal
részecskék lendületévé alakul. Ha a légrétegek, vagy a talaj nagyobb sűrűségű rétegeinek a
közegellenállás miatt csökken a lefelé áramlók lendülete, ezzel nő a környezeti tömeg
lendülete és perdülete, az energia megmaradás érvényes. A nagy sebességgel beáramlók
lassulása közben, olyan lefelé áramló, forgó légköri gázáramlás keletkezik, amelyik elérve a
talaj sűrűségét ott lamináris áramlásra kényszerül, de a velük együtt áramló kisebb tömegű, de
nagyobb energiájú és fejlettebb részecskék behatolhatnak a nagyobb részecske és változás
sűrűségű, fejlettebb rétegek hézagaiba, és a saját fejlettségűnek megfelelő fejlettségű
övezetben adják át a kölcsönhatásukat, az energiában és információban továbbított Isteni
üzenetet.
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A tornádók és légörvények szétterülése:
A talajnál kikerülhetetlen torlódás miatt a lefelé hatoló áramlásokban, a nagyobb térfogatra
került, a felület tömegarányban már kis sűrűségű szerveződések relatív nagyobb buborékjai
nem tudnak áthatolni az időben gyorsabban változó részecskék között, ezért elterelődnek, és
vízszintes, lamináris, kerületi irányú áramlásra kényszerítődnek. Ez azonban csak azon
részecskék sorsa, amelyek sűrűségi és térfogati viszonya nem teszi lehetővé a tovább haladást,
azaz a talaj-menti részecskék közötti szerveződési hézagoknál nagyobb a méretűk, és az
időréseken áthatoláshoz már nem elég a rugalmasságuk. Azok a kisebb tömegű, még fiatalabb
állapotú életbuborékok, amelyek sűrűségi és felületi aránya kedvezőbb, és ezért még átférnek
a talaj menti részecskék szerveződési hézagai között, tovább haladhatnak, a fejlettebb, időben
gyorsabban változó talajrétegekig is eljuthatnak. Hasonlóan, még nagyobb a lehetőségük a
talaj-közeli (réteg-közeli) impulzusokban kis részecskékre, kisebb energiaszintű egyedekre
bomló szerveződéseknek. Ha a lendületük, vagy perdületük megtartásával, vagy a kisebb
tömegre bomlás miatt azok növekedésével kisebb és ezzel áthatoló-képesebb egyedekre
bomlanak, könnyedén áthatolhatnak a mélyebben fekvő, az anyagfejlődési evolúciós
folyamatban már fejlettebb élőrétegek felé. Tehát míg a már idősebb buborékok impulzusokba
kerülve elterelődnek és lamináris életáramlásra kényszerítődnek, az impulzusokban foganó,
lepattanó, lebomló, ellentétes irányba haladó konkurenssel nem találkozó kisebb
szerveződések tovább haladhatnak, tovább fejlődhetnek.
15. ábra: A légtölcsérek szétterülése és a rétegnyomások növekedése:
A bolygó légkörén áthatoló áramló részecske
szerveződések a légkörben fel és lebomlanak, a nagyobb
sűrűségű rétegeket elérve a tömeglendületből nyomásba,
majd lamináris áramlásba terelődnek. Az alsóbb
rétegekben nő a feszültség. A rétegbe behatolók növelik
az élőrétegek nyomását, amely miatt az, az életszférában
körkörösen szétterül, és nyomást fejt ki az alsóbb és a
felsőbb rétegekre. A fejlettebb mélyebb rétegekben
azonban a nyomás nagyobb, és a feszültség erre nemigen
engedhet ki, amely csak a külső rétegek felé tud
terjeszkedni. A mélyebb rétegek nyomásának a
növekedése miatt, azokon úszó kisebb sűrűségű egyes
kéreglemezek megemelődnek, amelyből földrengés,
tengerrengés és a süllyedő, vagy megemelkedő, változó
vízszint miatt Cunamik alakulhatnak ki.

A társaik szorításában, azok által terelt, kedvezőtlen élethelyzetbe szorított és ezzel
kikerülhetetlen impulzusba kényszerített, már idős, rugalmatlan, a részecskéik azonban nem
tudják elkerülni a differenciálódást okozó eseményeket. A már csak elromlott életteret
biztosító, ezért nem eléggé kötött kisebb egységekkel rendelkező szerveződések azonban a
nagyobb energiaszintű egységnek életet - az eseményre alkalmatlansága elöregedése miatt lehatároló, a kisebb energiaszintű részecskéket differenciálódásba kényszerítő impulzusba
kerülnek. Míg az erősen töltött, sok pergő részecskékkel rendelkező szerveződések akár
egyedi részecskékre bomlás árán is sokszor sikeresebben kikerülik az akadályokat, a
szerveződést végleg felbontó kényszerű élethelyzeteket, és az események elmúltával a nagy
azonosság miatt ismét közös egységbe épülnek, addig a kevesebb töltött részecskével
rendelkező, nagyobb neutralitásúak az életet szelektáló impulzusokban szétszóródnak, mint
szerveződési egység sokkal könnyebben megszűnnek. A kevesebb forgási szimmetriahiánnyal,
de több lendületszimmetria hiánnyal rendelkező neutrálisabb szerveződések részecskéi
önállóbbak, de sokkal kevésbé kötődnek egymáshoz, általában hidegfúziós laza kapcsolatban,
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közös irányú életáramlásokban épülnek közös együttműködő szerveződésekbe. Nem így az
erősen forgó, akár többszörös tengely körül pörgő részecskék. Ők akár többszörös kovalens
kötéssel is egymáshoz kötődhetnek, és bár a neutrálisak sokkal hűségesebbek és
kiszámíthatók, de érzelmileg hidegebbek, a fejlettebbeknek sokszor unalmasak, de a töltöttek
szexuálisan is forgandóbbak, sokszor hűtlenebbek, de nagyobb a bonyolultságuk és érzelmileg
is erősebben kötődnek egymáshoz.
16. ábra: A nagy tornádók belsejében leszálló fejlett neutrális részecskék, a mélyebben
fekvő rétegek nyomását növelik:
Az örvényes mező középpontjában nagyon kicsi
tömegű fiatal, neutrális, nem pergő fejlett
részecskék a mélyebben fekvő határrétegekig is
eljuthatnak, információt és változást visznek a
felszín alatti rétegekbe. A belső rétegekben
növekvő változás miatt az élet nyomása is
megnövekszik, amitől a rétegnyomás, a lemezek
vándorlása és a nagyobb feszültségű rétegek
tektonikus működés is növekszik. Az időben
változó rétegben az elöregedett lebomló
szerveződésekből fejlett fiatal részecskék indulnak
a mélyebb, a lebomló elhalók, kisebb sűrűségre
kerülők a felsőbb rétegekbe, amelyek a kilépési
helyen csökkentik a rétegnyomást, és ez
megemelhetik a kilépés helyén lévő kéregtáblákat.

Fejlődés és szaporodás:
Az életként ismert individuumot olyan tudattal rendelkező intelligens részecskék hozzák létre,
amelyek egymással együttműködve, számukra folyamatosan kedvező életfeltételeket biztosító,
az élethez megfelelő kiegyenlített körülményeket adó, viszonylag állandó hőmérsékletű
(klimatizált) életteret építenek. Az élet kezdetekor az élőmezőket a már analóg élettérként
működő szülői mezőkben élő olyan intelligens és energiadús, génekként ismert részecske
szerveződésekbe épült még kisebb energiaszintű részecskékből szerveződő köztársaságainak a
legrátermettebb és legéletképesebb, szelektált reprezentásai alapítják, amelyek az adott időben
a részecskemezők genetikai részecskeállományának legkorszerűbb komplex részecskéi. Az új
mezőket alapító, és e célból egymással párkapcsolatba kerülő nagyobb energiaszintű
részecskeszerveződéseket, az egyedeket, a bennük és körülöttük szélesebb fraktálszinten élő,
sokkal kisebb egységnyi tömegű, a mezők körül aurát alkotó részecskék választják ki, amelyek
felderítő részecskéi a mezők szimmetriai eredőjét javító partner életteret, partnermezőt
keresnek. Ha az egymás közelébe kerülő nagyobb energiaszintű szerveződések aurát képező
részecskefelhőjében a fejlett felderítő részecskék összekeverednek, sok információt kapnak a
kínálatokat képező felmenői életterek állapotáról. A lehetséges élőtéri kínálatok általában
összehasonlító versenyre kerülnek, amelyek attól függő érzéseket keltenek, amilyen a
szimmetriát javító, azonos frekvencián változó egymást kiegészítő részecskék sikereredője.
Mivel a környezeti mezők, mint lehetséges életterek, a sikeres fejlődésért versenyeznek a
partnerkeresésben, ezért a partnert kereső mezők felderítő részecskéinek a különböző
csoportjai több partnermezőt, részecske köztársaságot is felkeresnek a fúzió céljából.
Többnyire az az élettérként működő szerveződési rendszer, organizmus lesz a partnerként
kiválasztott, amely a párkapcsolatba lépő mezők részecskéinek a legtöbb, a mezőjükből
hiányzó szolgáltatást, terméket, fejlődési lehetőséget partnerkapcsolat lehetőségét biztosítja. A

124

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

szaporodásra, fúzióra, korszerűsödésre jelentkező partnereknek a részecskék érzéseiben
keltődött sikereredője nagyobb energiaszintű mezőkben taszító, vagy vonzalmat keltő eredő
érzésként visszacsatolódik, amelynek a legsikeresebb érzelmi eredőjét szerelemként ismerjük.
A partnerválasztásban a magasabb energiaszintű tudatnak csökken a szerepe, a párkapcsolatról
a sokkal kisebb energiaszintű alszerveződési részecskék érzési eredője, a népszavazás, a
szerveződésbe épült részecskék érzése dönt.
A kiválasztott partnermezők egymással fuzionáló, kisebb energiaszinten párkapcsolatba épülő
részecskéiben, a mezőkbe épült részecskepiramis azonos fejlettségű, egymást sikeresen
nagyobb szimmetriába és magasabb fejlettségre hozó új alszerveződési kapcsolatok alakulnak
ki, amelyek alacsonyabb energiaszinten keletkező impulzusokban az alapítói mezők védett
életterében nagy tömegben összekeverednek. Ha az olvasó a későbbi részben leírt, a 2.
világháborút megelőző gazdasági válság által generált Berlini stb. eseményeket megérti,
megértheti azt is, hogy a mezők alrészecskéi között gyors szexorgia-hullám, azonosság
növelő, szelektáló és az egymással társuló részecskék együttműködést lehetővé tevő
immunizáció és rekombináció alakul ki.
Az egymást az alszerveződési szinteken a fejlettséget javító együttműködésre és gerjesztő
életversenyre kényszerítő fúzió olyan tömeges szaporodási hullámokat hoz létre, amelyben az
új szerveződésbe, utódba elkülönülő alapítók egymást követő nemzedékeinek a hullámai egyre
nagyobb tömegű, új és hatékonyan együttműködő kolóniákba épülnek. Mivel az alapítók
általában az adott kornak megfelelő legkorszerűbb tudást, szervezettséget és technológiát
viszik magukkal, ezért az utódmezők kifejlődése, felvirágzása látványos, a mezőkbe épülő
tömeg együttműködése sikeres, és az adott korban és körülmények között a legmegfelelőbb
élettéri környezetet biztosítja.
A szaporodásra a folyton változó, időben fejlődő, korszerűsödő környezet készteti a részecske
köztársaságokat. Amikor egy organizmusnak tekinthető mezőben, együttműködési célból
létrehozott szerveződésben hegemónia, élettespedés és elnyomás alakul ki, az életverseny
szimmetriája romlik, az erő és hatalom pozíciójába kerülők elnyomják, receszív állapotba
kényszerítik a valódi tudást és eredményt produkálókat. Ha az egyenlő elosztás csökken, az
élet építésének az érdekazonossága csökken. Ha az elnyomás és a kihasználtság miatt az
együttműködők hatékonyabb része eltolódik az energiafazéktól, kikerül az igazságos
elosztásból, az érdekeltsége csökken, nagyolni és egyszerűsíteni kezd, jelezve a növekvő
érdektelenségét. Ha a hatalom és a javak élvezői nem veszik a jelzést, nem változtatnak az
érdekeltségen, nem javítják az elosztást, a munkalassítás majd tudat alatti sztrájk, termelési és
együttműködési érdektelenség alakul ki. Az ilyen szerveződések termelési hatékonysága, és a
fejlődése a sikeresebben együttműködő környezeti rendszerekhez viszonyítva elmarad, az
organizáció korszerűsége csökken. Az életterekben folyamatos életverseny van, amelyben a
sikeresebben fejlődő életterek, a köztársaságokba épülő alszerveződések előnyösebb
helyzetekbe kerülnek, azokba több energia áramlik és ezért gyorsabban fejlődik.
Ha a környezetben lévő életterek, az élő környezet gyorsabban fejlődik, a benne és a
környezetében is megtalálható életterek hozzá viszonyítva a fejlődésben elmaradnak,
elavulnak, lemaradnak, elöregednek és fiatalos energiában, lendületben, megoldó képességben
is elszegényednek. A korszerűtlenné váló, az élettérben a tápláléklánc felső szintjére kerülő
alszerveződések hegemóniába kerülő szerveződéseiben, a diktatórikussá vált
köztársaságokban romlik az élet minősége, a szerveződésben élők kihasználtsága, és ezzel az
együttműködő szerveződésekbe épült részecske népesség egészsége, az életszimmetriája. Az
életterek elromlásakor az élőlényekben szimbiózis együttműködésbe épült, de nem kellően
megbecsült, intelligens, és magukat többre tartó részecskék feladják az érvényesülésért a
közösben folyó együttműködést, kiválnak és átépülnek sikeresebben fejlődő szerveződésekbe,
vagy önálló vállalkozásba kezdenek. Ha az élettérben annyira elromlanak a körülmények,
hogy az egyéni vállalkozások alapítása, kifejlesztése és az új kezdeményezések fejlődése
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ellehetetlenül, a tudatban fejlettek, az egyediségben sikeresebbek emigrálnak a nem megfelelő
élettérből, sikeresebben és gyorsabban fejlődő környezeti élőrétegekbe távoznak.
Minden élőmezőt határok választanak el a környezetben eltérően fejlődő hasonló, analóg
szerveződésektől, életterektől. Ha a gömbrétegekként egymásban elhelyezkedő övezeteket, az
egymást körülvevő élőrétegek térbeli szerkezetét megértjük, megérthetjük azt is, hogy minden
életteret hasonló analóg, de nem teljesen azonos fejlettségű életterek vesznek körül, amelyek
nemcsak lamináris, kerületi irányban, hanem a mezőközpontoktól kifelé és befelé is határral
elválasztott, eltérő fejlettségű élettereket, élőrétegeket képeznek. Az élet rendje szerint, a
mezők időben gyorsabban változó (fejlődő, belső) határrétegeiben nagyobb a változás
nyomása, míg a külsőbb határrétegekben, életterekben együttműködőbb, de még fejletlenebb
állapotban van az élet szerveződése. A külső életterekből folyamatosan fejlődni kívánó
részecsketömeg áramlik a belső életterek felé, míg azokból az életben és a szüntelen
változásban elfáradt, nyugalmat és nagyobb együttműködést igénylők a külső élőrétegek felé.
Ez folyamatosan élő részecskékből és a közlekedő eszközeikből is álló, területileg és
fejlettségben szelektált áramlást, állandó anyagcserét tart fenn az élőmezők és a környezetük
között. Amíg az élettér és a környezet fejlettsége, előnye és hátránya kiegyenlített, az áramlás
is nagyjából egyenlő, az emigrálók és a beáramlók aránya időre jutó mennyisége egyenlő, de
helyileg a ki és a beáramló csatornákban, a pólusoknál és az egyenlítőknél differenciált.
A kivándorlás azonban másképpen is szelektált, a fejlettebb életterekbe csak a megfelelő
fejlettségűek juthatnak be, az átlagos képességű, nagyobb azonosságú és ezért nem kívánatos
migráló részecskéket nem szívesen és inkább csak turistaként fogadják, az erőszakosan
betelepülő fejletleneket többnyire visszatoloncolják. Könnyebb azonban a tömeges behatolás,
a kiáramlás a még fejletlenebb, kisebb életnyomású életterek felé, amelyekbe még a közepesen
fejlettebbek is élénkülést, több ott hiányzó tudást és új ismeretet visznek. Az átlagos
életminőség terjeszkedése tehát könnyebben megvalósítható a még fejletlenebb külső
élőrétegek, a kijjebb lévő kisebb életnyomású és még a múltabb állapotban levő életterek felé.
Ha egy élettérben, a vezetésben és a befolyásukban hegemónia alakul ki, és a környezethez
viszonyítva túl nagy lesz az élet nyomása, lelassul és a környezethez viszonyítva elmarad az
élet fejlődése. Az elnyomást nem jól viselő részecskék ilyenkor tömegesen emigrálnak a
kisebb életnyomású, őket szívesebben befogadó élőrétegek felé. Amíg a be és a kivándorlók
aránya időben kiegyenlített, lineáris fejlődés folyhat, sőt ha egy élettérbe, szerveződésbe a
betelepülők időbeli aránya nagyobb, a magukkal hozott tudása javítja a hatékonyságot és
növelheti a közös eredményt, a bonyolultságot és a fejlettséget. Az ilyen életterek a
környezethez viszonyítva gyorsabb fejlődésbe kerülnek, az élettér tömeg eltartó képessége
javulhat, az élőtömeg bevándorlása és ezzel a mezők bonyolultsága növekszik, az élet és a
szépségébe vetett hit újra felvirágzik. Miközben egyes, a korábbi fejlődésükben a
környezethez képest elmaradt életterek időben gyorsabban fejlődnek, lásd Kína látványos
felvirágzása, más már fejlettebb állapotban lévő életterek elavulnak, a fejlődésben lelassulnak,
a gyorsabban fejlődőkhöz képest visszafelé fejlődnek. Ma ilyen visszafejlődő állapotba került
Európa, a volt keleti államok és a vezetői hegemóniába került elöregedett vezetői struktúrájú,
lemerevedett belső szerkezetű, az igényekhez képest fejlődés és alkalmazkodás képtelenné
váló államok. Magyarország nagyon sok negatív tendenciában, a környezethez viszonyított
mutatójában az utolsó helyekre tornászta fel magát, az életminőség, a részecske népesség
életegészsége súlyosan elromlott, a hegemónia már nemcsak törvénytelen eszközökkel tartja
fenn a gazdasági uralmát, hanem a sokaság által megtermelt energiát minden lehetséges
eszközzel egy belső érdekeltségi körbe juttatja. Ezek továbbra is fenntartják az élettérben
elromlott, szimmetria nélkülivé vált állapotokat, amely az élettér átlagának a további
lepusztulását eredményezi. A környezetbe és a külföldre kijáróknak azonban folyamatos
viszonyítási lehetősége támad a gyorsabban fejlődő állapotok előnyeihez mérni a belső
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romlásnak indult állapotokat, és az információ terjed, a köztudat a forradalomra, a helyzet
változtatására érik, a szerveződési ősz gyümölcse feszültséggel telik fel.
Ha az élettérben elromlik az élet szimmetriája, az élet minősége, tömeges emigráció kezdődik,
az elektronként ismert energiaszintű dolgozók nagyon nagy tömegben az őket szívesebben
foglalkoztató, jobban megfizető, megbecsülő külső élőrétegekbe távoznak. Lásd a bányászok
Spanyolországba áramlását, az élenjáró kutatók tömeges kitelepülését stb. Ilyenkor a tudást
képviselő kiemelkedő egyediségű, és az erőt képviselő nagy tömegű részecskék nélkül
maradó, csökkenő létszámú, gyengült életszimmetriájú élőrendszerekben visszafejlődés és
leépülés kezdődik, és ha a rétegbeliek nem képesek változni, a tendencián változtatni ez
időben felerősödik. A rossz életterekben csökken a fejlődés, az energiaszint, a hatékonyság, de
nő a káosz és ez miatt az élet nyomása is, és a még hatékony de a rendszer továbbépítésében
hívő részecskéket egyre nagyobb hajtásra kényszerítik. A természet rendje szerint, a túl
eltérővé fejlődött részecskékkel telített, már nem javítható életterekben exponenciális
életromlás indul, megnő a káosz és az impulzus sűrűség, nemlineárisan növekedni kezd a
feszültség. Ez a homeopátia egészséges immunreakciójaként addig növeli az élet nyomását, az
Ha nagy energiaszintű környezet-átalakító esemény megtörténik, új földrészek kerülhetnek
a felszínre, más életterek a tenger alá kerülhetnek, megváltozhat a forgási tengely, és a
pólusok is áthelyeződhetnek. Miként hatalmas lakott terület volt egykor az Indonéziai
szigetvilág helyén, és a Földközi tenger medencéjében, és az atlantiszi hátságon is, közben
új, még be nem népesített területek bukkantak fel, mint Grönland és Ausztrália, amelyek az
élettér kiterjedésére és benépesítésre alkalmasakká váltak. Ha a pólusunk megváltozik,
egyes eddig lakható területek elnéptelenedhetnek, míg az Antarktisz lakhatóvá válhat.
egyre gyorsuló életversenyt, a hatalom rossz reakciója miatti elnyomást, amíg változás nem
kényszerítődik ki. Ilyenkor a külső környezetbe emigrálók, mint az Amerikába kényszerülő
elszegényedett tömegek új életterek, építésébe, a környezet életre alkalmas átalakításába
kezdenek. A kitelepülők, a még fejletlenebb, és ezért őket befogadó, általuk meghódítható
életterekbe viszik a túlfejlett életterekben korábban megszerzett tapasztalatuk és tudásuk, az
élet továbbépítési képességét. Ilyenkor új együttélési formák, időben gyorsabban felvirágzó
életközösségek, új települések és nagyobb energiaszintű közösségi szerveződések alakulnak
ki. Így alakultak ki az amerikai államok, majd ebből az időben gyorsabban, majd később
túlfejlődő USA is. Ha az azonos élőrétegekben elromló életterek között még alkalmas,
felfedezetlen, vagy elmaradt, elkényelmesedve fejlődő területek találhatók, az élet azonos
rétegben kiterjedve is tud fejlődni. Így terjedhetett ki a fejlődés régebben Amerika, később
Tajvan és Japán, most pedig Kína felé. Ha azonban az élettér, az életréteg, mint az érett
gyümölcs teljesen betelt, feszültséggel feltelik, ha az azonos élőrétegben nincs hová eltávozni,
a nem eléggé megbecsült élet a kevésbé fejlett, kisebb életnyomású külső élőrétegek, a még
nyugalmasabb és nagy tömeget befogadni képes külső élettér felé távozik. Amíg a
legfejlettebbek lehetőséget kapnak a fejlett államokba bejutásra, beépülésre, a további gyors
fejlődésre, addig a sokkal nagyobb tömeget képviselő kevésbé fejlett, nagyobb azonosságú
főtömeg, csak a hozzá képest is kevésbé fejlett, őket szívesebben befogadó élőrétegek felé tud
távozni. Várható, hogy az elszegényedő Európai tömeg áramlása hamarosan megindul a még
kevésbé fejlett élőrétegek felé, Afrika, dél és Kelet Ázsia, latin Amerika felé.
Amíg azonban az élet az élőhelyi környezetként ismert feltételekhez kötött, nem tud a
jelentősen eltérő körülményeket biztosító élőrétegek felé fejlődni. Ha a Föld nem változik, és
mint élettér betelik, a túlnépesedés változásra fogja késztetni. Ha már nem lehet majd
fejlődésre alkalmas elmaradott élet területeket találni a Föld általunk felszínként ismert
bioszférát képező határrétegében, a fejlődés nyomása ki fogja kényszeríteni a külsőbb
határrétegek életre alkalmasabbá tételét. Évszázadok óta, sok milliárd elektron energiaszintű
részecske, atomi családokat képező szerveződés dolgozik a bioszféra feletti, de a termoszféra
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alatti új élőréteg életre alkalmasabbá tételén, egy az energiát kellően megfogó, a spontán
kiáramlást megakadályozó nagy változássűrűségű határréteg, egy új záróréteg felépítésén. A
bioszféra körül olyan új placenta, Bolygóméh, élettojáshéj fejlődik, amelyben egy új,
kiegyenlített élettér fehérjéi fejlődnek, amelynek a sárgáját a belső bolygótér hozza létre. E
tojás a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges fehérjékkel már feltelett, és nő az élet
nyomása, a már új élet kifejlődésére alkalmassá vált élettér, a tojás héja repedezik. Csak a
megtermékenyítő, a belső környezetváltozást elindító esemény hiányzik, de a biológiai óra
már ketyeg, a pályasúroló aszteroidák egyre közelebb köröznek a bolygótér körül. Az új
határréteggel lezárt élettérben, olyan komplex részecskék fejlődnek ki, amelyek közben
megindítják az elkerülhetetlen belső változást, a megtermékenyüléshez és az új élet
kifejlődéséhez szükséges belső változásokat, az életprogramot működtetik.
Az embert és a Földet is, mint életre alkalmas környezetet, szerveződést alkotó kisebb
energiaszintű alszerveződések, az elektronok és az ő alszerveződésik a bioszférán elromló
életminőség nyomásnövekedésekor a külsőbb életszférákba, a bolygóközponttól távolabb lévő,
időközben az életre alkalmasabbá váló határrétegekbe távoznak, és a termoszférán
megütköznek, párkapcsolatba lépnek a külső életterekből beáramló, őket stabilabb
szimmetriába hozó analóg részecske szerveződésekkel. Míg az alsóbb és a termoszféránál
kijjebb lévő határrétegekben a szerveződési ősz és a visszafejlődés állapota alakul ki, a
termoszférán felvirágzik az élet, és nagyon nagy azonosságnövelő szexkultúra, gyors és
kevertebb állományú szaporodási ciklus alakul ki. Míg a bioszférán csökken a betelepült
részecskék azonossága, addig a külső élettérben rendkívül gyors módon növekszik, az élet
sikeresebbé válik, és időben sokkal gyorsabban fejlődik. Az elektron szintű és ez alatti
részecskék tömegnövekedése egy új életszféra épülését sejteti, valószínűsíthető, hogy az
elöregedő bioszférán kívül egy új bioszféra, egy fiatalabb élettér fejlesztése folyik.
A tojáson belül nemcsak romlik, hanem érik az élet a megújulásra, az indulat és az érzés
homogenizálására. A belső feszültség növekszik, az azonosság túlszaporodik, a hegemón
élőréteg pedig egyeduralkodóvá és ezzel fejlődő-képtelenné vált. Az élet szimmetriája a külső
és a belső tér között elveszett, a belső túl gyorsan és feszültséggel tellett fel. Az életre
alkalmatlanná vált életterek ezek szerint kifelé terjednek, a külső életszférákat sikeresebben
lehet az ott megszokott környezetet igénylő élethez alkalmasabbá tenni. Míg a társadalmi
robbanásban a bolygónk külső határrétege a bioszférának megfelelő körülmények
kialakulásával az általunk ismert, megélt életre alkalmasabbá válik, addig a belső élőrétegek
elöregednek, elhalnak, más típusú ionos életre válnak alkalmassá. Az élettérben kialakuló
szaporodási esemény nyomása, nemcsak a bolygótojás külső élethéját fogja felszakítani,
hanem a belső tömegbe épült részecskék sűrűségét is megnöveli, nagyobb részecskesűrűségbe
építi. A szaporodásban egy relatív gyors robbanásban a robbanótértől (a termoszférától
(tömegegyenlőségi határ) befelé eső határrétegekben szerveződő élet, nagyobb életnyomás alá
és besűrítésre kerül. A túlnépesedett életterek túlélésének az ára, a rendelkezésre álló
élettérhez alkalmazkodás, az egységnyi tömegméret és a mozgási tér csökkenése. A túl nagy
egyedsűrűségűvé váló életterekben élők, nemcsak egyre nagyobb egyedsűrűségre, hanem egy
főre jutóan egyre kisebb mozgástérbe kényszerítődnek. Ez tovább növeli a belső feszültséget,
és ezzel a közben a kültérben fejlődővel megegyező belső nyomású, és ezzel
nyomásszimmetriába kerülő új belső határfelületet hoznak létre. Az általunk képviselt élet a
Mengyelejev táblázatban megismert fejlődési úton tovább fejlődik a nagy részecskesűrűségű,
az elektron részecskéket sikeresebben elvezető, elirányító arany állapot felé.
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Gondoljuk újra, hogy mitől kerül magasabb szimmetriába az élet:
Az életcsírák és az új életek az időben gyorsan változó határfelületeken időegységre jutóan
nagyobb tömegben alakulnak ki. A nagyobb szimmetriájú élőterekben, a gyorsabban változó
környezetben nemcsak több élet fakad, hanem több felnevelődik, magasabb szimmetriába
kerül, és az életnek tartósabban megfelelő élettérben gyorsabban és könnyebben fejlődik.
Az életcsíránál megismertek alapján, megismerhető, hogy a szerveződésekben keletkező,
szaporodást és differenciálódást eredményező impulzusokban, az öreg szerveződésekben
korszerűsödő fiatal részecskék jelentősebb része azonos élőrétegben és hasonló fejlettségi
szinten marad, mint az elődeik, de egy részük nagyobb sűrűségűre válva időben gyorsabban,
míg más részük kisebb sűrűségűre válva csak lassabban fejlődik. Míg az itt foganó új életek
egy része a tapasztalatszerzési igénnyel a még gyorsabb fejlődés felé haladva a fejlettebb világ
felé lendül, addig a másik hasonló mennyiségű része, a múlt, a lassabban változó, de
egymással sikeresebben együttműködő élet felé halad. Az életutak, a tao útja azonban
változatos, fejlettebb és kevésbé fejlett tereken és időkön vezet keresztül, és ezek az utak
időnként elkerülhetetlenül a térben és az időben keresztezik egymást. Ilyenkor információ
cserére, fejlettségi összehasonlításra kerül sor, amelyben az élettapasztalatok az alszerveződési
részecskékkel kicserélődnek. Az azonos élőrétegben maradók és az eltérően fejlett életterekbe
kerülők egyaránt tapasztalatokat szereznek, amelyeket időnként egymással összevetnek, és
mint tapasztalatról szóló információkat kicserélnek egymással. Miként a fővárosba járó
dolgozó kőműves a hét végén a kocsmában találkozik a szántóvetést gyakorló traktorossal, és
megbeszélik a tapasztalásaikat, a különböző élettér felé indult részecskék között is folyamatos
információcsere alakul ki. A tapasztalat az információkkal átadódik, az életbölcsesség az
összehasonlításokkal fejlődik. Amíg azonban a csak vidéken maradó analóg részecske, a
faluhoz viszonyítva fejletlenebb, de az életet támogatóbb analóg környezetbe kerül, és a
viszonyítási alapként megállapítja, hogy ő annál fejlettebb, e környezetben jobban elboldogul,
addig a fejlettebb élettér felé eltávozó szerveződésekben a gyorsabban fejlődő élettér
tapasztalatai fejlődnek ki viszonyítási alapként.
Ha a felnövés és a tudat fejlődése felé haladó részecskék, szerveződések a képességeiket
meghaladó gyorsasággal fejlődő környezetbe kerülve szereznek élettapasztalatot, a kedvező
élményeik túltelítődése után egy idő után elmaradnak az eseményektől, időzavarba kerülnek és
kihasználhatóvá válnak. Ha az élet sűrűsége, a változás sűrűsége meghaladja az ilyen nagy
változáshoz nem szokott betelepülők esemény felbontó és feldolgozó képességét,
törvényszerűen esemény feldolgozási zavar, időzavar és fejlődésben lemaradás alakul ki. Az
ilyen részecskék egy időben növekedő időzavarba kerülnek, amely egy ponton már annyira
meghaladja a feldolgozó képességük, hogy vagy elhalnak, és felbomlanak, vagy feladják a túl
gyorsan változó élettérben élés lehetőségét, és visszaköltöznek a külső életterekbe, vidékre a
nyugodtabb környezetbe. Ha a vidéken a nem elég változatos élettel elégedetlen, fejlődésre és
több eseményre vágyó részecskék beköltöznek a belsőbb és időben fejlettebb életterekbe, a
városokba, viszonyítási alap alakul ki a múltban megélt és a későbben tapasztalt életek
megkülönböztethetőségére. Hasonló összehasonlítási alap alakul ki a túlfejlődő életterekben
tapasztalatot szerzőkben. Abban azonos és más lehet e tapasztalás, hogy a fiatal és még
energiában dúsabb, sikeresebben fejlődő életre minden szerveződés több jó emlékkel
emlékszik, a pozitív emlékek maradandóbbak, de a később, az öregedés és a leépülés
időszakában megszerzett negatív élmények időben közelibbek, és ezért később erősebbek.
Az élet a tapasztalatszerzésre induló részecskék folyamatos anyagcseréjével jár, amelyben a
városokban hiány alakul ki a nagyobb kapcsolatépítési képességgel rendelkező vidéki
tulajdonságokkal rendelkezőkben, míg a vidéken élők között folyamatos hiány támad, a
gyorsan kapcsoló, fejlettebb szerveződésekben. Az anyagcserét segíti, hogy a külső és a belső
környezetben kialakuló helyileg túl nagy azonosságú szerveződésekre csökken a kereslet, az
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ott leértékelődik, a megbecsülése csökken. A nem megfelelően megbecsült szerveződések,
mint tudjuk, egy idő után elvándorolnak, más, őket jobban megbecsülő, számukra több
fejlődési lehetőséget biztosító élőrétegekbe, vállalkozásokba, szerveződésekbe áttelepülnek.
Az anyagcsere alapja a megbecsülésre, az elismerésre meglévő igény, vágy a visszajelzett
hasznosságra, az elismert fontosságra.
A mezők időben gyorsabban fejlődő belsejében születő fiatalok jelentős része az analóg
környezet és a hasonló életfeltételek miatt, egymáshoz képest túl nagy azonosságú, amely
miatt az életverseny nagyon felerősödik. A gyorsan változó városok nemcsak fejlett
egyediségeket, hanem szegény városi fiatalokat, munkásokat, prolikat is nagy tömegben
kitermelnek. Hasonló a helyzet az időben-lassabban változó külső életterekben, amelyekben
más típusú azonosság fejlődik ki, erősödik meg. Itt a vidéki azonosságok erősödnek meg,
amelyek egymáshoz képest túl nagy azonosságúvá válnak, és a nem kellő egyediségükkel, az
azonosságukból kölcsönösen túlkínálatot alakítanak ki. Míg vidéken túl sok a traktoros, a
mezőgazdász, a növény és az állattenyésztő, a termelésben még együttműködő-képes egyedi
szerveződés, amelyekből sokszor túlkínálat alakul ki, addig a városokban a munkásokból és a
prolikból alakul ki túlkínálat. Amely élőkörnyezetben valamely túl sok azonosságból túlkínálat
alakul ki, az leértékelődik, rá a kereslet csökken. A traktoros lánya már nem traktorosról
álmodik, a városba vágyik, és fényes életről álmodik. A városi rengetegtől elidegenedők
kertes házról álmodnak, nyugalomra és együttműködőbb életre vágynak. Ez a vágy
anyagcserét alakít ki a gyorsabban változó belső térrészek és a lassabban fejlődő, de
együttműködő képesebb részecskéket termelő térrészek között.
Az eltérő környezetben kifejlődött szerveződéseknek valójában nincs viszonyítási alapja a más
környezetben kifejlődő életről, ezért azt a valóságosnál és a saját életénél másnak, szebbnek
látja. A nem teljes megfigyelhetőség miatt a nem észlelt kevésbé előnyös részletek nem tűnnek
ki, a viszonyítási alap nem fejlődik ki. Valójában ők nem annyira mások, csak az adott
feltételekhez alkalmazkodtak, a képességeik az élettérben észlelt zavarokra szelektálódtak. Ha
az életnek induló, és a tudatosság felé fejlődő részecskék meg akarják ismerni az élet más
aspektusait, a városi életre szelektálódóknak meg kell ismerniük a nagyobb együttműködő
képes élet előnyeit, hátrányait, a falusiaknak pedig a gyorsabban fejlődő belső életterek által
biztosított látványos fejlettséget. Ez megerősíti a vágyat az utazásra, a fiatal részecskék
tapasztalat szerzésére. Miként a kellő fejlettséget és a felnőtt kort elérő tudatosult mai fiatalok
is világjárásra, tapasztalatszerzésre indulnak, a kisebb energiaszinteken kifejlődött élet is
hasonló, analóg tapasztalatszerzésre indul. A mezők időben gyorsabban fejlődő rétegeiben
született részecskék tapasztalatszerzésre indulnak a mezők környezetében lévő életterekbe,
míg a külső rétegekben születő részecskék jelentős része a mezők gyorsabban változó
rétegeibe áramlik, utazik. Az életutazás is tapasztalatszerzés, viszonyítási lehetőségek
megismerése, az élet előnyeinek és hátrányainak a megtapasztalása.
Úgy tűnik, hogy a jövőben kifejlődő életcsírának előbb meg kell járnia, meg kell ismernie a
fejlett pokoli élet, majd a vidéki élet állapotát, hogy a tudata kellően kifejlődjön, hogy azután a
képességeinek megfelelő élőrétegbe kerülve ott megtapadhasson. A lassabban változó de
sikeresebben együttműködő környezetbe kerülve az életnek megfelelő olyan viszonyítási
alapja képződik ahhoz, hogy megismerve a saját képességet, megértve a különbséget,
együttműködő-képessé válva az őt megfelelően méltányoló környezetet kellően megtapadó
hasznos együttműködő részecskévé válhasson.
Az öntudat és az önismeret, a viszonyítási alapok kellő kifejlődése teszi lehetővé a különbség
észlelését, és ezzel az észlelt hiányok kiegészítési lehetőségeit is. Ha az egyének kellő
önismerettel rendelkeznek, és észlelik a környezeti többletet, nem fejlesztenek a már
túlkínálatban lévő irányokba. Az idejében észlelt hiányokra azonban rá lehet fejleszteni, az
ehhez szükséges hatóanyagokat, információkat képességeket is el lehet sajátítani. A még fiatal
élet bármivé fejleszthető, a tudata még bármilyen összetettségbe építhető. A kellő önismeret, a
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kellő hit és eltökéltség, a kitartó akarat és szorgalom, az örökölt adottságok és a született
képességek korlátain belül bármivé fejleszthető. Ha kellően megismered önmagad, és a
környezetről nem hamis kép épül fel benned, ha jó illúziókat választasz életcélul, még lehetsz
király, vagy uralkodó, gazdag milliárdos vagy szegény, de boldog festőművész.
Amíg az önismeret, az önazonosság nem fejlődik ki, addig nincs mihez viszonyítani a
környezeti eseményeket, az egyénben belül kifejlődő változatosságot. Az Önismeret, az
öntudat, bemutatja a környezettől való másság és azonosság állapotát, ezzel megadja az
önbecsülés lehetőségét is. Ha az énkép megfelelően kialakul, és nem torz személyiséggé
fejlődik, a megismert egyéniség előnyei sikeresen illeszthetők, fejleszthetők a környezet
hiányaihoz. A megfelelő viszonyítási alappal, és a kellő önismerettel rendelkező
szerveződések sikeresen illeszkedhetnek a környezet hiányaihoz, kiegészíthetik annak a
szimmetriáját, növelhetik az élettér teljességét, és hasznos részei lehetnek az együtt Istennek
nevezhető nagy mindenségnek.

A hatóanyagok és a biodiverzitás:
Az élő szervezetekben kialakult nagyfokú életszimmetria, az élet együttváltozásának a
folyamata időnként eltolódik, aránytalanságot szenved. Az eltolódás leggyakoribb
következménye, hogy a nagyobb energiaszintűek nem figyelnek a kisebb energiaszintű élet
megfelelő arányaira, és az együttfejlődéshez alkalmatlan életet élnek. Ha nem egyenlő
arányban fogyasztják az egymást kiegyenlített szimmetriában álló, a tulajdonságaikban
hatóanyag eredőként ismert szerveződéseket, azok kiegyenlített aránya, hatása eltolódik.
Az élet szimmetriáját az egymással ellentétes hatóanyagok megfelelő kiegyenlített aránya
biztosítja. Ez az egyenlőség izotróp hatásegyenlőségben mutatkozik meg, amely kiugró
egyediség helyett átlagos állapotot hoz létre. Ha valamely összetett hatóanyagot képviselő,
összetett tulajdonságú életszerveződésben valamely alszerveződési tulajdonság elnyomásba és
kisebbségbe kerül, azaz valamely hatóanyagból meggyengül, hiánybetegség alakul ki, amely
az ellenanyag térnyerésében érvényesül. Ilyenkor a betegségi tünet a többségbe került alkotó
által kiváltott tulajdonságot jeleníti meg, azaz az a hatás erősödik, amely nincs kellően
megfelelő hatóanyaggal kiegyensúlyozva. A homeopátia azonban megfelelően felismerte,
hogy a tünetek hiánybetegségre utalnak, olyan hatóanyag hiányokra, amelyek csak eltolták a
szerveződési szimmetriát, de nem szűntették meg. Alapjában kétféle gyógymód van az
egyensúlyzavar megszűntetésére, vagy halat adunk az éhezőknek, amellyel átmenetileg
enyhíthetjük az éhségüket, de ha fáradtság nélkül halat kapnak, nem tanulnak meg halat fogni,
sőt elkényelmesednek, és a támogatás megszűnése után még nagyobb éhséghullám alakulhat
ki. Ha még nem krónikus a hiány, lehet kevés hallal támogatni az éhezőket, de közben a
tudatukat is fejleszteni kell, azaz meg kell tanítani őket az önálló halfogásra, az önálló
probléma megoldásra. Tehát a támogatásos megoldás, csak a tudatfejlesztéssel együtt vezethet
eredményre, anélkül csak ront a helyzeten. A homeopátia azonban mást talált ki, felismerte az
élet természetes immunrendszerének a megoldását. Ha már nagyon eltolódott a szimmetria, és
az éhség oka a hal és az élelem hiánya, nem halat ad, hanem felerősíti a hatást, azaz megnöveli
az esemény hatását, felbontását és ezzel megérthetővé teszi a zavar okát. Ha az eltolódott
szimmetriában a kutyaharapást a szőrivel gyógyítják, a már erős hatás a tűrési határon
túlerősödik, és átkerül a változástól visszatartó tudati határon. Ha az alszerveződésekben
növekszik a zavar, a kiegyenlítő anyagok hiánya, az élet nem a halat fogja keresni, hanem
kutatni kezdi az okot, amiért nincs hal. A súlyos helyzetbe kerülő, elkényelmesedő élet
alapjában könnyen akarja a problémákat venni, és csak akkor változtat a megszokott életén, ha
valamely súlyosabb hatás elkerülhetetlenül rákényszeríti. Ha az élet felismeri, hogy nem
kaphat halat, a dolgot magának kell megoldani, elkezdi kutatni a hal hiányának, a probléma

Aspektus 10

Komplexitas-kiút

131

gyökerének az okát. Az oksági láncon a következményektől az okok felé haladva a hiány
zavarai már könnyebben felismerhetők, és a megtalált hibák kijavításával a zavarok is
megszűntethetők. Nem biztos, hogy az a barát, aki halat ad, de közben megkéri az árát. Ennél
jobb az a támogató, aki eredmény elvárással egy tanulási folyamat elsajátításának a
feltételéhez köti a támogatást, és figyel az elsajátításra. Ha kevés a hal, nem biztos hogy a
külföldről behozatal adja a megoldást, hanem a hazai termelés felfuttatása, a haltenyésztés és
az ágazat megfelelő információval és szervezéssel, piaccal való támogatása. Ha kevés a víz, az
ingoványos és az ártéri területeken tavakat kell ásni, ivadékot kell tenyészteni és kihelyezés
közben a megoldás egy részét a természetre lehet bízni. Az Isteni tudat nagyon régóta igen
gondosan fejleszti a nagy mindenséget, amely a lehetséges élethelyzetek kiválogatásában,
élettapasztalatban, a jobb megoldások továbbmunkálásában jóval előttünk jár. Bár a mi
energiaszintűnkön és körülményeink között lehetnek olyas egyedi részletek, amelyekre mi
találjuk meg a megoldást, ennek azonban mindenkor a közös célhoz és a nagy rendszerhez is
illeszkednie szükséges. Tapasztalatban beszúrt anyag folytatandó
Lehet hogy az az életzavar oka, hogy nem készült el helyben kellő időre az előre látás, a terv
és a Földi állapotok gyorsabban fejlődtek, mint miképpen a terv és a kis energiaszintű
lemodellezés és ezzel a tapasztalatszerzés megtörténhetett. Nem szabad a természet
természetes fejlődési ritmusát megelőzni, mert ekkor fejlődési zsákutcák keletkeznek.
Az együttfejlődés, és a kisebb energiaszinteken gyorsabban kifejlődő élet útkeresése az
evolúció fontos, elkerülhetetlen része.
Közben meg lehet tanítani a munkanélküliek egy részét halászni, másokat a halat szállítani,
értékesíteni, feldolgozni, és ha a nem eléggé foglalkoztatottak között még mindig vannak
munkanélküliek, a feldolgozott termékek külpiacra juttatására ők is betaníthatók,
foglalkoztathatók.
A nagyobb bonyolultságba épült szerveződésekben sokféle hatóanyag keverék speciális
eredőket hoz létre, olyan összetett eredőjű bonyolult hatóanyagokat, amelyeket akár speciális
vegyületeknek is tekinthetünk. Ha egy összetett lényt, egy bogarat, egy egy sokféle
hatóanyagot egyediségbe építő szerveződést véletlenül lenyelünk, a nem ismert hatások
egyedenként eltérő, sokféle változást okozhatnak. Ha egy egyszerűbb, sokkal nagyobb
azonosságú, és ezért jellemzően egyféle hatóanyagban feldúsult homogén hatású szerveződést
fogyasztunk, annak a hatása már könnyebben meghatározható. Ha olyan személy fogyasztja,
akinek az adott összetevőből annak az ellenanyagához viszonyítva kevés van a szervezetében,
ez az anyag javítani fogja a szimmetriáját, növeli a biodiverzitását és az egészségi állapotát.
Ha olyan személy fogyaszt ilyen hatóanyagot, akinek az ellenanyagából van hiánya, először
romlik az állapota, de ha elég jó az immunrendszere, a kisebb hatóanyag hiánytól még nem
megfelelően reagáló immunrendszere beindulhat, és elkezdi az ellenkező hatóanyag
termelését, a hiány és a szimmetriához szükséges ellenhatás megteremtését. Ha azonban a
belső hiányban valamely hatóanyag saját termelése már leállt, mert a kis energiaszintű életlánc
egy speciális hatóanyagát termelő saját flórája a tartós szimmetria hiánya miatt már kihalt,
túlságosan meggyengült, elnyomódott, a nyugati gyógyászat által felismert túl sok hatású
anyag meggyengítése is átmeneti megoldás, pl. lázcsillapító hatás lehet. Ez azonban csak
ideiglenesen és lokálisan ellensúlyozhatja az átmeneti zavart, de többnyire nem szűnteti meg.
Ha elnyomjuk, kipusztítjuk, meggyengítjük az ellenkező hatóanyag hiányában túlságosan is
megerősödött, hegemóniába került szerveződéseket, az életszimmetria valóban javul, de
energiahullám, populáció hiány, életzavar hullám indul el a szerveződésben. Miközben
csökken az egész szervezet biodiverzítása, a nagyon visszaszoruló, vagy teljesen kipusztuló
szerveződési szint, mint táplálék fog hiányozni a felette álló szintnek, amely miatt annak is
romlik az egészsége, a biodiverzítása, és mint fogyasztó fog hiányozni az alatta lévő szintnek,
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amely miatt az túlszaporodik, és a sikeresen kibocsátott populációkkal növekvő
energiahullámba épül. Az ilyen hatóanyagok a szervezetben túldúsulnak, a hiány miatt nem
táplált felettes láncszemre jellemző hatóanyagokból pedig hiány alakul ki. A hiány tartóssága
hiánybetegséget válthat ki, amelykor a hiányzó hatóanyag tartalmú szerveződéseket,
hatásokat, a saját előállítás felerősödéséig kívülről kell pótolni.
A magas szimmetriában lévő életterekben izotróp hatásegyenlőség van, amely azt jelenti, hogy
minden hatás és az ellenhatás, hatóanyag is megfelelő és egymással a hatásában kiegyenlítette
arányban található. E terekből folyamatosan élő energia záporozik azokba a hiányterületekre,
amelyekben valamelyik hatóanyagból, vagy az ellenanyagból hiány támad, ezért a speciális
hatástartalmú élet kifejlődése kevésbé fékezett. Ha az élettereket körülvevő határfelületek
szelektáltan szűrik a beáramlókat, a hiányzó hatásokat, tulajdonságokat termelőket
könnyebben beengedik. Ha viszont erős hegemónia alakul ki, és a hegemóniába került
szerveződéseket redukáló élettípusok ellen hatásos védelmek alakulnak ki, a hegemónia és az
elnyomás aszimmetrikus élettereket, és ilyen szerveződéseket termel ki. Az ember nagyon sok
egymást kiegyenlítő tulajdonság hiánnyal rendelkezik, ez teszi egyedivé, speciálissá, és az
életét sokáig változatlan állapotban megőrzővé. Nem véletlenül félünk a madár influenzától,
hiszen sok más mellett e vírusokat fékező hatóanyaggal, ellenanyaggal sem rendelkezünk. Az
ember biodiverzítása már nagyon gyenge, állandóan halakkal támogatott, amely a saját
hatóanyagok előállítását leredukálta. Megtanultuk kivédeni az embert megváltoztató, nagyobb
életszimmetriába hozó hatásokat, amely az immunrendszerünket ellenhatást termelő
sokféleségből elszegényítette, amely hatásokat már kívülről, és a szükségeshez képest
általában hatalmas adagokban pótoljuk. Ez tovább redukálja a saját védekezőképességünket,
tovább gyengíti az immunrendszerünket. A természet megismerése azonban segít, az
élőrendszer megismerése az életet támogatja.
A magas biodiverzitásban, hatásizotrópiában álló életterületeken általában mindenféle
hatóanyag kellő arányban képviselve van ahhoz, hogy ha az ellenanyag meggyengül, azonnal
robbanásra készen elszaporodjon. A mezőgazdaság által művelt homogén biokultúrákkal
bevetett területek között, parlag és mezsgye néven ismert magas biodiverzitású határfelületek,
élőterületek vannak. E területeken olyan nagy a magsűrűség és az egymást kellően fékező,
kölcsönösen kordában tartó életsűrűség, hogy azonnal kirajtol az a típusú élet, amelynek az
ellenlábasa átmenetileg meggyengül. Ha valami megsérti a kialakult izotróp állapotot, a
hatásegyenlőséget, például felszántja a mezsgyét, vagy kikapálja és kigyomlálja a gazt,
azonnal működésbe lép a magokba rejtett életerő, és a sokféleség azonnal kivirágzik. Ha
valami erő szelektál, és a sokféleségből csak egyféleséget hagy életben, megerősödni, az
egyediségre jellemző élet a konkurens meggyengülése miatt azonnal megerősödik.
Ha az összetett szerveződésekben valamely élettípus meggyengül, kihal, az ellenanyagú hatást
termelő élet azonnal megerősödik. Ilyen kor a nagyobb energiaszintű szerveződésnek romlik
az életszimmetriája, de a hiány a környezetben mindig kellő mennyiségben jelenlévő
hatóanyagokból könnyen helyreállítható, a hiány pótolható. Ha nem várjuk meg a súlyos
eltolódást, valamely egyedi életflóra kihalását, a kellő időben adott támogatással az egyensúly
helyreállítható. A tartós javulás azonban csak akkor keletkezik, ha a hiányzó kultúrát termelő
életláncot alulról betelepítjük, és gondosan figyelünk a kellő, de nem túlzott megerősödésére.
Ha a kialakult hiányokat nem erős, túladagolt drasztikus hatóanyagokkal próbáljuk
megszűntetni, hanem utánpótlással megerősítjük, visszatelepítjük, felfrissítjük a meggyengült,
kihalt hatóanyagot termelő genetikájú családot, a kellő egyensúly visszakaphatjuk.
A korszerű és fejlett mezők a legkorszerűbb hatóanyagú, a tudatban fejlett hatású életeket
termelik, miniatürizálják, és ilyen életet védő, javító angyalokkal árasztják el a hiányokkal
rendelkező környezetet. A csillagokban és a környezetben fejlődő élet elektron energiaszintű
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reprezentánsai, fotonként ismert fejlett életet termelnek, amelyek kiáradnak a környezetbe, és
a lendületszimmetriát megadó impulzusokban a füvekbe és a fákba is beépülnek.
A környezetben lévő hatóanyagok tehát egyrészt szimmetriába kerülnek és élő
szerveződésként ismert együttműködő közösségekbe szerveződnek. A fejlettebb
élőterületekben, a mezők nagyobb változássűrűségű övezeteiben a túl gyors változást
megelégelő, és ott kibocsátott, megszületett, másra vágyó részecskék kiáramlanak a külső
életterekbe, a más típusú életek megismerésére. A más mezőkből kirepülő, és a külső
határfelületekről visszaverődő fejlett részecskék azonban az élőrétegekben találkoznak,
impulzusba és kapcsolatba kerülnek, épülnek a belőlük hiányzó tulajdonságokkal rendelkező,
őket kellően kiegyenlítő társakkal. A kapcsolatból család épül, amelyben vegyes tulajdonságú
utódok születnek, amelyekben a szüleik hatóanyaga egymást megfelelően kiegyenlítő változó
szimmetriában áll. A felsőbb légkör részecskéi között, sikeresen áthaladó, fejlett, fiatal foton
szerveződések a füvekben és a növényekbe épülnek, igaz a mondás, fűben, fában az orvosság.
A füvekbe és növényekbe épült hatóanyagok kellő arányokban de kisebb mennyiségben
tartalmazzák az élet építő anyagát, a sokféleség magas biodiverzitású, életképes fiatal
részecskéit. E részecskék még olyan nagy együttműködő képességű angyalok, amelyek az
kellő hittel még az életet építik, az észlelt hiányosságokat a hatóanyagaikkal kipótolják. A
füveket birkák, tehenek fogyasztják, amelyekben már nagyobb bonyolultság épül fel, és az
összetettség fehérjét termelő életközösségekbe épül. Nem véletlenül tartják ezen állatokat
tisztának és szentnek, valóban az angyalokból felépült, nagy együttműködő képességű
szerveződésekben a még romlatlan lények, még megfelelő arányú életkeverékben,
egyensúlyban fejlődnek.
Ha a növényekbe épült hatóanyagokat ki akarjuk nyerni, ha a hatásukkal a még csak
részlegesen elromlott szimmetriánkat ki akarjuk javítani, a fűbe, fába épült orvosságokhoz
juthatunk.
Ismert, hogy a kovalens élet meghatározott hőmérsékletű környezetben fejlődik, a sem víz és a
sem tűz valamely köztes állapota között. Ez a nulla és a 100 Celzius fok közötti tartományt az
általunk ismert élet megfelelő hőmérsékletű tartományaként ismerjük. A bioszférán élő
különböző élettípusú egyediségek nagyobb része, a 10 fok és a 40 fokos hőmérsékletű
életterekben fejlődik, amely alatt elégtelen a változás, felette pedig sok a tűzből. Ha az ilyen
élettereket, életszerveződéseket, a megszokottnál magasabb hőmérsékletnek tesszük ki, az
életterekbe épült részecskék azonnal menekülni kezdenek a számukra elromlott környezetű
életterekből. Az elégetett ágak, a forralással melegített zöldségek, növényekből csak úgy tódul
ki a korábban beépült élet, amelyet gőzként vagy füstként érzékelünk. Ha nem kerül a gőz és a
fűst lecsapódásra, e részecskék a beépült életközösségekből felbomlanak, kiválnak és a
magasabb légrétegekbe, kisebb sűrűségben visszakerülnek a múltba. Az elégő fákból, mint a
szikra pattan ki a nagy feszültséget már nem bíró élet, amely kis sűrűségű bomladéka, füstként
a múltba, a nagyobb tömegsűrűségbe és fejlettségbe épült maradványa pedig hamuként,
elszenesedett sűrűbb anyagként a mélyebb és jövőt építő rétegekbe kerül. A részecskék
ilyenkor a kisebb tömegre kerülve felgyorsulhatnak, a nagyobb energiaszintű szerveződések
hézagain áthatolhatnak. Ha azonban valamivel kellőképpen lefékezzük e lendületet, és
elnyeletjük a hatóanyagukat azok életben maradva a rendelkezésre állnak, felhasználhatjuk a
hatásukat az eltolódott szimmetriánk átmeneti javítására. A fotonok sokféle eltérő hatóanyagba
épülhetnek, a növényekben minden hatás és azok ellenhatásai is megtalálhatók.
A teaként ismert főzetben, a növényekbe, a füvekbe beépült fejlett részecskéket a forrázással
az élettér elhagyására, a szerveződésből kiválásra késztetjük, de a folyadékban a lendületüket
elnyeletjük, ezért azok nem teljesen lebomlott hatóanyagai a teában maradnak. A friss
főzetekkel szinten mindenféle hatóanyagot kinyerhetünk, de a tárolási gond miatt csak száraz
állapotban, beszáradva lehet tárolni, a szükséges alkalmanként mindig új főzeteket kell
készíteni. A teába átkerült, még együttműködő képes fiatal életek sokszor kibírják a
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környezetváltozást, és szelektált egyedi hatóanyagukból alkoholos esszenciát, és másképpen is
alkalmazható főzeteket, sűrítményeket nyerhetünk. E kis hatóanyagú szerek fogyasztása,
többnyire megoldja a kialakult hatóanyaghiány ideiglenes pótlását, és ha a saját termelés még
nem szorult visszavonhatatlan hátrányba, az azonos hatóanyagokkal a saját termelést is
kiegészíthetjük, konkurens életversenyre késztethetjük. A hatóanyagokat termelő élet,
általában konkurencia hiánya esetén elkényelmesedik, és ha nincs sok dolga, a rutinszerű
ösztönös feladatok elvégzése mellett a tudatban eltunyul. Ha viszont konkurens, hasonló, de
fejlettebb élettermékkel oltjuk be a szerveződésünket, az életverseny azonnal felerősödik, és
gyors rekombinációs folyamat kezdődik. Miközben a teában lévő hatóanyagokkal átmenetileg
megerősítjük az immunrendszerünk, egyúttal az életversenyt is felerősítjük, és a bennünk a
környezethez viszonyítva elmaradt fejlődésű alszerveződéseinket, szaporodásra,
korszerűsödésre, gyorsabb fejlődésre késztetjük. A szervezeten belül ugyan az a folyamat
indul be, mint a gazdasági élettérben, mint a gazdasági versenyben.
Az ufó kérdés egy megoldása:
Az ufó jelenséget a tudatunkban a kisebb energiaszintű jelzésekkel észleljük. Nem véletlen az időkiesés,
ilyenkor a tudat sokkal gyorsabb tempóra kapcsol, és kvantumszinten éli át a jelenséget. Mindaz, amit a
megfigyelők a tudatban átélnek, kisebb energiaszinteken a valóságban is megtörténik, de ilyenkor a
szerveződés számára a nano-szekundumban száguldó megfigyelési, észlelési idő a normál idősávból
kiesik. A nagyobb energiaszintű, a tudatnak információt és hatásokat feladni tudó befolyásos részecskék
ilyenkor külön utakon elmesélik az élményeik, és valószínűen kikerülik a tudatosság gátját, a nagy
tömeg által még nem észlelt, nem tapasztalt dolog hitetlenségét. Mivel a tudatunkban ezek a részecskék
kisebbségben vannak, így az észleléseik, az eseményt meg nem tapasztalt, hitetlen materialistáknál
elutasítódik, a többségnek hitelt adó tudat egyszerűen nem hiszi el, a többség által nem tapasztalt
eseményt. A dolog ettől kvantumszinten még valóságos, lásd az ötödik dimenzió, a kvantumvilágról
szóló könyv címképét, amely űrhajókban sokmilliárd kis részecske érkezett, és még ma is nagy
tömegben érkezik. Azok, akikben olyan erős kölcsönhatást keltenek, hogy az érzékenyebb részecskéik
megérzik, és az érzést a tapasztalások csatornáin feladják a közös tudatnak, az csak azt jelzi, hogy az
emberi szerveződésekben nagyobb a demokrácia, többször kikerülhetők az akadémiai kétkedések.

Egy gondolat, amely az élettel telített térről szól.
Ha az életre alkalmas környezeti tér betelik, az életnyomás megnövekszik. Az élet nemcsak
entrópiát és rendezetlenséget termel, hanem az életet rontó anyagokat, selejtet és
végtermékeket, nagyobb sűrűségű és életellenes vegyületeket is. Ha az Isten az életet sikeresen
fejlesztette, támogatta, az élettér egy idő után túl telítetté válhatott, és az ilyen zsúfolt
élettérben, az életenergia utódok és élettermékek mellett hulladékot is termel. Ha betelik a
mezőkben és azokon kívül lévő élettér, ez esetben nem lesz hely, ahová le lehet tenni az élet
hulladékát. Gondoljuk át a problémát, hiszen az emberiség is már hasonló gondokkal
küszködik. Ha minden élőréteg telitetté válik, az élőrétegeknek maguknak kell megoldani a
hulladék eltakarítást, és feldolgozást. A telített élettér problémája, hogy nem lehet az idegen
környezetbe eltávolítani az élet szemetét, maradékát, a keletkezési helyen fel kell mindent
dolgozni. Ez a feldolgozás többféle lehetőséget enged, amelyből azonban mindig probléma
származik. A hulladékenergiát be lehet sűríteni, és hogy ne okozzon felesleges gerjesztést, le
lehet fagyasztani, inaktívvá lehet tenni, vagy el lehet tüzelni, és az élethez szükséges
energiaként hasznosítani. Csakhogy, ha túl sok az élet, nincs szükség a feles életenergiára,
nincs szükség az életet feleslegesen gerjesztő, túlságosan felgyorsító hatásokra. Ha a száraz
gazt, az avart, az élethez azonnal nem szükséges anyagokat eltüzeljük, időben nagyobb
változásra, új körforgásra késztetjük, ezzel növeljük, az élet nyomását és gyorsítjuk az élet
körforgását, az életáramlás periódusait. Az élet pedig lassabban, tudatosodva kiélvezhetőbb,
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szebb és emlékezetesebb életélményeket ád. Az élet hulladékának az elégetése azonban, ha
megfelelő helyre vezetjük, nemcsak árthat, hanem gyorsíthatja a nem kielégítő sebességgel
változó energiaigényes folyamatokat. Ha a mérsékelt élet szépségét elrontja a már ördögivé
változó, túl gyorsan zajló élet, a nagyobb tömegektől elszigetelt helyeken a veszélyes
összetételű élethulladékot, az elromlott életet le lehet bontani, el lehet a hulladékokat égetni.
Tételezzük fel, hogy a természetes szépségű, kellő életélményekkel tarkított, de még el nem
romlott élet a bolygókon és a csillagokon kívüli élettérben zajlik, csak a jó életre alkalmatlan
hulladéka az, amely az Isten malmaiba bevezetve felbonttatik, eltüzeltetik. Az életenergia
tisztelet azonban olyan nagy és fontos, hogy a felbontott, és ezzel a tisztítótűzben megtisztított,
ismét ártatlan angyallá váló élet is megbecsülendő, az ördögi alapanyag szolgáltatja az angyali
élet építőkövét, a tiszta lelket. A rossz élet, mint szerveződési melléktermék tehát felbonttatik,
eltüzeltetik és az életenergiája a jobb élet segítésére fordíttatik. Az elvezetett energia nem
megy hulladékba, elvezetődik és segíti az angyalok életszerveződését. Az ördöggé váló, az
energiát másoktól kisajátító lényektől elvett (visszavett) energia kölcsönadásra kerül az
angyaloknak, hogy a maguk talentuma szerint azzal egy életen át gazdálkodjanak, az élet
építésére, rendszerezésére, szervezésére fordíthassák. Az élet hulladékának az eltüntetése tehát
az eltüzeléssel, a felbontással, az életre adott kölcsön visszavételével is megoldható. Ha
azonban ez túlságosan megnöveli a helyi változás sűrűséget, és ez miatt az élet lokálisan
nagyon felgyorsul, az életre visszaható eltüzelés nem mindig jó megoldás.
Az életet a közös csillagtéri közegben, az igazi élő környezetben szervező közös tudatban, az
Istenben egyesült, legintelligensebb, legfejlettebb részecskék, felismerhették a túl gyorssá váló
élet hátrányait, az élet eltüzelhetetlen szemetének a problémáit. Az ember is kezdi felismerni,
hogy a föld alá temetés, a szőnyeg alá söprés nem megoldás, csak a probléma elodázása, az
utókorra terhelése. A földbe temetett szemét, élethulladék tovább gerjeszti a belső rétegeket,
amely visszahat a külső terekben folyó életre, és ugyan időeltolódással, de azt tovább gerjeszti.
Az elveszett rész a nagy mezők felbomlása és a neutroncsillagok kialakulása felé terelődött,
amelyek nagyobb azonosságú, de lefagyó, a jelen időben változó életet nem nagyon gerjesztő,
nem befolyásoló tömegnek tekinthető. Az isteni mező, az életet szervező közös tudat
felismerte, hogy az alulgerjesztett, lefagyasztott élet kevésbé hat vissza az élet gyorsítására,
ezzel a módszerrel a túlgerjesztett életterek változását lehet mérsékelni. A csillagok közötti
térben nagyon nagy részecsketömeg lassan és együttváltozó éteri folyadékot alkot, amelyben
mélyhűtött szilárd szerveződések az időben nagyon lassan változva bolyonganak. Ha az élet
egésze egyszerre aktív, könnyen túlgerjeszti magát, és ha elég nagy azonosságú, egyszerre
gerjedve felrobbantja magát. Az isteni mező feltalálta az elhangolást, vagy lehet, hogy csak
így alakult, de az élet periódusai, még a nagyon nagy azonosságú szerveződésekben is
eltolódtak egymástól. Ha az egyik éppen fiatal, és a nagyobb tömegbe épülés, a kifejlődés felé
halad, a másik már visszafelé megy, és energiát ad a bonyolultság felé haladónak. Míg a korai
ősrobbanásokban az élet azonos ritmusban indult a térbe, és a nagy azonossága miatt azonos
időben halt el, ért vissza az alapítóba, a fejlődő ősrobbanások tömegben és eltérő ritmusban is
megosztódtak. A később már egymást követő kisebb robbanások, a helyi és a lokális
térátalakulások sorozatának a ritmusai eltérőkké váltak, kialakult az élet periódusokhoz kötött
folyamata. Amíg az életre kelő aktív részecskék egy része előre fejlődik, és nagyobb tömegbe
épül, más része éppen visszafelé bomlik, amelyből a már tudattal rendelkező részecskék
kiszabadulnak, átépülhetnek a nagyobb azonosságú, jobb életteret nyújtó mezőkbe. Miközben
a túl nagy különbségből, túl sok életre hívott szerveződés túltelítette a teret és lerövidítette az
időt, felpörgette az életet, az élet egyharmad része a forgalomból kivonódott, nagyobb
azonosságú tömegbe sűrűsödve inaktívvá vált. Ezzel az élettér sűrűsége és változássűrűsége a
megkívánt, a tartható állapotú szintre csökkent. Míg a túlfejlődő élettér szemetét a nagy
csillagmalmok ledarálják, felbontják, a tisztítótűzben elégetik, és a csillagközi tér
mennyországában az élet nagy része lefagyott inaktív, töltetlen neutrális állapotban vegetál. A
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tartható fejlődésben csak a tudatban kellően fejlett, és még megfelelően együttműködő
szerveződések vehetnek részt, a túl és az alulfejlettek, a szélsőségek elkülönítődnek.
Könnyen lehet, hogy a térben lévő energia azért lett állandó mennyiségű, mert a különbség túl
nagyra, már életellenessé növekedett. Az életet termelő folyamatok, egy életszinten
maximálták az egyidőben egy területen jól élni képes élet mennyiségét, az élet sűrűségét és a
változás sűrűségét. Ha túl sok lett a változás, az életsűrűség, az élet egy részének a gerjesztése
az ősrobbanások központjaiban nagyobb sűrűségre tömörítődött, majd lehűlés közben az
impulzust eredményező gerjesztése is lecsökkent. A csillagtéri lassan áramló, majdnem
teljesen neutrális közeg állapota nagyon analóg, a neutron csillagokba tömörödő, lehűlő,
inaktívvá váló közeggel. A szupernóva robbanásokban a belső magba tömörödő, neutrálissá,
homogénné és egykristállyá váló forgás (töltés) és áramlás nélkülivé váló tömeg, a megszokott
gerjesztési sűrűség visszaesése miatt lehűl, a változása lecsökken, szilárd gyémántszerű,
valószínűen egykristállyá válik. Ez a tömeg azonban nem teljesen változatlan, a környezetben
keringő, nagyobb tömegű mezők, az elnyelt, befogadott részecskemezők a belső részeket
gerjesztik, amelyek rendszeresen csillagrengéseket okoznak.

Összefüggés a csillagok halála és a makroevolúció között:
Amíg a közeli nagy energiaszintű csillagtéri mezők egészségesek, jól működnek, a
környezettel folytatott anyagcsere kellően kiegyenlített, mérséklet és ellenőrzött. A fejlődési
rendben azonban a galaxis ekliptikai síkra értünk, amely síkon a galaxisok és a
csillagrendszerek szaporodnak, háborúznak egymással. E síkon túl nagy a változás sűrűség, a
csillag-szex izgalmában sorra elhalnak, szupernóvává válnak az öreg aggastyán csillagok.
Ha egy nagy energiaszintű, csillaglényként működő mezőben felborul a szerveződési
egyensúly, a mező egészsége, az addig a mező belsejében élő, a környezetben élőknél sokkal
fejlettebb szerveződések nagy tömegben elárasztják a fejletlenebb szerveződéseket tartalmazó
környező élettereket. A tudatban fejlettebb részecskék előbb megismerik, megértik az elromló
életterek várható nehézségeit, az életre alkalmatlanná válását, és még a legrosszabb események
kifejlődése előtt időben elmenekülnek a továbbfejlődésre, a továbbélésre alkalmatlanná váló
szerveződési rendszerből. Az emigrálók energiahullámai megsűrűsödnek, a környezetbe
épülnek, amelyek a fejlettségi összetételükben is megváltozik, a kiáradók átlagos tudati
eredője növekszik. A környezetben lévő nagy azonosságúak többnyire elnyelik a kiáramlók
lendületét, csillapítják azok feszültségét, de akaratlanul is átveszik a lendület és a fejlettebb
információk egy részét. A környezetben az élet sűrűsödik, és ezzel megnő az egységre jutó
impulzus sűrűség, és a környezet hőmérséklete és a mezőkben maradókra később visszaható
feszültsége is növekszik. Az időben gyorsuló, egyre nagyobb tömegű kiáramlás egyrészt
növeli a környezetben az időegységre jutó szaporodást, ezzel nő az időegységre jutóan
kibocsátott populációs hullámokban a fejlettebb utódok mennyisége. Ha a kiáramlók átlagos
fejlettsége nő, ez felgyorsítja a fejlődési átlagot a környezetben, és ezzel a környezet is időben
gyorsabb fejlődésre vált. Ha a nagy különbséget létrehozó szerveződésekben, a már fejletteket
a fejletlenektől elhatároló életterületekben lebomlanak az áramlás gátjai, a rendszer határai,
felgyorsuló kiáramlás, fejlettebb energiahullám indul el a környezet felé. Ilyenkor a
környezetben születő vegyes utódok átlagos tudása ugrásszerűen fejlődik. Ha a környezet, egy
vagy több élőréteg gyorsabb fejlődési ütemre vált, a környezetben élő, e változástól magát
elszigetelő, e fejlődéshez képest lemaradó szerveződések csak lassabban fejlődnek. Ez
tendenciaváltást okoz, és a lemaradók öregedni kezdenek a gyorsabban fejlődőkhöz
viszonyítva, és a konzervált állapotukkal azokhoz képest visszafejlődnek, vagy
meggyengülnek, hátrányba kerülnek, elfogyasztódnak. Ha idejében kinyílnak az elöregedett
konzervatív rendszerek tudatfejlődés határai, a fejletlenek lépést tarthatnak a környezet
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fejlődésével, és együttfejlődés, szinkronítás alakulhat ki. Az együttfejlődés esetén nem alakul
ki túlzott energiahullám, túlzott tudatfejlődési különbség, és az együttfejlődés kellő
életszimmetriát eredményezhet. Ha a tudatfejlődésben lemaradt szerveződések idejében
nyitnak, gyorsabb tudatfejlesztésre kapcsolva lépést tarthatnak, felzárkózhatnak. Az
együttfejlődéshez, a szinkronítás megőrzéséhez a külső térben, a környezetben kifejlődő
folyamat lemásolására, visszatükrözésére, az onnan érkező hatások megfelelő ellentételezésre
van szükség. Ha a külső térben növekszik az időegységre jutó keveredés, szaporodás, az
impulzusok száma, a mezőben is növelni kell a belső impulzusok időbeli mennyiségét, a
szaporodást és a tudat fejlesztését, mégpedig a környezetben növekvő impulzus sűrűség
arányában, ezzel szinkronításban. Ha a létszámot nem lehet növelni, növelni kell a tudat
fejlesztését, fel kell gyorsítani a tudati korlátok lebontását.
Az életáramlás és a kialakult fejlettség megőrzési lehetősége az együttfejlődés megőrzési
lehetőségétől függ. Ha a részecskék a tudatban a környezettel együtt megfelelően fejlődnek,
megérthetik az életáramlás szabályait, és az élet hatékonyságának a feltételeit. A
hatékonyatlan, rosszul szervezett, nem jól irányított életáramlás káosz termel. Ha nincs gazda,
nem jó a vezetés, nem érti a dolgát, nincs aki összefogja, áttekintse, kívülről lássa a
szervezetlenséget és annak okait, a káosz erősödik, és a fejlődés visszafelé halad, a tudat
lebomlik. Ha az áramlási szabályokban a szubjektív lehetőség kivételeket tesz lehetővé,
engedékeny a szabálytalanságokkal, egyre többen elkerülik az együttélési szabályok
megtartását, és a törvénytelenség növekszik. Ha a fej elromlik, nem tartja be a szabályokat, a
törzs és a tömeg is utána romlik, és ettől az élet romlottá, visszafejlődővé változik. Ha nincs,
vagy gyenge, erélytelen a fej, a vezetés központi lelke, ha túl megosztott a hatalom és
patthelyzet alakul ki, a káosz azonnal teret nyer és a feketézők erősödnek. A túl demokratikus
rendszerek anarchiát szülnek. A monarchikus királyság, az erős államelnöki rendszer, a
vezetési csúcs kialakítása lezárt élőrendszert eredményez, amely jó király, jó államelnök erős
hatalommal és bizalommal felruházott. A hűbéresek túlerősödése mindig a káosznak
kedvezett, az állam és a nép elszegényedésének, a diktatúra kialakulás kényszerének.
A szabálytalanságok elnézése, megtorlatlansága, rontja a szerveződések áramlási, felépülési,
hatékonysági eredőjét. Minél több a szabálytalan életáramlás, annál több a szükségtelen
impulzus, az élet annál jobban bomlik, ahelyett, hogy épülne. Ha elromlik, és szabálytalanná
válik az élet, a többség hamar a rend helyreállításáért kiállt, és a rend igénye újra felerősödik.
A természet rendje szerint, a nagy tömeg változási, változtatási tehetetlensége is nagy, amely
miatt a rend igényében is mindig túllő a célon, és a rendetlen szerveződési időszakokat,
sokszor a rend igényből kifejlődő diktatúra követi.
Az életáramlás periodikus elromlása, nem szükségtelenül az életáramlás gyorsulásától, hanem
a tudatfejlődés lemaradásától, a betelepülő életek megfelelő áramlási rendezettségének a
hiánya miatt jön létre. A káosz csak következmény, a nem megfelelően szervezett, nem jól
organizált életáramlás rendezetlensége. Ha a tehetségek és a tevékenységek más pályákra
terelődnek, és a cigány, a bíró épít, az orvos utazó gyógyszerésszé, a tanár biztosítást kötő
ügynökké válik, ha mindenki mást tesz, mint amit tanult, mint amihez ért, mert a káosz
kalmárai felrúgják az életáramlás szabályait, és olyan zavaros viszonyokat teremtenek,
amelyeket csak ők látnak át, amelyben így jól tudnak halászni.
Miközben igazságszolgáltatói rendszer működtet az emberiség, törvényesíti és védi az
életáramlást rontó folyamatokat, már nem tudja megkülönböztetni a helyest a helytelentől, a
szabályost a szabálytalantól. Sokkal egyszerűbb életáramlást védő szabályok is kidolgozhatók,
nem a részleteke kell egymással szemben megvédeni, világosabb egyértelműbb szabályokat
kell meghatározni, Olyan célok kellenek, amelyek nem mások ellen, hanem a közös
rendezettség nagy örvényébe vezetheti az élet eddig szemben álló energiáit. A szabályoknak
az áramlás és a rendezettség megtartását kell segíteni, de a kellő egyedi kezdeményezés
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mérlegelésével és segítésével. El kell fogadni a másságot, de annak és az általa keltett
rombolás rendezettségi eredője mindenkor a pozitív egyenlegben kell, hogy maradjon. Ha a
lebontott elavult dolgok helyén új és nagyobb érték nőhet, kártalanítani lehet a bontással kárt
szenvedőket, az élet minősége, az egészség minősége ezzel javulhat.
L. Ron Hubbardnak igaza van abban, hogy az életzavarban, mindig harmadik személyt, a
zavar haszonélvezőjét kell megkeresni. Keresd a nőt: Keresd a harmadikat, aki hasznot húz a
kaotikus zavarokból: Ha megtalálod, a rend és a szervezettség, az élet hatásfoka javul, és az
életáramlás újra széppé válik. Nem az egymásnak menő, eltérő szerveződések, az egymásnak
idegen részecskék a zavarok okai, ők csak áramlanak a sors, vagy mások által kijelölt,
szabadon hagyott életpályákon. A szervezetlenség, és e szervezetlenséget fenntartós, segítő
ellenérdekeltség az, amely káoszt szít, amely folyamatosan fenntartja, újratermeli a pokoli
viszonyokat. Az élet sűrűsége akár az aranyig, vagy a neutronkristály nyugalmáig is elmehet, a
részecskék még ilyen nagy sűrűségben is elviselik egymást, ha nem késztetik őket egymás
elleni áramlásra, egymás elleni hatásra. A csillagokban kialakuló, több milliárd évig kellően
rendezett élettermelés nagyon jó hatásfokú elosztást tételez fel, amely életáramlással akár más
csillagokig is turista útra kelhetnek a tudatban már nagyon fejlett, de a tömegükben egyre
kisebb részecskék.
A csillagoknál fejletlenebb, kevésbé jól organizált mezőkben a természetes körülmények
között is periodikusan elromlik az élet, amely határrétegenként befelé húzódó tavasz, nyár ,
ősz és tél periódusokban életben tartja az életáramlását. A nagyon feszültséges időszakokkor a
fejlett csillagokban élő részecskék, kifelé húzódnak az elromló életterekből, és az elhaló,
felbomló szerveződések kisebb sűrűségű részecskék a befelé haladókhoz hasonlóan, de
fordítva, kifelé addig gyorsulnak, amíg el nem érik az azonos sűrűségűek, azonos
hatóképességűek tengerét. A kifelé utazó, már élettapasztalatot szerzett és megjavuló
részecskék azonban nagyon sokszor a befelé haladókkal ütköznek, azokat megpróbálják
visszatartani a nagy tömegsűrűség miatt a nagy mezők belsejében elromló élettől, de ez elveszi
a kifelé szállók lendületét is. A kifelé haladó, már a javulás útjára tért angyalok azonban a
túlfejlett mezőkből a kifelé haladásuk közben gyakran eljutnak más mezőkbe, fiatal, hold,
vagy még csak bolygó szerveződési állapotban lévő ionos mezőkbe, amely mezők még a
korábbi életszíntérhez viszonyítva a múlt állapotában vannak. Bár az oksági lánc nem
fordítható meg, ezért az azonos mezőben már megtörtént dolgok nem állíthatók vissza, meg
nem történtekre, de a tapasztalatszerzéssel, az oksági rend betartásával a későbbi hasonló
dolgok befolyásolhatók, módosíthatók. A tanulási és ezzel viszonyítási eseményt követően az
azonos mező, vagy egy másik, még kevésbé kifejlett állapotban lévő mezőben kialakuló
evolúciós sorrendet, a helyszín evolúciós fejlettségéhez képest a jövőből visszaható, a már
megtanult események hatását visszacsatoló részecskék befolyásolhatják. Az időben későbben
kifejlődő mezők evolúciója nem azonosan ismétli meg az idősebb mezőkben már megtörtént
evolúciós fejlődést. Az élet reménytelensége abban van, hogy miközben az egyes dolgokban
javítanak, más dolgokban rontanak, ezért az élet eredője, bár helyileg változik, amennyit javul
az egyik helyen, annyit romlik a másikon. Úgy tűnik, hogy az élet minőségének a statisztikai
eredője helyileg nem változtatható jóra, csak az egészre figyelve. Nem véletlen, hogy az Isteni
mező által átlátott életszerveződés, amely kívülről látja a mezőkben fejlődő életet, a lehető
legjobb életváltozat felé tereli, de a mezőkön belül, a lokálisan keltődött rendellenességek
ezeket az eredményeket rendszeresen annulálják. A terv és a legszebb elképzelés is megbukik
az előre nem látható, a kis dolgokban rejlő, nem eléggé látszó, kevésbé észlehető, csak menet
közben kifejlődő és ezért nem betervezhető ördögi részletekben. Mindezek ellenére a jövő
állapotban lévő térrészekből a fiatalabb, a még csak a múltbeli állapotig kifejlődött mezőkbe
visszaáramló részecskék, miközben időutazást tesznek a múltba, egyúttal információt adnak át
a jövőből és a sikertelen hatásoktól óvva a későbben fejlődő, épülő mezőket jobb irányba
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fejlesztik, felkészítik az általuk már megtapasztalt rosszabb események kivédésére,
elkerülésére. Hogy e részecskék közvetlenül a már fejlettebb nagyobb mezőkből, a
csillagokból, vagy a csillagközi tér óceánjából érkeznek nincs nagy jelentősége, de míg a saját,
esetleg rossz irányba fejlett mezőkben csak az utolsó események általuk átélt tapasztalatait
hozzák viszonyítási alapként, addig a csillagközi tér ősóceánjában lefékeződött részecskéknek
sokkal több információcsere lehetőségük van, sokkal több megismerési lehetőségű, de
személyesen nem tapasztalt, csak információs energiaszinten átvett viszonyítási alapjuk
keletkezik. Az időben gyorsabban változó mezők térségében kialakuló impulzusokban a
magasabb információsűrűség felé fejlődő szerveződések, az impulzusokban részecskéket, és
ezzel tapasztalatokat, emlékeket vesztenek, már felismert összefüggéseket felejtenek el, ezért a
melegfúziós egyesülésből fejlődő anyag, bár nagy energiaszintű, nagy részecskesűrűségű, és
erősebben kapcsolódik egymáshoz, de egyes információkkal nem rendelkezik, tudáshiányos és
ezzel mindig szimmetriahiányos marad a hidegfúzióban egyesülő, de lazábban kötődő
neutrálisabb szerveződésekhez képest. Ha viszont a neutrálisabb szerveződések impulzusokba
kerülnek, sokkal könnyebben kipukkad az energiájuk, könnyebben szétszóródnak az
egymáshoz kevésbé kötődő részecskéik és a dinamikájuk csökkenésével könnyen elvesztik a
hatóképességüket. A csillagtéri óceánban lévő nagyon sok, de egyedenként nagyon kicsi
tömegű részecskék által lefékezett átutazók, nem vesznek részt nagyobb energiaszintű bontó
jellegű impulzusban, hanem csak gyengédebb energiaszintű információs hatással fékeződnek
le, amely közben nemcsak adnak, hanem szájhagyomány útján terjedő (tehát nem közvetlenül
tapasztalt) csak a tudat által megismert információt vesznek fel az isteni környezetből.
Ők már nemcsak a két helyszín között eltérő állapotokban, a vagy - vagyban tudnak
gondolkodni, hanem szélesebb az ismeretsávjuk, több viszonyítási alapjuk van, ezért jobban
meg tudják különböztetni a helyest a helytelentől, jobban észlelik a kisebb energiaszintű
különbségeket, az élet eltérő részleteit. Az isteni mezőben sok tapasztalatot szerző lélek
azonban az információval pontosabb képet kap a vadabbul változó mezők belsejében folyó
életről, amely az élet alapvető kíváncsiságát felkeltve tapasztalatszerzésre, személyes
életélmények átélésére, a megismert rossz megjavítására serkenti. Ha az Isteni mező közös
tudata parancsot, felkérést ad az indulásra, vagy csak az információval feltelő, már sok apró
kölcsönhatással nagyobb tömegbe épülő, a helyi közösségtől ezekkel az információkkal
mássá, a hozzájuk képest már túlfejletté váló neutrális jellegű szerveződést az Isteni mező
angyal részecskéi kiutálják, a tudatban már fejlett szerveződés egyre kijjebb költözik az addigi
élettérként működő közös mezőből. A csillagtéri környezetből kifelé költözés egyet jelent a
valamelyik időben gyorsabban fejlődő környezeti mező külső rétegeihez az egyre közelebb
költözéssel. Talán elég a felkeltett kíváncsiság, a személyes tapasztalatszerzés igénye, az
eltérővé váló közeg kifelé szorítása, vagy a közös tudat paradicsomból kiutasító határozata, a
következmény, hogy az angyali mezőből, a nemlét óceánjából kiváló kis tömegű szerveződés
elindul a fejlettebb élőrétegek felé, az élőnek tekinthető mezők belseje felé. Ehhez nem kell
mindig csillagnyi távolságokat utazni, hiszen e kis részecskékből álló tenger nemcsak
körülveszi az időben gyorsabban változó mezőket, hanem azok környezetében és az angyali
részecskék egységnyi méreténél sokkal nagyobb szerveződési hézagaiban, a belsejében is
megtalálható az Isten információs energiaszintű részecskéi. Ez valóban a mezők felé
gyorsulással és beépüléssel jár, és talán azzal az ártatlan hittel, hogy az életet meg lehet
javítani, a szerveződéseket a már felismerhető viszonyítási lehetőség miatt meg lehet óvni a
hibák és a rossz élet elkövetésétől.
A kis energiaszintű, és még áramlási dinamika nélküli angyalok azonban a beáramlás közben a
célmezők, rétegek részecskéihez képest mások, és az időben növekvő tömegű beépüléssel
egyre nagyobb zavart keltenek a másságukkal, a másképpen gondolkodásukkal. Ha túl sokan
beépülnek egy mezőbe, megváltoztatják az állapotokat. Ha túl jó lesz az élet, túlnépesedés és
irányíthatatlan, szervezhetetlen kaotikussá váló élet alakul ki. Gondoljunk csak a fejlett jóléti
államokra, amelyek túl sok jóindulatú részecskét engednek be a fejletlen övezetekből, nem
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kell messze menni, lásd 2005 őszén Franciaországot és Párizst. A betelepülő, de még eltérően
rendezettek, a kevésbé fejlettek is azonos jogokat, azonos lehetőségeket igényelnek, de még
ehhez nem elég a fejlettségük, nem elég magas a tudati és az energia szintjük, azaz eltérő a
rendezettségük. A beolvadás, a migráltak azonosulása nagyon hosszú folyamat, amely közben
azonban nemcsak a bevándorlók fejlődnek előre, hanem a befogadók is átvesznek rosszabb
szokásokat, egyes élőkörnyezet ez miatt lepusztul. Ha a jót akarók túl sokan lesznek,
feszültségbe és összeütközésbe kerülnek az eltérően rendezett, már másképpen gondolkodó
helyiekkel, és egy idő után maguk lesznek az elégedetlenek, a zavarkeltők, és most-már a
sokaságuk miatt romlik el az élet. Miközben a beépülő angyalok, alkalmazkodnak a
környezethez, és azonosulva egyre ördögebbé válnak, a befogadó megértők, az angyali
inváziót átélők is egyre tapasztaltabbakká, és érdektelenebbé válnak. A másság betelepülése az
élőrétegekbe kevert, vegyes állományú élőterületeket eredményez, egy köztes állapot és
vegyes genetikai állomány jön létre, amely azonban már az egyik csoporthoz sem tartozik. A
fejlett országokba betelepülő vendégmunkások, migráltak a megmondhatói, áttapasztalói ezen
élethelyzeteknek, hogy ők az új helyen mindig idegenek, bevándorlók maradnak, és a
másságuk miatt már otthon, a régi élőkörnyezetben sem fogadják el őket. A fejlett környezetbe
az utódok későbbi generációit azonban befogadják, akik az 50%-os vegyes állományból 70-80
majd 90%-ra felhíguló genetikával már jobban azonosulhatnak.
Miként a csillagtéri óceánba visszatérők, a fejlett környezethez azonosulók is visszacsatolják
az információkat a fejlett élettérben átélteket, tapasztaltakat a származási életövezetbe, az ott
élőket információ energiaszintű hatásokkal gerjesztve, a jobb élet kipróbálására,
megtapasztalására serkentve. A fejlett és a fejlett területek között folyamatos élő anyagcsere,
és ha elromlik az élet az egyes fejletlen életövezetekben, néha nagyobb energiahullámokban
kivándorlás, emigráció népvándorlás alakul ki. Ha nagy tömeg érkezik egy már nyugalomban
fejlődő életövezetbe, időben gyorsabb keveredés, feszültséghullám és felgyorsuló
tudatfejlődés, makroevolúció alakulhat ki. Ha a nincstelen betelepülőket befogadók nem
tudják a jövevények beépülő ütemében feldolgozni a beáramlást, kezelni a beérkező másságot,
nem tudják az idegen népességet öneltartó hasznos tevékenységre betanítani, torlódás és
időben növekvő feszültség alakul ki. Ilyenkor növelni kell az energia elvonást a befogadó
állampolgároktól, azonos időre jutóan több adót kell beszedni, és ettől romlik és gyorsul az
élet. Amely őslakosok már nem tudják viselni a terheket, az adókat, azok a külsőbb, a még
lassabban változó életövezetekbe kitelepülnek, és az anyagcsere kifelé ható, a
bevándorlottakkal már tapasztalattal rendelkező részét képviselik. A kitelepülők fővárosiak
szintén idegenek a szegényebb övezetekben, mások a szokásaik, mások az ismereteik, bár az
ott élőkkel analóg emberek. Ők azok, a megjavuló volt ördögök, akik a tudatban megmaradó
jóra emlékezve miközben elmesélik a fejlett életövezetekben megszerzett tapasztalataik,
vágyakat keltenek az ilyen tapasztalatokat csak hírből ismerőben e tapasztalások személyes
átélésére, megtapasztalására. És az élet itt- ott ismét összesűrűsödik, összecsapnak a másság
hullámai, és az élet libikókázó körforgása folytatódik….

Az aura kialakulása:
A fiatal holdak látszólag nem rendelkeznek aurával, azaz olyan a mezőjükből rendszeresen
kiáramló részecskékkel, amely légkört alkotó mezőt képez a szerveződés főtömege körül. A
fiatal hold, kezdetben (mint a Matilde) csak egy porbuborék, amelybe épült részecskék felhője
még éles határral elválik a külső környezettől. A hold azonban mindig olyan
részecskesűrűségű rétegben van a kibocsátó anyamező körül, amelynek az átlagos sűrűsége
megegyezik az ő sűrűségével, ezért képes lebegni, az azonos sűrűségű élőrétegben keringeni a
külső és belső hatások nagyjából kiegyenlítettek. Ha azonban a környező csillagok körül
keringő aszteroidák becsapódnak, beépülnek, egyre nagyobb sűrűségre, egyre nagyobb
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változásra késztetik a betelepült, nem teljesen azonos csillagokból származó, nagyobb
másságú részecskéket, amely egyre nagyobb belső változást generál. Amíg fiatal a hold, és
nem nagy az élet feszültsége, addig az aura sem alakul ki, és a születés utáni rendeződést
követően kisimulnak a kezdeti ráncai, a porburok leülepszik egy ekvipotenciális rétegre és
átmeneti fejlődési egyensúlyba kerül. A becsapódó részecskemezők feltöltik a holdat, és
változást kiváltva felverik az ionos port a környezetbe, amely közben porlódik, egyre kisebb
részecskékre őrlődve a hold légterébe kerül és az idegen csillagokból lassan leülepedő nagy
azonosságú csillagporral aurába épül. Az aura kezdetben csak olyan fejlettségű részecskéket
tartalmaz, mint a környezet, amelyben a hold él. Ha Föld holdját, a Luna külső aurájának a
sűrűségét keressük, annak meg kell egyeznie a környezeti sűrűséggel, amellyel állandóan
részecskéket cserél. Ha a Nap, és a Föld azon határrétegében, amelyben a Holdunk kering a
elektron energiaszinten fejlődik a bonyolultság, amely réteg impulzusaiban foton gyermekek
születnek, a réteg és az aura energiasűrűsége, fejlettsége megegyezik. Ha nő az élet
bonyolultsága, a részecskék fejlettsége, a hold aurája is fejlődik, és a protonszintnek, majd a
hidrogénatomnak megfelelő fejlettségbe épül. Eközben távolodni fog a Naptól és a Földtől, az
összeérő réteg változatlanul a kezdeti sűrűségnek felel meg, de a saját változássűrűség
növekedés növeli az aura méretét és fejlettségét.
Gondoljuk át az alábbi ábrákon bemutatott folyamatot. 18.ábra:
hidrogénszféra

A bioszféra feletti rétegekben kifelé oxigén,
Nitrogén, hélium, hidrogén fejlettségű
élőrétegeken kívül, protonzóna (szféra),
elektronszféra és kijjebb még kisebb egységnyi
tömegsűrűségű szerveződéseket élettereként
szolgáló életszférák találhatók. A Föld legkülső
életszférájának a fejlettsége és sűrűsége
megegyezik a Nap azon két életszférájának az
átlagos sűrűségével és fejlettségével, amelyek
között kering, amelyekben bolyong. Ha nő az
utód aurájának a sűrűsége, fejlettsége, a
rétegrend szimmetrikussá válik, és a mező körüli
élet is önálló aurákba fejlődik.

elektronszféra

protonszféra
hidrogénszféra

protonszféra

elektronszféra

A fiatal hold belső sűrűségének a
növekedése a körülötte lévő rétegek
együttfejlődését eredményezi, amely
miatt az aura sűrűsége is nő. A fejlődő
holdutódnak a szülőhöz viszonyított
azonossága az idegen részecskék miatti
beépülési folyamatban csökken, ezért
egyre messzebb tolódik a szülőtől, és
egyre jobban bemerül a szülő körül
kifelé táguló idegenebb környezetbe. A
kezdeti aura mérete és fejlettsége is
növekszik, a kezdeti állapotot, a múltat
tartalmazó élőrétegek egyre messzebb
tolódnak a szülőtől is és az utódtól is.
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protonszféra

elektronszféra

hidrogénszféra

protonszféra

elektronszféra

Az együtt fejlődés során mezők tömege
és átmérője nő, miközben egyre nagyobb
változássűrűségű új élőrétegek alakulnak
ki. Az utódok átmérője is nő, és a régi
életszférák kitágulnak, belülről újabb
életszférák fejlődnek ki, de az utódmezők
mindig az őket határoló két szomszédos
élőréteg átlagos sűrűségében maradnak a
szülő haláláig, amelykor kiszabadulnak,
árvává és önállóvá válva most már
egyedül folytatják a küzdelmet az élet
viszontagságaival. A közben megszűnt,
felbomlott szülői mező nagy azonosságú,
azonos fejlettségű élőrétegének a
részecskéi továbbra is beépülhetnek az
utódba, annak hatóképességét és tömegét
gyarapítva.

A fiatal és önállóvá váló mezők tehát
együttfejlődnek az őket körülvevő környezettel,
és a belső, nagyobb változássűrűségű zónáikban
a szülőkkel analóg fejlődésben, hasonló, analóg
evolúciós folyamatban változnak. Az önálló, a
múltat tartalmazó aura egyre növekszik, de
csökken a változás sűrűsége. Ha a
szerveződések feladják az élet küzdelmét, a
kifelé táguló, haladó réteggel együtt a múltat
tartalmazó élőrétegek felé sodródnak. Az
élőrétegben kifelé és befelé bolyongó
utódokban közben nemcsak gyorsul, hanem
periodikusan romlik az élet. Ha a belső
fejlettebb részecskéket tartalmazó élőrétegbe
sodródnak, nyár állapotba kerülnek és
növekszik a változás sűrűségük, de a túl nagy
fejlődés és az egyenlőtlen elosztás miatt a
hidegebb környezetből származóknak elromlik
az élet minősége.

Az életáramlás azonban periodikus bolyongása miatt kiegyenlíti a különbségeket, megfordítja
az élethelyzeteket, a befolyási arányokat, a dominanciát. Míg a túlságosan a fejlett
élőrétegekbe bemerészkedő utódokra e rétegek nagy hatással vannak és ezért az ott előnyös
egyediség felé fejlődnek, az élőrétegben kisebbségbe kerülő nagyobb azonosságúak elnyomás
alá kerülnek. A mezők ebben a haladási irányban, a változásban sűrűsödnek, az összeépülés és
a fejlődés és a matériába, az ördögbe vetett hit is növekszik, az Istenbe vetett hit csökken.. Ha
elérik a sűrűségüknél és az átlagos fejlettségüknél nagyobb változássűrűségű belső
élőrétegeket, az élet vadabban változó élőrétegeit, a többség elbizonytalanodik, határozatlanná
válik, felbomlik és ettől az utódmezőnek az átlagos sűrűsége, a közvetlen környezetet jelentő
belső élőréteghez képest csökken. A mező ilyenkor a külső, időben-lassabban változó élőréteg
felé veszi az útját ,és a nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó, együttműködőbb
életszféra felé lendül. A változássűrűség és a feszültség csökken, nő a részecskék között az
együttműködő képesség, amely békekötéseket, konszolidációt, a hit növekedését váltja ki, de
ez átmeneti visszafejlődést eredményez. A mezőkben élő alszerveződések részecskéinek az
aránya megváltozik, és a nagyobb fejlődés felé erőltetők száma csökken a lassítás mellett
kiálló konzervatívakhoz képest. Ez megváltoztatja a szerveződésben élő alrészecskék
véleményének az eredőjét, és ezzel a mezők közös tudatának az akaratát is. Az emberi többség
ettől kezdve már nem akarja az értelmetlennek látszó fejlődést tovább erőltetni, a lassítás és a
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nagyobb együttműködés felé terelődnek, nő az emberi közösség azon részecskéinek száma,
akik állj és ne tovább-ott mondanak az erőltetett fejlődésre. A mezőkben növekvő feszültség a
nagyobb mezők átlagos sűrűségét is csökkenti, a vészes időkben elporladó, nagyobb
változássűrűségű élő anyag mennyisége is növekszik. Ez tovább csökkenti a nagyobb
energiaszintű rendszer átlagos sűrűségét, és ezzel a nagy mező, mint egy növekedett méretű,
kisebb sűrűségű léggömb az anyához viszonyítva a távolabbi határréteg felé lendül.
A külső, nagyobb azonosságú részecskéket tartalmazó élőrétegbe lendülve csökken az élet
feszültsége, növekszik az együttműködés, megváltozik a hit aránya az Istenben hívők száma és
aránya növekszik. Javul az erkölcs, a törvény és a feszültségek lecsökkennek, a fejlődést
erőltetők kisebbségbe kerülnek. Azonban a kifelé lendülés során sem tartanak a nagy tömegű,
és nagy tehetetlenségű mezők kellő mértéket, rendszerint túllendülnek a nagy azonosságú
részecskéket tartalmazó, alulfejlett, a múltabb állapotokat őrző külső élőréteg felé. Ilyenkor
megváltoznak az arányok, és túl sok lesz a mezőkbe beáramló nagy azonosságú részecske,
amely miatt dominanciaváltás történik, és az addigi többség kisebbségbe kerül, receszív
állományba kényszerül. Az azonosság és a kollektivizmus sok helyen ismét átveszi az
irányítást, és a szocialista törekvések felélednek, a vallásosság, az istenbe vetett hit erősödik.
Ha a mező túllendült az ideális határon, esetleg proletárdiktatúra alakulhat ki, és az emberi
gyarlóság utat nyerése miatt az ilyen jogon hatalomba kerülők sem mondanak le egykönnyen a
végre megszerzett előnyökről. Periodikusan bolyong a bolygónk az életterünket övező két
élőréteg határán évmilliárdok óta, és az élet hol előre, a nagyobb egyediség felé, hol visszafelé
fejlődik. A két véglet miatt hol az egyik érdek felé törekvők, hol a másikak a fejlettebbek
kerülnek hatalomra, és közben harcolnak, rendezetlenséget keltve tönkreteszik a mások
munkáját és az élettér szervezettségét, rendezettségét. A nehezen fejlődő materialista tudat
még mindig erőlteti az egyediség felé irányt vett fejlődést, holott már régen tudja, hogy nincs
igaza, már tudja, hogy más szelek fújnak, de a vezetés és tanácsadóik tudati tehetetlensége, a
lefogott tudatfejlesztés sikeressége sokáig gátolja az életszemlélet megváltozását. Amíg benne
vagyunk egy rétegben, nem tudjuk magunkat kívülről és objektívan szemlélni, nem tudjuk az
elromlott életet a már elfelejtett, lepocskondiázott korábbi életszakaszhoz viszonyítani.
Sok – sok évezrednek, esetleg évmillióknak, milliárdnyi éveknek kell eltelnie ahhoz, hogy az
ide-oda bolyongásban csak lassan fejlődő tudat megértse, hogy együttfejlődni könnyebb, a jól
szervezett és nem egymás ellen dolgozó együttműködő rendszer sokkal hatékonyabb. Ha a két
egymás melletti élőréteg eléri a megfelelő együttfejlődést, a közel azonos fejlettséget,
megtörténhet az összeolvadás, a tényleges együttfejlődés, az élet tarka mezei virágok
együttfejlődő állapotába kerülhet. Ilyenkor az addig ide-oda vándorló, csak lassan fejlődő
bolygók hosszabb időre a folyamatos tavasz és az energiatermelő nyár állapotába kerülhetnek,
amelyen már csak a nagyobb felmenői ciklusok módosíthatnak.
A bolygók azonban az anyjuk védelme és befolyása alatt élnek, így azt a teljesen önálló
csillaggá válásig nem hagyják el a fejlődési övezetet, és ezért az anyjukkal köröznek,
bolyonganak a nagyobb felmenőt képező napszülői csillag azon két eltérő fejlettségű
részecskéket tartalmazó határfelülete között, amelyben a nap bolyong. Ha a felmenői
határfelületek között már nincs feszültség a bolygók a csillagfejlődés útjára térhetnek, az
állandó és egyenletes energiatermelés, a már rendezett élet időszakába kerülhetnek. Ilyenkor
hosszú időre egyenletessé válik a fejlődés, és kiszámíthatóvá, lineárissá az élet, de az
életritmus együttfejlődő gyorsulása valószínűen nem csökken.
Minden rendszernek vannak haszonélvezői, akik nagyon nehezen válnak meg, mondanak le a
megszerzett előnyökről, a hatalomról, és ezért az élőrendszer csak nagyon lassan fejlődik.
Sok-sok keringésnek, évnek, millió, esetleg milliárd éveknek kell eltelnie ahhoz, hogy a csak
lassan fejlődő tudat megértse, hogy együttműködni könnyebb, egy jobban szervezett, még
kellően fejlődő, de még megfelelően együttműködő, megfelelően keveredő, a másságot
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elfogadó rendszer nemcsak hatékonyabb, hanem sokkal jobb életminőséget garantálhat, és sok
életutazást, időutazást és mindenkinek boldogabb életet tehet lehetővé.

Az emberi mikrokozmosz tél – nyár periódusai:
Az emberben élő részecskéknek az emberi napi ritmus valószínűen ilyen tél nyár állapotot
eredményezhet, a nappal és az éjjel, a pihenés és az aktív időszakok váltakozása. Ha aktívak
vagyunk, a testhőmérsékletünk melegebb, a részecskéink is nagyobb változásra
kényszerítődnek. Ha lassul a tevékenységünk és csökken az életritmusunk, a részecskéknek tél
állapot lesz, csökken a tápanyag és a feszültség bevitel, az idő szorítása csökken, és lesz idő
elég, a korábban beérkezett információkat feldolgozni. Ilyenkor csökken az időzavar, a
mikrokozmoszban rohanó idő ritmusa, a dolgok a helyükre kerülnek, a feszültség leapad és az
álom nyugodt ritmusában a belső azonosság növekszik. Az éjjel, a normál ritmusban élő
szerveződéseknek a pihenés időszaka, amelykor a gerjesztés, az új eseménysűrűség csökken,
és a korábbi információk feldolgozása, az éjjeli műszakot vállaló részecskék szorgos
rendezése eredményeként befejeződik. Ha nem volt elég a nappal, a nagy eseménysűrűség
feldolgozására, éjjeli műszakot kell szervezni, és az állomként átélt konszolidációban a
helyükre kerülnek a dolgok. Hasonlóan szervezünk éjjeli műszakot, amikor a nappali időszak
nem elég az események befejezéséhez, a napi termelés, a lemaradás behozásához, és az
éjszakai szorgos emberi részecskék, eltakarítják a szemetet, megépítik a nappal tönkrement
utakat, segítik az élet folyását. A bagoly típusú emberek ilyenkor aktívak, ilyenkor végzik a
természetes tevékenységeiket, amíg a többiek alszanak. Rádió és televízió műsorokat
szerkesztenek, könyveket írnak, vagy a rend védelmét és a lakosok biztonságát felügyelik.
Mások a kórházakban ügyelnek, járművet vezetnek, kiegészítik a nappali tevékenységek utáni
igényelt szolgáltatásokat, jobban kihasználják az eszközállományt, hatékonyabbá teszik az
életet.

Az egyediség államszintű fontossága:
Az evolúció analóg folyamatokat, analóg szerveződéseket termel ki, amelyek időben eltolt
sorsazonosságban fejlődnek. Az emberi individuumokon kívül, nagyobb energiaszintű
közösségeink városokat, államrendszereket alkotnak, amelyekbe szerveződve élünk a
környezet másságában. Vannak a fejlettségben nálunk előrébb járó országok, akiknek a törőék
szerepe jut a vándormadarak között, ők előbb aratják le a babérokat, de előbb kerülnek a
sikertelenség állapotába is. Ha megfelelő a rotáció, az egymást váltó életrendszer, a jó és a
rossz helyzetek kellően felcserélődnek, államszinten is megfelelő viszonyítási alapok és
megfelelő együttfejlődés alakulhat ki. Ekkor nem lesz túl nagy a feszültség, ha minden állam
megismeri az élet előnyei mellett a fonákját, mérsékeltebb lesz és a másság iránt is
megértőbbé válik. A kevésbé fejlett és önállóan nem gondolkodó államok azonban
előszeretettel majmolják a már fejlettebb állami szerveződések sikereit, mert nem látják a
felszínen nem igen látszó kudarcaikat. A fejlett államok útján járás, az azonosság útján járás
azonban nemcsak a fejlett dolgok átvételét teszi lehetővé, hanem az elkövetett szerveződési
hibák megismétlését is törvényszerűvé teheti. Ha analóg rendszer úgy fejlődik, mint egy
időben gyorsabban fejlődő mező, akkor törvényszerűen analóg állapotok, analóg életáramlási
zavarok alakulnak ki. Az egyediség nélküli, túl nagy azonosságú fejlődés állami szinten is
analóg életzavarokat eredményez, a szerveződési hibák megismétlődnek. Az egyediséggé
fejlődés abban lehet más, hogy elemzi és összehasonlítja a már fejlett államokban
bekövetkezett szerveződési torzulások okait, a kialakult életzavarokat, és megértve azok okait,
igyekszik elkerülni a csapdákat. Ahhoz, hogy egy állam egyedisége kellően kialakulhasson,
figyelnie kall az apró különbségekre, állandó élénk kontaktusban kell lennie a környező és már
fejlett államokkal, meg kell ismernie azok fejlődési zavarait is. Ehhez azonban a rossz
eseményekhez vezető kicsi különbségek észlelése szükséges, a megkülönböztető képesség.
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A bioszféránk, mint a többi életszféra, együttműködésre összeépülésre törekszik, hogy a
másság elfogadása, feloldása együttműködésben megtörténhessen. Az egyedi útkeresés ugyan
eltávolít másoktól, de lehetővé teheti az eltérő és néhány dologban sikeresebb megoldások
felszínre kerülését, amelyek integrálva más rendszerekbe azok hatékonyságát is javíthatják. Az
együttműködések tehát nem járhatnak automatikus lemásolással, csak kellően kritikus, az
előnyöket és a hátrányokat is, hogy a helyi körülmények között legmegfelelőbb, az életnek
legjobb szerveződési harmónia alakulhassék ki.
Az együttfejlődéshez nem a másság megszűntetése, hanem a megértése és az elfogadás, a vele
együttélés szükséges. Az azonosságra kényszerítés bűn, a feszültséget növeli, amely a későbbi
generációkban visszahat. A természetes másság meghagyása az élet biodiverzitását színesíti,
kivezethet a fejlődési zsákutcákból. Ha sokféle lehetőségbe van jelen az élet, magas a
biodiverzítása, nagy a megszűnés elleni ellenálló lépessége. Ilyenkor könnyen lehet a nem
megfelelő dolgokat másokkal helyettesíteni, az életláncból kiseső szerveződések miatt,nem
akad el az élet, Ha az életpiramis kevés elemből áll, ha kicsi a választási lehetőség, az élet azt
fogyaszt, amit talál, és ha keveset talál, könnyen kipusztít, és ezzel könnyen kipusztíthatja
magát.
Minden dolog annyit ér, amennyibe a dolgot helyettesítő analóg dolgok kerülnek. Ha nagy az
azonosság, valamiből túl sok van, az leértékelődik, könnyű a helyettesítés, sok dolgozóból
könnyű választani. Ez az az ok, amiért az élet az életidő második felében az életből kifelé
szállva már az egyediség felé törekszik, de ez a törekvése teszi egyben végessé az életet. Ha az
egyediség nem az azonosságra és nem az együttműködésre, az összeépülésre törekszik,
távolodnia kell a többiektől, elkülönülővé és eltérővé kell válnia. Vagy befelé húzódik a
pokolibb életminőség felé, de ez esetben az ott élőkkel azonosul, azokhoz fog hasonlítani,
vagy a könnyebb lehetőség felé, kifelé az életteréből de ez esetben az őt értő kellő azonosságú
részecskéktől időben és térben is valóban távolodik. Ha az életbe szerveződött részecskemező
eltávolodik az egymással együttműködő, gyorsan változó tömegtől, az élet nyomása csökken,
és a belső nyomás miatt táguló, idővel szétfoszló életmező elveszti a részecskéivel a
kapcsolatait, az életet fenntartó együttműködő képesség is szétfoszlik.
Az élet a csillagközi térben lévő nemlét óceánjából, az Istenből indul, és ebben ér véget. Az
angyali élet beáramlik, besodródik a mezőkbe tapasztalatszerzésre, és közben összesűrűsödik,
tömegbe épül, és ettől a hatóképessége és az iránya is megváltozik. Ha eljutott a lehető
legnagyobb változássűrűségre, a legnagyobb esemény-feldolgozó képességre, rendszerint nem
képes megállni, a tömeg tehetetlensége tovább lendíti az életbuborékba, szerveződésbe épülő
részecskemezőt, és olyan nagy változás és részecskesűrűségű élőrétegekig is lehatol, amelyek
eseménysűrűségét, életnyomását már nem tudja feldolgozni, amelytől mint egység,
individuum felbomlik, és visszaindul az Istenhez, vagy a nemlét óceánján át egy másik, időben
gyorsabban változó mezőbe lendül. Lásd a több könyvben és a weblapon is bemutatott színes
anyagszerveződési ábrát, amelynél az eltérő színek az öreg (lúgos) és a fiatal, savas,
szerveződések megfelelő arányát mutatják.
Az életbuborékok, egy-egy életidő alatt bejárnak egy időben gyorsabban változó élettérben
szerveződő életet, és átalakulva, nagyobb élettapasztalatokkal térnek vissza az Istenhez.
Többféle módon, hasonló mechanizmust használ a természet az entrópia megfékezésére, az
életfolyamat fenntartására. EZ FOLYTATÁSA A TEGNAPI GONDOLATSORNAK,
AMELYET MEG KELL KERESNI A KÖNYV VÉGN C. ANYAGBAN.
A háromféle megoldás, hő nyomás stb?
Más: Az ősrobbanáskor használt fogalom szerint a mindenség tágul. Ez így helytelen, nem a
tér, a mindenség tágul, hanem az életre alkalmas környezet, az élettér kiterjedése növekszik.
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19. ábra. Moetrius által rajzolt atomszerveződési, anyagfejlődési táblázat.
A fehéren hagyott neutrális elemek, a
nemlineáris eseményeket jelzik, amelykor a
mező egy másik rendszerrel szeretkezik, és
Szerveződési
anyagátadás, párosodás a következménye.
Tél állapot
Ilyenkor kis mezők és az időspirálban rések
fejlődnek ki. A neutrális, gázburkos, a sok
AP
elektronnal fémjelzett gazdagabb állapot után
mezős
az első két szegmens alkálifémes oszlopaiban
ősz
a jólét időszaka alakul ki. Ez az S mezős
állapot
állapot, az ábra jobb felső részén található.
Ezt az időszakot, a konszolidáció, a
kiegyezés, a béke és a szaporodás időszaka
követi. Még van elég leadható elektron, bár a
népesség egyre növekszik és a periódus után
a csökkenő egy főre jutó energia miatt a
mező körül keringő elektronok élelemszerző
pályája a P mezőre jellemző állapotba
szerveződik. Ez az egyre nagyobb
energiahiány, a szegényedés és a feszültség
növekedés, az energiaválság következménye.
A következő periódusokban, a mező
tömegközpontjához közeledés során analóg
eseményrend születik. A mező
határfelületeinek az átlépése mindig a
neutrális cikkben következik be, ezen a
A Föld bioszférájának a
helyen metszi az időspirálon haladó
jelenlegi szerveződési
részecske pályája a mező körül keringő
neutronok pályáit.
állapota

Az S mező, a
magas
szimmetriájú
fiatal, tavasz
állapot

Ez a szerveződési nyár, a
lineáris konszolidációs
időszak, a D mezős
állapot, az átmeneti
fémektől a fémekig, az elektron
energia leadásra hajlamos, még
megfelelően elosztó állapot.
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17. ábra A másság és az azonosság megoszlása határrétegenként
30 % a mezőre
jellemző
részecskék
genetikai aránya

Csak ez a 100 %-ban a
mezőre jellemző, egyedi
összetételű, és fejlettségű
élő anyag, amely az élet
kezdetén még nagy
azonosságú belső keringési
rendszerbe épül, de az élet
végére a környezetből
beépülő a jövőbe tartó
részecskékkel felhígul

25 % apai
nagyszülői

25 % anyai
nagyszülői

25 % anyai
nagymamai
nagyszülői

25 % apai
nagyszülői
amely 2 x
12.5%
ükkszülőiből

40% a mezőre
jellemző
azonosságú
részecskék
aránya

80%-os mező saját
részecskéinek az
60%-os mező
részecskéinek
azonossága,
nagy

20% a mezőre jellemző azonosságú részecskék
aránya, 80 % az idegen genetikai anyag aránya

Az élőmezőkben mindig kialakul egy belső áramlási rendszer, amely a mezőt alapító
őssejteket látja el számukra megfelelő energiával, nekik elviselhető klímájú környezettel. E
keringés a gén méretű és bonyolultságú szerveződési egységekben átadott őssejtek alapítóiból
ál, amelyek a múltból mentik át a felmenői tulajdonságokat, örökségeket. Az alapítók, hozzák
magukkal a felmenői mezőkből rekombináció nélkül megmaradt, generációkon átörökített
egyedi tulajdonságokat, az egyedre és az őseire jellemző egyediségeket, szimmetriahiányokat.
Az utódokba átépülő egyedi tulajdonságok mindaddig megmaradnak, amíg olyan részecskék
nem épülnek be a mezőkbe, amelyek az egyedi tulajdonságok hiányait, vagy többleteit minden
sejtben, minden egységben ki nem egyenlítik, szimmetriába nem hozzák. Egy generáción belül
ez nem következhet be, mert az egyediség formálódása egy életben és egy szaporodásban nem
okoz olyan sokszoros felhígulást, hogy az egyedi jegyek elvesszenek, a beépülő idegenek
mindig jövevények maradnak, és nem keverednek, nem olvadnak össze. Csak több generáción
át bekövetkező rendszeres szaporodásban csökkennek le az egyediség jellemző jegyei, amikor
már az utódokban, több fraktálmélységben összekeverednek a gének, és a nagy orrot
eredményező géncsalád rekombinációba kerül a kis orrot örökítő géncsaláddal. Amíg az ősök
vannak többségben, addig csak vagy- vagy állapot alakulhat ki, azaz vagy kis orr, vagy csak
nagy, ha azonban az élőmező mikrokozmoszában a késői mást akaró, külső betelepülők
genetikai leszármazói többségbe kerülnek, ők már módosíthatják az orr formáját és méretét
másra, a belső mező részecskéinek praktikusabbra. Ekkor is vagy-vagy-ként dől el a kérdés, a
belső parlamentális rendszerben azonban már nem a két eredeti alternatíva kerül egymással
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konfrontálódó választási lehetőséghez, hanem a közben megerősödött idegen hatások, az
utódok társaiban érkező alternatív gének. Ilyenkor azt mondjuk valamely megváltozott
orrformájú késői leszármazóra, hogy valamelyik társ valamelyik ősére ütött az orra, éppen
olyan, mint az egyik felmenőé.
Ha a mező belső részében az eredeti alapítók és a közvetlen leszármazóik még többségben
vannak, ott ők határozzák meg az arányokat, ezért ezek az alapítói szimmetriahiányok, az
egyedi jegyek sokáig megmaradnak, csak nagyon kicsi a belső felhígulás aránya. Más azonban
a helyzet a külső határfelületeken. A külső részekben. Itt az állandó betelepülők, az ellátók és
a szállítók, a nagyobb forgalommal rendelkezők élnek, cserélődnek, a mikrokozmosz
Kasztrendszerének a környezete, alsóbb szintjei fejlődnek. Itt sokkal nagyobb a másság
aránya, a mező saját egyediségére jellemző irányítók csak szervezőként kerülhetnek
dominanciába. A külső határfelületeken a környezetből jött nagy azonosságú angyalok egyre
kisebb sűrűségű, egyre nagyobb azonosságú rétegei találhatók, amelyekben többségben
vannak és az együttműködés és az érzés a meghatározó kapcsolat tartó, míg a belső uralkodói
körökben az érdek és az erő. Az eltérő dominanciájú élőrétegek között azonban mindig
kialakul olyan nagyon nagy szimmetriában álló, és ezért sokszor arányt változtató, 50 -50%-os
erőegyensúlyban lévő élőréteg, amelyben gyors az ingadozás, sok a változás, amelyben nagy
de viszonylag kiegyenlített a keveredés. Ha a bolygó szerveződésben ez a szint a bioszféra,
akkor ez a leggyorsabban keveredő, fejlődő élőréteg, amelyben a fejlődés hibáit a hasonló
arányokkal rendelkező mások mindig fel tudják hozni, a rekombinációban ki tudják javítani,
de valójában ilyenkor a saját hibáikat is erősítik. Tehát amíg egy új párt kijavítja a régebbi párt
rossz egyediségi hibáit, közben beviszi a rendszerbe a saját fogyatékosságait, és
szimmetriátlanságát, és a dominanciaváltás más új hibákat hoz a felszínre.
Míg a belső rétegekben a múltból származó, átörökített tulajdonságok, szokások a
családalapító ősök dominanciája és hegemóniája miatt lassú a változás és nincs fejlődés, addig
a külső rétegekben az idegenek túlságosan is semlegesítik egymást, izotróp tehetetlenség,
fejlődésképtelenség alakul ki. A külső térben lévő élő anyag apró hatásokban kiegyenlíti
egymást, bár ott van, de nem tűnik ki egyediséggel, túl nagy azonosságú, csak lassan fejlődik,
nem áramlik, mivel nincs változási kényszer, a belül élő gazdag egyediebbekkel nem
keveredik, de sokszínű, és magas biodiverzítású marad. Ez a réteg azonban csak lassan
fejlődik, és a belül élőkhöz képest a múlt állapotában van, ezért azok által már ismert,
átlátható, a sokkal fejlettebbek által szinte észre sem vett. Így néz át egy szegényen egy
gazdag, egy tudatlanon egy sok tudást birtokló, egy nagy egyediségű mező egy általános
tulajdonságokkal rendelkező egyediség nélküli olyan szerveződésen, amelynek az egyediségre
jellemző, könnyen megkülönböztethető jegyek, látszólag olyanok, mint a többi. A fejlettebbek
szemében ezek könnyen kicserélhetők, helyettesíthetők kirúghatók, eltaposhatók.
Az élőmezőkben azonban belső áramlások miatt ez a keveredés minden kisebb egységben
arányosan megy végbe, tehát sejt, gén és atomi szintek alatt is ugyanez az arány analóg
változása folyik. A legnagyobb változássűrűségű felületen, ahol gyakran felcserélődnek, de
alapvetően kiegyenlítettebbek az erőviszonyok gyorsabb a fejlődés. Valószínűen ez az oka a
bioszférai változásgazdagságnak, ez az oka annak, hogy az élet itt gyorsabban fejlődött vegyes
állományú kovalens szerveződésekbe. A külső részekben a kicsi energiaszintűek békésebben
elférnek, nem akadályozzák egymást a lassú, de kiegyenlített fejlődésben és hasonló analóg
azonosságokat termelnek, és ilyennel ellátják a mezők belső részeit. A mezők belső rétegeiben
a túl nagy hegemónia és az együttműködő képesség hiánya, az elidegenedés akadályozza a
fejlődést, a nem elégséges energiaellátás, a nem jó elosztás. Az igazi élet a piacokon és a
bazárokban van, ahol nyüzsög a nép, élénk információ, energia és árucsere, érzéscsere folyik.
Itt nagy az időegységre jutó keveredés, nagy a változás sűrűség, és itt fejlődnek ki az
utcagyerekekből, a belső feszültséggel kellően feltöltődő, az életszabályokat jobban megtanuló
sikeresebben alkalmazó, későbbi elszánt gazdagok, és az ebben sikertelenebbekből a külső
perifériák újratermelődő elszegényedő generációi.
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Az együttfejlődés napi zavarai:
A fiatalok fejlődése gyorsabb, és egy idő után utoléri és meghaladja a korábban éledő, és az
életből már visszafelé haladó mezők fejlődését. Ha ez a fejlődés, nem önálló rendezet
energiatermeléssel, hanem másoktól elvonással történik, a személyi energiák és a kialakult
rendezettség megbontása, elvonása miatt, a nem arányos és nem egyenlő együttfejlődés miatt
újabb feszültségeket hoz létre. Ez az együttfejlődési arány nem változtatható meg túl gyorsan,
nem térhet el tartósan, a természetes, nem áramló környezetben a feszültségek
kiegyenlítődnek. Ezek a természet alapvető szabályai! Csak ott halmozódhat fel tartósan
feszültség, ahol valami tartós és rendezett irányú áramlás alakul ki, amely a feszültség
gócokba szállítja a feszültséget és az életnyomást fenntartó hatást. Az áramlási kereszt, az
életkereszt lényegében e folyamat rendezett fenntartására, az életre kelt anyag folyamatos
áramlására és az állandó anyagcserére utal. Ha azonban e rendezettség, valamely eltérővé váló
tényező miatt megbomlik, a folyamat megszakadhat és az életáramlás is megszűnik. Az
anyagépítés és a rendezettség egyik fő szabálya szerint, az élőmezőkbe irányuló rendezett
áramlásnak el kell érnie, vagy meg kell haladnia a rendezetlenül eltávozóét, az időegységre, a
változási folyamatsorra jutó hozzáadott rendezettségnek meg kell haladnia a rendezettség
csökkenését, az entrópia romlását. Ha ez nem történik meg, a rendezett életáramlás csökken, a
rendezetlenség és a káosz, ezzel a feszültség nő, a kialakult rendezettségi redő bomlani kezd.
Ha a folyamatban a rendezetlenség növekedése tartósan meghaladja a rendezettséget növelők
eredményét, leépülési folyamat kezdődik, és időben ez felerősödik. Ez tartós visszafejlődés
esetén már észlelhető leépüléshez, öregedéshez vezet.
Az egyediség csökkenésével nem elbutulás következik be, hanem a speciális egyedi tudás
csökken de helyette a környezetben a központtól távolabbi határrétegbe kerülő részecskék
rálátása nő a környezetre, és az összefüggések felismerése erősödik. Tehát a tudás vagy a
specializáció, az egyediség felé halad és befelé tekint a részletek egyre nagyobb felbontása
felé, vagy az átlagos határrétegtől kifelé az általános megismerés, az összefüggések felé halad.
Míg fiatal korban a részecskék zöme még az egyediség az idősebb környezeten át az élettér
belseje, centruma felé, befelé és az összeépülés felé halad,
addig idősebb korban a már
az érintett szerveződésnél fiatalabbakkal feltelő átlagosan fiatalabbá és másabbá váló
környezetből kifelé és a bomlás felé halad.
Ha a dolgok nem kiszámítható módon, nem
kellő rendezettséggel történnek, hanem egyes események megelőzik a természetes idejüket, az
együttfejlődés megbomlik, és energiahullámzás, populációhullámzás következik be.
Ha a fagyok és a tél vége előtt, az elöregedés és a megnyugvás természetes ritmusa előtt
kirügyeznek a fák, ha még az alkalmas környezet kifejlődése előtt kibomlanak a fiatal rügyek,
és az élet rendje, az idő rendje összekeveredik. Ilyenkor elfagy a jövőbeni termés, a fiatalok
aránya csökken, a fa, mint addig kiegyenlített vegyes állományú élőrendszer a szokásosnál
jobban elöregszik.
Az
ábra olyan kiegyenlített élőrendszer jelképe, amelyben az anyagcsere, a fiatalok és
az idősek aránya kiegyenlített, folyamatos. Az ilyen szerveződésben nem alakulnak ki
energiahullámok, az életváltozás lineáris, folyamatos és kiegyenlített. Hasonlóan működik
minden más szerveződésben az élet. Amíg kiegyenlített a keveredés, az anyagcsere, az életbe,
a mezőkbe és az élőrétegekbe a be és kiáramlók aránya, addig egyenlően és lineárisan fejlődik
a rendszer, de ha elöregszik, az energiatermelés csökken, és a személyekre jutó kevesebb
energia elosztása megnehezül. Ha túl sok a tűz, a fiatal részecske, és kevés az öreg és a nő, aki
fékezi a változást, a heves fiatal részecskék könnyen tűzbe jönnek, egymásnak mennek és kész
a nagy energiaszintű impulzus, a káosz. Az ilyen hevesen változó élettér nem kielégítően
fejlődik, miként a túl öreg változása lassúvá és határozatlanná válik.
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Aspektus 10

Komplexitas-kiút

Az aspektus könyvsorozat könyvei és ISBN nyilvántartási számai:
Az életanyag és az életérzés működése és az életváltozás törvényszerűségei, szabályai
Nem idő és nem megértés sorrendben, egymással párhuzamosan íródott szimultán könyvek

Aspektus 0 Szemléletváltás
bevezető és könyvsorozat ismertető
Aspektus: 1 A főnixmadár születése
Aspektus 2. A Sík és a Tér:
Aspektus 3. A változás és rendezettség téridőre kifejtett hatásai:
Aspektus 4: A gravitáció és az idő törvényei.
Aspektus 5: Az ötödik dimenzió:
Aspektus 6: Szintézis
Aspektus 7: Tiltott Természeti Törvények
Aspektus 8: Az élet históriája
Aspektus 9: Az idő rendje
Aspektus 10: Komplexitás - Kiút
Aspektus 11 Élet és változás
Aspektus 12 Élet és szimmetria
Aspektus 13 Isten hagyatéka
Aspektus 14 Hatalom és legimitás
Aspektus 15 Változó tér Térelméleti összefoglaló anyag
Aspektus 16 Univerzitás vagy egyediség
Aspektus 17 Az életbuborék (Az életre kelt anyag története)
Aspektus 18 Káosz és rendezettség. (Rend a rendszerben),
Aspektus 19 Az ideális társadalom,
Aspektus 20 Magyarország betegsége
Aspektus 21 Újraosztás
Aspektus 22 Az Isteni tér Rend -je
Aspektus 23 Elporlódás
Aspektus 24 Feltámadás
Aspektus 25. A Fekete könyv
Aspektus 26. A tao útja
Aspektus 27. Szervezett egészség
Aspektus 28. Az állandó eredőjű Univerzum
Aspektus 29. Észlelések, összefüggések és analógiák
Aspektus 30. Többszintes Igazság

ISBN 978-963-87297-5-0
ISBN: 963 440 935 0
ISBN: 963 430 400 1
ISBN. 963 430 465 6
ISBN: 963 430 867 8
ISBN: 963 430 990 9
ISBN: 963 430 991 7
ISBN: 963 216 640 x
ISBN: 963 217 693 6
ISBN: 963 219 036 X
ISBN: 963 219 037 8
ISBN 963 87297 0 8
ISBN 963 87297 1 6
ISBN 963 87297 2 4
ISBN 963 87297 3 2
ISBN 963 87297 4 0
ISBN 963 87297 -6-0
ISBN 963 87297-7-4
ISBN 963 87297-8-1
ISBN 963 87297-9-8
ISBN 963 87669-0-8
ISBN 963 87669-1-5
ISBN 963 87669-2-2
ISBN 978-963-87669-3-9
ISBN 978-963-87669-4-6
ISBN 978-963-87669-5-3
ISBN 978-963-87669-6-0
ISBN 978-963-87669-7-7
ISBN 978-963-87669-8-4
ISBN 978-963-87669-9-1
ISBN 978-963-88496-0-1

A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az
élet hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak
A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső,
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek
a mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken
az azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, és 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!

