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Egy impulzus élete, a könyv címe ez is lehetne, amely egy új hatáselmélet kifejtése, amely a
gravitáció eredetét, működését, és az impulzusokból felépülő kisebb és nagyobb léptékű
életszerűen változó más energiaszerveződések, rendszerek analógiás kapcsolatát mutatja meg.
Az élet megismerhető története, nem szerves állapotban kezdődik, de a bonyolultság felé haladó
evolúció a kezdet forrásától, az ember által is elképzelt, létrehozott szuper intelligens lény, a
Szükséges Isten megteremtéséig nyomon követhető, megismerhető.
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ASPEKTUS,
Az energia átalakulás folyamatát, a gravitációt és az élet keletkezését
újszerűen megközelítő HATÁSELMÉLET.
Az energia differenciált elkülönülése bármely térben csak akkor lehetséges, ha az energiatöbblet
által keltett pozitív hatásnál, a közegben legalább azonos méretű negatív hatás is keltődhet. Ez
feltételezi, hogy a közeg (tér) alapenergiája legalább a hatáskeltéssel megegyező energiaszinten
áll. Ha a közeg állapota abszolút vákuum, akkor a pozitív csúcs, az energiatöbblet elkülönülését
nem követheti azonos egységnyi negatív energiaesés, energiahiány, amely miatt a hatás-pár nem
alakulhatna ki. A hatáskeltés ez esetben csak monopólust eredményezhetne, amely nagytömegű
energiahatás semmiből történő keletkezését feltételezi. Ez esetben a hatáskeltés energiájának
valahonnan egy másik energiarendszerből kell az energiát adnia, amely tiltja az abszolút
vákuum kialakulását akkor, ha mono világegyetemünk van. Ha viszont több Világegyetem is
létezik, akkor ez miatt nem lehet abszolút vákuum, mert a terek között hatástovábbítás,
energiacsere zajlik. A levonható konzekvencia az, hogy a Világegyetemeket létrehozó
ősrobbanáskor a vákuumtér legalább kétszerannyi energiát kellett hogy tartalmazzon, mint az
ősrobbanást elindító energiahullám. A keltődött energia eredője csak akkor lehet zérus érték, ha
legalább a hatásenergiának megfelelő energiaesés következhetett be, amely feltételezi, hogy az
ősrobbanáskor a vákuumállapot energiahelyzete legalább megegyezett a robbanás pozitív
energiájával, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy annál lényegesen nagyobb volt. Ez pedig
csak akkor lehetett, ha a térben az ősrobbanás előtt nagy energiasűrűségű hamis vákuum volt. Ez
megerősíti azt a feltételezést, hogy az ősrobbanás egy ciklikusan ismétlődő folyamat, amely nem
szingularítás, hanem e könyvben leírtak szerint lejátszódó, érthető folyamat, az energia
körforgás új periódusának a kezdődése, a Világegyetem, mint életfolyamat-szerű
energiaszerveződés újjászületése.
Ha a kicsit bonyolultnak tűnő bevezetés a Tisztelt olvasót nem riasztotta el, akkor
megnyugtathatom, hogy bár sok újszerű információ található e könyvben, ezeket többször
körbejárva igyekszem más ASPEKTUSBÓL is megvilágítva egyszerűbben bemutatni.

Niels Bobr, Heisenberggel folytatott vitái megállapításaként egyszer azt mondotta,
hogy a nagy gondolatok először mindig zavarosnak és furcsának tűnnek, amelyet a
felfedezőik is csak félig-meddig, mások pedig az információk ilyen beállítású
összefüggésének a hiánya miatt egyáltalán nem értenek.
E téma érdekel mindenkit. Honnan jöttünk, miből vagyunk, miért vagyunk? Van e célja az
életnek? Mi az anyag, mi az élet? Aki erről ír, könnyen a spekuláció talajára tévedhet. Pedig a
spekulatív gondolkodás a tapasztalati úttól eltérő szélsőséges lehetőségek talaján mozog. A
területet kutató jelentősebb szakmai és tudományos gondolkodók által feltárt ismeretek újszerű
megközelítését, e szellemi táplálék más összetételű feltálalását kevésbé spekulatívnak nevezetjük.
Valójában minden kutató elér a feltárt ismeretek egy olyan szintjére, amelynél akaratlanul is
átlépi az ismeret lépcsőit, és a következtetései, feltételezésekké, prognózissá, előrejelzéssé
válnak. Az ismeretfeltárásban az egyik szélsőségnek tartott csak tudományos gondolkodás
pontról pontra haladása, általában precíz, igazolható és többnyire bizonyított, eredményesen
kevésbé támadható de nagyon lassan épülő stabil tényvárakat eredményez. A másik szélsőség, a
szabad szellem kreativitásának művészeti remekei néha látványos légvárakat építenek, és közben
jelentősen a háttérbe szorult a kettő közötti realista, racionális, azaz a kapcsolódások érzését
keltő sorok közti információból a lényeget megértő, tiszta logikus megközelítésű gondolkodás.
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A könyv újdonságának a megértéséhez középszintű, vagy annál kicsit bővebb tájékozottság
szükséges, de általában elég a téma az érdeklődő gondolkodásból fakadó józan és racionális
megközelítése. Könnyítő feltétel az anyag, az energia és a Világegyetem kapcsolódásának
ismerete, amelyet segíthet a természettudományi és a csillagászati ismereteket népszerűsítő
kiadványok olvasottsága, legalább az 1999-i g publikált információ e könyv olvasása elé
illesztése. Különösen ajánlom a magyar nyelvű ismeretterjesztő és a szakirodalomból a
Világegyetem és a Tudományegyetem sorozatok olvasását, valamint Margaret J. Wheatley
Rendszer a káoszban, és David Suzuki természetvédő könyveit, amelyek a könyv végén rangsori
meghatározás nélkül felsorolásra kerülnek.
A felállított elmélettel irány és útmutatást kívánok adni a részleteket is tisztázó, pontról pontra
haladva gondolkodóknak, és miközben elismerem a hézagtalan tudományos igazolás
szükségességét, de nem a kizárólagosságát, egyben bizonyítani kívánom, a nagyobb léptékű
kapcsolódásokat felismerő egyszerű, de logikus megközelítés jogosságát. Az elmélettel
bizonyítani kívánom, hogy milyen sokszor nem látjuk a fától az erdőt, és hogy az Evolúció egy
egyszerű, könnyen megérthető állapotból indulva vált mind bonyolultabbá, amely kezdeti
állapotai a pontról pontra haladó kutatóknak a hiányzó mérföldkövek miatt átláthatatlan
akadállyá tornyosulhatnak, azonban a teret, a kapcsolódásokat érző, a lóugrásban is
kapcsolatokat találó logikusan gondolkodó térlátóknak, beszélő köntös a csillaglepellel éledő
Univerzum. Az ismeretlen kutatása közben még végigjárandó lépcsők és tapasztalások valamely
foka után mindig eljutunk a spekuláció területére. A magyarban e szó negatívan cseng. A
gondolat és a szellem szabadsága lehetővé teszi az eddig feltárt, és 2002-ig a szerző által
megismerhetett, magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztő szakirodalomból szerzett ismeretek
más ASPEKTUSU összefoglalását, és ezekből más következtetések, konzekvenciák levonását.
Természetesen a múló idő alatt olyan újabb összefüggések is ismerté válhattak, amelyek a
szerzőig még nem jutottak el, amelyek akár cáfolják, akár erősítik a felállított logikai rendszert,
információ hiánya miatt e könyv anyagába még nem váltak befoglalhatóvá.
A Tisztelt olvasó türelmét kérem, mert a könyvben látszólag sok a periodikusan vissza
visszatérő, látszólag ismétlődő csapongó gondolat, amely azonban nem véletlen és nem a
korábbival megegyező periódus ismétlődése. A fraktálszerűen kiteljesedő információ a
gyorsabban értőknek kicsit túlmagyarázósnak tűnő sorok, a gondolat örvénylését kevésbé
követőknek bonyolult, nehezen érthető feladatot jelenthetnek. Ez a hiba a szerző túl széles
olvasókör megszólítási igényéből fakad. A könyv írása közben egy hatáselmélet született amely
az ASPEKTUSBAN az általános ismeretekkel rendelkező, érettségizett szakismereti szintű
személyek részére megfogalmazott bevezetésekből és leírásokból áll. Az anyag szűkebb, a
szakmai körnek megfogalmazott lényegi 1, 4 és -10 oldalas kivonatai is elérhetők, lekérhetők és
letölthetők az ASPEKTUS weblapjáról, amely a www.moetrius.hu címen érhető el.
A kevesebb alapinformációval rendelkezőknek javaslom, hogy a bonyolultnak, kevésbé
érthetőnek tűnő anyagrészt egyszerűen ugorják át. A szerző sok más aspektusból megközelítve is
megpróbálja másképpen megfogalmazva leírni a gondolatait, amellyel másképpen megvilágítva
a máshogy értőknek is egybefüggő információt eredményezhet.
A gondolat és a szöveg ritmusa, fraktálszerűen hasonló az energia anyagba szerveződéséhez, a
meglévő hatás és információhalmozódásokhoz, amelyeknél a periodikusan ismétlődő,
visszaforgó kis örvénylés egyre nagyobbá és teljesebbé váló szerveződéshez mindig hozzáadódik
egy kis új ismeret. Miként a hatásenergia anyagba szerveződése, a gondolat fejlődése is
periodikusan vissza visszanyúl egy korábbi alapra, amelyből új irányba indulva más
végállapothoz vezet. E gondolati fejlődés is végigkövethető az anyagban, amelynek a látszólagos
ellentmondásai kisimulnak az első rész végére, és letisztulva elénk tárulhat egy összefüggő
hatáselmélet, a hatásváltozás anyagba majd életté szerveződéséről. Az evolúcióhoz hasonlóan
végigkövethetők a (bennfelejtett) gondolati zsákutcák, hogy az időnként megrekedő evolúciós
fejlődésekből új hajtásként sarjadó életszerveződés új ága kihajtson. A cél, hogy a korábbi
ismeretekre halmozódó információkat ráépítve, végül megérthetővé váljon az energia körforgási
folyamata, és az energia anyagba épüléséhez hasonlóan az információ e könyvbe szerveződése.
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A könyv szerzője nem akart tudományosan is alátámasztott vadonatúj elméleteket kreálni, csak
elindult egy gondolatsoron, amelyből mindig újabb és újabb válaszokat kapott eddig nyitott
kérdésekre, mígnem kikerekedett egy megérthető történet, és eljutott a könyv elején leírt lényeg
egy újabb lehetőségének a megfogalmazásáig. A szerző abba a szerencsés helyzetbe került, hogy
ellentétben a leírtakat eretnek gondolatnak is minősíthető tudományos kutatóktól, nagyobb
kockázat nélkül megengedheti magának a hipotetikus és esetleg téves gondolatok
megfogalmazását is, a nagyobb léptékű átfogóbb út ettől még járható marad. A szokásosnál
szabadabban szárnyaló gondolatsor a területi tudományág és az elmélyült szakismeret
vágányszerűen megkötő terelő hatásától menetesen, a mások által kevésbé szabadon
végiggondolt, és többnyire a már részben megfogalmazott ismereteket kibővítve, egy logikailag
új megközelítésű egységesebb rendszerbe állította. A szakterületet művelők leírásaiban már
részben megfogalmazódott és megjelentetett gondolatok más nézőpontból megközelítése, a
dolgok kicsit eltérő szemlélésére adtak új lehetőséget.
E gondolatokkal új pályát, új irányt kívánok nyitni, vitafórumot és lehetőségeket indítva, és a
fogékonyabb, a tudományos információk közötti hézagokkal elégedetlen kutatókat a
megfogalmazott átalakulási elmélet szakmai igazolására serkenteni. Természetesen e gondolati
összegzésnek is lehetnek hibás megállapításai és nyitott szálai, amelyek elvarását az olvasótól, a
gondolatsort tovább folytatóktól várjuk a szerző Web címére. (Freimail.@Aspektus.hu)
Bizalommal várunk minden kiegészítést, javítást és új észrevételt, amelytől teljesebb kép
kerekedhet ki, amely kiegészítéseket a szerzőik hozzájárulása esetén, a következő kiadásba
befűzve megjelentetni szeretnénk.

Moetrius

Egy John Archibald Wheelertől származó idézettel szeretném a könyvet indítani, amelyet
Margaret J. Wheatley a Vezetés és a modern Természettudomány c. Könyvéből kölcsönöztem.

,, Elménk legbelsőbb zugában nem egyenletek
vannak, hanem egy pofonegyszerű ötlet. Mikor
végre felfedezzük, annyira ellenállhatatlan és
magától értetődő lesz, hogy azt mondjuk majd
egymásnak: Milyen szép! Hogy is lehetne
másképp? ,,

Néha a nagy dolgok is olyan egyszerűek, hogy azért nem találjuk meg, mert bonyolult valamit
keresünk, pedig itt van az orrunk előtt, és nem az ismeretlen, hanem az ismert szabályaink szerint
működik.

Moetrius
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1. fejezet

Ismeretek a világegyetemről és működéséről.
Az ASPEKTUS, az impulzusenergia életté szerveződésének egy lehetséges és valószínű
története. A könyv első része, az energia nagy körforgásáról szól, az ősrobbanáshoz is vezethető
gravitációs begyűjtésről, a korábbi információ tördelését is okozó frekvencia-gyorsítás alatt és
után, az impulzusenergia életszerű újjászerveződésről.
A könyv másik része az energia halmozódás anyaggá alakulásáról és e szerveződés kezdetleges
evolúciójáról szól, amely során a hatásváltozásból keletkező impulzusenergia matériába
szerveződése, egyre rendezettebb tömörülése, a jelenlegi Világunk kialakulásához vezetett.
Az általunk ismert Univerzum legalább egy, de valószínűbben több, feltehetően végtelen számú
energia-anyag halmaz, globális rendszerbe tartozó, egymásra ható periódusos lüktetése,
folyamatos változása, amely a folyamatosság miatt időben végtelen állandó átalakuláson,
változáson megy keresztül. Ez a folyamatos változás a lehetőségek újrarendezése és keveredése,
a megszűnt rendszerek helyett, azok anyagából (energiájából) állandóan új és új univerzumokat,
galaxisokat, halmazokat és világegyetemeket, gravitációsan kötődő energiarendszereket hoz
létre. A folyamatosan változó átváltásokat, majdnem ugyanazon a törvényszerűségek határozzák
meg, makro, és mikro szinten is. A periodikus körfolyamatok kezdetét nehéz meghatározni,
mivel az ismeret keresése mindig visszatér a tyúk és a tojás dilemmához, azonban ha meg
akarjuk érteni, valahonnan el kell kezdeni gomolyítani a folyamatot.
Induljunk el a Világegyetem és az energia jelenleg legáltalánosabban elfogadott keletkezési
képéből, a nagy Bumm-nak, az ősrobbanásnak nevezett kiindulási folyamatból. Csillagász,
matematikus, biológus és fizikus körökben a legelfogadottabb tézisek egyike az ősrobbanással a
szingularitásból, azaz az ismeretlenből keletkező Világegyetem. A folyamatot jól ismertetik a
tudományt népszerűsítő ismeretterjesztő kiadványok írói, vezető gondolkodók, Paul Devies,
John D. Barrow, Stephen W.Hawking, Martin Rees, stb., amiért az elfogadott ősrobbanási
változatot csak vázlatszerűen írom le, hogy viszonyítási alap lehessen az olvasónak e könyvben
ismertetett gondolatsor alternatív lehetőségéhez.
A tudomány e könyv megfogalmazódásának idején képviselt álláspontja szerint, az általunk
lakott és ismert Világegyetem egy nagy ősrobbanásból keletkezett, amelyből tágult ki az elmúlt
tizenhárom—15 milliárd év alatt a belátható rész, egy szingularításnak, megismerhetetlennek
nevezett folyamatból kiindulva. A feltételezés szerint, ha a tágulásban részt vevő anyag egy
kritikus értéknél kevesebb, akkor a tágulás elvileg mindörökké tart, vagy legalább egy
szomszédos Világegyetem – ha van ilyen – anyagának az eléréséig. A kritikusnál több
anyagmennyiség igazolódás esetén, a tágulás egy összehúzódási szakaszba átfordulva végül egy
újabb szingularitásban ér véget, amelyben nem érvényesek a szabályok és nem követhetők a
változások. Paul Davies az utolsó három perc könyvében az egyik feltételezése szerint, ha a
Világegyetem anyagmennyisége a kritikusnál kevesebb, akkor a gravitációs hatás legyőzi a
tágulást okozó hatásokat, amely a világegyetem ismert anyagának az egyközpontú centrális
besűrűsödéséhez vezet. Az elmélet szerint valamennyi anyag a gravitáció hatására egy
végtelenül kis térbe sűrűsödik össze, amelyben megszűnik a tér és az idő, és a kialakuló
energiasűrűség végtelen erejű új ősrobbanással szórja szét az energiát és anyagot a
Világegyetembe. Az elmélet alapja az, hogy a világegyetem tágulása a fény sebességével
kezdődött, amely ma már jogosan vitatható. Mindez Edwin Hubble amerikai csillagászhoz
kötődő színképeltolódás logikus magyarázatára épül, amely szerint a vörös-eltolódással
bizonyítható a Világegyetem tágulása. Ez ma széles körben elfogadottá vált, amelyet ha
logikusan visszafelé pergetünk, szükségszerűen eljutunk egy akár végtelen kis méretet jelentő
kezdőponthoz és időhöz, amelytől a tágulás elkezdődött.
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Sok elmélet létezik a folyamat továbbgondolására, de ezek valamely részben épp olyan
hipotézisek, mind az esemény alábbi újszerűbb elméleti megközelítése.
A húrelmélet, és a szülő féreglyukas világegyetem alternatívát ad a dolgok egy részére, de
mindegyikben sok a találgatás és axiómaszerű megkérdőjelezhetetlen ismereteinkre épül. Már
megtanulhattuk volna, hogy bármely dolog bizonyítása csak állítás, amely a legelső
megtámadhatatlan cáfolásig állja meg csak a helyét, tehát csak az és addig lehet elfogadott
magyarázat, amíg alkalmasabb bizonyítottabb és összefüggőbb teória nem módosítja az
ismereteinket.
Az eddigi álláspont szerint, az ősrobbanás után rövid ideig a fénysebességnél gyorsabb táguló
hatás, un. felfúvódás következett be, amely az első konkrét cáfolata annak, hogy nem a fény
sebessége a leggyorsabban terjedhető hatás. Alan Guth (a felfúvódási elmélet atyja) szerint a
felfúvódás egy rövid ideig a fénynél nagyobb sebességgel meglódította a világegyetem
tágulását, de az információ lényege (klasszikus ellentmondás Einstein által a fény, mint
leggyorsabban terjedő hatás sebességére vonatkozó tételével) mellett elsiklott a szakma.
Tételezzük fel, hogy a fény terjedése is csak egy hatásterjedés, amely ráadásul összetett,
viszonylag nagy energiájú, tehát az anyaggal és az elemi részecskékkel jelentős kölcsönhatásba
lépő, ezáltal jelentősen fékeződő hatásterjedés. A kölcsönhatás legegyszerűbb nem
laboratóriumi bizonyítása, a látott anyagi világgal való kapcsolatunk, amely nem egyéb, mint
fotonok tárgyakról visszaverődő energiájának az észlelése a retinán. Ismert az is, hogy ha
közvetlenül napsugárba nézünk, a foton energiája a szemünk fókuszában befogódik, és valahol a
retinán befogott jelentős energiacsomag, az agyba továbbítódva fizikailag is jól észlelhető hatást
kelt, amely a legtöbb emberben hatásláncon végigfutó energiabefogásból fakadó tüsszentési
reakciót vált ki.
Ismert, hogy a fény részecskéje a foton egyaránt mutat részecske és hullámszerű hatásterjedést,
amely a korábbi elméletek szerint a semmiből születik és a semmibe is képes eltűnni. Márpedig
a fizika a semmi fogalmát nem ismeri. Az abszolút vákuumot nevezhetnénk ennek, ha ez nem
csak egy elméleti lehetőség volna, azaz a tér egy olyan részlete, amelyben nincs energia, és
nincs anyag és hatás.
A feltételezés szerint a Világegyetemben a tér, eltérő sűrűségű és vákuumállapotú
energiaterek halmazából, energia buborékokból áll.
Ismert, hogy a csillagtér nem abszolút, hanem hamis vákuum állapotban van, amelyben
elképzelhetetlen mennyiségű, helyileg és intenzitásában folyamatosan változó energia van jelen.
Az energia, egy része anyagban koncentrálódik, amely az energia befogás egyfajta
akkumulációjaként az általunk ismert Világegyetemben lévő anyagokat alkotja, de az anyag
csak az energia, mint hatásterjedés mellékterméke, amely rögzített információnak is tekinthető.
Az anyag, egy időnek nevezett folyamatban, változó információtartalommal rendelkező energia
(hatás) raktározódás, ezért a kódrendszert ismerőnek kiolvasható információs tartalmat is jelent.
Az atomok, (anyagok) létrejöttével nem a teljes hatás akkumulálódik, annak egy jelentős része
láthatatlanul elrejtőzik a környezetben, más része pedig kisugárzódva továbbviszi a
hatáskeltésről az információt, amely tovább mozgatja a téridő kerekét, és a tér más részébe
távozva gravitációs kapcsolatot épít.
Az eddig ismert folyamat szerint a részecskék az ősrobbanáskor szétsugárzódtak, szétterjedtek a
táguló térben, amelyben egymással ütközve létrejöttek az atomok, az ősanyag. a hidrogén, majd
további energia (hatás) befogással a hélium. A sugárzás anyaggá alakulásával a növekedő tömeg
miatt egyre erősödő kölcsönhatások keletkezett, amely a gravitáció megjelenésével az anyagokat
rendszerekbe tömörítő csillagködök, ebből protocsillagok, majd nagyobb gravitációs rendszerek
kialakulásához vezetett. E csillagokban a gravitáció hatására folytatódott az anyagsűrűsödés,
amely nyomás, és ezzel a hőmérséklet növekedéséhez vezetett. Az anyag gravitációs
összehúzódása, egy kritikus tömeg elérése esetén olyan nagy nyomást eredményez, hogy a
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csillaggá alakuló csillagfelhő hőmérséklete rendkívül magassá válik. A hőmérséklet és az
energia növekedés hatására, a már kialakult hidrogénatomok egy részénél az elektronhéjon
keringő elektron a sebesség növekedése miatt leszakad, és a szabaddá váló részecskék ütközési
esélye jelentősen megnövekszik, a még szét nem szakadt hidrogénatomokkal. A Hidrogén és
hélium fúziós egyesülésekor, a gravitációs tömeg és sűrűség függvényében olyan magasra
emelkedhet a hőmérséklet, hogy egy robbanásszerű hatásnövekedés szétvetheti a csillag külső
köpenyét, amelyből a keletkezett hidrogén és hélium a már nehezebb elemekkel dúsítva,
szétszóródva újabb csillagködöket képezhetnek. A több csillagélet elmúlását követődően is
folytatódó sikeres ütközések esetén, létrejöhet a már összeépült, akkumulálódott hatásegységek,
és az újabb atommagok között is hatás (energia) egyesülés, amellyel kialakulnak a nehezebb
atomok, a szén, az oxigén stb.
A periodikus rendszerben a vasig terjedő anyagoknál minden atomtömeg növekedéskor, azaz
minden hatásbefogáskor a létrejött atom energiája kevesebb, mint a létrehozó hatások energiája,
amely miatt az egyesülésekkor a feleslegessé váló mozgási energia veszteségből, elektron és
neutrinószerű energiaegységekben, hatástovábbadás is történik. A hatáskibocsátásokból újabb
anyagok épülhetnek, amelyekből sűrűsödések és újabb csillagok képződhetnek, amelyekben
fúziós energiából már a legnehezebb elemek is felépülhetnek.
Érdemes megjegyezni, hogy a gravitációs tömegek térfogata és energiasűrűsége (nyomása)
között érdekes összefüggés található, amelyek egy térfogat sűrűségnyi küszöb átlépésekor a
gravitáció növekedése mellett, a befogott vagy terjedő hatások mind nagyobb részét fogságba
ejti. A legkönnyebben fogságba ejthető anyagok a szilárd nagy tömegsúlyú anyagok, míg ennél
kisebb gravitációnál a gáznemű és a könnyebb anyagok megszökhetnek. Nagy gravitációs és
energiasűrűségnél, nemcsak a már akkumulálódott energiahatások, részecskék eshetnek
fogságba, hanem az ennél lényegesen kisebb tömegsúly, és energiatartalmú, gáz halmazállapotú,
sőt még az ennél ritkább energiasűrűségű, könnyebb (kisebb) tömegű részecskék is. Egy
meghatározható tömegsűrűséget meghaladó gravitációs határ felett, a legkisebb ismert
részecskék is fogságba eshetnek, amely a korábban legkisebbnek ismert kölcsönhatású
energiaterjedést, a fotont is csapdába ejtheti. E gravitációs tömegkoncentrációkat fekete
lyukakként ismerjük, amelyek az anyagokból csillaggá fejlődési folyamat egyik jelentős,
majdnem végállomását jelenthetik. A kozmológia egyik eddigi feltételezése szerint, ha az
ősrobbanásból a Világegyetembe szétszóródott valamennyi anyag mennyisége nem éri el a
kritikus értéket, akkor a tágulás a végtelenségig folytatódhat. Ha a tömegsűrűség a kritikusnál
nagyobb, amely miatt a tágulása megáll, előbb-utóbb egy gigantikus fekete lyukban végzi,
amelyek utóbb egyesülnek egymással, létrehozva a nagy reccset, azaz a teljes gravitációs
összeomlást, az anyag, a tér és az idő végezetét.
Érdemes egy kis figyelmet szentelni annak az összefüggésnek, hogy az anyagba tömörülő
hatástárolás növekedésekor, azaz a mind nehezebb elemek létrejöttekor a gravitációs
rendszerekbe tömörülésekor a csillagfejlődések mindig eljutnak egy kritikus energia (tömeg)
sűrűséggel együtt járó, mind magasabb energiatermelő szakaszba. A tömegek, pontosabban az
energiasűrűség és ezzel a hőmérséklet növekedése elengedhetetlen az erős kölcsönhatás, a
magerők csökkenéséhez. Lennie kell tehát egy kulcsértéknek, amelynek megfelelő
energiasűrűségnél, bizonyos hőmérséklet elérésekor, ha a nagy gravitációs vonzóerő miatt a
térfogat kitágulása nem lehetséges, akkor a kötési energia felbomlása közvetlenül hőmérséklet,
és ezen keresztül, további nyomásnövekedést eredményez. Az atombomlásból vagy a fúziós
egyesüléskor kialakuló hőmérsékletnövekedés hozzájárul ahhoz, hogy a magasabb
energiaszinten intenzívebb sebességű energiacsomagok és részecskék, (kisebb hatás
akkumulációk) egyesülése, nagyobb impulzus (hatás) tároló energia csomagok, azaz nehezebb
elemek létrejöttéhez vezessen. Nagyon nagy, a nap tömegét jelentősen meghaladó gravitációs
tömegek kialakulásakor, ezekben a fúziós energialánc megszaladásakor olyan magasra
emelkedhet a hőmérséklet, hogy a nyert energiával a vasnál nehezebb, (többnyire rövidebb
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bomlási idejű) elemek is felépülhetnek, Pl. az urán az arany és az ólom, de ezek feleződési és
természetes bomlásakor a befogott többletenergia (hatásraktározódás) is kiszabadul.
A még nagyobb tömegű gravitációs terek összeomlásakor, a kisebb térbe zsúfolódott
hatáskoncentráció (energia és anyagtömeg) a tér által tartalmazott energiaállapotnak
megfelelően rendkívül erős gravitációs és energia sűrűséget is eredményez. E csillagokból
keletkeznek, a legtömörebb szilárd anyagként számon tartott neutroncsillagok, és a fekete
lyuknak nevezett gravitációs csapdák is. Bár az energiából szerveződött anyag körforgása
rengeteg zsákutcában, sok hulladékkörforgásban is részt vesz, és a kisebb, nagyobb fekete
lyukak is felbomolhatnak a Hawkins jelenségnek nevezett hatás miatt, ezzel együtt a körforgás
végén – ha helyes a korábbi feltételezés -, előbb utóbb egymással egyesülő fekete lyukakban
végzik.
Érdemes egy kis figyelmet szentelni annak a ténynek, hogy az energia mind magasabb
hatástartalmú anyagba szerveződése periodikus körülményeket igényel, amelyben szükséges a
gravitációs halmozódás, tömörülés, a megnövekvő hőmérséklet miatt az anyag részleges
felbomlása közben fúziós megszaladásából fakadó robbanás, és az újjászerveződő halmozódási
lehetőséghez, a már felépült energiatartalmú anyag új részecskékkel (energiával) bővülése.
Később erre rendszeresen visszatérünk.

2. fejezet:
Az algoritmus, mint törvényszerűség, és a csillaghalálok:
E sorok írója nagyrészt elfogadja a már feltárt és egyértelműen bizonyított törvényszerűségeket,
azonban a törvényszerűségekkel és megfogalmazásukkal hadilábon áll, azokat relatívabbnak
képzeli el. Az álláspontom szerint a világegyetembeli törvényszerűségek csak felismert hasonló
ritmusú hatások közösségbe foglalása, amelyeknek nem sok közük van a dolgok alakulásához,
csak abból fakadva levezethetők. Nem a törvényszerűségek miatt olyanok a hatások és a fizikai,
kémiai világ, mint amilyennek ismerjük, hanem az ember által megismert azonosságokra az
ember által felállított, nem tévedhetetlen törvényszerűségek, algoritmusba foglalt
axiómatörekvései.
A törvényszerűségek csak valószínű tapasztalati lehetőségek leegyszerűsítése, amelyek nem
meghatározzák a dolgok összefüggéseit, hanem algoritmus jelegű hasonlóságaikkal csak
egyszerűsítve magyarázzák az általunk már megismert logikai, fizikai összefüggéseket.
Gyakran a korábbi ismereteinkből kiindulva, a rendszeresen és nagy valószínűséggel
bekövetkező várható változásokat és vagy ezek következményeit tekintik természeti
törvényeknek, pedig számos felismerés hibás, és még számos törvényszerűség felismerése nem
elfogadott, vagy még nem történt meg. Biztosan állítható, hogy számos máig még nem felismert
és nem megfogalmazható, általunk ismerethiány miatt nem felfogható, de az adott rendszerben
az egymást követő változások szempontjából lényeges más törvényszerű események is léteznek.
Az általunk ismert világegyetem rendezettségre nem meghatározó az a felismerés és
megfogalmazás, amely a mi világegyetemünkben megfigyelhető törvényszerűségeire utalva
természeti törvényeket igyekszik kreálni, és ezekkel igazolni a fizikai folyamatok kizárólagosan
a törvényszerűséggel szinkronban álló létezését. A mi világegyetemünkben, a feltételezhető
ciklikus programfolyamatot engedő és meghatározó energiai átalakulásokat és változásokat
statisztikailag azonosan meghatározó, algoritmusba fogható adatsűrítéseket nevezik
törvényszerűnek.
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Tehát nem a törvényszerűségek határozzák meg a fizikai stb. folyamatok működését, hanem e
működésekben felismert azonosságot emeljük törvényszerűséggel egyszerűsíthető szintre.
Számos olyan folyamat létezik, amely véletlenszerű, és számos olyan is, amelynek van
meghatározható algoritmusba szűkíthető törvényszerűsége, de ezt a nagyságrend, a több
dimenzióban megjelenő hatás vagy a lépték miatt ma még nem ismerjük fel.
A korábbi elmélet szerint az ősrobbanáskor a nyomás mindenhol ugyanakkora volt, amely miatt
se széle, se hossza, tehát a robbanásról nem igazán beszélhetünk. Ez csak akkor lehet, ha
feltételezzük, hogy az általunk ismert Világegyetemből áll a tér, amely véges. Ha viszont a tér
nem tud hová tágulni, akkor a mindenütt egyforma nyomás nem indíthat meg táguló jellegű
áramlást, hanem csak kavargó belső áramlásváltozást.
Érdemes visszatérni egy gondolat erejéig a csillagok életszakaszait lezáró átváltásokra, azaz a
csillagéletek utolsó mozzanataira. Majdnem minden esetben, a fúziós folyamatban a hőtermelés,
azaz az energia átalakulás folyamata szakad meg. A csillagnyi fúziós tömegben lévő nyugalmi
energia egy részének a folyamatos felszabadításával, a betárolt energiából kiszabaduló táguló
energiabuborékok gáznyomása tartotta fenn a gravitációs nyomás erőegyensúlyát. A nyomás és
a gravitáció egyensúlyvesztése, amely az addigi fúzióban résztvevő anyagok elfogyása miatt
bekövetkezik, minden esetben a gáznyomás (energianyomás) lecsökkenésével, a hatástér
összehúzódásával, az anyagok (energia) besűrűsödésével jár. Az energia pedig, mint tudjuk nem
vész el, tehát hogy a nyugalmi tömeg csökkenhessen, át kellett hogy alakuljon olyan mozgási
energiává, amellyel képes elhagyni a gravitációs tömeget.
Ha a besűrűsödött anyagtömeg (energia), egy meghatározható térfogaton belül eléri a kb. 1.5
szeres naptömegnek megfelelő kritikus mennyiséget, amelykor a gravitáció eléggé összenyomja
az energia teret (akkumulációkat) ahhoz, hogy az anyag fuzionálása emelkedő fázisba billenjen
át, ez rendszerint láncreakciósan megszaladó, jelentős hőmérsékletemelkedést okoz. A csillag
újabb aktivizálódásakor, a már jelenlévő összetettebb hatásakkumulációkhoz, l, kialakult
könnyebb vagy és nehezebb elemek atomjaihoz, újabb hatástároló részecske csomagok
kapcsolódhatnak, amellyel mind nagyobb atomsúlyú anyag folyamatos fúziós termelése
megindulhat. A fúziós hőtermelés növekvő gáznyomása ismét egyensúlyi helyzetet alakít ki. Az
egyre nagyobb tömegsúlyú atomok fúziós egyesüléséhez mind magasabb energiasűrűség, mind
magasabb hőmérséklet szüksége s, amely az ismét jelentősen felszökő hőmérsékletű közegben
felbomló hatástároló csomagokból, gravitációs magokból felszabaduló részecskéket mind
magasabb energiájú keringésre készteti. Ha ez a keringés akadálymentes térben következik be,
és az anyagszerveződéseket kinagyítanánk, látszólag kicsit elnyúlt tojásszerű energiacsomagokat
látnánk keringeni. Ha e csomagocskák keringését, ellenáram, fluxus vagy egyéb sugárzásszerű
hatások fékeznék, ha ellenszél, nyomáshullám éri, akkor a hatásirányhoz kpest a nagyobb
tömeget képviselő mag, kicsit a középponttól előrébb kerülhet, mint az energiamező által
egybetartott elektronfelhő.
A nagy csillagok halálakor a csillag belsejében termelődő hő hatására megnövekedő gáznyomás,
szupernóva robbanásként ismert energia kibocsátással leveti a csillagköpeny egy részét,
miközben a térben gravitációs tömeget képező csillaganyag egy részét befelé tömöríti. Ez a
csillag belsejében egy gömbhéj mentén kialakuló aktív zónában keletkező óriási
nyomásnövekedés, jellemzően két ellentétes irányban tud levezetődni, amely miatt
nyomáskülönbség jön létre, és ez levezetődik az övezet és a belső valamit a külső tér irányába.
Ez a kétirányú nyomáslevezetődés a semleges (aktív zóna) nagynyomású térhéjból, ki és befelé
irányuló jelentős sebességű és gáznyomású szelet indít meg, amely az anyag és energiamezőket
ellentétes irányú mozgásra készteti. A befelé áramló anyag besűrűsödési folyamathoz és a
maradék mag hőmérsékletnövekedéséhez vezethet. A kifelé áramló energiahatás elsősorban
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leszakítja az energia akkumulációk nem teljesen stabilan kötött elektronjait, és könnyebb
részecskéit, majd továbbadódik a külső környezet irányába. (Ha a gravitációs tömegnek volt
perdülete, akkor e hatásterjedésben résztvevő közvetítő részecskék is spinnel indulnak, tehát a
kiterjedésük nem egyenes pályán, hanem spirálisan táguló csigavonalszerű hatástovábbítódást
közvetítenek). Ez akkor is így van, ha nem pontosan centrális a tágulás kezdetének a központja.
Ha a környező vákuumos teret, különböző energiatelítettségű buborékszerkezetűnek képzeljük
el, akkor a távozó energiahatás a hatást továbbító részecskék tömegétől és energiájától is
függően hatol át e vákuumtereken, azokban hatást keltve (befogódáskor) kicsit lefékeződik, egy
kis spint átadva, forgató nyomatékot is közöl az eltalált energiaakkumulációval, azaz a már
anyaggá épült részecskével. A szétrobbant gravitációs tömeg tágulásával ez az övezet nyomása
rohamosan csökken, amely miatt a hőmérséklete is lecsökken. Ha elég nagy volt az
összeomláskor az anyag tömege, akkor a fehér törpévé alakulás során a robbanótértől befelé az
anyag annyira összesűrűsödik, hogy egy laza kötéserővel egybefogott, de rendkívüli sűrűségű
neutroncsillag alakul ki.
A neutroncsillaggá váláskor az újra beinduló láncreakció annyira heves, hogy a nyomás
kiegyenlítődéskor a mozgásban lévő tömegek tehetetlensége miatt, a nyomóövezeti tér és a
neutrontér közötti gömbhéjon negatív nyomás alakulhat ki, a terület túlhűlhet, amely a
csillagéletek különböző végződéseikor, eltérő de jelentős méretű ugrásszerű energiasűrűség
csökkenést, e tér vákuumállapotának a hirtelen növekedését okozhatja.
Ha a környező tér a robbanáskor egy erősen gerjesztett vákuumos térnek felel meg, akkor a
mind nagyobb energiájú robbanások (csillaghalálok) előidézhetik a térrészben a vákuumhelyzet,
(energiasűrűség) energiaállapotát tartósan megváltoztató energia ritkulását, amellyel a
robbanótér vákuumállapota egy pillanatra, alacsonyabb energiasűrűségre kerül, mint a környező
tér addigi energia (vákuum)- helyzete, és átlépve a potenciálgátat egy szinttel alacsonyabb
energia (vákuum) állapotba kerülhet. Szerencsénkre nem minden csillaghalál önmegsemmisítő
energiája okozhat vákuumhelyzet átváltást, ez a szükséges tömeg / gravitáció / nyomás /
hőmérséklet feltételek miatt, csak világegyetemnyi tömegek csillaghalálakor fordulhat elő.
A robbanótérnek a fény sebességénél gyorsabb felfúvódása, ugrásszerű kiterjedése is csak akkor
lehetséges, ha a nyomásburok felszakadásakor még mindig lényegesen kisebb a robbanóövezet
körüli tér energiasűrűsége, mint a külső távolabbi tér vákuumállapota. (A túlhűlés nem
egyenlítődött ki.)
A hagyományos szupernóva robbanások energiája még nem elegendő a potenciálgát
legyőzéséhez, és csak nagyon ritkán, ezeknél sokkal magasabb energiaküszöb elérésekor
történik a vákuum állapot ugrásszerű alacsonyabb energiaszintre átváltása, amely megfelelő
körülmények között kiválthatja a felfúvódással folytatódó világegyetemeket létrehozó
hatáskiterjedést.

3. Fejezet:
A gravitációs besűrűsödésekben zajló folyamatok:
Beszéljünk egy kicsit a csillagtéri vákuumról bővebben.
A világegyetemben a tér sokféle eltérő energiasűrűségű állapota található. A jelentős
mennyiségű ismert de gáznemű anyagot (energiát) tartalmazó terek a korábbi ismereteink szerint
alacsony sűrűségű, kisnyomású tereknek tekinthetők, amelyek nyomása természetes
körülmények között általában 1 atmoszféránál kevesebb. A már megismert világűrben az átlagos
anyag és gázsűrűség a földi természetes gázsűrűség nagyságrendekkel kisebb töredéke, amelyet
a földi nyomáshoz viszonyítva vákuumos térnek nevezünk. Ez a tér valójában még igen nagy

12

ASPEKTUS- MOETRIUS

mennyiségű energiát és részecskét tartalmazó, de a gravitációs égitestekhez képest rendkívül
energiaszegény alacsony anyagtartalmú térnek tekinthető. A légüres térnek látszó, de valójában
energia-dús csillagközi teret, hamis vákuumot tartalmazó térnek nevezzük.
A hamis vákuumos tér elnevezés megtévesztő, mert helyesebben csak az abszolút vákuumot
jelentő teljesen üres teret nevezhetnénk anyag és energiamentes, valódi vákuumot tartalmazó
térnek. Minden ennél több, nagyobb energiát, anyagot, hatást tartalmazó teret, az abszolút
hőmérsékleti Kelvin skálához hasonlóan pozitív nyomásértékkel kellene meghatározni, amely
nem szükségszerűen Pascalban, vagy elektronvoltban meghatározható, de pozitív növekvő
számsorral jellemezhető. A fizika ismeri a nyomás vagy energiasűrűség negatív
hatványkitevőivel pontosan meghatározható alacsony energiasűrűséget, de a köztudatban e
meghatározás nehezen követhető, könnyen nagyságrendi tévedésekhez vezethet, amely miatt
célszerűbb lenne a vákuumnak nevezett nyomástartomány csak pozitív kitevőjű szakaszokból
álló közérthetőbb megnevezése.
A javasolt megnevezési skálán a Prefixumokhoz hasonlóan (akár ezek felhasználásával) csak a
nagyságrendeket kell megnevezni, és azok sorrendjét egymáshoz képest meghatározni. Pl. az
abszolút (elvi) vákuumnál nagyobb energiasűrűségű tér a 10nek a 6. Hatványain, azaz
egymilliós energiaértékeit elég jól megkülönböztethető pozitív értékrendet képezhetünk.
A gond az, hogy a 10–nek a mínusz 100. Hatványánál kellene kezdenünk, amely miatt a
hagyományos prefixumok nagyobb része nem használható. Mivel nagyobb léptékváltási igény
van a 10 a 100.on pozitív és negatív kitevői tartomány közötti energiasűrűség és nyomás
meghatározására, ezért célszerűbb egy nagyobb léptékű nagyságrendi meghatározás megadása.
E skálán a 0-tól egymillióig (mega-1) terjedő impulzusenergia a legalacsonyabb lehetséges
vákuumszintű energiatereket jellemzi, amelyben még az energia szerveződés 2-től 1 millió
hatásegység kapcsolódásában tartózkodhat. Ezt az energiaértéket első energiaszintnek célszerű
nevezni. Ez gyakorlatilag a 10-nek a mínusz 94. hatványával lenne meghatározható, de nevezzük
inkább első energiaszintnek.
Ha az energiasűrűség változását egy kb. 50 emeletes felhőkarcolónak képzeljük el, amelyben
minden szint egy egymilliós értéket jelentő nagyságrenddel nagyobb mennyiséget jelent, akkor a
felső emeletekre jutva érünk el az ismert Világegyetemben található energiaszint
meghatározásáig. E logika alapján a második energiaszint az 1millió-tól az egy millió a
négyzeten számú,(vagyis 10ⁿ a 12.-en) energiaszerveződés, míg a harmadik szint az egymillió a
3. Hatványon (10 a 18.-on) és így tovább. E viszonylag kicsi ugrásoknál értelmet kaphat az
energiahalmozódás felépülés vagy bomlás jellegű változásának a meghatározása, a korábbi
energiasűrűséghez képest történő minőségi változás megértése. E folyamatba az atomi szintű
energiahalmozódás is jól beilleszthető, sőt feltételezhető, hogy az élethez vezető molekuláris
energiaszint finomodása is a rendszerbe sorolható. Hasonló az egyiptomiak és az ógörögök óta
ismert jelképes ábrázolásához, a farkába harapó kígyó, az Ouraborus (Oskorbus)? jelképes
nagyságrendi ábrázolásához, amellyel jól szemléltethető a nagyobb rendszerbe tartozás.
(A nyomás – térfogat és hőmérséklet egymáshoz képest változása e rendszerekre is jellemező.)
Természetesen lehetséges, hogy már van megfelelő (a hatványértéknél látványosabb)
léptékváltásokat jól szemléltető, a kvantumméretekben is használható nagyságrendi rendszer, de
ez a nem szakmai területen munkálkodó kívülállóknak nehezen érthető, kevésbé értelmezhető
nagyságrendi besorolást tartalmaz. Feltehetően jobb lenne egy kevésbé önkényes skálát
felállítani, azonban e tartomány nem mérhető energiaértékei és kölcsönhatása miatt a nagyobb
pontossággal meghatározandó besorolás, egyelőre nem ellenőrizhető, és ez legyen a
szakterületet hivatásból kutatók feladata és lehetősége.
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A vákuumos tér tehát egy láthatatlan szappanhab buborékokat tartalmazó olyan teret jelent,
amelyben az energia impulzusok egy-egy buborékba zárt impulzus hatását a vákuumra jellemző
felületi feszültség tartja egybe. Ha egy térfogategységnyi téren belül kevés az ilyen
hatásbuborékok száma, akkor kicsi az energiasűrűség, amelyben a buborékok a rendelkezésre
álló teret teljesen kitöltik. Ha valamely fizikai hatás, Pl. a gravitáció, vonzóan hat e
buborékokra, akkor azokat képes kis térbe sűrítve egymáshoz kényszeríteni. Ha e buborékoknak
meghatározható a tömegük, akkor egységnyi térbe zsúfolódó sok buborék esetén nagy
tömegeredő lehetséges, amely jelentősen egymáshoz kényszerítheti, összenyomhatja a
buborékokat. Ha e tömeggel arányos az összeszorító erő, akkor minél nagyobb az egy térbe
koncentrálódó hatásbuborékok száma annál nagyobb összeszorító eredő erő keletkezhet, amely
akár végtelen nyomást is képes kifejteni, az energiabuborékokat egy kis pontba besűrítve. Ha e
besűrítés ráadásul a hőmérsékletet is emeli, akkor e tér hőmérséklete sokmilliárd fokra
emelkedhet, amit gerjesztésnek nevezünk. Ha az anyagot e buborékok egymásra
halmozódásával felépülő energiabuborék (azaz hatástárolódás) halmazának tekintjük, amelyek
az összekapcsolódásukkor energiát adtak le, amely értékének megfelelő összekötőerő tartja
egyben az anyaghalmozódást, akkor elképzelhető, hogy ha ezt az energiát Pl. gerjesztéssel
visszaadjuk, ez esetben a kapcsolóerő (hatás) megszűnhet, és a halmozódások szétválhatnak, a
legkisebb egységekre bomolva.
Ha tehát egy kis térbe, nagyon sok energiát kényszerítünk, amely nagyon nagy nyomás és
hőmérsékletemelkedést, ezzel gerjesztést okoz, akkor e teret a gerjesztéssel szétbontott hatáspárokból álló energia-buborékok összenyomott milliárdjai töltik ki. Ebben a térben látszólag
nincs csak statikus energiával jellemezhető gravitációs tulajdonságú anyag, (annak ellenére,
hogy nagyon nagy mennyiségű, főleg jelentős mozgási energiával jellemezhető anyagi
építőelem található benne) ezért a teret a korábbi értelmezés szerint gerjesztett hamis vákuumot
tartalmazó térnek nevezzük.
A gerjesztett hamis vákuumra jellemző, hogy akár a végtelen mennyiségű energiahatást képes
besűríteni, de ez különböző energiaszinteken, különböző nyomás és hőmérsékletértékeket
eredményez. Ha a begyűjtött energia gerjesztésével a hőmérséklet pár milliárd fokra melegszik,
kialakulhatnak a csillagok. Nagyobb mennyiségű energia gravitációs besűrítése nagyobb
csillagok keletkezhetnek, amelyek összeomlásakor további energiasűrűség változás következik
be. Valamennyi gerjesztett, nagy nyomású és forró hőmérsékletű térre jellemző, hogy a nagyobb
egységekben gravitációval elnyelt anyagszerű energiahalmozódások, az egyesülési energiát
visszakapva egyre kisebb egységekre bomlanak le, miközben a tömegcsökkenéssel arányos
mozgási energiájuk megnövekszik. A gravitációs nyomás és hőmérsékletnövekedés, és az ezzel
egyensúlyt tartó gerjesztésből származó gáznyomás már csak addig képes a megnőtt mozgási
energiájú hatáscsomagokat, részecskéket megtartani, amíg az el nem ér egy nyomás /
hőmérséklet, kritikus sűrűségi értéket. A mind kisebb nyugalmi energiájú hatástároló részecskék
a tömegcsökkenés során elérhetnek egy olyan kritikus értéket, amelynél a kiszakítani igyekvő
mozgási energia, és a tömegből fakadó gravitációs visszatartó erő kiegyenlítődhet, és az
uralkodó eredőirány előjelet válthat. Ez esetben a hatástárolással rendelkező energia
hatáscsomag kirepülhet a gravitációs térből. Más esetben ismét ütközni fog és vagy tovább
bomlik, vagy sikeresebb ütközéstől átmenetileg magasabb energiahelyzetre, nagyobb
hőmérsékletre és tömegre tehet szert.
Amíg a gravitációs hatótérből érkezik anyag utánpótlás, addig a gravitációs csapda, csillag vagy
fekete lyuk tovább működhet, azonban amint elfogy az utánpótlás, és a kiáramló hatás
akkumulációk, mint részecskecsomagok lefogyasztják a tömeget, amely esetben a fekete lyuk
tömeget és energiát veszítve vagy elpárolog, vagy újra felfényesedődő csillaggá válhat. Az
elpárolgás feltétele, hogy a kiáramló részecskék olyan messze kerüljenek a gravitációs tértől,
hogy a rövid időn belüli visszaáramlásuk ne történjen meg. Ez a részecskék szökési sebességet
meghaladó kiszabadulásakor lehetséges.
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Nagyon gyakori az olyan eset is, amikor a beérkező anyagban hozott energia több mint a
felbomlással távozó hatásimpulzusok elvitt energiája, amely miatt az energiasűrűség egyre
növekszik, és ha nem szakad meg az anyagutánpótlás, akkor a gravitációs csapda
energiasűrűsége addig növekszik, amíg el nem ér egy kritikus energiasűrűséget. Ekkor olyan
fúziós hő termelő megszaladás lehetséges, amelytől felrobban és leveti a külső köpenyét,
miközben gravitációsan összeomlik a robbanótéren belüli anyag. Ez a folyamat a csillag
életszakasz-váltásként, vagy csillaghalálként ismert általános és gyakori jelenség, amelyhez
hasonló a fehér (ősz) törpéket eredményező neutroncsillagok utolsó átváltása.
A különböző tömeggel rendelkező gravitációs sűrűsödések különböző nyomást és
hőmérsékletváltozást, ezzel arányos energia kibocsátást kelthetnek. A csak néhány ezer
naptömegű anyagtömörülések még beérik egy szerény szupernóva robbanással, amelyekből ha
nagyobb anyaghányad marad vissza, az átalakulás helyén egy fekete lyuk alakulhat ki, de
galaxisokból vagy halmazokból álló anyagtömörülések gravitációs összeomlásakor már csak
szuper-nagy tömegsűrűségű, és ezzel minden anyagként ismert energiatárolódást elnyelő és
fogva tartó, óriási tömegméretű és mérhetetlen energiájú fekete lyukak alakulnak ki.
Ezek a nagy tömegsűrűsödések is gravitációs kapcsolatban állnak, amely miatt előbb utóbb
egyesülhetnek egymással, amely tömeg és gravitációs növekedésben mind nagyobb
hőmérsékletű, mind nagyobb robbanással végződő átváltások alakulnak ki.
Az ősrobbanás hevességű gravitációs összeomlásban a kritikus tömeg és a robbanás ereje között
jellemző összefüggésnek kell állnia, amelynél a kiáramló anyag (hatásterjedés) értéke a
középpontban megmaradó nagyobb sűrűségűvé váló anyagtömeg miatt mindig alatta marad a
kritikus értéknek, tehát ciklikus összehúzódási folyamat váltja fel a tágulási időszakot. Ez
viszont nem mond ellent a több világegyetem létezésének, amely a Linde féle klasszikus modell
alternatív változata.
A folyamat nem minden esetben jelent ismétlődő összehúzódási ciklusváltást, többnyire egy
természetes anyagcseréhez vezet, amely más léptékben is megtalálható. Ha a kritikus tömegnél
kisebb a kiáramló anyag, ez a rendszer anyag és energiavesztéséhez vezethet. Ha az általános
hatáskeveredés modelljét kiterjesztjük a több világegyetem lehetőségére, akkor a csillag és
galaxis rendszerek anyagcseréjéhez hasonló folyamatnak kell lejátszódnia, amely a
határozatlansági tényező nagyobb rendszerekben érvényesülő hatását magyarázhatja meg.
Ha jellemző összefüggést feltételezünk, a mindenkori csillagrobbanás energiája és az ebben
résztvevő anyag helyzeti (tárolt) energiája között, akkor valamennyi tárolódás felszabadulása
esetén, az összes energiával egyenértékű (hatásimpulzus) sugárzódna szét. Ha bármilyen sűrűbb
közeget elér ez a kiáramlás, vagy a saját anyagával a rezonancia vagy a spinje miatt keveredni
tud, ez esetben a fodrozódásnak, a fékeződésnek el kell kezdődnie, amely az anyaggá alakulás
során egyre erősebb lesz, miközben megerősödik a gravitációs kölcsönhatás. Bár a keltődött
hatásimpulzusok nagy része nem alakul át általunk anyagként ismert nagyobb sűrűségű
energiaszerveződésekké, ettől még a térben jelen van, a hatásai érvényesülnek. Ha valamennyi
nagy mozgási energiára szert tett hatásakkumuláció abszolút vákuumos térbe kerülne, amellyel
elkerülhetné a fékeződést, ez esetben az energia végérvényesen szétszóródhatna a környező
térbe. Ez két dolog miatt nem valószínű. Egyrészt nem ismerünk abszolút vákuumos teret,
amely ha létezne, valamennyi energiaszerveződés lebomlását és megsemmisülését
eredményezhetné. Másrészt bármilyen kicsi energiasűrűségű térbe kerülnek a hatáskiáramlásban
részt vevő részecskék, ezek ütközés nélküli rezonanciás összekapcsolódása akkor is
tömegnövekedéshez vezető folyamatot indít meg. Igaz hogy sok egyéb feltétel is szükséges az
anyaghoz vezető nagyobb halmozódáshoz, azonban sok eltérő körülmény ellenére egy
meghatározható mennyiségű anyag mindenképpen kialakulna. Mivel az anyaggá szerveződés a
változás természetes és elkerülhetetlen halmozódó folyamatának tekinthető, ezért természetes
következménye a mozgási energia átalakulása helyzeti energiává, amely viszont valamennyi
hatáshalmozódást összeköti a nagyobb tömeggé kapcsolódáskor elvesztett energiával
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megegyező gravitációs kapcsolódással. Ez miatt a szétszóródott energiából kialakult anyag
nagyobb részének a tágulást okozó sebessége lefékeződik, és az anyag jelentős része
szükségszerűen visszatér egy új helyen képződő új gravitációs központba. Ha a robbanótéren
belül is maradt gravitációsan jelentős anyaghányad, akkor a hatástérben szétszóródó anyag
nagyobb részének törvényszerűen addig kell fékeződnie, amíg el nem kezdődik a tömörödés, az
összehúzódás. Ez csak a vákuumállapot alacsonyabb energiaszintre lecsökkenése nélküli kisebb
gravitációs rendszerek összeomlásakor lehetséges.
Ha a robbanótér környezetében a vákuum állapota ugrásszerűen és jelentősen lecsökken, ez
esetben nem marad a tágulás elindulási helyén központi mag, és a belső rugalmasság esetén
minden hatásegység elrugaszkodva távolodni kezd a nála később induló társaitól.
Értelemszerűen, amíg folyamatos nyomó, vagy/és szívóhatás éri a térben haladó kisebb nagyobb
hatástárolódásokat, addig gyorsulnia kell a tágulásnak, és amikor e hatóerő megszűnik, akkor a
kialakult lendület már gyorsulás nélkül biztosítja a tágulást. Ha e tágulás ismét sűrűbb közegbe
ér, vagy elkezdődik a mozgási energia helyzeti és kötési energiává alakulása, szükségszerűen
elkezdődik a lassulás, kivéve azt a helyzetet, amikor az anyaggá sűrűsödő, egymáson torlódó
hatásegységek egy másik gravitációs tér hatásába kerülve annak a gravitációs vonzóereje,
parittyahatása gyorsítani nem kezdi.
A másik közeli világegyetem tömegének a külső hatása, mint gravitációs szívóhatás, felgyorsítja a
tér egy részének a gyorsulását, amely nem mond ellent az ismert törvényszerűségnek, és hasonló
gyorsulások a kisebb anyagrendszerekben gyakori anyagcseréket eredményeznek.
A mi Világegyetemünk tágulása esetén is viszonylag nagy a valószínűsége annak, hogy legalább
az anyag egy része átérjen más Világegyetemek vonzáskörzetébe, amelyet csak sokkal (esetleg
évmilliárdokkal) később, az észlelhető gyorsulási jelek megértése után fognánk csak fel. Ez
esetben valamely a világegyetem szélén található halmaz galaxisainak a vörös irányú doppler
eltolódás növekedése lenne megfigyelhető, de ez sem törvényszerű, mert hozzánk képest a
mozgásiránnyal bezárt látószög is meghatározó, miközben tőlünk továbbra is távolodna az
anyaghalmaz. Hasonlóan a tágulás leállását és összehúzódássá átváltását is csak évmilliárdokkal
később észlelnénk, amikor a háttérsugárzás hőmérsékletének színképében az egyenetlenségszerű
fodrozódásokat, a csillagközi bionokba halmozódást először kimutatnák.
A késedelmi időeltolódás hasonló, mint az e rendszerekből kifejlődött molekuláris és
fehérjealapú életszerveződéseknél, például az embernél.
A kiterjedő, növekvő lehetőségű energiaszerveződésekben, hatástároló rendszerben a
kiteljesedés megfordulását, a rendszer öregedését, csak jelentős késéssel észleljük. Az embernél
is már huszonöt éves korban elkezdődik némely képesség és lehetőség tetőzése és hanyatlása, a
szervezet, mint rendszer lehetőségének, bonyolultságának és a dinamizmusának a csökkenése. A
biológiai fejlődési csúcs átlépésekor a rendezetlenség növekedése közben, még bizonyos
képességek felfelé épülnek, és csak az ötven évet taposva veszi észre az ember az öregedés
gyorsulását, amikor a leépülés és a rendezetlenség növekedése már a majdnem a félidejénél tart.
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4. fejezet:

Az ősrobbanáshoz vezethető állapot kialakulása:
A nagyobb gravitációs csapdákba, azaz az anyagbomlás helyszínét képező szupergravitációs
energiahalmazba beáramló anyag jelentősen megnöveli a környezeti térrész (gravitációsan
kölcsönhatással vonzható) anyaghiányát, az energia ritkulása miatt a tér kiüresedik, azaz a
gravitációs hatástérben az energia eloszlása a korábbihoz képest egyenlőtlen lesz. A tér anyagi
kiüresedése közben környezeti vákuum egyre nagyobb lesz, az energiasűrűség csökken. Az
anyagbomlás helyszínét képező egyre nagyobb nyomású, és egyre kisebbre összehúzódó
térrészben, elképesztő elektronaktivitás (gerjesztetés) növekedés közben az anyag majdnem
teljesen felbomlik, amely miatt lokálisan nagyon nagy energiasűrűség, és ezzel hamis,
gerjesztett vákuum alakul ki. A hamis vákuumállapotban az anyaggá szerveződő kötések
nagyobb része már felbomlott. A felbomlás következtében a már kölcsönhatással fogva nem
tartható legkisebb tömegű és legnagyobb mozgási energiájú részecskék elhagyják az összeomló
gravitációs teret. Ugyanekkor az aktív térben, nagyon kicsi kölcsönhatású energiacsomagokban,
még jelentős mennyiségű energia van jelen a gravitáció által fogságban tartva. Itt érdemes egy
gondolati kitérőt tenni, mert a jelentős energiasűrűségű gravitációs tereknek van egy igen
fontos tulajdonsága.
Az ellentétes töltésű impulzus párokból összeálló energia akkumulációk, mint például az
atomok, vagy az ennél sokkal kisebb neutrinók mindig egy nehezebb, tömör, sűrűbb
energiatöbbletet jelentő pozitív magból, és az általuk a semleges hatásból kihúzott, az
átlagoshoz képest energiahiányt jelentő, negatív erőtérből állnak. Bármilyen kicsi egységekre is
bontjuk le az összeépült hatásakkumulációkat, e kétpólusú szerkezeti rend nem borul fel. A
hatástárolódások gerjesztettebb állapotában csak annyi változik, hogy a belső feszültség és
keringési sebesség megnövekszik, elektrontér egy kicsit megritkul, és az elektronok nagyobb
sebességet is megengedő nagyobb átmérőjű vagy más alakú pályákkal zárt terekbe is
kiterjeszthetik a hatásukat. Minél több energiát közlünk az összeépült hatáscsomagokkal, ez az
összeépülést annál jobban fellazítja. Ha a gravitációs csapdaként viselkedő térbe, nagy
mennyiségű, gravitációs tulajdonságú hatásegységet zsúfolunk, akkor egy bizonyos értéknél az
egyenlőtlen belső sűrűséggel rendelkező hatástárolódásokra ható gravitációs szeparáló erőeltérés
olyan nagy lehet, hogy az elméletileg gömbszerű hatásegység (erőtér) egy elnyúlt tojásszerű
alakot vesz fel, amelynél a pozitív energiamag a gravitációs maghoz közeli pozíciót vesz fel,
miközben a könnyebb részecskékből álló elektrontér az ellentétes irányba torzul. Ha még
nagyobb gravitációs sűrűségű térbe ilyen töltés-párok kerülnek, egy értéknél a pozitív töltésekre
ható húzóerők, hosszú pálcikaszerűre nyújthatják az erőtér alakját. Egy galaxisnyi méretű
részecsketér gravitációs besűrűsödésekor, ha geresztett teret tételezünk fel, valamennyi
hatásegységben ilyen pálcikaszerűre nyúlnak az atomi és a kisebb hatásegységeket tároló
erőterek, amelyekben a pozitív töltések szinte támaszkodnak egymáson, míg az elektron
erőtereik, mint a sündisznó tüskéi kifelé meredeznek. Ha ekkor még van az erőtérnek fúziós
tartaléka, amely miatt a nyomást és a hőmérsékletet növelő újabb fellángolás követ, akkor az
erőtér, robbanó, (aktív) zónája, várhatóan e két jelentősen eltérő sűrűségű zóna közös határából
indul ki. Ekkor a belső térben, rétegben nagyságrenddel több a proton, valamint a kisebb
hatástárolódások pozitív stabilabb energiasűrűségű magjainak a száma és tömege, mint a
középső neutron, vagy és neutrinókat tartalmazó részen, zónában, míg a külső gömbszerű
felületen, rétegben a könnyebb részecskék és az elektronsűrűség lesz a jellemzőbb. (Ez a
szerkezet már a napnyi méretű gravitációs központokban is megfigyelhető, de jellemzőbben a
szupernóvák robbanásakor ez a differenciálódás vezet a nagy sűrűségű neutron mag kialakulásához.) Az
ősrobbanásként ismert tértágulás, azonban nem egy, hanem két eltérő eredőjű, egymáshoz képest az
időben egy kicsit eltolt lökéshullám kialakulását eredményezi. Az egyik, - mint a hidrogén bomba - csak
beindít egy nukleáris robbanást, és a másik erre rásegítve felgyorsítja a tágulást, a kitolási szakot.
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A kialakuló szupernova robbanás miközben ledobja a gravitációs sűrűsödés külső burkát,
egyúttal szétszakíthatja a korábban a magerővel összekötött kötés-párok erőtereit, amellyel
elektronzáport zúdít a környezeti térrészbe. Hasonló történhet a nagyenergiájú atomrobbanások
során is, amikor mindig óriási elektronzáport szór szét a robbanás. Mivel a robbanás nem a
mag belső tömegközéppontjából, hanem egy közbenső gömbszerű átlagos felületről indul ki, a
felülettől befelé eső és pozitronokkal és nehézneutronokkal feldúsult nehéz magot még jobban
összetömörítve egy neutroncsillagot hoz létre. Ez egy fontos állomás az Ősrobbanáshoz
szükséges feltételek kialakulásához, a folyamat megértéséhez.
Ismert, hogy meghatározott tömeget elérő sűrűsödések a csillagéletek során rendszerint
neutroncsillaggá alakulnak, amely bár egy stabilabb állapot, még nem a csillagokba tömörült
energia végső nyugvóhelye.
A szupernóva robbanás a csillagéletek utolsó látványos periódusváltása, amely a rendelkezésre
álló nagy mennyiségű energia térbeli sűrűségét változtatja meg. Tehát ahhoz, hogy a fotonnak
megfelelő mozgási energiájú hatáshalmozódást is fogva tarthassa egy gravitációs energiacsapda,
nem elég a nagy tömegű energia, hanem annak a besűrűsödését okozó nagy erejű robbanás is
szükséges. Ekkor a nagy mennyiségű energia ugrásszerű térsűrűség növekedése, valójában
centrális energiasűrűsödés következik be. A galaxisok, halmazok és az ősrobbanás kezdetét is
megindító rendkívül nagyméretű és nagy energiasűrűségű hatásterek, gravitációs csapdák Pl.
fekete lyukak összeomlásakor nem törvényszerű az energia pontszerű besűrűsödése, hanem a
kritikus energiasűrűség elérésekor a nyomás elérheti azt az értéket, amelynél újra beindul a
láncreakció. Már nagy csillagnyi méretű gravitációs terek összeomlásakor is jelentős méretű
neutron és pozitron magok maradnak vissza, amely miatt valószínű, hogy még nagyobb
energiaterek, tömegek besűrűsödésekor, a robbanótéren belül, neutronkristály sűrűségű, vagy
annál is sűrűbb anyagok képződnek.
A csillagbelsők nyomást felvevő neutron kristállyá alakulása, egy fontos része a csillagközi
evolúcióban az energia körforgásának. Ha a gömbszerű felrobbanó terekben a tömegközép-héj
mentén történik a robbanás, a hatás szétterjedése két irányba hat jelentős nyomóerőként. Ha a
gravitációs mező kicsi, ha nincs elég energiája ahhoz, hogy a robbanózónától befelé eső teret
egy szilárd kristályba tömörítse, akkor a robbanásból a befelé megnövekvő nyomás visszapattan
a belső nyomáshullám faláról, és nem alakulhat ki a környezeti vákuumnál alacsonyabb
nyomású tér a zóna belsejében, és szükségszerűen a táguló tér kiterjedésekor sem. Igen nagy a
valószínűsége, hogy Világegyetemnyi tömeg összesűrűsödése esetén a fúziós beinduláshoz
szükséges hőmérséklet és nyomás már jóval az energiatér pontszerű zsugorodása előtt eléri azt a
kritikus nyomást, amely a magasabb hőmérséklet kialakulásához, és ezzel egy hagyományos
fúziós megszaladással, csak a szokásosnál erősebb, nagyobb energiatömeg szétrobbanásához
vezetett. Ez az elsődleges robbanó hatás, amely a táguláshoz vezető folyamatrésze. Ez esetben
törvényszerű, hogy az energiatér, azaz a robbanótér belsejében egy neutronból vagy ennél is
sűrűbb anyagú, vagy energiasűrűségű mag képződjön, amelyben még igen nagy mennyiségű
energia szilárd kristályszerű közös tömegbe akkumulálódott. Pl. az egész belső tér egy pozitron
csillaggá válik. Ha a belső nagysűrűségű mag, a befelé ható nyomás hatására, rugalmatlan
elporladt deformációban szilárd anyaggá alakulva a lökéshullámot elnyeli, ez esetben nem
alakul ki belülről visszaható, kifelé duplázódó lökéshullám, miközben a külső héj tágulása
folyik. A robbanótér belsejében olyan ritkuló változás sűrűségű, növekvő vákuumot
eredményező, kifelé táguló, egyre csökkenő nyomású tér alakul ki, amelyben a változás sűrűség
jelentősen lecsökkenhet a robbanótéren kívüli vákuumos tér energiaszintje alá. (Hasonló történik
az atomrobbanások első nyomáshullámának a távozása után) Ha a robbanás miatt kialakuló
vákuumos tér energia csökkenése eléri azt a küszöbértéket, amelytől a robbanótéren kívüli
csillagtéri vákuum energiaállapotának az átváltásához, (alagúthatás kialakulásához) szükséges,
akkor elindulhat egy szerencsére ritka folyamat, amelykor a környezetben tartózkodó
hatáskapcsolatok a már ismertetett módon felszakadnak, és a kvantumos tér összeomlásakor, a
környezet vákuumállapota alacsonyabb energiaszintre csökken. Ekkor megszűnnek a
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hatásegységeket erővel, nyomással összetartó kvantumos kötések, amely a még alapegységekre
le nem bomlott impulzusakkumulációk pillanatnyi idő alatti lebomlásához vezet. A hirtelen
nagymennyiségű még gravitációsan köthető nagy helyzeti energiájú anyag átváltódása
gravitációval kevésbé fékezhető, nagyobb mozgási energiájú részecskévé egy újabb
robbanásszerű nyomásnövekedéssel, felszabadulással jár, és e folyamat csúcsát jelenti,
amelyben a robbanáskor a már kvarkoknál is kisebb alapegységnyi felszabadult hatásegységek
nagy mennyiségben anihillálódnak, és párkapcsolatba épülve kioltják egymás lendületét. Ezzel a
tér sűrűségének és a nyomásának az eredője jelentősen megváltozik, amely az egyidejűleg zajló
folyamatokkal kiegészülve, egy rövid időre a vákuumállapotot is megváltoztatva a gravitációs
szint, kötődés átváltását okozhatja. A kvantumos kötések megszűnése esetén, a rendkívül nagy
energiasűrűségű, de kiterjedéssel rendelkező magbeli térben a hasadó, feleződő helyzeti energia
kiszabadulása, az ősrobbanást elindító gigantikus másodlagos energia felszabadulással jár. Ez
pontosan abban a pillanatban történik, amikor a környező térben a fékező hatásokat jelentő
nagyobb energia akkumulációk is szétesnek, amellyel nemcsak az erős magerőket jelentő és a
gravitációs kötések szűnnek meg, hanem e másodlagos robbanótér körül éppen kialakult
alacsonyabb energiájú vákuum szívóhatása, a befelé áramló lendületnek a bentről kifelé haladón
torlódása, kompressziója is rásegít a felfúvódásra.
Ha a besűrűsödött és felbomló anyagban tárolt helyzeti energia jelentős része, közben olyan nagy
mozgási energiával rendelkező (felgyorsult) elemi hatáscsomagokra esik szét, amelyeknél a
részecskékre jutó gravitációs vonzást legyőzi a keringési mozgási energia, és a nyomásból
származó tágulási erő eredője, akkor ez az ilyen részecske csomagok tömeges és ugrásszerű
kisugárzódását okozhatja. Ez a gravitációs csapda ugrásszerű anyagvesztése miatt a folyamatot
erősítő hatásokat generál, azaz miközben csökken a fogva tartó erő, egy felgyorsuló szétesés
következik be. Ha a folyamat (bármely kis időegységben történt is) idejére esik a belső
robbanótérbe besűrűsödött neutronnál is sűrűbb anyagrésznek a vákuumváltozást okozó
kvantumos szétesése, ez olyan mértékben felerősítheti a másodlagos robbanást, hogy a három
egymást követő, egymásra rásegítő nagyenergiájú robbanás-halmozódás, az ősrobbanásként
ismert tértáguláshoz, ezzel a szétszóródó, nagy azonosságú részecskékkel telítődő tér rendkívüli
felfúvódásához vezet. Mivel a részecskéket összetartó kötési energia nagyobb része felszabadul,
minden azonos töltési erőtérrel rendelkező alapegységnyi részecske igyekszik a többi, hozzá túl
nagy azonosságú részecskétől mind távolabbra kerülni, amely az őket addig egymáshoz
kényszerítő gravitációs vonzóerő ugrásszerű esése miatt törvényszerűen sikerre vezet.
Ezzel az elkezdődött általános tágulás egy gyorsuló, fokozott felfúvódási szakaszba ér. A fény
sebességénél is gyorsabb hatás kiáramlást, csak a hatásterjedések rezonanciájával elkezdődő, a
tágulás magasabb idegen részecske sűrűségű térrészbe (sokkal később) érkezése szakítja meg.
A felfúvódás leállásakor a vákuumállapot kiterjedt hatáshullámának az energiája eloszlik a
térben, és a tér egy szinttel alacsonyabb energiaszinten fokozatosan stabilizálódik. A történet
közben a mozgási energiával jellemezhető új hatásimpulzusok és még egyben maradt kisebb
hatástárolódások a fénynél nagyobb sebességre gyorsítva tágítják a térben az azonosságukat ki
és szétszállító energiahullámot, amely közben a belső centrumban besűrűsödött részecskék miatt
újra erősödő, távolabbra kiható gravitáció, az újra felépülő hatásegyesülések növekvő nyugalmi
tömegére hatva elkezdi a tágulás fékezését.
A lebontódott és a gravitációs fogságból kiszabadult energiakvantumok újbóli egyesülése,
csomósodása, már a kirepülést elindító utolsó hasadási folyamat után, az együttrepülő
hatásakkumulációk rezonáns egymásra találásakor a kezdetét veszi, amely az erősödő
kölcsönhatási reakció felépüléséhez vezet. Minél előbb kezdődik meg az energiahatáshullámban összegződő kezdeti energiacsomósodás, a folyamat a kiteljesedése során annál
nagyobb körkörös anyagtömörüléshez vezethet, amelyből a felépülő energiahalmozódásokból a
kialakuló rezonáns körök mentén kialakulhatnak a csillagködök, a csillagok, a tejútrendszerek a
galaxisok.
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5. fejezet:
Még egyszer az ősrobbanásról kicsit másképpen:
Térjünk vissza arra, hogy az egyre nagyobb tömegű gravitációs terek fúziós beindulásakor, e
terek belsejében egyre nagyobb hőmérséklet keletkezik, amely mind nagyobb erejű
köpenyledobással végződik. Elképzelhető, hogy a nagy galaxis halmazokból keletkező fekete
lyukszerű gravitációs csapdák felrobbanásakor olyan kisebb méretű de rendkívül nagy sűrűségű
anyagtömegek is kivetődnek, amelyek egy része nem párolog el, hanem kisméretű gravitációs
csapdaként elkezdi összegyűjteni a szétvetődött csillagtéri anyagot, a társait, vagy és
kettőscsillaggá alakulva a fekete lyuk anyagmaradványával egy közös súlypont körül keringve
folytatja az újabb közös gravitációs csapdába épülését. Ez elég valószínűtlen de nem lehetetten
állapot, amely inkább a nagy gravitációs fekete lyukak egyesülésekor lehetséges véletlen
egybeesési sorozat eredője lehet. Ha egy a közönséges csillaghalálnál nagyságrendekkel
nagyobb csillagrobbanás következik be, előállhat egy különleges helyzet, amelykor egy kritikus
érték elérésekor a gravitációs csapda külső anyagának a ledobódásakor olyan nagy lesz a
robbanási zóna gömbhéj felületének, (amely lehet egészen kicsi méretű is), a tágulási térnek a
túlhűlése és nyomáscsökkenése, hogy ezzel a tér ritkulásakor egy pillanatra a korábbi
nyomáshoz képest kialakuló nagyobb vákuum nem bomlik el a robbanás kitágulásakor. Ez azon
esetekben lehetséges, amikor az első lökéshullám által kiváltott külső nyomástér
széttágulásakor, a robbanási energiatöbbletet levezető nyomóhullám után keletkezett
energiahiányosabb vákuumtér, a korábbinál sokkal alacsonyabb energiaszintre kerül, mint a
gravitációs csapda közvetlen hatóterében kiüresedett majdnem abszolút vákuumú, de még
pozitív energianyomással rendelkező környezeti tér, és a két térrész eltérő vákuumbeli
energiasűrűség különbsége elég a potenciálgát átlépéséhez. Ismert, hogy amennyiben az
alagútjelenség, (a tér kilyukadása) bárhol beindul, ez esetben az áramlás kialakulása miatt a
vákuum alacsonyabb energiaszintre kerülése elkerülhetetlen, azaz a robbanótér a kiürülést
követő lehűléskor, az összehúzódáskor szinte magára rántja a környezetben lévő tér magasabb
energiatelítettségű hatástároló buborékjait. Ekkor bekövetkezhet az a rendkívül ritka, de nem
egyedül álló jelenség, amely Világegyetem méretű térrészben lenullázza az átlagoshoz képest
pozitív energiatöbbletű hatástárolásokat, azaz kvantumos összeomlás következik be.
Gyakorlatilag a térrész ekkor egy pillanatra túlhűl, és miközben szétesik minden jelentősebb
kvantumos kötés, minden anyaghalmozódás, és egy óriási erejű lökéshullámban kezd a tér
minden irányába, kifelé és befelé is továbbterjedni. Az áthaladó lökéshullám falán kívül lévő
még anyagi hatástárolódások, a hullám áthaladását követően mindenhol felbomlanak, és
elszegényedve sokkal kisebb energiaszintre kerülnek. A korábban leírt hatásokkal együtt ez
okozta a felfúvódási folyamatként ismert jelenséget, amely a kisebb tágulást, a front
határfelületeinek az átszakadásakor ugrásszerűen meggyorsította. Ez a jelenséget periodikus
váltásnak, azaz a Világegyetemben található rendezettség átalakulásának, újjászületésének
nevezhetjük.
A vákuumállapot alacsonyabb szintre történő átváltáskor a környező térben a teret addig kitöltő
nagyobb hatáskoncentrációk szétestek, de ez a szétesés, azaz minden hatástárolás alacsonyabb
energiaszintre bomlása, milliárdszor milliárd energia tároló hatásváltozását okozva,
gyakorlatilag ugyanannyi tömeg nélküli, csak mozgási energiával jellemezhető áramló egység
ütközésekor új hatásimpulzust keltett. A tér új állapota majdnem az abszolút vákuumú nagy és
egységes buboréknak felel meg, amely most alacsonyabb energiaszinten, részecske sűrűségben,
de nagyobb térbeli kiterjedésben van, mint a robbanást megelőző időszakban, de lassan felveszi
az új szimmetriaként jellemezhető állapotát és megnyugszik. Az anyagbomláskor megváltozó
energiasűrűség, minden hatásegység felbomlásakor különbség impulzust bocsát ki, amely a
keltődött hatások milliárdjainak a tér minden irányába egyidejűleg szétterjedésével, általános
tágulást okozó hatásindukciót keltett.
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Tegyünk egy gondolati kitérőt. Tételezzük fel, hogy maga a tér adott, az nem tágul, csak a benne
megváltozó, felbomló hatás terjed a fénynél is sebesebben. Hogy lehetséges ez?
Képzeljük el, hogy az elindító hely körüli teret, a felrobbant csapda hatásterének a (több milliárd
fényévnyi) távolságában, e pillanatban a korábbinál kevésbé inhomogén, majdnem egyforma,
nagyon alacsony, majdnem abszolút vákuumot eredményező, energia, anyag és hatásegység
szegény térre bontotta, ritkította meg a közeget. A vákuumhelyzet lecsökkenésekor megszűnt
minden nagyobb hatáscsoportosulás, anyag és energia kvantumos kötése, a magerők
szétszakadtak, a hatásakkumulációk az impulzusban kisebb alapegységekre estek szét. A kötési
energia megszűnésével a hatáshordozó alapegységek, energia differenciált új, és régi hatáspárok egy részének az egymáshoz kötődése megmaradt, de a különbség elszállt, szétporladó, az
impulzus helyet elhagyó részecskék formájában szétsugárzódott. A periódusváltás a teret
kitölteni igyekvő hatás-pár akkumulációkat, a változás a kialakult majdnem abszolút vákuumú
térnél egy kicsit nagyobb, de a tűrési értéket meg nem haladó belső nyomású (sűrűségű)
alapegységekre, mini erőtérbuborékokra, párokra bontotta. A tér sűrűsége a vákuumenergia
lecsökkenését megelőzően a térben nem volt egyenletes. A korábban erősen gerjesztett hamis
vákuumban, azaz a gravitációs csapdában, a vákuumbomlás kiindulási helyén, és az átváltáskor
a primer robbanótéren kívüli, de a vákuumállapot átváltással érintett egyéb gravitációs
sűrűsödések helyszínén, (amely helyeken a lokális energiasűrűség nagyobb volt)
nagyságrendekkel sűrűbb volt a hatást hordozó alapegységek száma, amely miatt e táguló,
keveredő térrészekben is törvényszerűen nagyobb az új hatásimpulzusok keletkezése és átlagos
sűrűsége. A felfúvódáskor az azonos méretű és nyomású hatás-párok valamennyien igyekeztek a
rendelkezésre álló teret egyenletesebben kitölteni, és a nyomásuknak megfelelő terjedelemre mint hatósugárra, térre szert tenni -, de az eltérő átváltási sűrűség miatt lokálisan nem teljesen
eltérő mérték hatáskiterjedés következett be azokon az egymást keresztező áramlási pályákon,
amelyek új sűrűsödéseket és ritkulásokat hoztak létre. A teret a tágulás lehűtötte és
megritkította, valamint ezeket a sűrűségbeli differenciákat csökkentette, a részecskéket jobban
elosztotta, de a korábbi az egyenlőtlenségeket teljesen nem szüntette meg, sőt helyettük új más
téridőbeli egyenetlenségeket, részecskében és változásban sűrűbb és ritkább állapotokat hozott
létre. Ismert, hogy a tágulás leállásakor, lefékeződésekor a környezeti hőmérséklet a
torlódásokban ismét felszökött magasra, amely csak a nyomás helyi megváltozásakor
következhet be. E gondolatot folytatva, a felfúvódás leállását az okozta, hogy a kiüresedett
Világegyetemnyi tér viszonylag, relatívan kicsi, de belső térrészében a vákuum miatt a
robbanótér irányába is kitáguló hatás-párok a centrumrész felé haladva egymáshoz értek és
jelentős kölcsönhatási láncreakciót, magas változás sűrűséget indítottak meg. Miközben a befelé
áramló részecskék egymáson torlódtak, eközben a kifelé áramlók a környezetben a tágulásnak
ellenálló tér részecskéinek ütköztek, rajtuk torlódva lefékeződtek, de szintén magas
változássűrűségű gömbfelület alakult ki. Feltételezhető, hogy ekkor a csak még néhány
fényévnyire tágult térben a középen összeérő hatásenergia egymásra hatásából jelentős reakció,
erős nyomásnövekedést okozott, amely a vákuum alacsonyabb állapotát megszűntetve a
tágulásnak ettől kezdve egy általános, de a még alacsonyabb energia töltésű térrész irányába
kifelé ható lendület és nyomás utánpótlást és kifelé ható irányt adott. Ezzel megkezdődött a
belső térrészben lévő, besűrűsödő energia és a már összeállt hatáshalmozódás egymástól való
távolodása, amelyben viszont már megtalálhatók a kezdetleges energia hatás-halmozódások,
amelyek egyre nagyobb csoportokba keveredése hidrogén méretű energiahalmozódás
kialakulásához vezetett. Mivel a felfúvódás leállását követő nyomásnövekedés már nem
tartalmazott elegendő energiát ahhoz, hogy a táguló térrészen belül a sűrűségeltérések teljesen
kiegyenlítődjenek, ezért a kezdeti hatásösszegződések térbeli elrendeződése a tér fluktáció-szerű
új sűrűségváltozásához vezetett. E fluktáció, ismét inhomogenitáshoz vezetett, amely a térben
kavargó energiasűrűség eltérését és állandó változását eredményezte, amely a kitágulás során
egyre növelte a kezdetben csak foltosodást, majd ráncosodást okozó sűrűségbeli és
változássűrűségbeli differenciálódást.
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Már a felfúvódás során megkezdődött az áramló kinetikai energia nagyobb helyzeti energiájú
anyagba épülése, amely során az újra halmozódó impulzushatások, egyre nagyobb és
differenciáltabb hatástárolásokba kapcsolódva, végül a pozitrínókat, az elektronokat, a
kvarkokat és nehezebb, stabilabb neutron és pozitron magokat is kialakították. A felfúvódás
leállása a stabilabb magok párokba egyesülésével a hélium és a hidrogén megjelenését, fúzióját
eredményezte, amely fúziós hőtermeléssel újra jelentős hőmérsékletnövekedés következett be.
Ez ismét megnövelte az elektroaktívítást, amely viszont már nem volt elég magas hőmérsékletű
ahhoz, hogy a már atomi méretű hatáskapcsolódások kötési erejét lényeges mennyiségben
megbontsa.
A röpke időre szorítkozó ősrobbanáskor, a gerjesztett állapotú gravitációs tér pillanatszerű
összeomlása törvényszerűen a környezeti vákuumállapot megváltozásával járt. Az
anyagsűrűsödés centrumán kívüli csillagtérben az anyag (és energia) kiürülése következtében a
vákuumállapot megváltozott, és egyre jobban megközelítette az abszolút vákuumot. A
gravitációs tér külső határáig a kiürült (hatás) tér (egy gömbszerű téren belül) elért egy olyan
alacsony energiasűrűségű vákuumhelyzetet, amelyben a kölcsönhatás lecsökkenésével egybeeső
rövid időre lehetővé tette az azonos irányban áramló környezet miatt az akadálytalan
hatáskiterjedést. Az alacsony vákuumú térben a sűrűbb helyszínen (ken) minden a
környezeténél nagyobb belső nyomású buborék igyekszik a rendelkezésre álló teret kitölteni.
Mivel a kis buborékok egymás mellé halmozódó tágulása összegződik, amely tágulást nem
fékezi a gravitáció és az anyagcsoportosulásokkal Pl. atomokkal történő ütközések, a
hatásterjedés, kellően nagy számú kis buborék hirtelen egyidejű felfúvódásakor, elporladásakor ,
azonos irányban áramló, vagy a ki és a szétáramló részecskéknél sokkal nagyobb térbeli hézagokkal
rendelkező közegben a fénysebességnél nagyobb sebességű, akadálytalanul szétterjedő felfúvódást
okozhat. Bár a felfúvódást nem ez hozta létre, de az elindításakor, mint lendítő hatás szerepe
lehetett, amiképpen annak is, hogy a belső pozitron magokba már kényszerváltozásban lévő
részecskék is igyekeztek kiszabadulni a nagyon erősen egymáshoz szorított állapotból. A
robbanás által a világűrbe kivetett elektronáram is tágul és keveredik, és egymástól tisztes távot
tartva keresi a pozitív részecske-párját, hogy a hiány a többlettel egyesülve átlagos egy egész
értékre kiegészülhessen, hogy stabilabb, legalább átlagos állapotba kerülhessen.
E nagy mozgási energiájú hatásterjedést nem fékezi a foton méret (energiatömeg) feletti
hatáskoncentrációkra jellemző jelentős gravitációs kölcsönhatás. Mivel e pillanatban, az új
impulzusokban lévő energiahatás, mozgási energiája a csúcsponton volt, de a szétáramló, nagy
áthatolóképességű részecskék a hézagoknál sokkal kisebbek voltak, a lecsökkent nyomás és
tömegből eredő gravitáció már nem volt elég a fogva tartásukra. A fotonnál is lényegesen
kisebb, szinte nyugalmi tömeg nélküli hatásrészecskék, az ütközésektől elporladva, a kifelé
áramló, táguló térben növekvő hézagok által a kiüresedő térben nem akadályozva, gyakorlatilag a
fénynél sebesebben szinte akadálytalanul szétrepülhettek a tér kisebb ellenállású részeinek az
irányába.
A hatásterjedéssel a tolongó buborékok, erőterek a tér kitöltése igyekezetükben gyakorlatilag
azonnal egymásnak feszülnek, miközben egymás felé közvetítik a tágulást elindító
lökéshullámok energiáját és az elől lefékeződőeket utolérve kialakuló impulzusban keletkező
elnyelt belső rezgést, amelyekkel lendület hatás átadás, impulzus és rezgésátadás keletkezik.
Az egyidőben azonos körülmények között keletkezett fiatal impulzusképletek elindító
hatásazonossága, majdnem teljesen azonos belső rezgési frekvenciával, (közös anyanyelvvel)
járt, amely miatt hamarosan jelentős együttrezgés, köztük vonzóerőként megjelenő hatás,
információ csere és rezonancia alakult.
A felbomlott anyag energiája által keltett, energia többlettel és hiánnyal jellemezhető erőtereket
jelentő hatásimpulzus párok, mint biliárdszor biliárdnyi elnyúlt buborékhalmaz, sokáig majdnem
párhuzamosan és egymástól is távolodva haladnak a közöttük mind tágasabbá váló, általuk is
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kitágított térben. Csak évmilliók múlva erősödik fel az impulzus eseményekben növekvő spinhatás következményeképpen differenciálódó sűrűségbeli eltérés annyira, hogy néhány pörögve,
egymásra csavarodva kölcsönhatásba kerülő, egyre nagyobb energiacsomagból a kezdeti
sűrűsödések kialakulásából elkezdődjék az új sűrűsödések gravitációs összehúzódása, amely
következtében kialakuló primer csillagokban folytatódhat az anyag héliumnál nagyobb tömegű,
atomi szerkezetű hatásokba, közös tömegbe halmozódása. Az energia nagyobb része ekkor még
tágulva viszi az információt az Ősrobbanásból származó anyaghasadásról, csavart jellemzően
táguló spirális röppályán, a tér minden irányába, de egy része spirálisan köröző pályán egyre
jobban megközelíti a már nagyobb sűrűségű, már nagyobb változás sűrűségű, időben változó
sokrészecskés térrészeket.
Mivel az általunk belátható térnél nagyobb Világegyetemnyi méretű térben, életbuborékban
egyidejűleg váltott át a vákuum alacsonyabb, egyenlőbb energiaszintre, ezért minden irányba
egyidejűleg indult meg a tágulás, a nagy nyomású sűrű buborékokból álló térrészből a hatástér
pereme felé kiüresedett, de másokkal a környezetben lévőkkel újra torlódó tér irányába. Bár a
tágulást elindító vákuum átalakulás egy adott átlagos gömbhéjról indult el, azonban a tágulás,
kiterjedése már nem egyközpontú, mert a belső térbeli hatásösszeérés után minden hatáshordozó
egység tágulni kezd, amely miatt ettől kezdve távolodnak egymástól miközben a térben kavargó
hatásterjedésnek, megszűnik az irány, a honnan és a hová. Ezzel a Világegyetemben észlelt
általános tágulás kellő, de még jelentős részben a korábbi tudásra épülő magyarázatot kap.

6. fejezet:

A helyzeti energia felszabadulása és az anyag lebomlása mozgási energiává:
Ez az anyagrész a magasabb hőmérsékletű gravitációs centrumokban történő, a helyzeti energia,
mozgási energiává átalakulását szeretné részletesebben bemutatni.
A következő rész periódusszerű visszatérés a korábbi témához, amely egy kicsit részletesebben
és eltérő látószögből világítja meg a korábban már leírtakat. A látszólag ismétlődésnek ható
információk, valójában egy kicsit eltérő tartalom miatt megváltoznak. Ez hasonló az energia
felépülés, eltérő aspektusból egy kicsit másképpen bemutatott információval a meglévő
ismeretekhez kapcsolja az átalakulásban nagyobb tudati felbontással megismert hatásokat.
Az ismert szabályrendszer szerint, ha a jelentős gravitációs fogságba került, és egyre gyorsabb
mozgásra kényszerített energia és hatáshalmozódás, azaz a még kölcsönhatással bíró anyag, a
gravitációs vonás miatt egyre sűrűbb energiatérbe kerül, akkor a gerjesztési folyamat
megerősödik. A besűrűsödés következtében jelentős kölcsönhatás növekedés következik be,
amelyben a megnövekedő gravitációs és elektromágneses fluxus metszés és az emelkedő
sikeresebb ütközésszám, az időre jutó impulzusszám növekedés beindít (megerősít) egy hőtermelő folyamatot. A növekvő hőmérséklet hatására az atomi vagy annál nagyobb méretű anyagban
rögzült hatáshalmozódások kötései egyre jobban fellazulnak, a változás amplitúdója megnő. Az
atom negatív helyzetenergiáját (erőterét) képező határhártyaszerű buborékok (negatív erőterek)
kitágulnak, felrepednek, globalizálódnak, amely a belső térnyomás (energiasűrűség)
csökkenéséhez, a beltéri vákuumnövekedéshez, helyi az elektronok egymástól való
távolodásához, a kötési erő fellazulásához vezet. E környezet és az ütközések hatására, a negatív
elektronpályákat jelképező de felületi feszültséggel (összetartó erővel) rendelkező, a
környezethez képest energiasűrűbb, egymásba helyezett torzult szappanbuborékként
elképzelhető életbuborékok, egyre nagyobb számban felszakadnak, és az addig összetartott
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hatásegységek, részecskék a közösségből kiszabadulnak. A kiszabadult hatásakkumulációmaradványok a keringési sebességnövekedésből, az irányítatlanságból és a szervezetlenségből
fakadó elkenődés közben, még több ütközést szenvednek. Az ütközések növekedése miatt a
hatás-párok jelentős mennyiségben anihillálják, megszűntetik egymás lendületét, a társuknak
átadott lendülettöbblettel a másban lévő hiányukat kiegyenlítve. A hatás-párok más részénél
tovább erősödik a fúzió, de ez elsősorban csak hőtermeléssel jár, mert a magas hőmérséklet, a
túl heves egymásnak rugaszkodás, a rugalmasság miatt a fuzionáló hatásegységeket nem köti
össze tartósan az erős kölcsönhatás. Az addig mozgó, de tömegben megtestesülő helyzeti
(nyugalmi) energia egyre nagyobb része mozgási energiává és hővé és hatáscserévé alakul. Az
anyag és az alkotóinak a belső rezgése a különbség fokozódása esetén tovább növekszik, és a
kötési energia felszabadulása folytatódik. Ez a folyamat is visszavezethető a neutroncsillag
kialakulási folyamatához, pontosabban érdekes epizóddal járul hozzá az ismereteinkhez.
Rendkívül magas hőmérsékletű környezetben az atomhéjakat (mint zárt energiatereket)
összetartó kötési energia (felületi feszültség) gyengül, és miközben a magszerkezet felbomlása
következtében egymás után felszakadnak az elektronhéjak, az anyagban tárolódott, halmozódott
kötési tömegenergia, jelentős része felszabadulva az alkotóira, az egyedeire bomlik le. A
hatástárolások egy részében a pozitív és negatív energia, egyesülés közben kiegyenlítődik, és
egymáshoz képest az áramlásuk 0 értékre redukálódik, részben visszaadva a térnek az első
hatásgerjedéskor befogott energiát, (az Istennek is adva egy katonát), de ezzel egyidejűleg a
megsemmisülésből újabb, alapegységnyi energiájú, gyakorlatilag szinte anyagtalan kölcsönhatás
nélküli virtuális részecskék, hatásimpulzusok is keletkeznek. A teljes kötés-párok egyesülésekor
nemcsak a szokásos fúziós energia alakul hőenergiává, hanem az energiaértékre redukálódott
hatástárolódás addig befogott, elraktározott összes nyugalmi energiájának egy része közben
felszabadul, és lebontódva a háromdimenziós együttélésből áramlóbb egydimenziós állapotúvá
válik.
Ha a gravitációs tér energia (anyag) sűrűsége meghalad egy küszöbértéket, akkor a felszakadó
hatásban a nagyobb tömeggel rendelkező anyagokat, (hatástárolásokat), részecskéket a
gravitációs és a visszaterelő külső (apa) erő nem engedi elszakadni az aktív zónából. Ez nem
csak a fekete lyukak sajátossága, ez a nagytömegű anyagkoncentrációk és a környezet
ellenállásának a természetes gravitációs hatása. A tömeg energiasűrűsége és gerjesztettsége
határozza meg, hogy e gravitációs erő mekkora hatásakkumulációkat tarthat még a befolyása
alatt. Nagyon nagy tömegű, de nem nagy energia sűrűségű, épphogy-csak pármillió éve
sűrűsödő gravitációs felhőkben még lehet hogy csak a könnyebb, gáz halmazállapotú anyagok
tarthatók fogságban, de mivel ezekben a gravitáció viszonylag gyenge kölcsönhatás, ezért a
gázfelhők is könnyen kiszakíthatók. Ha a felhő a gravitáció hatására összébb húzódik, ettől az
energiasűrűség is növekszik, már kialakulhatnak a szilárdabb anyagokat alkotó kisebb-nagyobb
hatásakkumulációk. A földi tömeggel és átlagsűrűséggel rendelkező gravitációs sűrűsödések, a
náluk kisebb tömegű gáz halmazállapotú elemek megtartására már nem képesek, de a nehezebb,
oxigén, széndioxid és az ennél sűrűbb anyagokat már fogságban tarthatják. A Földnél
lényegesen nagyobb tömegsűrűségű gravitációs tömörülések a könnyű elemeket, a hidrogént, a
héliumot is képesek megtartani, és ha elég nagy a tömegük ahhoz, hogy a nyomás és a sűrűség
miatt beinduló hő termelő magfúziós folyamatok is beinduljanak, a két elem fúziós egyesülése
olyan magas hőmérséklet eredményezhet, amely egy csillag képződéséhez vezethet. Ezek a
csillagkezdemények jellemzően egymás felé áramló, közös irányba, Vertex felé tartó
részecskefelhők egyesülését követő besűrűsödő dinamikában fejlődnek ki. Bár a nagy tömegű
energia akkumulációs (tömegsűrűség) hatásbefogás jelenléte feltétele e folyamatok beindulásához,
azonban az energiasűrűség miatt kialakuló hőmérséklet, és a változássűrűség miatti árnyékoló
képesség az elsődlegesen meghatározó a gravitációs nyomás kialakulásánál. Ez megerősíti azt
az elképzelést, hogy nemcsak több naptömegű anyagkoncentrációkból alakulat ki fekete
lyukszerű, a fotonnál nem nagyobb tömeggel rendelkező anyagokat is fogságban tartható
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gravitációs csapda, hanem bárhol, ahol jelentősebb mennyiségű hatástárolódás, anyag,
pontosabban a tér energia sűrűsége meghaladja az ehhez szükséges kritikus értéket. Tehát
elvileg egy földtömegű, energia koncentrációt tartalmazó gravitációs tér is besűríthető olyan kis
térbe, hogy akkorára nő benne a nyomás és az energia sűrűség, hogy az eseményhorizontnál
közelebb kerülő akár a fotonnál nagyobb kinetikai energiájú hatásterjedéseket is fogva tarthatja.
Ez azonban azért valószínűtlen, mert ilyen kis tömegek esetén nem alakul kis spontán fúziós
hőtermelés, és pl. egy övezeti robbanáshoz vezető szükséges egyéb feltétel. Az eddig megjósolt
fekete lyukak létezését, éppen a napjainkban, 2002-ben sikerült bizonyítani.
A nagymennyiségű energiatárolódási lehetőség egyik határát, a neutroncsillagokat alkotó,
jelenleg a legszilárdabbnak ismert, nagyon nagy rendezettség azonosságú anyagtömörülések,
mint hatástároló rendszerek jelenthetik, de ezek berobbanása utáni visszamaradó belső szerkezet
hőmérséklete kicsi ahhoz, hogy bennük további láncreakciós energiabomlás létrejöjjön, másrészt
a kialakulásukkor történt robbanás-szerű anyag szétszórása miatt nem maradt elegendő
szabálytalan anyag a környező térrészükben a gravitációs tömegnöveléshez. Ez miatt a
neutroncsillag maradványokból csak robbanásszerű óriási nyomás kialakulásakor válhat még
tömörebb, a fényt is csapdába ejthető fekete lyuk. Ennek kicsi az esélye, mert a neutroncsillaggá
váláshoz majdnem hasonló méretű közepesen nagy csillagok, átalakulása vezet. Ehhez több
neutroncsillagnyi energia egyesülése által kiváltható, nagy-erejű robbanótér szükséges.
Feltételezés szerint, a szilárd, relatív hideg anyagszerkezetekben nem alakulhat ki akkora
hőmérséklet és energiasűrűség, amely a fekete lyuknak nevezett gravitációs csapdák
energiasűrűségéhez szükséges. A neutroncsillagot alkotó sűrűségű anyagok, mint
hatástárolódások további energia sűrűsödése az anyagokat összetartó magerők felbomlása, vagy
nagyobb tömegekkel egyesülésük nélkül nem lehetséges. Ehhez viszont sokkal magasabb
hőmérséklet kell, amelyben a részecskék felgyorsulhatnak, a keringési pályáik megnyúlhatnak,
de a neutroncsillag és a szerkezet kialakulása figyelemre méltó új ismereteket is ad, amely miatt
erre részletesebben visszatérünk. A neutron csillaggá, vagy szétáramló fekete lyukká átalakulás
lehetősége a térátalakuláskor a középpontban besűrűsödő életanyag hőmérsékletétől,
rugalmasságától és elporladásától is függ. A rugalmasabb és melegebb központi állapot
elfolyósodhat és beolvadhat egymásba, amelyet követően az összenyomódás által kiváltott
rugalmassággal ki és szétsugárzódhat, de a rugalmatlan, elporladt életanyag egymáshoz
tömörödése, gyémántszerű, együtt maradó, kis térfogatba bepréselődő szabályos elrendeződésbe
bemerevedő széncsillagot, gyémántmezőt, neutron csillagot hozhat létre.
Az energiahatásokat tároló erőterek erővel (nyomással történő egymáshoz kényszerítése
gerjesztetlen vagy hideg állapotban nem eredményezheti a fúziós beindulást. A folyamat
szemléltetéséül képzeljünk el egy nagy szappanbuborékot, amelyben sok-sok kicsi, egymásba
helyezett szappanbuborék van. Ha a nagy buborékot megpróbáljuk összenyomni, akkor a
nyomás növelésekor a belső buborékok nem szakadnak szét, hanem ellenkezőleg, egyre kisebb
felületi feszültséggel is együtt tartható, növekvő belső nyomású, de egyre kisebb térfogat méretű
buborékokra csökkennek. Ez egy kritikus értékig így marad, de nagyon nagy összenyomás
esetén megváltozhat. Ezt később bővebben is tárgyaljuk…
Ha a hatástárolódásokban rögzített energiatereket a nyomás növelésével akarjuk egyesülésre
bírni, amellyel nem szakítjuk szét a védelmüket jelentő erőterek határhártyáit, (felületi
feszültségét, kötési erőt) akkor azok, mint gyémánt rácsszerkezete a legerősebb nyomást is
felvehetik. Ahhoz, hogy közelebb juttassuk egymáshoz az atommag méretű vagy annál kisebb
tömegű energiatároló rendszereket, ahhoz a jellemző energiahelyzettel egyensúlyt tartó, az
azonos energiasűrűségű vákuum erő-tereket felületi feszültséggel együtt tartó határoló hártyákat
fel kell szakítani. Ez kívülről ható egyenletes (körkörös) nyomással nem oldható meg, csak ha
csökkentjük a külső, és-vagy ehhez képest növeljük a belső nyomást. A nagyobb felületi
feszültséggel rendelkező, az elektronpályákkal határolt energiatároló térbuborék, csak nála
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kisebb energiahelyzetű, kisebb térbeli energia sűrűségű azaz nagyobb vákuumú térbe helyezve
bontható fel. Ez a belső hőmérséklet (gerjesztés) növelésével, vagy a külső nyomás
csökkentésével is elérhető. Ha a térben, nagyon sok, kisebb sűrűségű, egyenlő belső nyomást
fenntartó erőterünk van, de a kialakult egyensúlyi helyzet a tűrési mezőn belül van, és ekkor a
külső tér nyomását hirtelen, a buboréknak tekinthető erőterek belső nyomásánál a tűrési értéket
meghaladóan alacsonyabb értékre csökkentjük, akkor az az energia kapcsolódás (felületi
feszültség), amely az erőtereket addig közös tömegbe, egybefogta megszakad. A felszakadással
a már nem rögzített, nem lokalizált kisebb hatásakkumulációk is kiszabadulnak, amely a
nyomáscsökkenéskor felszakadó elektronpályákon lévő elektronokkal blokkolt energia addig
lokálisan zárt helyzetéből való felszabadulását jelenti. Ekkor először a lazább kötésben lévő
külső elektronpályák szakadnak fel, és az ekkor pozitívabbá váló hatásegyesülésből is kiszakad
annyi energia, hogy a stabil állapot (egy alacsonyabb energiaszinten) ismét bekövetkezhessék.
Ha a vákuumkülönbség eléri a még meglévő potenciálgát átlépéséhez szükséges nagyobb
értéket, akkor nemcsak a legkülső erőterek burkai szakadhatnak fel, hanem a hatástérben tárolt
valamennyi befogott erőteret, impulzuscsomagot összetartó, felületi feszültségszerű kötőerő
megszakadhat. Ez, egészen addig visszabonthatja a hatás csomagok egymásra halmozódott
energiamezőit, amíg egy olyan kis belső nyomású erőtérré nem csupaszodik, amelynek a belső
nyomása (energiasűrűsége) már a tűrési értékkülönbözettel sem magasabb, mint a kialakult új
környezeti vákuumhelyzet. Az új vákuumhelyzetben, a térben lévő nagyobb belső
energiasűrűségű hatástárolásokban, (életbuborékokban) a túl nagy nyomás (energiasűrűség)
kialakulásakor az alagúthatás kihasználásával a nagyobb energiasűrűségű állapotból, egy
alacsonyabb, a környezeti térrel megegyező energiasűrűségű állapotba kerülhet. Ez csak az
elkülönülést fenntartó erő, erőtér, felületi feszültség stb. felszakadását követő energia sűrűség
kiegyenlítődés esetén lehetséges.
Ha a vákuumkülönbözet csak egy elektronpálya terének a felszakításához elegendő,
(rétegegyesülés, globalizáció) akkor az atomnyi egység gerjesztettségétől függően az erőtér egy
elektron egységnyi izotóp állapotból, nem gerjesztett normál alapállapotba kerülhet. Az
izotópokra jellemző kevésbé stabil erőtér megszűnésekor a hatástárolódás, Pl. az atom
alaptermészete, kémiai viselkedése is csak kicsit változik. Ha stabilabb erőtér (atompálya)
felszakítása történik, akkor az atom, töltés (energiavesztés) következtében a hatástárolódás
térbeli energiatartalma egy erőtéregységnyi értékkel csökken, és jelentősebb kémiai magatartás
változására kell számítanunk.
Az anyaggá kapcsolódott energiaterek felszakításának a másik lehetőségeként, gerjesztéssel, a
hőmérséklet növelésével a részecskéket olyan gyors keringésre kényszerítjük, amelyben az
elektronok megnőtt mozgási energiájával egyre nagyobbra tágítják az energiaterüket jelképező
buborék határát. A folyamatban a héjat összetartó felületi feszültség, (magerő árnyékolás)
meghaladásakor, a túl nagy amplitúdójú, az átlagos stabil állapottól nagyon eltávolodó
részecskék miatt egymás után felszakadnak a legkülső elektronhéjak, (erőterek), és miközben az
elektronok eltávoznak, a velük arányos pozitív töltések védelme megszűnik. A negatív
elektronok elvesztésekor az erőtérrel a tűrési mezővel egyensúlyban lévő protonokban tárolódott
pozitív hatáscsomag pozitív párja, kötési energia, pár hiányában kötetlenné, majd szabaddá
válik, amely miatt könnyen kiszakítható az atomból. Ezzel ismét változik a kémiai viselkedés.
Az elektronok leszakadását követő belső pozitív töltéseltolódás miatt a pozitronok egymásra
ható taszító ereje, a semlegesség megszűnése miatt megnő, és ez is segíti a proton kiválását és
felbomlását. Ezzel a megoldással lehet a hatásváltozásban energiát nyerni, a korábban stabil
szervezettől elvenni.
A térben nagy nyomás csak nagyon nagy gravitációs anyagtömörülés besűrűsödése esetén
alakulhat ki. Az eltérő belső sűrűségű energia hatástárolódásokban, a nehezebb, energiasűrűbb,
protonokra és a neutronokra, kisebb egységek esetén a neutrinókra másképpen hat a gravitáció,
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mint a könnyű áthatolható erőtérre (az erőtér elvileg lehet maga a gravitációs mező, amely
egyesülve összeadódik). Ez miatt a gravitációs különbség is erősebben húzza a magokat, amely
miatt a hatástárolódások egyre elnyúltabb tojás-szerű, majd pálcikaszerű alakzatot vesznek fel, a
maggal a tömegközéppont irányába, és a keringési sebességtől is függően egymásra csavarodó
gomolyagszerű szálakból álló képletté formálódhatnak. Több millió, vagy és milliárd fokos
hőmérséklet elérésekor a lazább kötésű elektronok leszakadása után a neutronok, majd a
protonok, és később a neutrinók is bomlani kezdenek. A bomlás során egyre kisebb
elektronvolttal jellemezhető, egyre kisebb (hatástárolódással), nyugalmi energiával (tömeggel)
rendelkező, egyre alacsonyabb helyzeti energia tartalmú, (a jelenlegi eszközeinkkel) nem
mérhető kölcsönhatású, de nagyobb kinetikai lendületű elemi részecske párokra, egymástól
elkülönülő buborékokból (erőterekből) álló habszerkezetre bomlanak.
Az anyagbomlás feltételezhetően az anyagfelépüléshez hasonló, folyamatos és közel
szimmetrikus de az eseménysorrendben ellenirányú hatásváltozások sorozata. Azt hogy
mekkora energiasűrűségű egy részecskecsoportosulás (hatásakkumuláció) amikor kiszakadhat
az őt addig fogva tartó gravitációs csapdából, a részecske tömege és a befogó hatástér
gravitációs ereje, (energiasűrűség) és a gerjesztettség aránya dönti el. A fekete lyukként ismert
gravitációs csapdák különböző de nagy energiasűrűsége, más és más méretű, (energiahelyzetű)
akár kvantumnyi részecskecsoportosulások visszatartására képes. A gravitációs tér tömeg és
energiasűrűség növelésével eljutunk a gravitációs csapda olyan sűrűségű koncentrációhoz,
amely minden általunk már kellően megismert, mérhető tömegű atomi szerkezetű anyag, és
fotoni méretű energiatömeg kiáramlását lehetetlenné teszi. A még nagyobb energiasűrűségű
gravitációs csapdák esetében már az atomnál lényegesen kisebb nyugalmi tömeggel rendelkező
részecskék, a neutrinók és a pozitronok is fogságban tarthatók.

7. fejezet:
Nézzünk be egy kicsit alaposabban a fekete lyukakba:
A szuper-nagy energiasűrűségű gravitációs lencsékről.
Hawking jelenség folyamata és értelmezése, a fekete lyukak természetének és sajátosságainak
ismertetése.

Érdemes egy kis kitérőt tenni a fekete lyukak, mint gravitációs csapdák keletkezésének és
működésének a megértésére. A nagyon nagy tömegű szupernóva robbanásokban az
elszeparálódott könnyebb részecskéket a robbanás kifújja a gravitációs térből, miközben a
robbanás belső centrumában a nehezebb stabilabb részecskék, a neutronok és a protonok,
besűrűsödését okozza. A robbanás a több féle neutrinókból a könnyebben leszakíthatókat
elröpítette a csillagtér felé, amely a robbanást közvetítő információként záporozza a Galaktikát.
Mivel a neutrinók is egymástól eltérő tömegű és stabilitású részecskék, ezért a hosszú út során
némileg eltérő idővel érkeznek egy más galaxis bolygóira Pl. a Földre is. Ennek a jelentősége
csak a tömegeltérésük igazolása, azonban a kiáramló neutrínó tömeg a neutronok, felbomlására
utal. Ha a robbanótérben a neutronok nagy számban felbomlanak és kisugározódnak szét, akkor
a megmaradó térrészben az ennél is nehezebb energiaakkumulációk, a protonok kerülnek
túlsúlyba. Normális viszonyok között a protonoknak pozitív energiatöbblete, túl nagy
azonossága a neutrinók hiányában egymásra jelentős taszítóerővel hatva szétröpítené őket a
csillagtérbe szórva, azonban a robbanótér maradékában olyan nagy anyag és gravitációs sűrűség
és kötőerő alakul ki, hogy ez együtttartóan összeszorítja, egy térben tartja a maradékot. Ez
akkor is bekövetkezhet, ha az elporladt maradék pozitron tömeg elvesztette a rugalmasságát és
rugalmatlan alakváltozást szenvedve betömörödik.
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A szupernóva robbanásból kialakuló óriási nyomás néha meghaladja azt az értéket, amely a
maradék neutronokból neutronkristállyá tömörült részecskék erő és nyomásegyensúlyát jelenti,
amely miatt neutroncsillagnál is nagyobb sűrűségű térrész alakul ki. E térrészre jellemző, hogy a
gravitációs besűrűsödés kisebb térrészbe zsúfolja össze a nagy tömegsúlyú pozitronokat, amely
miatt nemcsak a nyomás érték lesz nagyobb, hanem a sokkal sűrűbbé, sokkal árnyékoló
képesebb, vagy és dinamikusabban gyorsabban változó tér környékén a gravitáció vonzóerő is
annyira megerősödhet, hogy a térrészből nem engedi távozni a nagyobb hatásakkumulációs
egységbe tömörült energiacsomagokat. Az ilyen gravitációs terekben a neutroncsillagnál is
nagyobb energia sűrűségű mag alakulhat ki. Nagyon különböző belső gravitációjú
energiasűrűsödések jöhetnek létre, de valamennyire jellemző, hogy a fotonnál és a pozitronnál
nagyobb energia hatástárolódásokra már olyan erős gravitációs differenciával hatnak, amely
miatt ezek a nagy gerjesztés ellenére sem képesek elhagyni a gravitációs teret. Az ilyen nagy
gravitációs vonzást kifejtő energia koncentrációkat, mezőket fekete lyukaknak nevezzük. Ezek
nagy vonalakban és szerkezetükben nem nagyon különböznek a kisebb Pl. csillagnyi méretű
aktív gravitációs terektől, de eltérő szabályrendszerek szerint áramlanak, változnak a közös
térben, azonban van néhány fontos jellemző eltérés. A léptékváltás tulajdonképpen egy
magasabb hőmérsékletet eredményező, nagyobb energiasűrűségű szintet jelent az energia
anyagba szerveződési folyamatban, amelyben a nagyobb energiákra jellemzően, a belső
sűrűséggel és a változás sűrűséggel, azaz a fejlettségével arányos méretű energiahalmozódásokat
képes fogva tartani. A magasabb energiaszintű gravitációs centrumok magasabb hőmérséklete
viszont növeli a felszabaduló energiacsomagok mozgási energiáját, amely miatt azok, - ha elérik
az egyre nagyobb szökési sebességet, - nagyobb számban képesek a gravitációs tér elhagyására.
A tapasztalat szerint e mind nagyobb energiabeszippantó gravitációs terek, valójában energia
szivattyúk (gyorsítók) pontosabban átalakítók, amely a nagy gravitációs tulajdonságú, mozgási
szimmetriát vesztő energiát, nagyfrekvenciás hatásterjedéssé, részben nyomás vagy perdületi
energiává alakítják át.
A gravitációs csapdákban az energia besűrűsödése és fluxus metszés elindít egy magasabb
léptékű fúziós folyamatot, amely miatt a csapda belső nyomása és hőmérséklete jelentősen
megemelkedik. A tízmilliárd fokot is meghaladó hőmérsékleten az anyagi és
energiakapcsolódások kötésenergiáját meghaladó keringési sebességek alakulnak ki, amely a
pozitronnál nagyobb energiahalmozódásokat tovább bontja kisebb tömegű részecskékké. Az
egyre kisebb nyugalmi energiát képviselő tömegűvé váló energiahalmozódások gravitációs
kötési energiája is csökken, a mozgási energiájuk mindaddig nő, amíg ki nem repülhetnek az
őket fogva tartó térből. Az anyagbomlás során mindig elérhet az energiahalmozódás egy olyan
kicsi értéket, amely még a legnagyobb gravitációs csapda sem képes megtartani. Az átlagos
fekete lyukaknál ez többnyire az infravörös tartományban keresendő.
Nézzük meg egy fekete lyukat közelebbről is.
Az átlagos csillagtéri vákuumra jellemző energiasűrűség legalább a háttérsugárzásnak megfelelő
térerő, azaz energiasűrűség. Ez mindenképpen magasabb, mint az abszolút vákuum. Tehát
egyfajta hamis vákuum, viszonylag kicsi de valós energia sűrűséggel. A fekete lyuk felé
közeledve, az észlelési határt, az eseményhorizontot átlépve először a statikus energiasűrűség
csökkenését, egyirányú áramlást okozó erődifferencia, az anizotrop környezet kialakulását,
megerősödését tapasztaljuk, amely a gravitációsan érintett tér aktivitásának a belső centrumába
sűrítődése miatt következik be. E térrészbe beérkező anyag fogságba esésének az eredője attól
függ, hogy milyen a tömeg mozgási, és nyugalmi energia hányadosa, és mozgási irányának
viszonya. Ha a nagy mozgási energia, kisebb nyugalmi tömeghez társul, amely érintőleges
irányban metszi (érinti) az eseményhorizontot, akkor a lendületben testesülő mozgási energia
még kiszakíthatja az energia csomagot a gravitációs lencséből. Mivel a lencsének nincs konkrét
meghatározható határa, ezért az eseményhorizont is egy határozatlanul változó átmenet a
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csillagtéri vákuumból egy magasabb hőmérsékletet, nyomást és energiasűrűséget jelentő térrész
irányába. Ahogyan a gravitációs lencsébe, a fekete lyukba bekerülő energiakoncentráció egyre
beljebb halad, úgy egyre kisebb nyugalmi tömegű, és egyre nagyobb mozgási energiájú,
kaotikus, rendezetlen részecskék között találja magát. A hőmérséklet növekedésével maga is
lázba jön, és hasonulva a környezetéhez egyre csökken a nyugalmi tömege, miközben egyre
jobban felgyorsul. E gyorsulást a felbomló hatásakkumuláció eltérő tömegű kisebb részecskéi
egyre rosszabbul viselik, és igyekeznek megszabadulni egymáshoz kötöttségükből, hogy a
tömegükre jellemző sebességre gyorsulhassanak, hogy felvehessék az adott térrészben
szükséges rendezettség formáját és tempóját. E kényszerhatás valamikor eléri azt az
energiaszintet, amikor az eltérő tömegű hatásakkumulációkat összetartó erőknél nagyobbra
válik, amelynél a mozgási energiájuk és nyugalmi tömegük aránya lehetővé nem teszi a
kirepülést az addig őket fogva tartó fekete lyukból. Ehhez társulniuk szükséges azonos
irányokba tartó, velük együtt rezgő más részecskékhez, rezonanciát kell kialakítaniuk.
A Hawking sugárzás meghatározása kicsit pontosabbá is tehető néhány részlet tisztázásával,
kiegészítésével. A fekete lyukak belső hőmérséklete minden esetben több milliárd fok, azonban
a kibocsátott hőmérsékleti tartományba eső sugárzása, az energiaveszteség, mindenkor arányos
a gravitációs térsűrűséggel. Ez azonban csak feltételezés, amely a mérhető infravörös kisugárzás
alapján becsült. Ennek a sugárzásnak azonban más magyarázata is lehet, sőt éppen ellenkezően,
ha a fekete lyuk egy térbeli átjáró, valódi lyuk, akkor benne sokkal alacsonyabb nyomás, és
hőmérséklet alakul ki a gyors átáramlás miatt, (huzat) de az infravörös sugárzást ez esetben nem
a magas belső hőmérséklet, hanem a véletlenszerűen egymásnak ütköző, összeépülő, nagyobb
tömegűvé válva kikerülő, gerjesztettebb részecskék keltik.
A nagyon nagy gravitációs tér nemcsak a fénysugárzást, hanem valamennyi, a kritikus értéknél
nagyobb nyugalmi tömegű energia részecske kisugárzódását, a gravitációs térből kilépését is
megakadályozza, ezért nem várható, hogy jelentősebb hő kisugárzódást észleljünk. A tapasztalat
ellent mond ennek, de az infra tartományban lévő részecskék e huzatos lyukból kiáramlás
közben gyorsan lehűlnek.
Sokféle egymástól eltérő tömegű, és energiasűrűségű gravitációs lencse létezik, amelyek más és
más méretű energiahalmozódások szökését engedményezhetik, amely miatt az egyiknél
magasabb, a másiknál alacsonyabb energiaveszteséget mérhetünk, azonban ez valamennyi
hatásakkumulációs halmozódás veszteségére érvényes, nemcsak a hőmérsékleti
kisugárzódásokra.
A Hawking kisugárzás csak az esetben arányos a gravitációs lencse tömegével és
hőmérsékletével, ha a lencsék gravitációs ereje, azaz a tömegsűrűsége egyforma.
Ez azonban nem törvényszerű. Ha egy gravitációs fekete lyuk gravitációs kötőereje (tömege)
csökken, akkor mind nagyobb anyag (energia) veszteséggel számolhatunk, amely a Hawking
által leírt folyamat szerint történik, de ez nem csak a tömeg méretéhez, hanem a
tömegsűrűséghez is kötődik. A fekete lyukak felbomlása természetesen rengeteg információ
kibocsátásával is jár, amely a kisugárzódott mozgási energiával útjára kelt hatásakkumulációk
információs történetét hozzácsatolja a rezonáns partnerral egyesüléskor annak az információs
történetéhez. Egyszerűbben úgy mondható, hogy a kölcsönhatást okozó helyen megváltoztatja
az eredő energiát és információt.
A fekete lyukakat képező gravitációs tereknek a csillagszerű sűrűsödésekhez hasonlóan kétféle
lehetőségük van az életük folytatására. A csillagokhoz hasonlóan az energiakészletüket
kisugározva (bár kisebb hatásegységekben) elveszthetik, és folyamatosan csökkenve a
gravitációs kötőerő, egyszer csak elérik a fénysugár szökéséhez is elegendő alacsonyabb
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gravitációs méretet, és fényrobbanással felrobbanó megmaradó, vagy összeomló, szétszóródó
csillaggá válhatnak. Ez a lyukból kiinduló felületi feszültséggel összetartott hártya
szétszakadását, réteg, vagy szervezettségi globalizációt jelent. A nagyon nagyméretű fekete
lyukak egyesülésekor, és ha a folyamatos anyagutánpótlás nagyobb ütemű, mint a kisugárzott
energiavesztés, olyan nagy gravitációs sűrűség alakulhat ki, amelyben a megnövekedő belső
nyomás olyan magas hőmérsékleti növekedést eredményezhet, hogy az anyagbomlás addig
kiegyensúlyozott folyamata láncreakciószerűen megszaladhat. E megszaladó folyamatban, a
könnyebb nyugalmi tömegű részecskéket már elveszett nagy tömegsűrűségű részecskék a
pozitrínók egymáshoz szorulnak, és az egyesülésük megkezdődése közben egy láncreakciót
elindítva a fúzióban pozitron kristályokká sűrűsödnek. A folyamat százmilliárd C fokot is
meghaladó belső hőmérsékletnövekedéshez vezethet, amelyből kialakulhat az Ősrobbanásnál
már meghatározott mértékű gigantikus primer robbanás, az ősrobbanást és a tértágulást elindító
folyamat. A magas hőmérsékleten a kialakuló robbanásban egy, vagy több kitáguló
nyomáshullám kisöpri a maradék könnyebb részecskéket, eközben pozitron-kristállyá alakítja a
belső robbanótérben lévő pozitrínókat, amely a befelé irányuló nyomáshullámot felveszi és
elnyeli. Amint a táguló külső tér energiasűrűsége és nyomása a vákuum átalakulásával annak a
lecsökkenését is előidézi, a pozitron kristályba sűrűsödött hatásakkumulációk is kisebb
alapegységekre esnek szét, amelyek nyugalmi tömege már nem elég a rendszerben maradáshoz,
és jelentős mozgási energiára szert téve, a fénynél sokkal sebesebben kirepülnek a tér minden
irányába. A pozitrínók a térbe kikerülve esélyt kapnak a negatív elektron-párjuk megtalálására,
amellyel egy folyamat végigjárása során pozitórium atommá egyesülve anihillálódhatnak, azaz
egymást kisütve alapvető impulzusokként szétsugárzódhatnak. A másodlagos impulzushatásból
újabb halmozódások keletkezhetnek, amelyeket befognak a térben lévő rezonáns nagyobb
hatásakkumulációk, amelyekkel egyesülve a mozgási energia nyugalmi energiává alakulásával
ismételt körforgásba kerülnek.

8. fejezet:
Az impulzus energia átalakulása, újjászületése, továbbítódása és
hatásakkumulációkba épülése.
Az anyagnak, majd Einstein szerint mozgási állapottal jellemezhető energiának nevezett, a
hatástárolódással energiaegységekbe tömörülő impulzusokat helyesebben az
impulzushatásokat tároló, gravitációs erőtérrel és információs történettel rendelkező
részecske sűrűsödéseket energia és információ tároló akkumulációknak nevezhetjük.
Az akkumulációk szerkezete molekulaszerű, réteges, különböző sűrűségű egymásba épült erőtér
gömbök kölcsönhatásba kerülése, egymáshoz tapadása, egymásba kapcsolódása. Mivel ez a
kapcsolódás mindig energia (hatás) kibocsátással is jár, joggal feltételezhető hogy a kibocsátott
energiával közel egyenértékű kapcsolódási energia jön létre, valamelyik részecske alkotójának a
közös hasznosításba kerülésével. Ez csak olyan meghatározott helyre kapcsolódhat, amelyik
beleillik a korábbi részecske történetébe, annak valamely periodikusan ismétlődő mozzanatába.
Ez az ismétlődés, mint rezonancia lehetőség van felkínálva, amelyek csatolódási lehetőség csak
a megfelelő rezonancia, azaz azonos információtartalmú szakaszok kapcsolódása esetén
lehetséges. Azt is mondhatnánk, hogy azonos nyelvet kell, hogy értsenek.
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Mivel a hidrogénatom méretű hatásakkumulációk, az ősrobbanást követően nagyon rövid idő
alatt létrejöttek, ezért joggal feltételezhetjük, hogy az alkotórészeik, mint félkész nyersanyagok,
mint előkészített kisebb akkumulációs csomagok már ott álltak készen az átalakuló térben, várva
azt az energiahatást, többletet, amellyel a pozitív hatásnyomást jelentő impulzusokat, és
kialakult energia frekventációkat egy nagyobb nyugalmi tömeget eredményező energiaképletté,
azaz általunk anyagként ismert nagyobb hatástárolódásokká egy-egységbe kapcsolhatják.
Ha feltételezzük, hogy a kvantumos tér összeomlása, minden nagyobb energiahalmozódás
közötti kötőerőt megszüntetett, akkor miközben az egyesülő energiaterek kisülése a
rendelkezésre álló nyugalmi energiát kisebb mozgási energiára átalakítva feldarabolta,
egyidejűleg a megszakadó kötések számának megfelelő impulzust is keltett. A
hatáshalmozódásokra jellemző energiahelyzet annyi impulzus keltődését eredményezte,
amennyi impulzusbefogást a tér korábban tartalmazott. Ez végül a tárolási, helyzeti energia,
impulzus energiává alakulásával, az energia megmaradásához vezetett, amelyre jellemző, hogy a
nagyobb gravitációval rendelkező hatáshalmozódások szétesése közben a tér átlagos
energiasűrűsége nem, de a térbeli eloszlása, az összetétele lényegesen megváltozott.
Mivel a gravitáció akkor jelent vonzó hatást, ha a tér sűrűsége és nyomása egy meghatározott
értéket vesz fel, az előjelének a megváltozásához, - változatlan sűrűség esetén – a nyomás
lecsökkenése szükséges. A nyomás az esetben csökkenhet egy térben, ha a tér térfogatát
megnyitva növeljük, vagy a benne nyomást okozó kitágult anyag térfogatát csökkentjük, vagy és
a hőmérsékletét lehűtjük, vagy csökkentjük a benne tárolt anyag sűrűségét. Az Ősrobbanáskor
mindhárom hatás megtörténik. Ismert, hogy minden termonukleárisan aktív gravitációs
energiacsapda aktív zónája valahol a tömegközép-héjat jelképező gömbhéj felületén a
legaktívabb. Ilyen aktívzónája van a napnak, a csillagoknak és feltételezhetően a fekete
lyukaknak és az Ősrobbanáshoz szükséges méretű gravitációs csapdáknak is. Ilyen zónában
alakul át a legtöbb energia alacsonyabb vagy magasabb helyzeti energiájú állapotból más
mozgási energiahelyzetet jelentő állapotba. Ezt az átlagos, magas kölcsönható képességű réteget
átlagosnál sokkal nagyobb esemény sűrűség jellemzi. Ha a nagynyomású tér, - amelybe a jelen
lévő nagy mennyiségű energia egységet a milliomodnál kisebb méretre összenyomva bezártuk, túlnyomását hirtelen megszüntetjük, akkor a tér kitágulása az energiasűrűség hirtelen jelentős
csökkenésével egyidejűleg lehűléssel is jár. Ha nagyon nagy a nyomásesés, akkor a nagyobb
sűrűségű környezeti tér energia nyomása megindul minden irányból az alacsonyabb sűrűségű
térhéj, rész felé, és a táguló vákuumhullámba beleomolva felbomlanak a befelé, egymás felé,
egy vertex felé áramló energiacsomósodások kötései. A nyomáseséssel érintett táguló térbeli
gömbfelületen az egyre táguló negatív lökéshullám által elért térrészen, az energia
akkumulációk felbomlanak, kisebb átlagos energiaszintre esnek vissza, de ezzel szemben teret
nyernek. Ha ez a nyomás megszüntetés, egy olyan anyagsűrűsödés robbanásának a
következménye, amelyben szilárd mag alakult ki, akkor ezzel egy időben a belső magba szorult
pozitron és neutron kristályba tömörült anyag gravitációs nyomása a kifelé áramlás közben
csökken. Ez esetben a szilárd anyagot összetartó erők is felszakadhatnak, amely miatt milliomod
másodperccel az első lökéshullám kifelé indulása után, még egy irtózatos lökéshullám
keletkezik a nyomába eredve a fénynél is sebesebben táguló Cunami szerű térhullámnak. Mivel
a két lökéshullámnak nem egyforma az energiája, és nem azonos ellenállású térbe tágulnak,
ezért az első lefékeződőnél valamivel gyorsabban haladó későbbi lökéshullám mindig utoléri a
másik, hozzá képest előd energiahullám falat és keveredés, kölcsönhatás, erősítés kezdődik. A
második lökéshullámban, a többségben lévő pozitív töltés és az első lökéshullámmal lefújt
elektronfelhő is keveredni kezd, amelyben újabb energia párok (hidrogén) kialakulása közben,
nagyobb hatásakkumulációk is keletkezhetnek, lehetővé téve a hélium megjelenését.
Az elődhullámokat utolérő fiatalabb utódhullámok, az elődeiknek segítenek a kitágított tér
fenntartásában.
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Egy új következtetést vonhatunk le, amely szerint az energia körforgásban az ősrobbanás
kiváltásának szükséges alapfeltétele a nagyobb helyzeti energiát jelképező anyagba tömörült
impulzus akkumulációk lebomlása, alacsony helyzeti de magas mozgási energiájú apróbb
részecskékre. Csak az teszi lehetővé a foton vagy annál kisebb helyzeti energiatartalmú anyag
fénysebességénél gyorsabb kisugárzódását, ha előtte lebomlik lényegesen kisebb helyzeti, de
nagyobb mozgási energiájú részecskékre. Ez energiaegység változás méretcsökkenéssel jár,
amely az összes energia és információ mennyiségét nem változtatja meg, csak sok kicsi
nyugalmi tömegű, nagy mozgási energiájú részecskére cseréli a korábbi lomha elöregedett,
elfáradt már elnehezedett, náluk nehezebb részecskéket.
A világmindenség alapjait felépítő energiák és az ebből kialakulható építőkövek adottak, azok
folyamatos változásban vannak, amely változás a téridőben történt program folytatódása közben
energia és állapotváltozások közepette megállíthatatlanul folyik.
Ha egy magas hőmérsékletű gravitációs csapdába esve, az anyagról a besűrűsödéskor a sebesség
és a hőmérsékleti növekedése miatt további részecskék (hatásokat rögzítő egységek) szakadnak
le, egyre kevesebb energiájú buborékhalmaz erőtér, (részecske) veszi körül az ősbuborékot, a
legelső hatás által betárolt energia, mint hatástárolás maradványát. A leszakadt részecskék
továbbra is, mint kisebb hatásegységek, jelen vannak a térben, és hozzájárulnak annak az
energiasűrűségéhez és nyomásához. Ez a folyamat a legstabilabb töltéspárt összefogó erőtér
lebomlásáig tart, amely csak milliomod töredéke a hidrogénatomot létrehozó
hatástárolódásoknak. Az anyag elpárolgása következtében, mérhető kölcsönhatású anyagtól már
mentes, látszólag üres, de nagyon sok impulzust, energiahatást tároló gerjesztett tér, azaz hamis
vákuum alakul ki. Ha ezek a kis alapegységnyi impulzus párokból álló hatásegységek a hamis
vákuumban lévő magas hőmérsékletű plazmazónából a nagyobb mozgási energia és a kisebb
nyugalmi energia miatt lecsökkent antigravitáció hatására kirepülnek, a hűvösebb de még sűrű
környezetben, megfelelő rezonancia vagy illeszkedés eredményeként, a lendületben őket
megfékező párul társuló de náluk hidegebb, nyugodtabb részecskékkel egymáshoz kötődhetnek.
A kötődés azon hatásegységek esetében a legkönnyebb, amelyek azonossága, frekvenciája,
tömege, sebessége, azaz a jellemző információja összhangban van, és a tűrési értéket meghaladó
mértékű energiával, még kellően rugalmas állapotban ütköznek. Az egyesüléssel természetesen
nagyobb nyugalmi tömegre tehetnek szert, amelynek az ára a mozgási energiából fedeződik.
Mivel a kapcsolódás hatásváltozást is eredményez, amely az összekapcsolódott egységekre
jellemző új impulzus, utód kibocsátásával elengedett energiája egy időre kieshet a rendszerből.

9. fejezet:

Gondoljuk egy kicsit újra át a sokunk által kevésbé értett energiasűrűség fogalmát.
Mi is ez?
Tehát az igazi vákuum az üres tér. A már 2-3 energiaegységű tér nem tekinthető igazi
vákuumnak, bár nagyon közel van hozzá. A 100, az 1000, a 10000 stb. energiaegységet
tartalmazó tér, még mindig nagyon üres térnek, nagy vákuumnak tekinthető, de a 100e.
egységnyi energiát tartalmazó vákuumos tér, tartalmazhat 99,990 egységnyi energiát magába
záró erőtér buborékot akkor, ha legalább 11 egységnyi tűrésű energia fogja egybe.
Természetesen 100,010 energia egységet tartalmazó erőtér buborék is elkülönülhet, bár ez
nagyobb izolált nyomást, és sűrűséget tételez fel, mint a környezeti erőtér értéke, de amíg egyegységgel nagyobb tűrési mező, felületi feszültség összetartja az erőteret, az elkülönülten
létezhet. A terek sűrűségének és nyomásának a kiegyenlítődéséhez a tűrési értéket nem
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meghaladó belső nyomásra, azaz a környezetnél ennyivel nagyobb belső energiasűrűségre van
szükség. A fordított eset, a térnyomás növekedése, nem szünteti meg az izolációt, csak kisebb
térrészbe szorítja az energiaegységeket, egészen addig, amíg a külső nyomást ki nem egyenlíti a
belső nyomásból és az erőteret összetartó felületi feszültségből származó együttes erő.
A tűrési értéknek az egységet egybetartó hatás, erő azon tartományát értjük, amely az erőtér
lényegesebb változás nélkül fogadhat, vagy adhat le tartalmi töltést, energiát, anélkül hogy az
erőtér szerkezetileg drasztikusan megbomlana. Egyszerű példája az atompályákként ábrázolt
elektrontereknek, amelyek a tűrési mezőn belüli energiaváltozáskor más alakú (hosszabb vagy
rövidebb) pályán diferálják le a gerjesztésből fakadó nagyobb sebességet, míg a tűrési értéket
meghaladó vagy elvonó energiaváltozás esetén, egyel nagyobb, vagy kisebb elektronhéjra
kényszerítik az erőteret. Az alapállapotú stabilabb energiaszerveződések a teljes tűrési értéket
kihasználhatják, míg a gerjesztett hatásakkumulációk csak a még fel nem használt részt. A teljes
tűrési érték felhasználásakor anyagbomlás vagy felépülés, de mindenképpen minőségi
tulajdonságváltozást eredményező anyagszerkezeti átalakulás történik.
Tehát a relatíve alacsony energiatartalmú tereket vákuumos térnek nevezhetjük. Ha a vákuumos
térben atomi anyagnál kisebb energiaegységek, vagy ezekből összeálló, de általunk nem
mérhető kölcsönhatású (energia) impulzus csomagok találhatók, (ezt virtuális részecskéknek is
nevezhetjük) hamis vagy látszólagos vákuumról beszélünk. Ha több különböző belső nyomású,
energiasűrűségű (telítettségű) erőtér van egymásba helyezve, amelyekben a belső erőterek
nyomása (sűrűsége) mindig egy tűrési értékkel nagyobb, mint a következő külső erőtér, egy
erőtér rendszert, hatáskombinációt kapunk.
Képzeljünk el egy homogén kicsi, de pozitív nyomású, és sűrűségű gázt, vagy folyadékot. Ha
ebbe a közegbe egy sűrűbb energiakvantum, impulzus hatol be, az úgy viselkedik, mint a tóba
dobott kavics. A kavics körül pozitív, a környezeti energiánál nagyobb energiájú nyomáshullám
(hatáshullám) keletkezik, amely szétterjedve viszi az információt a hatás befogásról, miközben a
pozitív hullámhoz tartozó, energia és nyomás-szegényebb, a környezeténél kisebb nyomású
térbeli hullámvölgy, tehát ahhoz képest vákuumot tartalmazó negatív – pozitív rétegszerkezetű
buborék erőtér alakul ki. A nem teljesen vákuumos de homogén térbe kerülő, eltérő sűrűségű
impulzushatás is kavicsként viselkedik, míg a hatást fékező erőként egy gravitációszerű
visszatartó negatív erőhatás keletkezik, amelyre mindenkor jellemző a behatoló impulzus
energiája, pontosabban az energia eltérése, a különbsége. A két ellentétes előjelű energia között
feszültség keletkezik, amely mindaddig fennáll, amíg az elkülönülés, azaz a különbségük tart. A
negatív erőteret olyan gravitációs erőként képzelhetjük el, amely az impulzust létrehozó hatás
nem negatív tartalmú, csak az előző állapothoz, vagy és a környezethez képest kisebb nyomású,
vagy kisebb sűrűségű térrészt képez, amely a nagyobb nyomású energiahullám párrésze
ellenhatása. Az ellenhatás fékezni igyekszik a vele ellentétes hatás, a hullámhegy a
hullámvölgyét, a nagyobb statikus, helyzeti, vagy dinamikus nyomás a kisebb nyomásét és
fordítva keltődését, amely egy egyszerű fizikai törvényszerűség az ellenhatási axióma természetes
következménye. E két rész egy és azonos változás két különféle megnyilvánulása olyan
együtthatónak párnak tekinthető, amely időben, vagy a térben egy esemény hatására eltolódott
egymástól, az átlagos állapottól.
A térben keletkező impulzus hatására, - ha sűrűbb közegbe ér, - több (nyugalmi helyzetet
feltételezve) gömbszerűen terjedő hatáshullám-rendszer keletkezik, amelyek megmaradása vagy
kisimulása a közeg felületi feszültségére is jellemző. A kis sűrűségű vákuumra jellemző
tulajdonság, hogy a hatást terjedő fékezőerő részecske vagy erőtér hiánya miatt, a felületi
feszültség nagyon kicsi, (majdnem nulla), amely miatt a kisimító ellenerő is hasonlóan gyenge.
Ez lehetővé teszi, hogy a hatáskeltődés, mint a hatás pozitív és negatív hullámú
továbbgyűrűzése mindaddig ne szűnjön meg, amely a sűrűbb közegbe érve a hatás átadással el
nem nyelődik az energiája a felületi feszültségek (tűrésmezők) hálójában.
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A hatáskeltődés megmaradását két lényeges eredő befolyásolja. Az elnyelődésére lényeges
befolyással van a tér kitöltöttsége, sűrűsége, azonossága és az impulzuskeltődés, azaz a
hatásváltozás gyorsasága, hatóereje és frekvenciája, amelyek meghatározzák a térben
történő áthatolási képesség és elnyelődés viszonyát.
Az energia, impulzustároló alapegységeket is hasonlóan kell elképzelni, amelyek a sűrűbb
közegben (mint a buborék) nem pattantak szét, mert össze tartja őket a sűrűbb közeg nagyobb
nyomása, illetve kisebb nyomású ritkább térbe kerülve az a tűrési mezőnek nevezhető felületi
feszültség. Elvileg mindaddig megmarad ez az életbuborék, amíg belülről valami fel nem bontja
a kialakult buborékhéj felületi feszültségét, rétegét. Ez csak nagyobb belső változás sűrűséggel,
tágító, vagy pontszerűen belülről kilyukasztó hatással lehetséges. Az impulzus sűrűbb térbe
hatoláskor fékeződés és ütközés miatt a mozgási energiából helyzeti (Tárolt) energiává alakul át.
Ha a környezetnél sűrűbb energiahatás, a kavics magával vitt egy kis levegő buborékot, akkor a
felületi feszültség növekedése miatt a buborék megmaradhat. Ha még egy kavics (hatás) még
egy buborékot képez a másik mellett, ezek megsemmisíthetik egymást, vagy szerencsésebb
esetben, azonos nyomásúak és rezgésük esetén összetapadhatnak. Mindenképpen érdemes
megjegyezni azt a látszólag egyszerű kis hatást, hogy amikor a sűrűbb térbe kerül az impulzus,
vagy a nagyobb hatásegységekből felépült, esetleg eltérő belső sűrűségű impulzus akkumuláció,
a gerjesztettebb környezetben a nehezebb részek a saját erőterükben egy oszcilláló
rezgőmozgást végeznek, mielőtt megnyugszanak és stabilizálódik a helyzetük. Ha a másik
impulzus is egyidejűleg hasonló rezonanciájú oszcillálást végez, ez esetben a határhártyán ez a
rezgés összhangba kerülhet, és a már leírt kapcsolóelemeiket, egybetartó erőtereiket egyesítve
hatáshalmozódás, energiaszerveződés anyaggá épülése kezdődhet.

10. Fejezet:

A mozgási energia helyzeti energiává, anyaggá szerveződéséről
Minden rezgő, amplitúdóval és nyomás-hullámmal, energiával jellemezhető fékezett hatásban
kialakul egy rezonancia jelenség, amely a hatást azonos frekvencián felerősítő, egyre
gyakrabban ismétlő energia differenciálódásnak tekinthető. Az elszabadult hatást a természetes
az ellenhatás kezdi fékezni, amely miatt, miközben az őt követő közel azonos rezgésű
hatásgyűrűk utolérik az fékeződik. Az utolérés hatására, a következő hatáshullám pozitív
energiája hozzáadódik a fékeződő hatáshullám energiájához, (miként a negatív energiahiányos
hullám is összegződik), amely miatt hatásösszegződésben, nagyobb eredő energiájú, magasabb
hullámhegy és mélyebb hullámvölgy alakul ki. Ez növeli a hatásváltozás amplitúdóját, amely
egyre erősödő hullámhegyek (hatáshalmozódások) és hullámvölgyek, kialakulásához vezet. A
rendszer összes energiája nem változik, de nő a különbség váltakozása és csökken a hatás
terjedési sebessége, de a hatásterjedésből kieső energia, mint a közegben elnyelődő (abban
hatást generáló) energiaveszteség kivonódik a terjedő, áramló rendszerből. Ahogy nő a
hatásösszegződések száma, úgy lassul az első nyomáshullám (hatás) mert a többiek utolérik és
csak ezekkel egyesülve tud, tovább fennmaradni. Ezzel az egyszerűsített hasonlattal érthetővé
válhat a terjedő hatások lassulásával szemléltetett nyugalmi energiába épülő mozgási energia
átalakulása nyomássá, és az életnyomásból lokálisan nagyobb energiasűrűségű anyaghoz vezető
halmozódássá.
Az interferencia, mint jelenség, nagyon érdekes hatásváltozásokat okozhat. Nemcsak a
hatáscsúcsok adódhatnak össze, hanem a hullámhegyek és völgyek közötti eltérő energiájú
alacsonyabb energiadifferenciájú hatásrészek is halmozódhatnak, amelyekből szintén
születhetnek összegződő többlethatást eredményező energiacsúcsok és mélyülő hullámvölgyek.

34

ASPEKTUS- MOETRIUS

Sok hatáscsúcs lendület energiája elnyelődik, mert az ellenkező előjelű fázisban találkozó
hatások semlegesítve kioltják egymást, amely miatt a hatásterjedés összes energiája fokozatosan
átalakul, amely elnyelődés a terjedési közegre és a benne terjedő hatás viszonyára jellemző. Az
interferenciás halmozódási és elnyelődési lehetőség nagyon érdekes hatásösszegződéseket
eredményezhet, amelyben számos különböző energia töltöttségi állapot, eltérés csatlakozhat
egymáshoz, amelyek rendszerint más energia többlettel vagy energiahiánnyal jellemezhető
eredőt produkálhatnak. Ha a közegre jellemző alacsony (kioltó) energiahatást a tűrési értékkel
azonosítjuk, akkor az ezt meghaladó energia eltérések az elnyelődésükig részt vesznek a
hatáshalmozódási folyamatban. A tűrési értéket meghaladó energiájú hatáseredők, az irányuktól
vagy és az előjelüktől függően hozzáadódhatnak, vagy csökkenthetik a terjedés energiáját. A
hatásösszegződésekben a stabil, kiszámíthatóbb hullám párokat neutrális, a többiekre kevésbé
ható energiahatásként is felfoghatjuk, míg a nem azonos értékű hatásterjedések mindig valamely
ettől eltérő pozitív vagy negatív energiamennyiséggel rendelkeznek. Ez azt eredményezi, hogy a
nem neutrális energiaösszegződések mindig fogékonyabbak az éppen hiányzó vagy többleti
energia befogására, azaz az affinitásuk az ellenkező többlettel rendelkező hatás iránt nagyobb
lesz. Annak az esélye, hogy az energia többlettel vagy hiánnyal rendelkező hatás éppen a neki
megfelelő értékű hatás-párral találkozik, és neutrálissá, átlagosabbá válik rendkívül kicsi, ezért
az esetek többségében a hatásösszegződés reális eredője mindig a korábbi állapothoz képest
eltérő energia hiánnyal vagy többlettel zárul. Van viszont egy energiacsúcs, amelyet ezek az
összegződések sem léphetnek át, ezért amikor az összegződő energia, hatás elér egy
energiaértéket, mint egy fazék feltöltődik, és a következő stabil neutrális egységet létrehozva a
maradék hatástöbblet vagy hiány szerint magasabb periódusban, esetleg egy külső rétegben kezd
feltöltődni.
A robbanáskor elkülönült, leszakadó negatív töltésű elektronok a táguló keveredésben
hozzátársulhatnak azon ellentétes töltésű, vagy negatív töltéshiányú nagyobb hatásegységekhez,
amelyek egy kicsit kevésbé stabil erőtérrel rendelkeznek. Ekkor a hatásegység eredő töltése
negatívabbá válik, amely miatt fogadókészebb lesz egy újabb pozitív hatású impulzus (energia
vagy hatáscsomag) felvételére. Az elmélet szerint, a tűrési érték megengedi, hogy nem csak
teljesen stabil hatás párok kapcsolódjanak össze, hanem az anyaggá épülés során, mindig túlsúly
keletkezik valamely töltésből, amely többlet vagy hiány, mint kapcsolódásra alkalmas eltérés
lehetővé teszi, hogy a halmozódás felépülésével folytatódjon a tömegben bővülő gravitációs
anyaggá épülés. Feltételezhető, hogy a hatásegységek csak olyan számú egységekben
halmozódhatnak, amely mindig biztosítja valamely más tulajdonsági eredő, képesség, töltés
többletét.
Az atomi szerkezet logikailag is más, mint a korábbi feltételezés.
A hatástárolódás szabad elektronjai, valójában a belső egyensúlyi helyzethez kevésbé szükséges,
instabil, könnyű elektrontöbblet tartalékja. Ha gerjesztéssel növeljük a tárolódás energiáját, a
befogott helyzeti energia és a mozgási energia többlete miatt már nem lesz szükség a külső
pályákon tartózkodó laza kötésenergiájú elektronra, azok viszonylag könnyen kiszakíthatók.
Amint a negatív és pozitív részecskék egymásra lelnek, stabilabb együttrezgő töltés párokká
szerveződnek, és keresik a helyüket a táguló térben. A rezgések, (információk) az összeérő,
egymásnak feszülő hatásegységeket határoló buborék (erőtér) héjakon átadódnak, és közben az
együtt forgó, egymásra simuló, együtt rezgő hatásegységek egyesülve, a különbségek
lecsökkenése esetén összeolvadhatnak. Az energiaimpulzus befogása mozgó, imbolygó
energiateret eredményez, amely tömegközéppontja és erőtérimbolygása miatt jobbra, balra
taszigálva gerjeszti az erőtér buborék szomszédait. Ekkor rezgés mellett újabb hatásimpulzusok és
határozatlan környezeti erőtérhatás keletkezik, amelyek energiája a hatásátadás függvényében
eloszlik az impulzus vételben résztvevő halmazok között, illetve mint a biliárdgolyók
ütközésekor, a kapott impulzus, lendület, perdület, kinetikai erő vagy információs hatás
formájában továbbadódik. Ha az ütközéskor a hatás összegződik, Pl. interferencia miatt, akkor a
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nagyobb energiatartalmú hatásakkumuláció és differencia keletkezhet. A nagyobb egységek
kialakulásakor a megnövekvő belső pozitív energianyomás, (azaz nagyobb árnyékoló képességű
mag) nagyobb méretű negatív teret tud maga körül megtartani. Ez elektron felvételi lehetőséget
enged. Ez valójában azt jelenti, hogy minél nagyobb részecske sűrűségű egy pozitív, az
átlagosnál nagyobb sűrűségű részecske település, közösség, Pl. város annál nagyobb
környezetre, vonzáskörzetre van szüksége a létezése fennmaradásához, a szemetelése és a
hulladéka elhelyezéséhez és feldolgozásához.
A hatásimpulzusok egyesülésekor a mozgási és helyzeti energiája is egyesül, a tömegük és a
hatóképességük is megnövekszik, amelykor az energiahiányos környezet energiája is
összeadódik. Ez miatt a nagyobb tömegű hatástárolódást egyre nagyobb gravitációs tér öleli,
amely az egész táguló energiatér közös tömegközéppontja felé növekvő differenciált erőpárként
hat. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a tömegében növekedett részecske tágulás irányú
sebessége csökken, és az impulzussal átadódott mozgási energiából a megtakarítási többlet, a
felesleg kb. 0. 007, mint a hatást létrehozó információt továbbító újszülött részecske pár, (mint
az egyesülés sikeres utódja) továbbadódik. Ez fontos információ, mert hírt ad a környezetben a
kapcsolódási energiáról, és mert a kibocsátott hatásenergia éppen egyenlő az újonnan egyesült
energiaegységeket, ezt követően együtttartó 0.007 kötési energiával. Az impulzusban keletkező
utód tehát olyan egymáshoz ragasztó, (gluon) közös érzés, kapcsolatot eredményez, amely
mindaddig amíg ez a különbség létezik ezt követően közös érzésként összetartja a létrehozó
szülőket. Észre kell venni az analógiát, hogy a továbbadódó utód, az egyesült hatáshordozók
tulajdonságait, minőségét és történetének (információjának) egy részét örökölhette, és minden
esélye megvan, hogy szüleihez hasonlóan élje le az életét, és egy időnek nevezhető folyamat
során egyre nagyobb később önálló hatásegységgé növekedjen.
Természetesen nem mindig sikeres a hatások összegződése, az ütközéseken kívül egyéb
feltételek is szükségesek az egyesüléshez, amely kioltó hatású is lehet. A feltételezés szerint
igen ritkán, nagyenergiájú rugalmas egyesülésekkor, az ütközés hatására az azonos értékű
pozitív és negatív töltés egyesül, a hatásuk kioltja egymást, az energiahelyzetük szétsugárzódás
és térbeli lyuk kialakulása közben 0-ra redukálódik. Valójában a korábbi életek, a térben
szétáramló utód életekben részekben folytatódnak tovább. Más helyzetek is kialakulhatnak,
amelykor az egymással egyesülni kívánó hatások valamely dimenzió feltételének nem tesznek
eleget, pl. ellentétes perdületük és lepattannak egymásról, közben irányt változtatnak, és ezzel
megkeverik a teret. Az amúgy is kavargó, pörgő táguló tér, e gellerek által csavarodva terjedő
hatáscsomagokra bomlik, amely megmagyarázza a tér által minden irányból érkező
háttérmaradvány sugárzásszerű hatásterjedés természetének egy részét.
Feltételezhető, hogy a sikeres egyesülés, azaz az anyaghoz, később ebből időben változó
élethez vezető kezdetleges evolúcióhoz több dimenziós megfelelés, azonosság szükséges,
amely a véletlen lehetőségeket nagyban leredukálja. Nemcsak a hol, és mikor, hanem a
mozgási irány az ütközési térszög, az ütközési erősség és tömeg, a környező tér állapota a
milyen körülmények között, a rezgésszám és az amplitúdó, és a belső harmónia és a
rugalmasság/ridegség állapota, az affinitás is befolyásolhatja a befogás sikerességét.
(Az első rész végén egy érdekes következtetés olvasható a dimenziók kialakulásáról és a gömbvillám
kapcsolódásáról)

A rezgő hatásimpulzusok (táguló hatásgömbök), energiatereinek a milliárdjai a térbe való
kiterjedés és tágulás, áramlás közben metszik egymást, amely miatt interferencia és fluktáció
alakul ki. A folyamatban a hatásimpulzusok interferenciája miatt egyre erősebb és egymás
hatását kioltó halmozódások alakulnak ki. Az egymást erősítő impulzussal együttrezgő, kellően
azonos nyomású (energiasűrűségű) hatásegységek a meghatározott körülményeknek megfelelve
egyesülhetnek, amely következményeként megerősödő és egyre nagyobb közös tömegben ezt
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követően már együtt változó energiatárolódások alakulnak ki. A fotonszerű nyugalmi tömeget
elérő energiával rendelkező hullámcsomagok halmozódó energiája átlépheti az általunk
észlelhető, mérhető kölcsönhatási küszöbértéket, és megjelenik az általunk még mérhető
legkisebb nyugalmi energiatartalmú hatástárolódás a fotonra jellemző kvantumsugárzás.
Az interferenciás erősödésben képződnek azokat a későbbi anyagfelhőket eredményező
együttrezgő, együttáramló energiahalmozódások, amelyekből a koncentrikus gyűrűk mentén
kialakuló, nagyobb azonosságú rezgőkörökből nagyobb anyagsűrűséggé épülő gravitációs
anyagtömörülések, folyékony és szilárd anyagok alakulnak ki.
A hatásegységek egyesülése lényegében a tér sűrűségének a csomósodását, az egyenetlenségét
növeli. A mind nagyobb ütközésekben lefékeződő, a mozgási energiát helyzeti és kötési
energiára cserélő impulzus csomagokból, az ütközésektől a fénysebességre gyorsuló, majd ez
alá fékeződve, foton majd elektron, atom, molekula stb. anyagszerű, egyre magasabb energia
szintű egyre nagyobb tömegszámú közös szerveződésű hatásegységek keletkeznek. Az egyre
nagyobb nyugalmi tömegű hatáshalmozódásokkal megjelennek a még rövidebb életidejű
virtuális részecskéknél nagyobb és tartósabban megmaradni képes hatás akkumulációk, a foton,
valamint az általunk ismert hullámszerű sugárzások anyagokba torlódó következményei.
Ezekben a már erősen koncentrálódott energiahatásokban torlódó nagyobb állócsomók,
csomósodások, és jelentősebb részecskecsoportosulások eredményeként megszületik az atom,
mint a már általunk is mérhető kölcsönhatású anyag megmérhető és megérthetőbb részecskéje.
A foton részecske és hullámtermészetében semmi rendkívüli nincs, ha feltételezzük, hogy a
megjelenés, azaz az energiakölcsön az éppen interferrálódó, kisebb energiájú hatások
egyesülésének az összegződési próbálkozása. Az éppen rezonáló kisebb csomagok egyesülő
energiája, mint a hullám habja, a hullámcsúcsokon már eléri a látható foton energiáját, de
az eltűnésekor az energiák éppen kioltják egymást, vagy legalábbis a hatásösszegződésük
energiája nem elég az észlelési küszöbünk átlépéséhez, a megjelenéshez.
Mivel a különböző kiterjedésű és energiahelyzetű hatásterek (buborék halmazok), folyamatos
alaki változáson mennek át, és deformációval járó torzulás mellett sűrűsödnek, kavarognak,
ezeknek jelentős kölcsönös gerjesztő hatása lehet egymásra. Ez a folyamatosan változó
elektromágneses és gravitációs indukció, állandóan változtatja a térrész elektromos övezetének,
(az azonos energiahelyzetű vákuumtér (buborék), hatástér imbolygó alakját és kiterjedését. Ezen
kívül hasonlóan hat a környezetésre is, miközben a kavargó tér gravitációs, elektromágneses és
tömegközéppontja is határozatlanul változik, miközben jelentősen és határozatlanul kölcsönösen
hat egymásra. A magasabb energiaszintre kerülő atomi anyag atommagja körül keringő
elektronok, a környező tér, azaz a körülmények energiasűrűségének és határozatlanságnak
megfelelő folytonosan torzuló gömbszerű felület, (negatív erőtér héj) határhártya felületén,
közel állandó energiaszintű, pontosabban egy átlagos eredőhöz közeli pályán keringenek. Valójában az
atomi szerkezet, mint energia akkumuláció, gerjesztésével arányos, az átlagoshoz képest negatív
erőtere található az atommagon kívül, a már nem stabilan kötött, befogott elektronokat még az
erőtérben, a vonzáskörzetben tartva.
Minden energiaközlésre, a gerjesztés növekedése, vagy a hatásegységek befogása, Pl. erős
megvilágítás esetén, a kilazult elektronok és a nagyon alacsony érzelmi kapcsolódású, nem eléggé
kötött részecskék hada távozik, kiszorul a lendületben, vagy más hatástulajdonságban erősebb
beépülő részecskék nyomására. Az energia akkumulációknak, mint töltés és hatástárolásoknak, a
mag körüli átlagos erőtér a mérleg nyelve, és a kapu, amely lehetővé teszi, hogy az akkumuláció
a külső környezetből másokat befogadjon, vagy leadjon az energiájából. A fémes, és
vezetőképesebb anyagok lazább elektronkötései általában szabad elektronáramlást tesznek
lehetővé, amelyekben az erőtér relatív kis gerjesztése esetén is megindulhat az elektronáramlás.
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A hatásakkumulációk nem csak egyszerű energiatároló rendszerek, hanem annál
minőségileg is sokkal több, a változó környezeti hatást (bizonyos tűréssel) kompenzálni
képes képletek. Ezek a képletek, a környezetükkel szoros kölcsönhatású kapcsolatban lévő,
onnan megfelelő adagokban érkező energiát, információt felvevő és leadni tudó,
növekedésre, bonyolultabb felépítésre és lebomlásra képes szerveződések. Egyértelműen
valamennyi olyan lényeges tulajdonsággal rendelkeznek, amely az élő fehérje alapú, a
náluk is bonyolultabb, programozott energialánc, a sejtszerű szerveződések kifejlődéséhez
is szükségesek, de más a reprodukciós rendszerük, amely miatt a hagyományos értelemben
nem tekinthetők élő, csak életszerű tulajdonságokkal rendelkező, időben és jellemzően
együtt változó részecske halmazokból álló életszerűen működő képleteknek !
A gerjesztéskor a hatástárolódás tűrési lehetősége megengedi az izotópok létrejöttét, amely
meghatározott energiaszinteknél kevésbé stabil, kisebb vákuumú és nagyobb buborékhártya
felületén található pályát (erőteret) eredményez. A hatásegységben a tűrési értéket meghaladó
energiasűrűség változása, a pozitív nyomású hatásimpulzusok összegeződéseivel egyensúlyt
tartó, negatív erőtér méretet eredményez, amelyet atompálya, elektronhéj néven ismerünk.
Ismét célszerű észrevenni a hatásegyesülések érdekes tulajdonságát, hogy miként a petesejt is
csak egy megfelelő affinitással rendelkező hatást fogad be, a hatáshalmozódás is csak egyenként
befogadott specifikus feltételeknek megfelelő impulzuscsomagokkal lehetséges. Ha nem így
lenne, akkor az ősrobbanáskor azon nyomban egyesült volna a hatásimpulzusok hada, és nem
alakulhatott volna ki egyenként a hidrogén, a hélium és a többi nagyobb tömegsúlyú anyag.
Tehát az anyaggá épülés folyamata is a sejtosztódáshoz hasonló apró lépések, és idősorrend
betartását igényli. A határozatlanságban és a kialakuló szelektáló feltételrendszerben keresendő
az evolúció csirája, amely elindította a fejlődést a mindig változó körülményekhez mindig
megfelelni akarást, de éppen erre az akarást elindító programkeletkezésének a
megválaszolására még mindig keressük a választ. A válasz pedig úton van, csak ki kell várni,
csak meg kell várni, amíg az Aspektus könyvsorozatban leírt információ feltárja a
létezéslehetőségeit és programját.
A jelenlegi ismereteink szerint legelső önreprodukáló képlet, az elemi töltéspárt létrehozó
hatásimpulzus, azaz a legelső olyan sikeres energia differenciálódás elraktározódás, (impulzus
akkumuláció), amely a megsemmisülésekor a folyamatot megismétlődni tudó új, hasonló
tulajdonságú részecske ,, megszületését ,, eredményezheti.
Bármilyen kicsiny hatás, alkalmas arra, hogy erőtérrel elkülönüljön, és később más hatásokkal
egyesülve, információban gazdagabb evolúciós folyamat részesévé váljon. Ehhez csupán a
környezetnek kell, legalább öt dimenzió szerinti feltételrendszernek egyidejűleg teljesülnie.
Mint ezt a későbbiekben látni fogjuk, ez sem teljesen véletlenszerűségre van bízva, hanem a
szükségszerűen alkalmas feltételek könnyebben előállhatnak, mint annak a spontán
valószínűsége. (lásd az első rész végén lévő okfejtést).
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11. fejezet

Az ősrobbanást követő energiahalmozódási folyamat, az élethez vezető
energiaszerveződések bölcsője!
Aki ismeri a nagyra fújt szappan-buborék szélörvényben viselt mozgását, az megérti a választ a
kérdésre, hogy mi tudja a változó teret, a nyomás és energia telitettséget, az impulzust jobban
követni, mint a lehelet vékonyságú, megfoghatatlan, a közrezárt negatív hatást is tároló erőtér
határhártyája. A sejtmembránhoz hasonlóan, az aktív tereket csak elválasztó, és a két eltérő
sűrűségű, és telítettségű tér között található, a hajszálnál is vékonyabb erőtérfal, valóban az
egymástól túl nagyon eltérő részecskék közötti elválasztó és szigetelő szimmetria réteg, felület,
amely a szappanbuborékhoz hasonlóan viselkedik. Ezen a részben áteresztő, részben szigetelő,
tehát szelektáló erőtérhártyán teljesen áthallatszik, átadódik a környezet rezgése, a kisebb
energiaegységek bizonyos szabályoknak, feltételeknek megfelelés esetén átjárhatják, és
mindenkor felveszi a környezet és a belső erőtér viszonya által rendelkezésre álló eredőtér
formáját. Alakjában plasztikusan simul a hasonló társaihoz, és ha kívülről nagyobb nyomás éri,
tisztességes szomszédként összehúzza magát. Felvehet gömb, tojás, pálcika, rúd, és ha kell
cérnavékony spirálalakot is. Csavaroghat, imbolyoghat benne lévő töltések, sűrűbb
képződmények oszcillálását is hűen közvetíti a környezetének. Ha körülötte a tér nyomása,
töltöttsége torzul, e torzulást azonnal felveszi, és csak a környező tér jelentős nyomás
(töltöttség) csökkenését viseli nehezen, ha az meghaladja a tűrési értékként vagy felületi
feszültségként leírható, a lamináris felületet kitöltő részecskék kölcsönös árnyékolásával
keletkező szeretet erőt, az azonosság gravitációs folytonosságát, a buborékot összetartó erőt.
Ha a környezet állandóan változik, egy ilyen buborékba bezárt erőtér, folytonosan rendelkezik
egy határozatlansági valószínűséggel, amely miatt sok azonos folyamat, nagyon eltérő számú
végállapothoz vezethet. Ez a határozatlanság, más néven képlékenység, alkalmazkodó
képesség szükséges és fontos feltétel az evolúció kialakulásához.
A kölcsönhatás és a határozatlanság megjelenése nélkül, a világmindenség felépülése nem
történhetett volna meg. Az anyagokat jelentő energia csoportosulások létrejöttéhez, és az
evolúciós fejlődéshez a folyamatosan kicsit változó módosuló lehetőségekre alapvető szükség
volt.
A folyton változó külső hatástér határozatlanságának a befolyása, a folyamathoz hasonló az
asztrológiával analóg logikai rendszer alapjának is tekinthető, amelyben csak annyi a közös,
hogy a fogantatás vagy és a születés pillanatában észlelt sokdimenziós állapot hatás és
erőviszonyai információsan az életbuborékokban rögzítésre kerül. A folyamat a lazacok vagy az
angolnák ívásával szemléltethető, amelyben a születési hely és körülmények egy életre szóló
visszaolvasható eredendő információval látják el az új életet. Feltételezhető, hogy a nagyobb
rendszerek nem kellő ismerete, határozatlansága miatt az asztrológiai információ soha nem
lehet elég pontos, azonban az ismétlődő ciklusok nagy %-ban hasonló hatáskörnyezete az
egyénre valóban jelentős, és sok dologban előre vetíthető, kiszámítható, pontosabban
kikövetkeztethető befolyással lehet.
E halmozódásokból nemcsak egyre nagyobb energiakoncentrációk alakultak ki, hanem azok
egyre nagyobb változatossággal, egymástól eltérő felépüléssel, szükségszerűen minden szabad
fejlődési folyosót kihasználó, ésszerűen lehetséges energiacsoportosulási lehetőséget
kialakítanak. A kötési és kapcsolódási folyamat, a bonyolultság irányába elindította a
halmozódások felépülését, amelyből szükségszerűen fejlődött ki a természetes szelekció során
az evolúció! A természetes szelekcióra jellemző, hogy az alkalmatlan lehetőségek kirostálásával
azok variációit is általában (legalább egy időre) elveti, ezért valamennyi lehetséges helyzetet
már nem kellett végigjárnia a fejlődésnek a lehetőségek teljes skáláján. A szelekció
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megjelenésével a sikertelen ágak leágazási lehetősége is szűkült, elhalt, tartósan sikertelen út
esetén kihalt, amely miatt a lehetőségek nemcsak nagymértékben redukálódtak, hanem elég volt
az elvárás szerint jobb feltételnek megfelelő, szelektált lehetőségeket kihasználni. A néha kicsit
másképpen is sikerülő folyamattal kezdődő határozatlanság, ha megőrizhető előnyös
változásokat tartalmaz, és ennek a reprodukciójára is képes, a mához vezető evolúcióhoz
vezethet. Ezzel megindulhat a bonyolultabb szerveződéshez vezető fejlődés. Az elágazások
számos kezdetben sikeres ágán rejlő zsákutcák pályája is jelentősen csökkentheti a fejlődés
lehetséges vakvágányait, rossz irányait. Ezzel gyakorlatilag bizonyíthatóan, már a mérhető
kölcsönhatású elemi részecskék megjelenése előtt elkezdődött a Mendel által elsőként jól
körülírt szelekciós öröklődési folyamat. Hogy a zsákutcák ne okozzák a kialakuló evolúció
megszakadását, arról a csillagtéri energiaszerveződés gondoskodott. Az élet lehetősége egy
életszerűen szerveződő energia változási folyamat sikeres körforgásával már sok milliárd
évekkel a világunk kialakulása előtt adott volt, és nehezen vonható kétségbe az a nem
bizonyítható állítás, hogy a változás az örökkévalóságtól befolyásolja az élet evolúcióját.
Nem az volt eddig a kérdés hogy ez megtörtént e, csak, az hogy hol és mikor.? A válasz:
Valahol (és nagyon sok helyen) a világmindenségben, elég kiegyensúlyozott energiahelyzetű, és
sűrűségű, kellően stabil hatásterek, nem túl nagy változásokkal alapvető lehetőségeket
eredményezhettek a hatásimpulzusok összegzésével induló, és az anyagszerveződéssel
folytatódó evolúciós folyamat elindulásához és stabil folytatódásához. Már nem vonható
kétségbe, hogy mindez nem a molekuláris és a fehérje szinten kezdődött, hanem jóval
kisebb és differenciáltabb ionos vonalon indult az élet egyre nagyobb bonyolultságához
vezető hatáshalmozódás.
Tehát az ősrobbanást követő energiahalmozódási folyamatban található az élethez vezető
energiaszerveződések bölcsője! Ez alapján az életnek ki kell sarjadnia legalább a mi
Világegyetemünkben mindenhol, ahol arra alkalmas feltételeket talál, és ilyen nagyon nagy
számú energiaszerveződés, gravitációs objektum található a csillagtérben. Az ősrobbanásból
fakadó energiahalmozódás, minden sikertelen zsákutca után, újra és újra elindítja az
életszerveződés magasabb bonyolultságú evolúcióját, a molekuláris vegyületekből kialakuló
fehérjealapú szintézisig. Ha nem lenne a határozatlansági tényező, amely az eseményeknek egy
véletlenszerű, információ gazdag történését eredményezi, akkor az evolúció megrekedt volna a
kezdet kezdetén az azonosság unalmas posványában. A más világegyetemekben, vagy a
nagyobbrészt a mi világegyetemünk energiájából de más téridőben folytatódó új ciklus általános
törvényszerűségei azonosak és eltérőek is lehetnek. A bármikor és bármelyik világegyetemben,
a részben vagy teljesen eltérő körülmények között szerveződött (organizációs) tömörülések
végtelen számú variációja fejlődhet ki. El kell fogadnunk a világunkat és létünket, ahogy
vagyunk, és amiben vagyunk, és tudomásul kell venni, hogy egy sokkal nagyobb organizált
élőrendszer parányi, ám kellően speciális részei vagyunk. A világmindenség alapjait felépítő
energiák és az ebből kialakulható építőkövek adottak, azok folyamatos változásban vannak,
amely változás a téridőben történt program folytatódása, a korai események késői
következményeként energia és állapotváltozások közepette megállíthatatlanul folyik.
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A szerencsés világegyetem:
Tudomásul kell venni, hogy minden fizikailag létező élő halmaz véges hosszúságú (idő)
programlefutással (életszakasszal) rendelkezik, amely miatt a térben változatlan anyagi
formában csak véges pályát, idő és állapot távolságot járhat be. Az anyagra jellemző
elektromágneses sugárzási zónákból, energiaáramlásokból még kaphatunk feldolgozható
információkat, de amint haladunk a mind rövidebb hullámhosszú sugárzásoktól a kvantumukban
terjedő hatások felé, úgy csökken az észlelési lehetőségünk is az energiaterjedés még ismeretlen
tartományának gyengülő kölcsönhatásai miatt.
El kell fogadnunk, hogy az atomok, az elektronok és a protonok, azaz az anyag alapját képező,
az általunk eddig a legkisebbnek ismert építőkövekként ismert anyagi részecskék nem a
legkisebb bonthatatlant jelentik, hanem ezek csak az általunk még mérhető kölcsönhatással
rendelkező és ezért már megismert, és még mindig igen összetett és csak az eredőjükben, az
átlagukban meghatározható energiaértékkel jellemezhető gravitációs tulajdonságú,
impulzusenergia tömörülések.
A jelen ismereteink szerint állíthatjuk, hogy az anyagnak tekintett nyugalmi energiába
rögzült energiakoncentrációknak nincs pontosan meghatározható, megismerhető
legkisebb sem legnagyobb részecskéje, csak egyre gyengülő kölcsönhatással rendelkező
hatásösszegződések egyre kisebb energiasűrűségű, már nem mérhető állapota.
Az energialebomlás állapotát meghatározza a környezeti hőmérséklet és nyomás, vagy vákuum
állapota. Nagy hőmérsékleten a nehézkes anyagba rögzült energia átalakul alacsony tömeg
sűrűségű mozgási energiává, de hogy mekkora hatáscsomagokra bomlik le, abban jelentős
szerepe van a környezeti állapotoknak. A valóságban a jelenleg ismert legkisebb részecskék még
mindig igen magas számú hatástömörülések, amelyek tömegméretét jelentő elektronvoltnyi
potenciál további csökkenése arányában tovább gyengül az anyagra (energiatömegre)
meghatározó legfőbb tulajdonság, az információs kölcsönhatás. E tömegenergia és a vele
arányos kölcsönhatás egy érték alatt de még az azonos szinten lévő – az átlagoshoz képest pozitív értéknél már elég kicsi ahhoz, hogy a nagy áthatolóképesség miatt a legnagyobb
gravitációs fogságból is kiszabaduljon, ezért nem szükségszerű a legkisebb elvi részecskére
bomlása. A lebomlás mértékét a környezeti energiasűrűség, azaz a vákuum és a környezeti
állapot állapota változás sűrűsége, és az adott részecske feldolgozó képességének, fejlettségének
a viszonya együtt határozza meg.
Úgy tűnik, hogy a fejlődés többdimenziós feltétel rendszer szerint rezonál, azaz azok a
halmozódások, amelyek ezen alapfeltételeknek megfelelnek, sikeresebben halmozódik, a
bonyolultsága és a rendezettsége sikeresebben nő. A folyamat entropikus ára, az evolúciós
zsákutcákban elvesző rendezettség, amely miatt a nem eléggé ismert környezetben, - vagy csak
a korlátozott képességű megfigyelőnek - úgy tűnik, hogy még mindig lényegesen több a
szervezetlenség, mint a sikeres evolúció bonyolultságának a növekedése miatti rend. Ezzel
azonban az anyag megjelenésén túl csak az ismételt folyamat által reprodukált termékről, a
matériáról van szó, amelynek az önfenntartó alkalmazkodás, a minél tovább fejleszteni a rendet,
minél nagyobb bonyolultságú, alkalmasabb, (de egyben sérülékenyebb) túlélni akaró rendszert
létrehozása, a minőségi élet még nem célja.
E célt segítő program, a megfelelésen alapuló kiválasztódás gyökere, mint programba épülés,
viszont már korábban kifejlődött.
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11. Fejezet.
Az impulzusokat tároló erőterek egyesüléséről:
Az anyagbomláskor keletkező elkülönülő erőterekre, kisebb részecskékre jellemző, hogy
spinjük van, (bár elvileg akadálytalanul egyenes pályán kellene távozniuk.) Az elképzelés
szerint az energiát jelképező pozitív impulzus, és a negatív erőtér kialakulása minden
energiacsomag egyesülésekor vagy felbomlásakor (hatásváltozáskor) keletkező
hatásimpulzussal kezdődik. E gondolatsor szerint nem a semmiből lesz az energia, mert
mindenkor kell hozzá szülő energia (hatás), azonban bármilyen kicsi a megszületett energia
vagy részecske pár egység, annak egyesülési lehetősége, növekedési esélye van.
Képzeljünk el egy látszólag üres, de valójában a környező térnél (közegnél) egy kicsit nagyobb
belső nyomással rendelkező buborékot. Akkor tud megmaradni ebben az állapotában, ha izolált
a környezettől, tehát felületi feszültség, erőtér, vagy valami, a nyomás vagy sűrűség valamely
fokú toleranciával egyben tartja, és nem engedi a kiegyenlítődést a környezet sűrűségére,
energiájára. Ha ezt az erőtérnek tekinthető buborékot bármilyen környezeti erőhatás, belső vagy
külső nyomásváltozás éri, ez esetben az addig kifelé semleges állapot megszűnik. Ha kívülről
negatív, vagy belülről pozitív nyomásváltozás éri, akkor kitágul egészen addig, amíg új
egyensúly nem alakul ki a környezetével, ha pedig a változást okozó hatás, erősebb, mint az
erőteret összetartó konzervatív erőhatás, pl. felületi feszültség, akkor kiegyenlítődés miatt
globalizáció alakul ki és az elkülönülés megszűnik.
Ez szerint, az összetartó erő és a belső feszítő nyomóerő, valamint a külső tér erőtéri vagy
nyomásviszonyai között szükségszerű erőegyensúlyi helyzet áll fenn. Tehát nem elég a külső
belső egyensúly kialakulása, a helyzetnek a környezet változásához is alkalmazkodnia,
megfelelnie kell. Ha a környezet is állandó változásban van, akkor csak az, az erőtér, elkülönülő
energiaszerveződés maradhat tartósabban fenn (életben), amelyik e változásokhoz
nagymértékben és lehetőleg folyamatosan alkalmazkodni tud. (A feltétel egy kicsit ismerősnek tűnik!)
Ha belülről negatív, vagy kívülről pozitív hatás Pl. nyomás éri, ez esetben a mérete a térben
kisebb lesz, besűrűsödik, azaz a korábbi helyzeti energiasűrűsége megnő. Ha vannak e
buborékon belül olyan elkülönült erőterek, amelyeket egymástól távoltartó erőtér, pl. töltés
izolál, akkor a nyomás és sűrűség változásával egyre közelebb kerülő azonos töltésű
hatástárolódások, egy feltételrendszer megfelelése esetén legyőzhetik az elkülönülést fenntartó
elektromágneses magerőket, és egyesíthetik a töltéseiket. Ez egészen addig folytatódik, amíg
egy újabb kiegyenlítődés nem történik, azaz amíg az erőtér más állapotban ismét stabillá nem
válik. Az egyesülések egymást megsemmisítő redukciója csak nagyon ritkán sikeres, a
minőséget mennyiségváltozásra cseréli. A hatásenergia egyesülésekor, az egyesülésben részt
vevő valamennyi hatás-pár, közvetlenül, vagy időben eltolódva közvetve hatásváltozást
szenved, amely miatt valamennyi az egyesüléskor együtt átélt hatásváltozásnak megfelelő
információ tartalmú új hatásimpulzust bocsátanak ki. Mivel ez a hatásváltozás, a régi állapot,
eredő, minőség elmúlása és az új hatásimpulzus kibocsátása azonos időpontban történik, az új
már más, fiatal hatások egymással rezonálva, egyesülve, felerősödve, nagy azonosságú
hatásegységként, frekvencia azonosságban egy nyelven beszélve, közös anyanyelvet ismerve
hagyják el születésük helyszínét, térirányba terjedő torzult gömbszerű hatáshullámokat generálva.
A kibocsátó hatásváltozásokra jellemző előtörténetet, mint információt már részben tartalmazó
új energiahatás, mint újszülött részecske új lehetőségeket kap, hogy a folyton változó
környezetben, nagyobb tömeget gyűjtve, egyre hosszabbá váló folyamatban építse az energia
hatások egyre rendezettebb halmozódását. Az egyetlen eset, amikor a már felépült
energiaegység redukálódva megszűnhet, az éppen a környezetet adó vákuumtér ugrásszerű
negatív nyomásirányú megváltozása, amikor kisebb lesz az egység körül az erőterek sűrűsége
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által fenntartott energianyomás. Ha környező térben a vákuum jelentősen növekszik, csökken az
energiasűrűség, akkor a belső nyomással rendelkező energia a nagyobb sűrűségű, nyomású
helyről a kisebb sűrűség irányába igyekszik. Ennek a hatására a hatás halmozódás erőterei,
buborékjai hirtelen ugrásszerűen kitágulnak, amely tágulásból fakadó kapcsolódási erő, a tűrési
értéket maghaladó csökkenése esetén a hatásegyesüléseket fenntartó erőkapcsolat szertefoszlik.
Ez azonban a teljes kapcsolódási energia kisülését is okozhatja, amely azonban az impulzus
megmaradás törvényszerűsége miatt azonos energiájú fiatal, más minőségű hatáskeltődést, új
impulzusokat ébreszt.
A fúziós reakciókor az atommagnyi méretű hatásakkumulációkat ért részecskecsomagok
ütközése, csak nagyon ritka esetben eredményezi az összekapcsolódott energiaterek teljes
megsemmisülését, anihillációját, amikor a teljes ütközési energia is közel azonos, és a
becsapódási irány is egy vonalba esik a részecskék mozgási irányával. Ilyenkor az ütköző
tömegekben lévő összes befogott hatást egybetartó energiatér teljes kölcsönhatása felszakad, és
az egymásnak ütköző energia akkumuláció kisebb csomagokra és impulzus egységekre,
részecskékre esve kisugárzódik, továbbítva a hírt a sikeres találatról. A szétrajzó részecskék
élettere ekkor kitágul, de nem a tér tágul, csak a saját azonossági körük, gömbjük nő az időben
egyre nagyobb kiterjedtebb méretre. Annyi impulzus keltődik, ahány alapegységnyi hatástárolás
(nyugalmi energia), történt, de ez esetben is megvan az esély, hogy jelentős, kellő összetartó
erővel még együtt maradó impulzuscsomagok együtt távozzanak. A hatásbefogás, az impulzus,
vagy impulzuscsomagok egyesülése a többségben azonban nem egyenértékű akkumulációk
egyesülését jelenti, ezért ha az sikeres, többnyire nemcsak neutrinószerű hírvivők kiszabadulása
történik, hanem két figyelemre méltó, a környezetre jelentős befolyást gyakorló, de egymástól
nagyon nagy valószínűség szerint eltérő, az időben egy ideig lassabban változó, tovább meg
maradandó hatás is.
Mivel rendszerint a tömegközéppontokat összekötő egyenessel, vagy perdületi tengellyel nem
esik egybe a becsapódási irány, ezért a megnövekedő hatástároló energiateret jelentős
forgatónyomaték, valószínűbben térirányú perdítő hatás éri. Ez a nagyobb energiasűrűségűvé
váló mag körüli energiatér addigi forgásirányának és perdületnek a megváltozásával is jár,
amely a csatlakozó és határos erőterekben fluxus metszéssel elektromágneses erőegyensúlyt is
megbolygatja. A keltődött, a szétszóródott és a befogott energia mértéke, aránya dönti el, hogy a
hatáslánc így mekkora térben adódik tovább, de egyértelmű, hogy nemcsak a részecske a hatás
továbbító, hanem az erőtér is részt vesz ebben, hacsak nem az így keltődött hatás maga a
részecskeszerűen megjelenő és tovaterjedő energia, kisebb szinten információs jel
következmény.
A másik jelentős környezeti hatás, amely hasonló az előbbihez, a megtámadott erőtér belső
egyensúlyvesztését okozza, amitől az energiacsomag támolygás-szerűen, megcsavart
pingponglabda módjára elkezd oszcillálni a saját erőterében. A forgás a saját környezet forgásba
hozását és felcsavarását eredményezi, amely miatt, a torzulásból fakadó fluxus-metszés által
keltődő impulzusokkal hat a támaszkodó szomszédos energiatér erőterére. Bár ezek a
hatástovábbítódások nem okoznak jelentős méretű és messze ható energia átadást, de a
vegyületek vagy/és fehérjék átalakulásának a megindulásához elegendő hatástovábbítást
adhatnak át.
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13 Fejezet

Még egyszer a gravitációs vonzóerő megváltozását okozó hatásokról
Ha az eddig gomolyodó logikai eredmény szerint a korábbi tanultakkal keveredett információt
átgondoljuk, könnyen az alábbi következtetésre juthatunk.
Ha egy gravitációs központban a fúziós hőtermelés meghalad egy kritikus értéket, amely a
csapdában uralkodó gravitáció (nyomás) erejénél nagyobb ellennyomást képes létrehozni, ez
megindíthat egy hagyományosnál erősebb tágulást, amely a külső rétegek, a köpeny
lerobbantását eredményezheti. Ez a robbanótér energiasűrűségét és ezzel a nyomását a ki és a
szétáramlás ugrásszerűen lecsökkenti, amely a táguló tér megnövekedése miatt, a robbanótérnél
nagyobb téregység, a környezet eddigi vákuumállapotának a megváltozásával jár. Ez a tér
kvantumos összeomlásának az elindítója. Ha a nyomás és sűrűség értéke az S megváltozik,
akkor a térben eddig uralkodó, az erőtereket összetartó gyenge és erős kölcsönhatások is
megváltoznak. A gravitáció átváltása nem egyéb, mint az energia hatáscsoportosulásokra addig
ható összekötő vonzóerő, azaz a kapcsolódás, a kötődés relatív hirtelen megszűnése. A sűrűséget
fenntartó külső nyomás, és kötési energiából fakadó erőegyensúly megváltozása esetén belső
nagyobb nyomásának engedve, az addig vonzó gravitáció hirtelen taszító, tértágító hatásként
lép fel, amely addig tágítja az összepréselt erőtereket, ameddig a Pl. ősrobbanással táguló
Univerzum el nem éri a szomszédos világegyetemek azon nagyobb sűrűségű energiagömbjeit,
amelyeknél a vákuumküszöb átlépéséhez, az idegen térrészbe beáramláshoz már nem
rendelkezik elegendő energiával. Az egymástól eltávolodó kitáguló hatás-párok erőterei
nagyobb térfogatot felvéve új egyensúlyi helyzetet vesznek fel és a körkörös szomszédokon
torlódva stabilizálódnak. E helyzet kialakulásakor a táguló tér energia sűrűség csökkenése,
bomlása ki és szétáramlása leáll, és a közben keltődött hatások egyívású impulzusai
egyesülésének a felépülés felé haladó folyamata ismét megkezdődhet. A feltételezés szerint
megfelel annak az átalakuló helyzetnek, amikor a sűrűség és a nyomás környezetben
megnövekvő értéke ismét megváltoztatja a gravitáció előjelét. Pontosabban határozhatjuk meg,
ha azt állítjuk, hogy a ki és a szétáramlás lefékeződésekor, a kifelé áramló rendezettség változik
meg előbb kerületi irányba lamináris áramlásba, rétegáramlásba terelődéssé, majd ezt követően
ismét befelé ható, visszafelé áramlássá. Mint a mágneses rendezettség, a gravitációs irány
rendezettség is megváltozhat, mind a kettő valamely irányba dominánsabb, de eltérő frekvencián
és eltérő tömegű részecskék áramlását jelenti.
Ekkor már ismét lassulni fog a tágulás, mert a táguló tér interferenciás gömbhéj zónáiban, az
állóhullámokká torlódó környezetben az energia sűrűsödni, majd csomósodni kezd.
Az egyre növekvő tömegbe csoportosuló hatásakkumulációk egymástól távolódását a gravitáció
erősödése, és a fluxus metszés egyre erősebben fékezi, de a megmaradt kinetikai erő, a tartalék
dinamika és a kialakult perdület a sűrűsödést tovább növeli. Valójában ezzel időben egybeeső
lényegi folyamatban, az ősrobbanáskor nagyobbrészt mozgási energiává alakult helyzeti
energia, egyre nagyobb számú hatásakkumuláció összekapcsolódásával anyagot eredményező
folyamat során fokozatosan átalakul, egymással gravitációsan, érzelmi kapcsolatban álló
helyzeti energiává fejlődik.
Van viszont egy alternatív továbbgondolt értelmezési lehetőség is, amelyet szeretnék ismertetni.
Ha a bevezetőben leírt gondolatsort folytatni szeretnénk, akkor induljunk ki abból, hogy az
Ősrobbanáskor a Világegyetemben lévő közegnek határozott, véges energiatartalma volt. Ez
esetben az energia nem csak a gravitációs besűrűsödésben halmozódott fel, hanem azon kívüli
térben is bár ritkább, de számottevő mennyiségben még jelen volt. Ennek súlyos következménye
van a Világegyetemre vonatkoztatva, mert egyértelműen meghatározhatja a Világegyetem és a
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benne táguló energiaszerveződések sorsát, nevezetesen ez miatt szükségszerű következménnyé
válhat időben későbben és máshol kialakuló nagy Reccs!
Joggal feltételezhető, hogy az ősrobbanáskor a Világegyetemnyi téren belül található
hatásenergiának maximum a fele, vagy ennél sokkal kisebb része vett részt közvetlenül a tágulás
elindítást okozó ősrobbanásban, amelyet később a monopólus kialakulása utáni fáziskésés
követett. A tér szerkezetének a bemutatásáról szóló fejezetben megpróbálom alátámasztani.
Tehát a gravitációs központon kívüli közegnek is van jellemző sűrűsége, amely sok
hatásegységnyi energiahalmozódást tartalmazott. Ez esetben megdől az a tézis, hogy minden
anyag egy nagyon kis pontba sűrűsödött, tehát ha volt ősrobbanás, az nem törvényszerűen
végtelen kis pontból indult ki. Ez a pozitív energiatartalom a térenergia sűrűségének a
megváltozásakor, az ősrobbanáskor kialakult vákuumeséskor, az energiaszint ugrásszerű
lecsökkenésekor, mint hatáshalmozódás szétesett, de mint energia és tömeg mennyiség, az
impulzus megmaradás miatt változatlan mennyiségű maradt, de a térbeli koncentrációja
jelentősen megváltozott. Csak annyi változott, hogy a korábbi nagyobb egységekbe halmozódás,
az egyenlőtlenebb, már túl differenciált térkitöltés helyett egy egyenletesebben eloszló, kifelé és
rendezetten áramló, egymásnak egyre nagyobb helyet adó apróbb hatásegységekre bomlott.
Ettől a vákuumtéri közeg egyenletesebb, homogénebb (ősközösségi) energiaelosztású lett, amely
közegbe robbant be a gravitációs központból kiinduló ősrobbanás második pozitív hatáshulláma.
Ha a pozitív hatásenergiát egy térirányba terjedő óriási nyomóhullámnak, táguló életbuboréknak
képzeljük el, amely a jelen lévő már apró egységekre bomlott de homogén eloszlású térbeni
energia-párokra a hatásirányba, jellemzően kifelé ható erőhatás (fluxus) átadásával jelentős
nyomóerőt közöl, akkor a jellemző sűrűségű közegben e nyomóerő ellen ható, azonos értékű de
ellenkező előjelű visszatartó erő keletkezik. Ha ez a fáziseltolódásként értelmezhető időbeni
késéssel megjelenő hatás a nyomóhullám kialakulását követően kezdődik, tehát attól időben egy
kicsit elválhat, akkor ezen időben a hatásterjedés monopólusnak, egyforma, egyirányú
rendezettségűnek felelhet meg. A monopólus gyakorlatilag a keletkezését követően kialakuló
torló ellenhatással azonnal meg is szűnt, de a közben eltelt időre jellemző a hatásterjedés
fáziseltolódása. Ennek azért van jelentősége, mert a fáziskésés, az ellenhatás előtti időre esett a
felfúvódás. A gravitációs nyomóhatásként, mint ellenhatásként megjelenő közegellenállás egy a
környezeti nyomásban és ellenállás növekedésben felfutó fáziskéséssel követte a pozitív
hatásenergiát. Ez esetben a megforduló gravitáció nem egyéb, mint a hatásterjedést fékező
közegellenállás, amely a nyomóhullám fáziskezdetekor még szükségszerűen gyenge fékezést
jelentett. Ha feltételezzük, hogy a hatásirányba terjedő hatásra egy visszatartó nyomóerő kifejtő
ellen gravitáció keletkezik, akkor érthetővé válik, hogy az apróbb hatásokat miért fékezi
kevésbé, amely miatt azok terjedési sebessége még sokkal nagyobb lehet. Automatikusan
felvetődik a kérdés, hogy ha nem húzóerő a gravitáció, akkor mi kényszeríti a szétrepült
hatásokat egy későbbi egyesülésre, amikor már milliárdszor átbucskáztak a mindenirányban
pörgő tömegközpontjuk körül, és már azt sem tudják, hogy honnan jöttek? Honnan tudják akkor,
hogy hova kell menniük?
A válasz a megismert közegellenállási hatás, amely a később kifejtésre kerülő áramlásfizika
természetében rejlik. A sűrűbb közegbe érő hatást egyaránt fékezi a hatás előtti torló-hatás és a
hatás mögött kialakuló szívóhatás, azaz az áramlás kettős duális különbség képzése.
Ez az áramlás, szűkület nélküli szabad térben történő áramlásként feltételezhető, amely csak
elméleti modell. A tér valójában különböző sűrűségű dimenziókkal, életbuborékokkal terhelt,
amelyben az áramlás sokféleképen akadályozott, amely miatt másfajta eredőt eredményez.
A teret lassan és gyorsabban áramló, pörgő, forgó hatások, és különböző sűrűségű hatásmezők
tömege tölti ki, amelyek akadályozzák a térben terjedő hatások áramlását, hol elnyelik, hol
erősítik, vagy csak egyszerűen elterelik. Az áramlás közben mind az áramló dinamikus
részecskefelhők, mind az áramlást gátló, ennek ellenálló passzívabb részecske felhők
különféleképpen megváltozhatnak, egymást erősíthetik, torlódhatnak, kellő azonosság esetén

45

ASPEKTUS- MOETRIUS

összeolvadhatnak, vagy éppen megsemmisíthetik egymás lendületét, mozgási energiáját. Bármi
is történjen a terjedő hatással, az mindenképpen változásokat szenved, amelyek után a
hatáseredője e változásokra jellemzően megváltozik. Tehát más és más lesz az eredője, az A
mező mellett elhaladása esetén, és más a B. részecskével egyesülése után, minden olyan esetben,
amelykor kölcsönhatásba kerül a tér másik alkotójával. Mivel az események egymás utáni
sorrendje, egy folyamatosan változó, módosuló eredővel jár, az időben történt történések
lenyomatait és hatásait megőrizve, egyre több hatásváltozásról szóló információt tartalmazó
hatástöbbletet felvéve, egyre nagyobbra, közös részecske felhőbe épülhet.
A fenti okfejtés, egy sokak által nehezen elfogadható következtetéshez vezethet, amely szerint a
hatásimpulzus, és a belőlük kialakuló részecske felhők megőrzik, és megjegyzik, sokáig
térszerkezetbe rögzítik az időben történt változásokat. Az ilyen részecskemező idővel
megtanulja azt is, hogy a születésekor milyen irányú erők hatottak rá, és mint információt vagy
hatásváltozást a köztes események lenyomatait, következményeit is térszerkezetébe épülve
megőrzi. A folyamatok sorrendjét időben elhelyezhető hatásváltozásokat megőrző
mechanizmus, az emlékezet és memóriaszerű információ tárolódását feltételezi.
A felfúvódás a közegellenállás hiánya és az ellenhatás fáziskésése miatt következett be.
Az első kitágulásnál már kifelé áramló környezet nem hoz létre közegellenállást, a vele azonos
irányba áramló, azonos irányba rendezett részecskék ellen. A tágulásra és a felfúvódásra választ
adott a fenti következtetés, azonban nem magyarázza meg kellőképpen a tágulás lelassulása
utáni összehúzódást. A nyomás ugyanis csak akkor képes az energiamezőt összetartani, ha
valami már egybeterelte az összes anyagot, és zárt erőtámasztó határfalakkal rendelkezik. Ez
vagy egy semleges, a táguláskor összenyomódó, egyre növekvő nyomású külső erőtér esetén
lehetséges, amely a szomszédos világegyetemek, pontosabban a környezet nyomott öveire
támaszkodik, vagy/és a belső vákuum növekedése indítja meg az összehúzódást.
A felfúvódást okozó robbanás során valamennyi erőtér, (buborék) mint az anyag legkisebb
tömegű egysége, bármennyire kicsi tömeggel is rendelkezik összesében hatalmas mozgásba
lendülő eltérő elektromos potenciállal és töltöttséggel rendelkező tömeget tételez fel. (ennek
látni fogjuk nemsokára komoly jelentősége lesz az anyag szerveződésére.) Bár a felfúvódással
kitáguló robbanótérben szinte mindenütt majdnem egyidejűleg történik meg az anyag
alapegységét képező erőtérbuborékok tágulásának kezdete, de ez sohasem egy adott pontból,
hanem rendszerint az átlagos, legnagyobb feszültségű, legnagyobb változássűrűségű térrészből
mindig két főirányba hatva indul el, ezért beazonosítható tágulási térben kitüntetett középpont
nincs. Viszont az átlagos térből kiáramló anyag lendülete mindenképpen megritkítja a teret,
mégpedig e ritkítás addig növeli a vákuumot, csökkenti a köztes térben az energiasűrűséget,
ameddig a tágulás tart. Ha ebbe az elméletbe ötvözzük, hogy a tágulás eléri a más
világegyetemek nagyobb nyomású határait, akkor megtaláljuk azt a nyomásfalat, amelyen a
tágulási hullámok ütközhetnek, torlódhatnak, amely miatt ennek az övezetnek a nyomása és a
részecske sűrűsége, ezzel a gravitációs árnyékoló hatás, az áthatolhatatlanságot okozó anizotróp
állapot növekedni kezd. Miközben az átlagos tértől kifelé tágul és ritkul az azonosság, ettől
befelé nő a részecske sűrűség és a változás, az impulzus sűrűség. Ez feltételezi, hogy a tér,
amelyben az ősrobbanást kiváltó hatás érvényesül nem végtelen, és ez miatt a vákuum
növekedése, az energia ritkulása sem lehet végtelen. A vákuum növekedése, a tér ritkulása csak
addig tarthat, amíg a ritkult tér egy kisebb energiasűrűségen és alacsonyabb nyomáson nem
stabilizálódik. Ennek némiképpen ellentmond a hatásáramlás tágulással magyarázott kiterjedése,
amelyben ha az összes energiamennyiség nem növekszik, akkor a közbenső átlagos tér
energiatartalma folyamatosan csökken. Mint tudjuk, a hatások kapcsolódásával a mozgási
energia egyre jobban átalakul a téridőben máshová átrendeződő helyzeti energiává, amely
elvileg a tágulás teljes megszűnését eredményezheti. A nagyobb energiasűrűségű tér a
természetes kiegyenlítődésre törekedve igyekszik a teret egyforma energiasűrűséggel kitölteni,
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és amint leáll a hatásirányú mozgásba ható tágulás, ez a kiegyenlítődés elkezdődhet. Ennek
ellene hat a tömegi és a tudati tehetetlenség, amely továbbáramló kinetikai erő, vagy az időben
tartósabban megmaradó perdület formájában ismét megsérti a környezeti tér szimmetriáját.
Bármilyen nagy volt a tágulás, bármilyen messzire kerültek egymástól a hatáshullám eredő
energiájaként létrejött hatásegységek, ha a középső volt kiindulási hatótér energiaszegényebb, a
vákuumban gazdagabb lesz, a nagyobb nyomású környezetből a kisebb nyomású átlagos térrész felé
szükségszerűen megfordul a hatásáramlás iránya. Ehhez természetesen szükséges feltétel a
tágulás helyszínét jelképező térnek az eredő pozitív energiasűrűségű, ellenállóképes állapota. A
tágulás során kialakuló több interferenciás nyomáshullám szétterjedésével, a részecskékben és
az impulzusokban is kiüresedő tér vákuumállapota megnő, ezt segíti, hogy a lokális térrészben
az impulzusok drasztikus csökkenése miatt a környezet lehűl, amely erősebb ritkuláshoz és
összehúzódáshoz vezet. Ez a belső vákuum növekedés egy szint elérésekor a külső torló hatással
és az ekkor az anyag távolsága miatti gyenge gravitációval együtt lefékezheti a szét és kiáramlást és
megfordíthatja a tágulás irányát. Ha ez nem következne be, akkor a sűrűsödések mindig egy
környező másik Világegyetemnyi tér energiájával keveredve, a tér mindig más területén
következhet be, a következő ősrobbanásnyi energia átalakulás.
A kiürült, kvantumállapotában összeesett, maradandó alakváltozásban besűrűsödött
Világegyetemnyi tér centrális tömegközpontja körül már jóval kisebb a nyomás és sűrűség, mint
a külső torlódó övezetekben, amely miatt is, előbb lelassul a tágulás, majd megkezdődik az
összehúzódás. Ezzel végül megkapjuk a szükséges összehúzó (nyomó) erő, a visszafordító új
különbség egy részét, azaz a terelő juhászt, amely a szétszéledt nyájat előbb kisebb egységekbe
terelve, végül a tér újonnan kialakuló tömegközéppontja helyén ismét egyesíti. Mivel az
energiahalmozódásnak része a gravitációsan vonzó kapcsolódás is, ezért az összehúzódásba
váltó sűrűsödés folyamán, az egymáshoz közeledő anyagot hihetetlen sebességre gyorsítva
egyre kisebb térrészekbe zsúfolja. A befelé áramló egyre gyorsuló anyag lendülete már nem
állítható meg, és az erőterek besűrűsödve, az egymásra ható torló-nyomás egyre nagyobb
növekedése közben összezsúfolódik a tér tömegközéppontjában, amelyben így ismét
megtörténik a periódusváltás, az áramlási irányváltás, a paradigma és szemléletváltozás, és
ismét tágulásba fordulhat a más világegyetemmel is anyagot cserélő univerzumunk.
A leírt folyamat joggal feltételezhető, azonban nem ad magyarázatot a gravitáció Newtoni
felismerésére, a kölcsönös anyagvonzásra. Márpedig tény, hogy minden anyagszerű
hatáshalmozódást valamely erőhatás egymás felé igyekszik kényszeríteni, amely hatóerő függ a
tömegek egymástól távolságától, tömeg mennyiségétől, a sűrűségétől és a benne kialakult
változás, az impulzus sűrűség, vagy és információs cserehatás sebességétől. Mivel a gravitációs
erő az adott tömegre állandó, (Moetrius ezt vitatja és cáfolja), és a távolság négyzetével fordítottan
arányos, ezért ha a Világegyetemünk anyagát csak a vonzóerőt jelentő gravitáció tartaná egyben,
akkor ez az erő a Világegyetem tágulásának a korábbi időszakában, az anyag egymáshoz közeli
helyzeti állapotában, nagyság-renddel nagyobb erővel kellett, hogy vonzza a tágulással távolodó
anyagot. Ahhoz, hogy ez ne forduljon át a feltételezett tömegű terünk korán összehúzódásba,
nemcsak nagyobb tömeg kellett a korábban ismertnél, hanem a kiürült tér vákuumának, és a
környezet ellennyomásának a növekedése is, amely erők együttes hatása indíthatta meg az
összehúzódást. A gravitáció erő nem állandó az adott tömegre, ha az eltérő sűrűségű, vagy
és eltérő változás sűrűségű, ráadásul a tömeg rendezettsége is sokat számít!
Fel kell tennünk a kérdést, hogy harmadik fékező fordító erőnek lehetett e szerepe a tágulás
összehúzódássá alakulásában? Mivel az egymástól egyre távolodó tömeg összetartó ereje a
távolsággal négyzetes arányban fordítottan csökken, ezért a legnagyobb kiterjedéskor, ha csak a
tömeg lendítő energiáját vesszük alapul, ellenálló környezeti nyomás növekedése nélkül, csak a
gravitációs hatás és a belső vákuumnövekedés miatt nem állhatott volna meg a tágulás. Sőt,
mivel a gravitációs fékezőerő erő egyre gyengébbé vált, ha csak ez az erő működik, akkor a
folytonosság megszakadása után a lassuló tágulás helyett nagyobb vákuummal rendelkező,
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kisebb sűrűségű térben egy időben gyorsuló tágulási szakasznak kellene következnie, és a
világegyetem anyagának örökre kikerülni a környező térbe,- ha ez egyáltalán egy anyagtalan
térként egyáltalán értelmezhető, - és legfeljebb más Világegyetem, tehát a környezet anyagával
keveredve következhet be egy újabb ciklus. Azt viszont ismerjük, hogy az ősrobbanási teória
nem szórta szét az életanyagot, abban újabb halmozódások és csillagasszociációk, galaxisok stb.
keletkeztek, tehát a környezet az eseménykor nem lehetett üres. Csak akkor fordulhatott a
tágulás és a belső vákuumnövekedés a környezeten visszafordító, differenciálódást okozó
torlódássá, ha a táguló tér a térben és az időben határos folyamatot tett csak lehetővé, azaz
kellően telített és időben változó, analóg módon reagáló anyaggal kellően kitöltött volt. A
tágulás, a részecskeanyag ki és szétáramlása bár nagyobb környezetre kiterjedve kitágította azon
nagyobb azonosságú, közös eseményben átalakuló részecskék életterét és lehetőségeit, akik ki és
szétáramlottak, de ezzel beszűkítette és ettől ellenállóvá tette az analóg környezetben változók
életterét. Nem a tér tágult, bár így is nevezhető, hanem a genetikai azonosság terült ki
nagyobb térbe, hódított meg a környezetből határos tartományokat, azaz piacot szerzett a
kiáramló élettermékeknek.
Van olyan elgondolás is, amely szerint a tágulás megállításában az játssza a döntő szerepet,
hogy a tágulás megindulásakor is már jelenlévő energiamennyiség meghatározza a lehetséges
anyagképződés mennyiségét. Ez egy olyan folyamat során történik, amelyben a távolodással
gyengülő gravitációs erő azért nem csökken, mert bár az anyag távolodása növekvő, de a
gravitációsan vonzó kapcsolatban álló anyaggá kisebb részecskékre és kellő folytonosságúvá
átalakulása a tágulásnál nagyobb ütemű összetartó erőkomponenst eredményez, ha a távolság
négyzeténél nagyobb arányban képződik az anyag rugalmasnak feltételezett folytonossága. Ez
arra enged következtetni, hogy bár a távolsággal négyzetesen fordított arányban csökken a
tömegvonzás, azonban ha ennél gyorsabb ütemben szerveződik az anyag, ez esetben a tágulás
során egyre növekvő vonzóerő, a folytonosságot megtartó gluon, (ragasztó) hatás keletkezhet,
amely végül a vákuum erősödésével összegződve megállítja, majd megfordítja a tágulást. Mivel
viszont a gyorsulva összehúzódó világegyetemben már a rendelkezésre álló energia és virtuális
részecske, azaz lehetséges anyag nagyobb része már összeállt, ez nem bomlik le, ezért az
összehúzódás során nem hat ellenerőként, ezért az összeomlás megállíthatatlanul nagyobb
sebességgel és rövidebb idő alatt zajlik le, mint a tágulás. (Ez valószínűen nem igaz, azonos
tömeg azonos gyorsulása két egymással ellentétes irányban ható inverz, de tükrözött folyamatot
gerjeszt). Ez megerősíti azt az érvelést, hogy a világegyetem ciklikussága nem szimmetrikus, és
nem csak a későbben észlelhető összehúzódás miatt, hanem a világegyetem alapvető fizikai
természete miatt is. Talán pontosabban fogalmazzuk meg, ha azt állítjuk, hogy a differenciálódó
anyag egymáshoz képest eltolódó lendülete miatt eltérő amplitúdók keletkeznek, ezért a későbbi
folyamat időben elnyúltabbá, a változás átalakuló erejében gyengébbé válhat, és ez folytatódhat
egy lecsengő fázisban mindaddig, amíg ismét nagyobb tömeginterferencia, együttrezgés ki nem
alakul, amelykor ismét felerősödik a különbség és az átalakulás.
Mindaddig, amíg a kölcsönhatás nem erősödött meg a fotonhoz szükséges tömeg/kinetikai
lendület energiaszintre, addig fényhatás, (terjedés) és eseményhorizont sem keletkezhetett,
amely az oksági horizont problémájára egy lehetséges újabb magyarázatot adhat.
A tágulás a fény megjelenését eredményező hatás interferencia előtt is tartott, de a foton
energiájához szükséges méretű hatásegyesülések, differenciák még nem alakultak ki. A foton
energiaméretű impulzushalmozódás keletkezését megelőző időszakban, a tágulási térben a
nagyon alacsony, vagy csak átlagosabb energiatartalmú, elvileg mérhető kölcsönhatás nélküli
hatás akkumulációk egyesülése fékezhette csak a hatás kiterjedését.
A foton áramlás a fény, már jelentős hatásenergiát, azaz hatástömeget, lendületet képviselő, és
ezért a környezeti közeg kölcsönhatással sokszorosan fékezett, relatíve lassú hatásterjedésnek
tekinthető. A kérdés mindig az, hogy mihez képest. A nála nagyobb energiasűrűségű
környezethez képest.
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14. fejezet

A gravitációs lencsehatás átgondolása.
A gravitációs lencsehatás, egy részben téves feltételezésen alapul, amely az észlelt
lencsehatással mért távolságot befolyásolja. A tér görbülése valójában azt a fizikai hatásterjedési
síkot, felületet, vagy réteget jelenti, amelyben a hatásterjedések a legkisebb ellenállással
haladhatnak. Ha a hatásterjedést kiterjesztjük a már foton kívül megismert egyéb hatásokra is,
akkor el kell fogadnunk, hogy a tér görbülése nem csak egy síkot jelent, hanem a különböző
kölcsönhatással befolyásolható hatásterjedések eltérített pályasíkját képező lehetséges
élőrétegeit és hatásmezőit. Az általában impulzusból kiinduló hatásváltozásból származó hatások, a
keletkezési helytől kiinduló elvileg sugárirányú, de kifelé mutató egyenesekre merőlegesen
metszhető, olyan táguló hatásgömbökkel jellemezhetők, amelyeket befolyásol a tér környezetet
adó közegének a vezetőképessége és ellenállása. Valójában minden hatás egy táguló
gömbhéjakon a környezetnek átadott energiatöbbletből és hiányból álló hatáshullám-rendszer,
amely egy kezdeti kisebb érték erősödése közben megérkező főimpulzus-párból és lecsengő,
gyengülő utóhatás gyűrűkből áll. Mivel a hatáskeltődés, az energia hullám sem fixen álló térbeli
pontból, hanem rendszerint összetett mozgásban lévő közegben keletkezik, ezért a hatásterjedés
nem teljesen ekvipotenciális, hanem a különböző irányokban eltérő eredősebességgel távozik.
Az eredeti mozgásirányba ható terjedési irányban gyorsabban, míg a hatáskeltődés
mozgásirányának a hátoldala felé (egy külső megfigyelő nézőpontjában) lassabban távozik a
hatás. A sebességkülönbségre jellemző a hatáskeltésben résztvevő mező, mozgási sebessége, és
a frekvenciaimpulzus sebesség, azaz a hatástávozás mozgási sebessége, amely jelenség
jellemzően doppler hatást okoz. Ugyanez történik akkor is, ha nagyon gyorsan forgó mezőben
távolodik, vagy közeledik egy hatás, mert az előre a haladási irány felé forgó részen sokkal
nagyobb sebességgel röpülnek előre a részecskék, mert az áramlási sebesség és a kerületi
sebesség összeadódik, míg a haladási irány szerint visszafelé forgó oldalon a környezethez
képest sokkal lassabban áramolhatnak előre, akár a környezethez képest helyben maradhatnak
állhatnak, vagy és visszafelé is szóródhatnak a részecskék. Míg a gyorsan forgó és áramló
rendszerből az előre nagy sebességgel kiszóródó részecskék mélyen behatolhatnak a
környezetbe és felderítő, vagy agresszor szereppel előre megismerhetik az áramlási irányban
lévő közeg állapotát, minőségét, addig a haladási irány szerint visszaforgó oldalon a
környezetbe lágyan és kíméletesen kiáramlók már nagyobb zavarokat nem okozva
megbarátkozhatnak a környezet részecskéivel és állapotával.
Ráadásul a valamilyen gravitációs teret megkerülő részecskéknek sokféle eltérő lehetősége
keletkezik a lencsét alkotó részecsketömeg ellenkező irányú, fékeződést kiváltó, vagy semleges,
oldalirányú, kevésbé változtató, vagy az áramlásukat segítő, gyorsító, a forgásból származó
különbsége miatt.
Mivel a hatásterjedés nem homogén, hanem eltérő sűrűséggel jellemezhető állandóan változó
közegben halad, ezért rá is hat a közeg ellenállása és a legkisebb ellenállású, vele jellemzően
azonos áramlási irányban haladó, azonos rendezettségű zónán, rétegben tud terjedni. Ez azt
eredményezi, hogy a különböző, egymástól eltérő áramlási rendezettségű hatásfékező erőterek
közötti folyosókon, a semleges zónákon, rétegfelületeken, vagy a segítő irányba haladó
felületeken haladna a leggyorsabban, azonban mivel ezek a terek is folyamatosan változásban
vannak a semleges erővonalak is állandóan változnak. Ez ugyanazt a hatást eredményezné, mint
a rádióhullámok frekvenciás elhangolódása, akkor, ha nem lenne az erőhatás és a terjedési
sebesség között nagyságrendi differencia. Mivel a nem mérhető kvantumhatás terjedési
sebessége sok nagyságrenddel nagyobb, mint a rádióhullámok terjedési sebessége, ezért az
eltérítő hatás rájuk sokkal kevésbé, de mindenképpen hat. Ez azzal a következménnyel jár, hogy
csak sokkal kisebb mértékben változtatják a terjedési irányukat az elvi egyenestől, tehát minél
kisebbek,minél elporlottabbak a tömegükhöz és az áramlási sebességükhöz képest, annál
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nagyobb az áthatoló képességük. A hatásterjedés útját mégis számos hatáseltérítés érheti,
elsősorban nagy gravitációjú és sok hatást kibocsátó forró gravitációs árnyékoló testek
közelében. Az észlelt és gravitációs lencsehatásként magyarázott térgörbülést a hatásterjedésre
ható, a terjedési irányát megváltoztató nagytömegű árnyékoló lencse gravitációs erővel való
eltérítéseként ismertük. Ez a hatás azonban akkor térül el gyorsulva a lencsének nevezett
energiatér körül, ha a haladási irányba segítő rétegáramlásra lel. Ettől eltérő, fékező réteghez
érve a terjedés egy része lefékeződik, irányt változtat, módosít.
Kétségtelen, hogy az eltérítő hatás létezik, de ez a hatásárnyékolás miatt kialakuló
energianyomás, különféleképpen hat a különböző terjedési sebességet és tömegenergiát
képviselő hatásterjedésekre, és függ a lencsét képező változó tömeg felületi áramlási irányától és
viszonyától. A fotonnál kisebb tömegű, de nagyobb mozgási energiájú, gyorsabban terjedő
kvantumhatásokra kevésbé hat eltérítően, de a foton feletti frekvencia tartományba eső nagyobb
hullámhosszúságú hatásterjedéseket jobban eltéríti. A számítási pontosságot azonban jelentősen
befolyásolhatja az a kevésbé jelentős, de az eltérítést módosító alacsonyabb kölcsönhatás, amely
a nagytömegű gravitációs lencsék melletti energia és hatássűrűség változás eltérő áramlási
iránya és eltérő rendezettsége okoz. Ha a fénysugár vagy az egységű mérhető kölcsönhatású
hatásterjedés gravitációs elhajlását pontosan akarjuk meghatározni, akkor nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a már megismert alacsony kölcsönhatású hatáskiáramlás eltérítő hatásait. Ha
foton terjedés eltérítő hatását vizsgáljuk, amely egy összetettebb energiahullámot, fényt is
kibocsátó nagy intenzitású, kellően analóg energia kibocsátó égitestet kerül meg, akkor ismerni
kell az azonos hullámhosszú frekvenciák rezonáns eltérítő, módosító hatását is. Tehát ez esetben
a gravitációs tömegközpont felé ható görbítő-erőn kívül kifelé ható fotonsugár-nyomással is
számolni kell. Hatást gyakorolhat az elhaladó hatáshullámra a még nem mérhető hatásterjedés
felső zónájában terjedő, a fotonhoz közeli tömegenergiájú, nagyobb azonosságú hatáscsomagok
interferenciás gyűrűje, míg a lényegesen ez alatti frekvenciájú energiák már nem befolyásolják
számottevően az alacsony kölcsönhatásukkal a felénk terjedő fénysugarat. A fentiekben
ismertetett hatáseltérítések miatt az eredők mindenképpen módosulnak, amely jelentősen
módosíthatja a gravitációs lencsehatással mért távolságbecslést, amely csak azért tud viszonylag
pontos lenni, mert a gyorsító és a másik oldalon megkerülő lassuló változás átlagával számol.
A gravitációs lencsehatásban eltérített fényt, valójában aktív gravitációs tér esetén egy szollárszélnek tekinthető erőhatás, a kifelé igyekvő nagysebességű impulzusenergia az árnyékoló
tömegtől kifelé igyekszik eltéríteni, amely erőnél azonban rendszerint erősebb az eltérítő tömeg
árnyékolóhatása (tömege) által keltett anizotróp sugárnyomás, amely rendszerint befelé térít.
Bizonyítható, hogy a gravitációként ismert jelenség befelé görbülő teret eredményez, ha bármely
nagyobb test mellett elhalad egy kölcsönhatással rendelkező, és ezzel ilyenre fogékonnyá vált
részecskeáram. A fény ilyennek tekinthető. Ha igen nagy tömegű és nem gerjesztett, hideg,
(alacsony energiasűrűségű) időben kevéssé változó égitest mellett részecskeáramlás haladna,
akkor annak a gravitációs lencsehatás miatt a tömegközéppont irányába kell elhajlani. Ha ez
ismert tömegnél nem pontosan a számítottak szerint történik, akkor ezért egy kifelé ható
részecskesugárzás a felelős, amely energiát közöl a fotonokkal, ezzel erőt fejt ki rájuk és kifelé
tolja őket. Ez az erőhatás, a folyamatos, (az általunk jelenleg mérhetőnél) alacsonyabb
energiaszintű de kölcsönhatás képes részecskék jelenlétére utal, amely a teret torzítja. Bár a
kölcsönhatása igen kicsi, de a relatív hatástömege nagy lehet, ezért ezek befolyásoló eredő
hatása nem becsülendő le.
A fluktáló tér, nagyjából torzult gömbszerűen görbül a nagyobb energiakoncentrációk körül,
amely állapot analóg az atommag körül hagymahéjszerűen felépülő elektronhéjakkal, és analóg
az anyagbomláskor keletkező hatásgömbök azonos energiaszintet jelentő hatásgyűrűjével. A
fény (és minden sugárzás) a csillagtérben nagyjából egyenes irányt tartó, kis eltérésű hajlatokkal

50

ASPEKTUS- MOETRIUS

az egyenes áramlási irányból kitérített csökkenő sebességű hatásterjedésnek tekinthető, amely ha
eléri egy alacsonyabb frekvencián nagyobb energiakoncentráció hatásburkát, akkor a számára
legkedvezőbb terjedési lehetőséget biztosító hagymahéjon, (energia határfelületen) halad
tovább, a kifelé ható sugárnyomás, és a befelé nyomó hatásárnyékolás egymással szimmetriában
lévő eredőjének megfelelően. Mivel az azonos, átlagos és a legkiszámíthatóbb energiaszintet
jelentő hagymabuborék felszíne gömbszerűen ívelt, ezért a fény, és a hosszabb hullámhosszú
elektromágneses sugárzások az azonos energiaszintű határhártyán, a sugárnyomással a pályán
tartva a legkisebb hatással eltérítő határfelületen terjednek a leggyorsabban a legkisebb
ellenállással. Természetesen kifelé is szóródik, és befelé is eltérítődik, de ezeket, - mivel nem
felénk áramlanak közvetlenül nem - csak közvetve kerülőút után későbben hozzánk érve,
megváltozva észleljük.
Gondoljuk át a gravitáció alternatív értelmezési lehetőségét.
A nagyléptékű térszerkezet egy habszerkezetszerű erőtérrendszer szerint helyezkedik el,
amelyben a habot az interferenciás rezonáns gömbök erősebben rezonáló, időben változóbb
hatásfelületein elhelyezkedő könnyű energiaszerveződések alkotják. Az energia gömbökbe
szerveződésével, nemcsak anyagszerűvé váló, alacsony kölcsönhatású energiaakkumulációk
háromdimenziós megjelenése uralja a teret, hanem a fejlődésben megrekedt, másabb állapotú, a
felületeken élő zártláncú energiaszerveződések is nagy mennyiségekben jelen vannak. Ha a
gázszerű halmazállapotú könnyű energiaszerveződéseket is egy olyan térbe képzeljük, amelyben
az energiahatásoknak, egy előzmény miatt perdületük van, akkor a gravitációs hatástér által
összefogott nehezebb részecskéket képező sűrűbb tömeget, a perdületeként határozottá váló,
keringő pályára állító szeparáló erő, és az önszerveződő hatás, az azonosság korong alakba
rendezi. Az anyagszerű, és a légies buborékoknál nehezebb, de a nagyobb sűrűségű
részecskemezőknél könnyebb nagyobb, átlagos energia halmozódások, életbuborékok, a
nagyobb és a kisebb sűrűségű részecskemezők, (hatás akkumulációk) között egy ekliptikai
síkként ismert átlagos felülethez közeli pályára állnak, míg a könnyebb részecskék a
rétegfelületen kívüli gömbszerű rétegekben, erőtérben maradva továbbra is kevésbé láthatóan
(láthatatlanul) töltik ki a teret, de részt vesznek a közös rendszer szerveződésében.
Tegyünk egy gondolati kitérőt egy korábbi megállapítás lehetséges következményeként.
Megállapítottuk, hogy a nagy és forró gravitációs csapdák energia és frekvencia gyorsítók,
amelyekben nagy az energiasűrűség, amely a térben áramló, kikerülni nem képes más hatásokat
elnyeli, leárnyékolja, azaz nem engedi változatlan formában és hatóirányban tovább. E
hatástérben terjedő energiahatás, életbuborék kölcsönhatást szenved, megváltozik, átalakul.
(A későbbiekben ez kiegészítésre kerül, minden nyitott, energia átalakító rendszerre, az élőlényekre is, amely
analógjaként a gravitációs gyorsítók is életszerű nyitott, a környezetükkel anyagcserét folytató rendszereknek
tekinthetők).

Képzeljünk el egy, egyelőre csak feltételezett, ismeretlen dimenziójú olyan térszerkezetet,
amelyben, a más dimenzióban létező energia, egyenirányító hatás, a beáramló és lefékeződő
energiát átalakítja nagyobb mozgási energiájú és nagyobb frekvenciájú kimeneti energiára. Ez
esetben a kialakult hatásáterjedést árnyékoló centrumok e dimenziójában a hagyományos
gravitációs tulajdonságú anyagból folyamatos energiahiány keletkezik, amely a kimeneti részen
nagyobb energiasűrűségű magasabb frekvencián terjedő mozgási energiatöbblettel tart
egyensúlyt. Ez esetben, ha feltételezzük, hogy a hatásárnyékoló téren kívüli tartománynak
idővel nagyobb az energiasűrűsége a gravitációsan vonzható, de kisebbre elporladt, másoktól
levált, lekopott anyagból, akkor a túltelítetté, valamiből túlnyomásossá váló környezetből
folyamatos anyagáramlás indul meg a gravitációs lencsék felé, míg az alacsony kölcsönhatású
tartományban a magas frekvenciás, gyorsabban változó, fejlődő nagy energiasűrűségű kiáramló
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hatás lesz az uralkodó. Ha ebben az áramlásban a zártláncú legkisebb energiaszerveződések is
részt vesznek, kitöltve és olajozva a teret mintegy súrlódásmentes hatásáramlást okozva a
hatásgyorsító lencsén át, akkor a nagyobb hatásegységek az áramló hatása által magukkal
ragadva, potyautasként áramolnak a gyorsítók felé. Hogy a gravitációs mezőkben a hatásáramlás
így is működhet, az egyelőre csak puszta feltételezés, azonban a mi Világegyetemünket
eredményező rendkívül finom hangolódás, a térszerkezetet kellően változatossá tevő és az
eredőjét magasabb biodiverzitásként meghatározó sokféle más hangolódás, más dimenziók
egyidejű megvalósulását is lehetővé tehette.
Ha a felbomló anyagi részecskéből kisugárzódott hatásváltozás keletkezésének a pillanatában, a
csillagtéri vákuumesés, a környezet kifelé áramlása miatt kevés a kirepülést (tágulást) fékező
aktív, befelé áramló részecske, akkor a részecskék kirepülése, azaz a tágulás a tér
vákuumállapotának a határáig, az energiasűrűség újabb megváltozásáig a fénysebességénél akár
nagyságrendekkel is nagyobb lehet. Azért nem ismerjük e gondolati sebességgel táguló
tartomány résztvevőit, mert nem az általunk direktben észlelhető kölcsönható tartományban,
hanem jóval az észlelési és a mérési lehetőségünk alatt áramlanak. E tágulás a vákuumállapot
megváltozásáig, a környezet állapota és rendezettsége függvényében megtartja a kezdeti (ez
esetben tehetetlenségi) sebességét, amely a más, nagyobb energiatelítettségű tér miatti
interferenciális gátlóhatás, és a fluxus gerjesztés megnövekedése miatt a tágulás irányú áramlás
sebességét egyre fékezi. Egy az alacsonyabb frekvenciákon sűrűsödéshez vezető folyamat
részeként, a kvantumszerű lendületes hatáscsúcs-energiákból, az anyag térbeli eloszlásának a
változása mellett, magasabb helyzeti energiájú, és már számottevő kölcsönhatással is rendelkező
fotonszerű és atomi, anyagi energiacsoportosulások épülnek fel.
A legkisebb energiahalmozódás már hatásváltozással gerjesztett olyan kvantumos térnek számít,
amelynek van múltja, tehát időnek nevezhető folyamat alatt a térbeli terjedés közben az
információs szintű energiatartama és ezzel a kölcsönható képessége megnőtt. A folyamat
kezdete megegyezik az adott hatásegyesülésből származó információs töltéskibocsátás térbeli
hatásterjedésével, azaz az átalakuló energia számára az impulzus pillanatában kialakuló tér és
idő kezdetével, de ez nem jelenti a környezeti térben már jelenlévő energiaegységek téridejének a kezdetét.
Gyakorlatilag egy részecske számára elindult az életidő, amelyben esélye van, hogy sok
információt (hatást) gyűjtve egyre nagyobb közösségbe épülve időben változó, alkalmazkodó
képes anyaggá szerveződjön, a térben és időben történő életutazása kiteljesedését követően más
részecskéket bocsásson útjára, hogy majd egyszer alkotóira szétesve, újabb variációkban, egy
másik ciklusban ismét egy új részecskévé váljon.
Az energiaváltozáskor kialakuló nagy energia rendezettségű átalakulás, az impulzus a térben
kiteljesedő részecskefelhővé, egyre nagyobb tömegszámú anyaggá szerveződik, amely a
gravitációs gyorsító terekkel ellentétes hatásváltozást okoz, amely a vertex felé áramló összeeső
hatásváltozás-ciklus párjának is tekinthető. Ennek a lényege, hogy az energiahatás terjedését a
hatáshalmozódásba épülés, a nagyobb szimmetria a lendület torlódása lassítja, amelykor a nem
teljesen véletlenszerűen összeépülés közben, az időbeli történéseknek megfelelő rétegezett
halmozódással, hosszúláncú időspirálba tekeredő információ hatásrögzülés is történik.
A folyamat egy megfelelő része kedvezett az egyre nagyobb energiahalmozódásoknak, amely
miatt a hatáshullámok további egymásra halmozódásából, a kezdetben lágy hullámzásából vad
tajtékos energiacsúcsok, szélsőséges állapotú szervezetek is születtek. A rezonancia miatt a
kezdeti hatások relatív, általunk nem megfelelően ismert energiasűrűségének értéke a térben
különböző frekvenciákon egyenlőtlenné vált, a tér interferenciás rezgőgyűrűiben, az energia
sűrűség jelentősen differenciálódhatott, megsokszorozódott. Amely egyre tartósabb, időben
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egyre tovább változva sokáig ide-oda lengve az átlagos állapot között, nem engedte meg a
szimmetria a változatlanság állapotának a kialakulását. Ezt az időállapotot nevezzük
életfolyamatnak.
A feltételezés szerint az energiasűrűsödések kialakulása sem teljesen véletlenszerű, mert a
gömbfelületeken kialakuló kedvező frekvenciákon együttrezgő, egymást megértő erőterekben, a
szerkezettel együtt rezonáló kvantumhatások sikeresebben egyesültek, időben tovább
bonyolódhattak és egyre messzebb juthattak el az evolúció sokszintű létrafokán.
Az együttrezgéshez és az egyesüléshez szükséges megfelelés igénye lecsökkentette a véletlen
lehetőségek számát, és különleges hangolással, a saját perdület és lendület arányának megfelelő
életsíkra jutó, csak e feltételeknek megfelelő energiahalmozódások réteges szelekcióját
eredményezte, amellyel a kiválasztódás és a differenciálás eltérés felé szakosodása
folytatódhatott.

15. fejezet:

A részecskeszerű hatásenergia kialakulása:
A csillagteret képező Univerzumban az energia és ennek halmozódásai sokféle eltérő,
egymáshoz képest más állapotban van jelen. A térben folyamatosan táguló és összehúzódó,
ritkuló és sűrűsödő térrészek kavarognak, átalakulnak és gerjesztik, megváltoztatják egymást.
Az energiaterek gerjesztettségének bármely irányú jelentősebb, ugrásszerű megváltozásakor, a
hatásimpulzusként is értelmezhető energia átalakulás, hatásváltozás keletkezik, amely a
keletkezés helyén történt térbeli zavar, az addigi energiasűrűség állapotának, minőségének a
gyors változását eredményezi. A hatásváltozás növeli vagy csökkenti az adott egyedsűrűségű tér
energiaállapotát, amely a térben táguló hatásgömb felületen haladva, az környezeti energia
rendezettségét megváltoztatva, többlet vagy hiány okozva kölcsönhat a környező térre. Mivel a
hatásváltozások milliárdjai által keltett többmilliárd magas frekvencián változó hatáshullám
terjed a térben. A hatásokból kialakuló kevesebb de alacsonyabb frekvenciákon együttrezgő
energiatöbbletként terjedő, nagyobb hatáshullámok energiafalaiként is értelmezhető
nyomáshullám-csúcsok rezonanciája, a terjedési irányokba távolodó energiaösszegződéseket és
energiahiányt, térbeli energiaszint változást, hullámzást eredményez. Mint a sík víztükörben
haladó hullám, a térhullámban haladó energiahatás is interferenciás erősödésekben és
gyengülésekben kvantumszerűen lépi át az adott térenergiára jellemző tartományi energiaszintet,
amellyel az egyik irányban megjelenik a hatásösszegződésből a hatáshab, a ritkulás, amelynek
maximum csak a felülete észlelhető, míg a másik irányban a környezeti átlagnál nagyobb lokális
sűrűségű változó tér az energiakvantum. Ez az egység azért kapta e nevet, mert ebben az
egységnyi, már általunk is megkülönböztethető adagban, mint alapvető átlagos mennyiséghez, a
nála kevesebbet és a nála sokkal többet, a többszörös értéket, miként az elektronnál, az
atomoknál és a molekulák nagyságrendjén is a kezdeti állapotot, a kiindulási de viszonylag
stabil pontot, hatást a nagyságrendi tartományban viszonyító tényezőként lehetett felhasználni.
Ha a hatásösszegződés energiacsúcsa a tűrési értéket (felületi feszültséget) meghaladja, a
szökési sebességet értéket elérő kvantumszerű hatásenergia, mint leszakadó energiahab,
önálló és maradandó részecskeként (kisülési energiaként) továbbítja a felületi feszültséget
valamely képességében, pl. a lendületében meghaladó energiát.
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Szilánkok:
A többszörös, vagy folyamatos életrobbanásokkal rendelkező térrészekben a környezetbe
kiáramló idősebb előd energia lefékeződik, elveszti a lendületét, elfárad, de a nála későbben
induló, keletkező fiatalabb hatás, már sokkal gyorsabban fejlődik, áramlik kifelé, az elődei által
megfelelő rendezettségűre, és kifelé áramlóra hozott, átalakított térben. Ez miatt az utód
generációk mindig gyorsabban fejlődnek fel, áramlanak ki a közös teret megtartó
határfelületekre, de a nagyobb fejlődési sebesség, a gyorsabb felfejlődés miatt egyre hamarabb
érnek ki az élet izotrópabb, minden hatásnak kitett külső életfelületeire. A még későbbi
generációk még gyorsabban és még akadálytalanabbul tudnak áramlani a közös tér széléig,
külsejéig, ahol minél gyorsabban érnek ki, annál nagyobb lassulásban részesednek az idegen
környezetbe becsapódáskor, illetve annál mélyebbre hatolhatnak be, - ha eléggé fejlettek és nagy
áthatoló képességűek. Valószínűen ez a folyamat vezet oda, hogy a hatások elnyelésére és
befogadására, átalakítására képes nagy energiaszintű mezőkből kibocsátott részecskék, egyre
gyorsabban és egyre rövidebb ideig élnek, ami miatt nemcsak az életfolyamat gyorsul, hanem
egyre kisebb tömegméretű szervezetekbe épülésig folyhat a visszafelé pergő evolúció. Az
átlagos tömegmérethez képest a mind kisebb, az ötödik dimenzió, a mikrokozmoszok valósága,
az elporladás felé fejlődő élet azonban nem él kevesebbet, hanem csak másokhoz a
nagyobbakhoz képest kevesebb, pontosabban gyorsabban pergő saját rendszeridő alatt éli le a
valószínűen ugyanannyi életimpulzus alatt őt elporlasztó életét. A kisebb méret nem jár
szükségszerűen kisebb bonyolultsággal, mert a kicsi tömegű szervezetben, kellően elporladt, de
valamilyen irányba nagyon specializálódott részecskék élnek.
Az egyre gyorsabban változó, egyre differenciáltabb terek azonban olyan nagy amplitúdókkal
mélyednek a környezetbe, hogy egyre nagyobb időkésedelembe kerülnek a kijuttatott energia
hordozóik, és egyre ritkábban, időben későbben vagy sokszor a kedvezőbb, alacsonyabb
életnyomású környezetből vissza sem érnek. Ez időben növekvő energiahiányt, folytonossági
zavart eredményez a szervezet belsejében, amelynél az időrés valamikor olyan naggyá válik,
hogy a kiáramlott, szétáramlott energiahordozók visszaérkezési hiánya miatt a tér további
kiáramlása, a kiáramlás utánpótlása lehetetlenné válik. Ilyenkor alakul ki a kvantumos
összeomlás, amelynél a tér energiaszintje előbb egyre jobban megritkul, és a korábban keletkező
magas áthatoló képességű fiatal hatások magas arányú emigrációja miatt az adott térben az
eltartók és az eltartandók aránya nagyon elromlik. A folyamat időben történő megfordítás,
áramlási és tudati rendezettség változás hiányában a szervezettség összeomlásához, halálához,
csillagszinten nóvává váláshoz vezet.
A hatásenergia terjedési sebessége, a tér energiasűrűsége és az egységnyi hatásenergia
frekvencia azonossága között szoros összefüggésű egyenlet állítható fel, amely szerint magasabb
frekvencián terjedő nagysebességű, lendület energiában dús hatásáramlás energia mennyisége,
megegyezik az alacsonyabb frekvencián terjedő nagy energiasűrűségű, nagyobb tömegszámú
hatástárolódások nagyobb életcsomókban változó energiájának a mennyiségével, amelyben az
energia körforgását az energiasűrűség frekvenciaváltozása, a szimmetria és az idő eltolódása
tartja fenn.
A hatásterjedés növekvő hamis vákuumot, akkor eredményez, ha a kiegyensúlyozott helyzeti
energiából felbomló magas frekvenciás hatáskiáramlás, szétterjedve, lehűlve, megnyogodva
alacsonyabb változás sűrűségűre ritkítja az adott gravitációs teret. Ennek azonban az az ára,
hogy az adott, már túl gyorsan változó térrészt elhagyók miatt az elhagyott térben csökkenő
energia és változás sűrűség, a környezetben ahová beáramolnak növekvő energiaszintet és
nagyobb változás sűrűséget eredményez.
A hatásváltozáskor minden esetben egy a pontszerű térrészből kiinduló, befelé omló, vagy kifelé
táguló nyomás, azaz vákuumállapot változással is jár, amely a tér irányú terjedésű sűrűség, azaz
nyomásváltozást indít el. A térvákuumi helyzet változásából fakadó energiaváltozások, a tér
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minden irányába kiterjedő, vagy onnan összehúzódó mozdulása, a buborékszerű térmembrános
nyomástér hatásátadásához hasonló kölcsönhatási láncreakciót indít el. Mivel a hatástéri
vákuum nem teljes, ezért a hatásterjedés is fékezést szenved, amely következtében a fékezésben
résztvevő energiamezőknek átadhatja a hozott impulzusenergia egy részét, amelytől a
magasabb, vagy a tűrési feletti értékre kerülve, szétsugárzódás, elhalás, lebomlás miatt
alacsonyabb energiaállapotba kerülhet. A hatásátadással a hatáshullámok rezgésének
megfelelően erősíthetik egymást, egyesülhetnek vagy kiolthatják egymás hatását, azaz
lényegében interferenciahatás következhet be, amelynél az összeadódó kisebb egységekből
kialakuló energiahalmozódás elérheti a fotoni energiaszintet. Ezzel megmagyarázható a
fotonnak a határozatlanságból elő-eltűnő előbukkanó természete, amely az addig nem mérhető
energiatartalmú és általunk még mérhetetlen kölcsönhatással rendelkező részecskék összeadódó
energiájának egy pillanatra észlelhetővé, láthatóvá és mérhetővé váló hullámcsúcsa. A
megfelelő interferenciás hatásösszegződés esetén, egy az addig nem észlelhetőnél magasabb
energiatartalmú, vagy csak hosszabb időállapota miatt megfigyelhetőbb, azaz a megfigyelővel
nagyobb azonosságú és már a jelenlegi vizsgálati lehetőségeinkkel is észlelhető kölcsönhatással
bíró energiájú részecske, látható és általunk eddig leggyorsabban terjedő energiakisugárzó
hatásként ismert, foton, vagy fényhullám keletkezhet. A fotonok elektronokká összegződhetnek,
amelyek centrumban és nagyobb energiasűrűségbe szerveződő, melegfúziósabb, gyorsabban
fejlődő hatásösszegződései már elérhetik a proton tömegállományt. Az átlagos részecskékhez
viszonyított szimmetria eredő lényegében megfelezi az ehhez képest a belső térben és nagyobb
impulzus sűrűségben, közös tömegben, protonban fejlődő tömegállományt, az átlagos rétegtől
kijjebb fejlődő, nagyobb teret és több áramlási szabadságot igénylő, kisebb spin/lendület arányú,
hidegfúziósabb, a környezetben lehűlve, megnyugodva, tudatosabb állapotban már befelé
áramló férfiasabb állománytól. Az átlagos egységnyi méretet a hidrogén atomi szervezet,
energiaszintjére és frekvenciájára kiterjesztve, olyan életbuborékot kapunk, amelynek az átlagos
felületétől befelé egy protonmagnyi közös tömegben változó melegfúziós, statikusabb,
magasabb spin/lendület arányú részecskék nagyobb térsűrűségű felhője körül, kisebb saját
spin/kinetikai lendületarányú hidegfúziós elektronként ismert részecskék keringenek. Az átlagos
felülettől elkülönített, elválasztott és egymástól elszigetelt térre az jellemző, hogy az azonos
tulajdonsági eredőjű, de jellemzően egymáshoz képest eltérő előjelű, egymásnak antirészecskék,
mindig a közös térben a proton mező által eltakart állapotban, fél keringési ciklussal eltolva,
egymástól távol tartva keringenek. A hidrogénatomi kb. egymilliárd elektronvolt tömegű,
(különbségű) hatáskoncentrációk megjelenése után a csomósodás és a differenciálódás még nem
fejeződött be. Az első atommagok kialakulása után, a már bevált rezonáns halmozódási program
szerint meghatározott feltételeknek megfelelés esetén volt lehetséges a nagyobb energia
telítettségű (atomsúlyú) nehezebb elemek felépülése, és ezen modell alkalmazása esetén a
kicsiben sikeresen lemodellezett megoldások egyre nagyobb méretben, tömegszámban
megépítése.
Először a hidrogén, mint az egykori felbontó és észlelési képességünk szerinti valamikori első elem
ütközik egy már valahol gerjesztődött, lendületesebb, átlagos fejlettségi eredőjű neutronnal,
amelynek a hatására a lendületes tömegtől találatot kapó hidrogén gerjesztettebb izotóppá
alakul. Ez az energiatömörülést egy újabb energiaszintre, nagyobb különbségre emelő
hatásbefogásnak tekinthető, amellyel létrejön a hélium 3, majd újabb gerjesztett neutronnal
sikeres egyesülése, (ismét magasabb energiaszintre ugrása) után, az energiaszintje a hélium 4-re
növekszik. Ezt követő sikeres energia befogó ütközésekkel egyre magasabb energiaszintre,
különbségre jut, amellyel gyakorlatilag kialakulnak az első könnyebb, és differenciálódott, egyre
nehezebb elemek. Ezzel elkezdődik a tér nagyobb arányú differenciálódása, amelyből azonban
sokáig abban a téves tudatban voltunk, hogy az energiaszint változáskor csak csomósodás
magasabb energiaszintre kerülés történik. Ma már tudjuk, hogy a differenciálódásban kialakuló
anyagba (bionba) csomósodás csak az egyik része a közben mássá, szétszórttá, elporladóvá váló,
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a közös központi anyagcsomónak, életcsomónak környezetet adó aurát is létrehozó
differenciálódásnak. A növekvő tömegű, eltérő energiatartalmú elemekhez vezető folyamat, (a
nukleonszintézis) során, sok millió évvel később létrehozza a csillagok és a galaxisok magjait,
hogy az egyre nagyobb differencia felé haladó folyamat (evolúció), ezekben az anyag (energia)
koncentrációkban és a körülöttük kialakuló környezetükben folytatódjék tovább. A Csillagokban
ismét erősödő láncreakciók és köpeny levetések, belső összeomlások, átalakulások váltják
egymást, amelyben a keletkezett anyag egy része az atomjaira, majd alacsonyabb kölcsönhatású
energia csomagokra bomlik, a sűrűsödő aktivitású térben újabb ütközéseket szenvedve felépíti a
nehezebb, és ezzel egyidejűleg a kiváló részecskékből a sokkal könnyebb elemeket is.
Egy gondolati kitérőt kell ismét tennünk, az utóbbi információknak az ismereteinket módosító új
hatáseredőjét megfogalmazni.
A hatásterjedés mindenfajta változása, sebességváltozással együtt-járó minőségváltozást,
energia és frekvencia átrendeződést okoz. A hatásterjedés függetlenül attól, hogy kvantum vagy
impulzus, vagy hullámszerűen terjed, minden hatásváltozást eredményező esetben információ
tartalom megváltozását okozó energiaátrendeződéssel jár. Az energiaszerveződési
folyamatokban a szerveződésekbe bemenő információ dús energiahatások a minőségükben is
megváltozva, másféle, eltérő rendezettségű kimenő információval jellemezhető energia, hatás
kibocsátást eredményezve hagyják el az őket megváltoztató térrészt.
Az azonos információtartalmú alkatrészek viszont csak akkor építhetők fel sikeresen
számtalanszor majdnem ugyanolyan eredőt eredményezve, ha pici egységszerű és jellemző hatású
alkotókból, jellemzően ugyanaz a recept szerinti eseményrendben, analóg folyamatban épülnek
össze nagyobb hatásegységé. Ez a megállapítás erősíti meg az atomi és kisebb
hatásakkumulációk közös frekvenciát, anyanyelvet eredményező azonossági eredőjét, amely
biztosítja a hatáshalmozódás sokféle, de kötött összeépülési lehetőségeit. Az összeépülési
hatáseredő növekedésével a csak látszólag azonos, de eltérő környezetben kifejlődve mássá
váló, másra és eltérően szakosodó variációs lehetőség és a bonyolultság is növekszik. Az elemek
egységeit eredményező atomokba épülés után, a molekuláris bonyolultságban folytatódik a
nagyobb közös és együtt szervezetten folyó változás.
Az elmélet szerint az anyag koncentrációra jellemző összefüggés található az anyag
energiaállapota és tömörülése, rendezettsége között, amely értelmében minél magasabb
szervezettségű az anyag, annál nagyobb az adott térrész energia tartaléka, azaz az egy
hatástérben lévő egymáshoz kapcsolódott elemi részecske csoportosulások száma, és
bonyolultsága, a megmaradó képessége, azonban ezzel nem egészen lineárisan változik. A
héjakon történő részecskeszám változás, az energiacsomagot képező tér gerjesztett állapotát
változtatja meg, amely gerjesztettebb állapotba kerülése csak energiaszint emelkedését, a
különbség fokozódását is okozó hatásbefogás esetén lehetséges. Ha a térbuborékot érő nem elég
nagy azonosságú energiahatás nem okoz lényeges kölcsönhatást, azaz áthalad a térrészen a
valahol keltődött energiaváltozást közvetítő, a térnyomást, elektroaktívítást befolyásoló
állapotváltozás anélkül, hogy a gerjesztési állapoton változtatna, feltehetően nem, vagy nem
lényegesen változik a térész energia telítettsége és információs tartalma, programja. Ha a
hatásáthaladás érinti, az adott energia akkumulációt, amely elektromágneses térenergia bármilyen
változást okozva kölcsönhatás közben az elektroaktívítást befolyásoló fluxus-metszéssel is jár,
az a kölcsönhatási interferencia miatt a térrész gerjesztettségi állapotán is változhat. Az atomi
átalakulás és az anyagszerű energiaprogram hatáshalmozódás-szerű felépülése, az aktív és
nyugalmi energia sűrűség és térbeni eloszlásának, a különbségnek a változásával jár. A fúziós
vagy maghasadási energia változásakor, az energiabuborékok számának a drasztikus változása
mellett, egy addig stabilabb energiaküszöb átlépése, (állapotváltozás) következik be, amely
lehetővé teszi az atomi energiacsoportosulás lényegesen magasabb vagy alacsonyabb
gerjesztésű, eltérő térméretre kiterjedő megváltozó állapotát.
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Ez az elmélet nem zárja ki, a nagyon magas szervezettségű evolúciós folyamatnak tekinthető
egyre magasabb rendezettséget, amely szükségszerűen az elemi hatásokból keletkező részecskék
anyagba tömörülésének magasabb szerveződését is jelenti. Ha egy hatástérben lezajló
meghatározható feltételrendszernek megfelelő folyamatra elég nagy tér, és kellő idő áll a
hatásterjedések kiterjedésére, azaz kellő időhosszúságú a ciklus, akkor szükségszerű az anyag
magasabb szervezettségű formájának, azaz az életnek a differenciáltabb kialakulása.
A gondolatsor folytatható a még magasabb rendezettségek kialakulásának a lehetőségéig, azaz
kellő idő maradhat az élő szervezeteknél magasabb rendezettségű, és szerveződésű, egyedekből,
egymással kommunikáló és az együttélésüket szabályrendszerrel szabályozó társadalomszerű
szerveződések kialakulására. Természetesen ezek, az emberi és állati, az általunk ismert, időben
változó differenciált életformák sem a lehető legmagasabb szerveződési lehetőségek, hiszen az
élő szerveződések, a rovarok és állatok jelentős része már kialakult és jól működő sokféle és
eltérő szabályrendszer szerint kommunikál egymással, és nagyon pontosan szabályozott
komplex együttműködésben vesz részt.
(Lásd a madarak kressz-szerű közlekedési, territóriumi stb. szabályrendszerét.)
A vándormadarak Pl. a fecskék társasutazása, vagy a hétköznapi nyári estén csapatban történő
rovarvadászata, mind jól szervezett, az elsőbbségeket és a rangsort is pontosan tisztázott
feltételrendszer, pl. közlekedési szabályrendszer szerint működik, amelynél nem fordulnak elő e
szabályrendszer megsértéséből fakadó nézeteltérések és összeütközések. Ilyen a hangya és a
méhtársadalmak közlekedési elsőbbséget meghatározó rendszere is.
Az azonos fejlettségű rendszercsoportba tartozó élő szervezetek független életfenntartó
szerveződésénél, magasabb rendezettségnek tekinthető, az evolúciós élővilágban, a vírusoktól a
fejlettebb emlősökig kialakult szimbiota életközösségekbe, pl. egyénekbe és társadalmakba
szerveződés, amelyekben az együttműködés, a rendszerekben kialakult együttélési és ökológiai
szabály szerint, az állandóan változó és eltérő fajjellegű életszerveződések folyamatos
erőegyensúlyi változása mellett is jól működik.
A hatásváltozási energia, terjedési sebessége, a frekvenciával, az energiasűrűséggel és a
közegellenállással van kapcsolatban. A közeg kölcsönhatására jellemző, a hatást fékező közeg
helyzetenergiájának, tömegének nagysága és mozgási eredője. Ha egy kis tömegű és
helyzetenergiájú közeget ér a kb. azonos energiájú hatástömeg, a hatás átadásakor a mozgási és
tömegenergiák eredője szerint jelentősen módosíthatják mozgási sebességüket és irányukat, de
mivel relatív kicsi a nyugalmi tömegük, ez bár a hatásösszegződéssel növekszik, a mozgási
energiájuk a hatásirányuk és tömegarányuk is ez szerint változik. Ha egy nagy helyzeti
energiájú, nagy tömegű közeget talál el egy kis térméretbe, vagy lineáris füzérsorba koncentrált
energiahatás, akkor is a hatáseredők működnek, azaz a kis hatásnak látszó nagy mozgási
energiája elnyelődik (vagy lepattan), míg a nagyobb (most-már együttes) bekeveredéssel a
tömeg helyzeti energiája nő, de a mozgási energiája ezzel fordított arányban csökken.
A helyzeti energia növekedésével a mozgási energia csökkenése két okra is visszavezethető:
Egyrészt a hatásátadás keletkezik az ütközés miatt, amelykor feltételezhető, hogy az eredő
kölcsönhatás a terjedési sebesség csökkenéséhez vezethet, és valószínű, hogy a tömegnövekedés
számlájára is felírható a lassulás. Ha adott térben áramló közeg (mező) mérete vagy sűrűsége,
vagy és a változás sűrűsége, a mező áthatolhatatlansága megnövekszik, ez a közegellenállás
növekedését okozza, amely torló-hatás növekedés jelentősen fékezi a rajta áthatolni igyekvő
idegen, de valamely belső frekvencián kellő kölcsönható képességgel, azonossággal rendelkező
hatás terjedési sebességét. Tehát a hatásakkumulációba épülés növeli a közegellenállást, amely
nagyobb tömegbe épülés csökkenti a már közös tömeg hatásáramlás terjedési sebességét, amely
a mozgási eredő csökkenésével arányos helyzeti eredő növekedést okoz.
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A differenciált hatáskeletkezés, és az energiaszivattyú:
Az anyagnak az anyagbontás helyszínéül szolgáló gravitációs (árnyékoló) térbe érkezése és
ezzel a felhígulása sem teljesen egyenletes. Bármilyen kicsi idő alatt játszódik le a folyamat,
nagyobb anyagtömeg egyidejű beérkezése, felbomlása és sugárzásba átváltása lüktetésszerű, és
eltérő impulzussűrűséghez vezető, változó intenzitású kisugárzást, kiáramlást, hatásterjedéseket
okozhat. A lecsökkent kölcsönhatású részecskék a sohasem abszolút vákuummal rendelkező
csillagtérben, eltérő intenzitású és energiasűrűségű szétterjedő, táguló felhőt képeznek, amely a
térben lévő más részecskékkel (hatásgömbökkel) eltérő számú ütközésben, impulzusban
vesznek részt. E véletlenszerű ütközésekből számtalan különböző energiaállapotú kezdeti
anyagsűrűsödés, hatáshalmozódás jön létre, amelyekre jellemző, hogy egy adott spiráljellegű
röppályán, minden kölcsönhatáskor valamennyi rész új hatásirányt is kap. Fel kell tenni a
kérdést, amelyre csak későbben adunk választ, hogy mi van akkor, ha az ütközések nem
véletlenszerűen jönnek létre, hanem a nem teljes szimmetriával rendelkező részek, valamely
igényelt változás érdekében megkeresik egymást? Ez érdekes témát vet fel amely gondolat
fonalán érdemes elindulni, de ennek a könyvnek és itt most nem lehet ekkora gondolati kitérőt
tennie. Az állandó hatásirány változással haladó, bucskázó, keringő és növekvő hatásterjedések
bekalandozzák az egész Világegyetemet, és annál nagyobb térrészeket, mígnem egy újabb
gyorsítóba kerülve szét nem választja őket a már nekik is túl magas hőmérsékleten ráható
frekvenciagyorsítás, a felbontódást eredményező különbség.
A hatástárolás,(anyagot tartalmazó életbuborék) változások, a gravitációs és elektromágneses tér
állandó fluxus-változása, egymásra kölcsönhatás okozása mellett folynak, amelyek jelentősen
befolyásolják az adott térrész energiaváltozását. Az energiahullámzásból így ismét egyre
nagyobb energiaszintre kerülő, a hatásváltozásokat eseményrendben tároló, néha részekre váló,
de később mindig újra egyesülő hatásakkumuláció, anyagsűrűsödés lesz, amelyből növekedő
kölcsönhatással rendelkező, egymáshoz kötött, az egymáshoz képesti áramlásban lassuló energia
részecskék, differenciált mező egységekbe épülő atomok, molekulák alakulnak ki. Gyakorlatilag
az általunk anyagnak nevezett energiasűrűsödés, mint hatástároló szerkezet alakul újjá, azonban
a változásokat okozó energiahatások, a változással mindig újratermelődő építőköveket, a
bomlásokat követően mindig új, látszólag önálló, különálló rendszerekbe építi. Az új hatástároló
rendszerek, a koncentráció növekedésével mindig újabbakat és nagyobbakat, más állapotúakat,
eltérő minőségű eredőjű életszerkezeteket hoznak létre mindaddig, amíg ezek nem lesznek
annyira nagyok, hogy az addigi rendszer külső, vagy belső egyensúlyi helyzete jelentősen
megváltozzon a saját addigi vagy a globális környezeti egyensúlyhoz képest. Az ilyen
jelentősebb változásoktól egyensúlyt, és a kialakult folyamatokat elvesztve többnyire a korábbi
rendezettségükben összeomlanak, hogy az átalakulás során, a már nem tartható fejlődés helyett
egy még-nagyobb rendszer, vagy egy másik új kezdő rendszer részeivé, építőjévé váljanak. Ez a
rendszerbe tagozódás, - az ősanyagi részecskék evolúciója - végtelen al és felrendszerekben
folytatódik tovább, amelyek többnyire ugyanazokat a törvényszerűségeket követve,
folyamatosan élik, (követik) a saját de ezen élet közben is kisebb-nagyobb léptékben
periodikusan módosuló programjukat. Egyre rendezettebb, egyre magasabb energiaállapotú
vagy energiasűrűségű, egyre bonyolultabb szerveződésű anyagok, egyéni és jellemző
információtartalmú hatástárolódások alakulnak ki, amelyből a rendezettség bonyolódásának a
folytatásaként szükségszerűen kialakul valahol az általunk már életként ismert változás csírája.
A kialakult csíra mind magasabb és már rendezett információ tartalmú egyéniségbe elkülönülő
szerveződés, a már emlékekkel és intelligenciával is jellemezhető szimbiota életszerveződések
kifejlődését szükségszerűen követő, társadalomba, még szervezettebb közösségbe tömörítette.
Dr. Csaba György professzor az Orvosi biológia c. könyvében az alábbiak szerint határozta
meg a sejtek kommunikációs, működési rendszerét:
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…Az egysejtű élőlény magában is önálló egyed, életét mégis meghatározza a környezetével való
kapcsolata, ahonnan táplálékát szerzi, amelybe bomlástermékeit leadja, és amelyben számára
hasznos vagy veszélyes idegen élettelen anyagok és élőlények vannak jelen. A környezet
állandóságáról vagy változatosságáról információkat szerez be, és ezek segítségével biztosítja a
fennmaradását, ill. reakcióit ezek szerint határozza meg…
Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy, az élő egység, olyan nyitott energia átalakító rendszer,
amelyben a táplálékként felvett bemeneti energiához és információhoz, a környezetből vett
információ hozzáadódik, és így átalakul másféle rendezettségű kimeneti energiává és
információvá.
Az élő képletnek számítható tehát minden olyan információ és energia átalakító rendszer,
szerveződés, amely a megfogalmazott feltételeknek megfelel, és önreprodukcióval a
folyamat környezetváltozáshoz igazított megismételhetőségét, a kialakult bonyolultság
további növekedését biztosítja.
A megközelítés szerint, a gravitációs árnyékoló csapdák, a különféle méretű és tömegű, időben
változó anyagokba, csillagokba szerveződő energia akkumulációk mind életszerű
körfolyamatban szerveződő, információ és energia átalakítónak tekinthető.
Az élő sejt, az atomok a csillagrendszerek és az univerzumok életfolyamata, ciklusa egy
átalakulással, egy új lehetőség, egy másféle fejlődésre is lehetőséget, új esélyt adó, kezdeti
átalakulással, mássá válással kezdődik. Ez újabb összetételű és elrendezésű, de jellemzően még
a hozott és örökölt törvényszerűségeket ismerő szabályrendszerben, az új életként megismétlődő
ciklust, a határozatlansági elv következményeként, a változás lehetőségével kicsit másképpen
engedi újrajátszódni. A változás a tér, a környezet és a benne változó életszereplőket eltérő
összetételbe keveri, ahol a hasonló analóg kezdeti életfolyamatok eltérően fejlődnek ki.
Valamennyire jellemző az azonos törvényszerűség által meghatározott tulajdonságokat nagyobb
részben átörökítő, (meghatározott folyamatú, ösztönszerű előzményi ismeretek által vezérelt)
behatárolható kezdet, megváltozása, a régi program új és az adott körülmények között
korszerűbb új programmal keveredése. Jellemző, a bemeneti információ és energia rendezettségi
állapotának a bonyolultságnak a megváltozása, az energia anyaggá épülése és kiterjedése során a
kialakult állapotok végessége után ismét szinte végtelen új fejlődési lehetőségek megnyílása. A
növekvő, kifejlődő új időszakban, a hatás és információ befogadás, és a befogadott információ
rendezettsége és rendszerbe fogása hatékony. A feldolgozó és megértő képesség, az eltérő és új
tudati rendezettségre való hajlamosság egy ideig magasabb, mint az igény, majd a hatáscsúccsal
elérhető legmagasabb rendezettség, állapot elérése, a csúcspont után a folyamat irányultságának
az átfordulása, a rendezetlenség és az entrópia növekedése várható. Ezt követi a párhuzamosan
kifejlődő pozitív hajtóenergia lecsökkenése, és a már tarthatatlan irány felé fejlődő rendszer
összeomlása alkotja a folyamat második részét. Az energiaterjedés, a feldolgozás lefékeződése,
a rendszer felépülésének a fordulása után, az energia és az információ további azonos irányba
halmozódása sűrűsödése lelassul, majd megszűnik. Ez az információ csökkenéssel elinduló
leépülés, az összeomlásig gyorsuló rendezetlenséghez, káoszhoz, és az összeomlásból, a
káoszból fakadó más rendezettségű önszerveződő újrakezdési lehetőség kialakulásához vezet.
Úgy tűnik, mintha valami szuperlény létrehozott volna az idő kezdetén, valamely korábbi
periódusban egy program alapján kiteljesülő, felépülő rendszert, és ennek a sikeressége és
változékonysága arra késztette, hogy egy kis szabálytalanság megengedésével végtelen
variációban megengedje a program megismétlődését, hogy vajon e fejlődés hová, mivé vezet?
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Ez a gondolat támogatná a teremtő lény elméletet, de a gond az, hogy ez a teremtő az
univerzumokkal, gigantikus energiarendszerekkel labdázik, amelynek szükségszerű, de csak
véletlen mellékterméke a fejlődés eredményeképpen kialakult ember. Az ember féle időben
változó szervezettség valóban nem célja, hanem csak része a változásnak amely életszerűen
meg, de teljesen ki nem ismerhető folyamattá vált, amelyben, mire megismeri a halandó élet a
játék szabályait, addigra e szabályok és a környezet mindig megváltozik, amely a játékszabályok
állandó változását, más irány, cél felé fejlődését váltja ki. Tehát a valamikor megkezdődött
változás, sok kicsi lépésben kitermelte a különbséget, amely önfenntartó, önfejlesztő rendszerré
fejlődött.
A programszerű lejátszódás egy megerősödő gondolati eredményre juttat, amely a szakterület
egy jeles képviselőjének, Martin Rees könyvében részletesen leírt lehetséges szimulált világ
lehetőségéhez vezet. E könyv részletében a valós világ és a szimulált világ közötti hasonlóságot
és eltérést vizsgálja, amelyben megdöbbentő módon arra az eredményre jut, hogy az általunk
valóságosnak megélt világunkhoz hasonlóan, a szimulált világban élő lényeknek ugyanolyan
érzéseik, lehetőségeik lennének, és magukat valóságos világban élőknek képzelhetik. A végtelen
Univerzum és Világegyetem kiterjedési lehetetlensége figyelmeztetően gondolati szimulációs
teret sejtet, amely esetén, ezt továbbgondolva, könnyen egy elképzelt szimulációs világ virtuális
szereplőivé válhatunk. Az áramlóvá vált térben ide oda áramló, egymásnak ütköző és egymásról
leperdülő, egymással egy ideig, kisebb-nagyobb állócsomóba, közös szervezetbe épülő
részecskemezők által létrehozott, sok rétegben differenciálódó életbuborékok egymástól
látszólag független részecskéinél az a közös rétegbe juttató rendező elv, hogy az újrakezdésre,
más élet lehetőséget adó kezdeti impulzusnál kialakult változás, milyen perdületi/lendületi
arányokat alakított ki az átalakuló tudati állapotú térben, és a következő jelentős impulzusig,
ezek miképpen változhattak, fejlődhettek egy eltérő, de szintén a túl bonyolultsága miatt véges
más állapottá. Ez a jelenlegitől eltérő, más gondolati sík, bármennyire is stabilan megállja a helyét,
nagyságrendi gondolati dimenzióváltást tételez fel, amelynek a továbbgondolását a nálam képzettebbeknek és az
utódoknak boldogan átengedem.

16. fejezet:

Az energia szerveződési szintekbe sorolása.
Ha a világegyetemben lévő energiának a ciklikus programszerveződési folyamatát, valamilyen
egyszerűen megérthető szakaszokba, Pl. szerveződési szintek szerint szeretnénk rendezni, akkor
a szerveződésnek legalább hét lényeges ugrásszerűen eltérő energiaszintjét különböztethetjük
meg. (Ez egy önkényesen választott szám, amely éppúgy lehetne 23 vagy 128 is, de legalább
ennyivel már lehet szemléltetni, az elemi töltés-pár kialakulásától a máig tartó energia
szerveződés evolúcióját.) Bár sokan a kettősség kialakulásával a dualitással kezdenék, ezt később erről a közös
gondolati síkról is felépítjük, de előbb had szárnyaljon egy kicsit szabadabban a gondolat.

Az információ az impulzus, mint jel megjelenésével kezdődött, amely egy idő után vált csak
megtanult tartalom miatt érthető információvá. Le kell vonnunk azt a következtetést, hogy az
energia, bármely kis impulzus méretű, mindenkor az impulzusra jellemző jel. Jelek, a változás
kibocsátását is jelenti, amely miatt változás eredményeként kialakuló impulzus nem választható
el az információtól, annak mindenkor a kialakulására, az átalakulására jellemző információ
tartalma van. A jel csak jelzés akkor, ha abból nem lehet felismerhető tartalmat értelmezni.
Ahhoz hogy a jelet jelentéstartalommal értelmezhető információként fogjuk fel, a jelzéshez
kötődő tanult ismeretre, az összefüggés megismerésére van szükség. Jelhez köthető jelentés a
tartalom, csak az impulzus mozgási energia anyagba épülése, tartalmi felhalmozódása és
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differenciálódása során halmozódik fel olyan kellő azonosságot tartalmazó, ezért már
megérthető értékre, amelyet már nemcsak ismétlődő jelként, hanem megértett tartalomként
azonosíthatunk. A jel kapcsolódása az impulzushalmozódás három dimenzióban bekövetkezett
változásához, azt eredményezte, hogy az időben egymást követően, vagy akár egyszerre
lejátszódó eseményeket, azok történetére jellemző, rendszeresen ismétlődő, analóg szakaszokba
rendezett, megérthető, megtanulható információba halmozta fel.
A folyamat elindulásához a gravitációs kötőerőt (frekvenciát) megbontó diszharmonikus
rezonancia, vagy blokkolás kell. Ezt keltheti a vákuumküszöb leesése, az energiasűrűség
megváltozása, amely a rezgőterek hirtelen tágulása miatt átmeneti térzavart, díszharmóniát okoz.
A leírtak szerint ez a korábbi hatás akkumulációk szétesését okozza, milliárdnyi jelet, új
impulzust keltve és kibocsátva. A túl rövid idő alatt, vagy túl sok impulzuskeltődés a korábbi
állapothoz képest növekvő rendezetlenséget jelent, a tér sejtjeinek a gyorsabb differenciálódását,
a pozitív hatáscsúcs és a negatív erőtere legalább két, vagy többfelé elkülönülését. Ismert az a
fizikai törvényszerűség, hogy minden hatás ellen, azonos méretű a hatással okozott változást
mérséklő ellenhatás is keltődik. A dualitás tehát szelekció, amely a keletkezett jelrendszert
legalább két, igen nem, vagy minimum három, is tartalommal is felruházható eltérő minőségbe
sorolja. A jelek csoportosítása lehet megértett, ismert már nem figyelembe veendő jel, és új,
még nem ismert, megismerendő jel. Mivel a jeleknek mindig van átlagos, egyik csoportba sem
egyértelműen berendelhető állapotú, időben gyorsabban változó, bizonytalan része, ezek
kerülnek az is csoportba. Mi emberek az információ önállósodott is csoportjába tartozunk, de az is
csoport a tudati felbontás, a megismerés növelésével további fraktálszerű három alcsoportra bontható, és
ez szinte a végtelenségig folytatható. Az is jelekben is vannak már megértettebbek, megérthetőbbek,
jelentős részben megismertek, míg még nagyobb részben ismeretlenek, éppen a jelen valóságban
fejlődők, amelyekből még bármien más tartalom, érték eredő lehetséges.

Az ellenhatással kezdődő védekezési folyamatban, mind nagyobb túlélési és sokszorozódási
eséllyel rendelkező kivédési taktika képződik az entrópia, a túl nagy rendezetlenség, a
megérthetetlenség ellen, és kifejlődik a változás változását eredményező megmaradási effektus.
Ennek az a lényege, hogy a hatással együtt keletkező ellenhatás a hatás ellen hat, és egymást
követő eseményekben kölcsönösen és rendszeresen megváltoztatják egymást. Lefordítva, a
hatáskeltéssel megbolygatott térenergia változása, áramlása, a tér rendezettségét megbontotta, és
ez a korábban kialakult előd rendezettség ellen hatott. A megmaradási effektus egy a korábban
kialakult rendezetlenség ellen ható változásra is ellenhatással reagált, amelyben a növekvő
entrópiát, a rendezetlenséget igyekszik valamely köztes állapotra sikeredő következménybe
helyreállítani. Ez maradéktalanul sosem sikeredhet, mert a helyreállító effektus ellen is hat egy
ellenhatás, amely veszteségekkel lecsengő elnyelődő hatássorozatban a teljes tér eredeti, korábbi
rendezettsége csökken. Az impulzus keletkezésével keltődött entrópia, a másféle rendezettséget
létrehozó változás ellen, a megmaradási effektus, (az élet csirájaként) helyreállító, rekonstruáló
konzervatív ellenhatásként hat. Ebből a helyreállítási effektusból, és a két hatás egymást
kölcsönösen módosító kiegyezéséből, vegyessé keveredéséből fejlődött ki az a sokrétű hatás –
ellenhatásrendszer, amelyik lecsengő energiával lép fel a kialakult változással keletkező
térzavarok, életzavarok ellen.
A jelenlegi ismereteink szerinti első szerveződési lépcsőt jelképező energiaszintet, az impulzus
megjelenésével kialakuló elemi energiahullám-párok és részecskepárok differenciálódása és a
töltés, az emlékezés elkülönülését megtartó, idő eltolódással feszültséget fenntartó erőtér jelenti.
Az ősrobbanás az anya világegyetem szülését jelképezi. Ekkor a felfúvódás a sejtosztódásnak
felel meg, amely hasonlóan robbanásszerű szakasza a felfúvódás analógiába állítható a magzati
embrionális élet sejtépítési, sokszorozódó, szakosodást és résztudást létrehozó szakaszával. E
szakaszban a nagyobb frekvenciás fejlődés a jellemző, amely a hatáskiterjedés (életszakasz)
előre haladtával egyre csökken, miközben az információ differenciálódása növekszik. Ezt a
szintet a hatásváltozásból elkülönülő új hatásláncba szerveződő pár, közös egyedben
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megszületésének tekinthetjük. Ekkor megszületik az impulzus, és a jel, az előzmény, de érthető
jelentés tartalommá csak a folyamat kései szakaszában, a következmény szakaszában fejlődik,
amikor az azonos jelek (hangok, rezgés, impulzus) azonos hatáskeltése a kezdetleges ismeretbe
beépülve az első tudatszerű felismerésben, majd megértésben és információtárolásban
összekapcsolódik.
A második még észlelési határunk alatti szerveződési szint, a hatás akkumulációkban rögzült
változás eltérő impulzusenergiája, egyre magasabb helyzeti energiájú anyagba épülésével, és a
már megértett tartomány, a még nem érthető, nem megértett tartomány elkülönülésével, és
köztük az átlagos is érték létrejöttével kezdődik. Ez a szint az elsődleges impulzushalmozódás,
amelyet a nem megértett, majdan megérthető részét a mérhető kölcsönhatás, azaz a fotonig
terjedő energiaszint határol. A már megértett információk és jelek sorozata ez esetben ezen az
átlagos, a tudatban elválasztó körön kívül marad, mint már ismert, ezért nem egészen
figyelembe veendő hatás kirekesztődik. A tudat által még nem megértett körbe, a jövőben
megértendő részbe elkülönített, még ismeretlen részekre a szintre a halmozódás a jellemző, a
főleg egyívású hatásenergiák, hatáscsúcsokról leváló impulzus és részecskeenergiák rendszerbe
épülése és az elsődleges kapcsolatok kialakulása. Ez az egyáltalán nem értett, semmihez nem
kapcsolható, teljesen új, a kicsit megértett, de már valamihez részben kapcsolható,
részazonosságú, és a jobban megértett, de mégis új, megértendő, a meglévő tudáshoz illeszthető
részekre tagozódhat. Az információosztályozás, a tudati felbontás szinte végtelen lehetőségei miatt egy
fraktálrendszerben folytatódhat a még nem ismert, csak a jövőben megérthető, még mindig újdonság
tartalommal, nem értett részlettel, vagy nem megértett összefüggéssel rendelkező részek elkülönülése
felé. Ha a fejlődőképes tudat mindent megért, a jövőbe, ismeretlenbe sorolható információ elfogy, és az
egész változás meglévő ismertekbe, az összefüggésekbe beillesztése kezdődhet. Ez azonban idővel
megváltoztatja a részek értelmét, és a folyamat haladhat a végtelenség, az isteni tudati állapot, a teljes
valóság megértéséhez és befolyásoló képességéhez vezető isteni állapot felé.

E szakasz az alkalmazkodás, a társas kapcsolatrendszer kialakulása, a kötődés, a közös
energiagazdálkodás és a kialakult nagyobb energiahalmozódások felnövése és felnőtté válása. E
fejlődési szinten évmilliárdok állnak a rendelkezésre a kezdeti pendülést és energiaszint
növekedést a halmozódással együtt jelentő egyszerű információ megszületésétől, kialakulásától,
a csoport (kis) társas halmozódáshoz vezető egyszerű szabályrendszer megértésének a
kialakulásáig. Ezen a halmozódási szinten a Világegyetemre csodálkozás, a környezeti
információ (jelentéstartalmat kapó, kitöltődő jelrendszer) megismerése, és már sok ezer bitnyi
információ egyszerű tartalmi jelentése, felismerése, a megismerés, majd a megértés kifejlődése
feltételezhető.
A mozgási energia helyzeti energiává, (beépült, megértett tudássá) alakulásának a harmadik
lépcsőjét, a nagyobb (felnőtt) hatásakkumulációk egyesülésével az elemek kialakulását is
eredményező atomi anyaggá épülés, a differenciálódás jelenti. Ez már határozott kijelölt
irányba, a megismerendő dolgok felé halad az egyesülés előnyéből származó megtakarításból
kibocsátható energiatöbblettel, a növekvő bonyolultsághoz vezető környezeti körülményekhez
alkalmazkodás kényszerével. Ez már általunk is észlelhető utódokat (reprodukciót)
eredményező nagyobb hatás-akkumulációk, gyorsabb és még nem teljesen megértett hatásokat
tároló változó tényezők megjelenésével jár. Az energia (életszerveződés) és információ fejlődés,
a megértő képesség e szakaszára jellemző, hogy olyan összetett nagy energiájú és információ
tartalmú egyedek, halmazok elkülönítésével és a már mások által is ismertek kibocsátásával jár,
amelyekbe az addig megtanult információ, mint értett jelrendszer (ismeret) már beépült. A csak
az adott szervezet által, de mások által még nem megértett részek hiába bocsátódnak ki, hiába
keringenek körbeadva, ha a hallgatók által még a részletükben vagy az összefüggéseikben túl
sok ismeretlen megérthetetlen rész miatt nincs mihez kapcsolódnia. Az újszülött
hatásakkumulációk már eltérő rendezettséggel, kellő energia és információ tartalommal
rendelkeznek az önállóvá válásához az impulzushalmozódással megtanult információval bíró,
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önreprodukáló élő anyaggá szerveződés során. A még ismeretlen hatásokat azonban az életnek
már megismert, megértett hatásokba kell csomagolnia, hogy a környezetben változó más élő
tényezők, entitások a saját ismereteikben lévő, kellő azonosságokhoz kapcsolhassák, hogy
megérthessék a közölt kapott újdonságokat. Az elfogyasztott táplálékot, a bemeneti hatásból
keletkező anyagcserét, mint kezdetleges hajtóerőt, a kisebb energia-komplexek, a Kvarkok, és a
neutrinók, protonok biztosítják. Az elfogyasztás és a belső feldolgozás, differenciálás során a
szervezetek az újdonságot, a még ismeretlen dolgokat megtartják, elemzik, analizálják, míg a
már megértett, megismert információs részleteket, mint felesleges ismétlődéseket kibocsátják.
Az atomnál nagyobb és bonyolultabb helyzeti energiájú, információs tartalmú
hatásösszegződések következő generációja alkothatja azt a 4. Energiafejlődési szintet,
amely a különféle atomok kapcsolódásával és variációjával megjelenő vegyületek, a molekulák
energiaszintje. Ezen az energiaszinteken már sokkal finomabbak a hangolódások, sokkal
szélesebb, bonyolultabb együttható energiarendszerek keletkeztek, amely stabilabb és finomabb
működési mechanizmus eredményezett. A szintre a mozgási energia lassulása, a felhalmozás, a
jövő építése jellemző, amelyet ha analógiába akarunk vonni az élet evolúciójával, ezt a
középkorúság kezdetének megfelelő, a család jövőjéről gondoskodó rész jellemez. Megjelenik
egy-két rezonáns, sikeresebben (alkalmazkodó) anyag, Pl. a simulékony szén
kapcsolatrendszere, amely a nagyobb bonyolultságú és információtartalmú rendszerek
megalapozását, szerveződését jelenti. Ezen a szinten a szerveződéshez szükséges hajtóerőt az
atomi energiaszintek vegyi reakció tovább finomítják. A szerveződés ez időtől keresi a helyét a
Világegyetemben, amelyből minden alkalmasabb megmaradási körülményeket eredményező, addigra már kialakult és megnyugodott – égitesten lehorgonyzott. Ha azonban nem az anyagi
osztályozás, hanem az információ és a megértés, a tudati állapot eredője szerint differenciáljuk a
változás részeit, jelrendszereit már megértett és még nem értett, vagy csak a részeiben értett, a
jövőben megértendő, vagy a jelenben feldolgozandó hatásokra, akkor az életfolyamatról és a
megértés kialakulásához vezető változásról egy egészen más képet kapunk a jelenünkben is
fejlődő valóságról. Csak a megfigyelő haladási iránya dönti el, hogy az anyagtól a megértés, az
értelem növekedése felé, vagy a megértés, az értelem aspektusából az anyagba szerveződés felé
indul el a megismerés kétirányú végtelen végletek felé haladó útján.
Az ötödik energiaszerveződési szintet a fehérje alapú vegyületek megjelenéséig számítjuk,
az oxigén megjelenésével belépő finomabban szabályozható oxidáló, redukáló, megváltoztató
folyamatok kialakulásáig. Ezen az energiaszinten, az élet már hatalmas kommunikációs
rendszerrel határozottan keresi helyét a Világegyetemben, és minden helyen megveti a lábát,
ahol alkalmas feltételeket talál. A kezdeti impulzusszerveződéshez képest magasan és
bonyolultan értett, újraírt és olvasott kommunikáló vezérléssel felhasznál minden alkalmas
anyagot és lehetőséget, változást, módosulást a megmaradását veszélyeztető környezeti hatások,
a rendezetlenséget létrehozó értetlenség ellen. Körülbelül ebben az életszerveződési szakaszban
lesz tudatosnak mondható és előremutató a megértett információ logikai megértetté
összekapcsolódása. Az egyelőre a bolygók mélyebb rétegeibe lehatoló, a fehérje szintézist még
csak próbálgató szerveződést már részértelemmel bíró organizmusnak nevezhetjük.
Ez a bonyolult organizmust eredményező evolúciós időszak, amely még a nullponti sugárzó
energiákat is használja, de már megtanulja hasznosítani a korábban már megismert, és az
előzményi ismeretekhez kapcsolódó megértést, a vegyi energiák mellett a geotermikus és a
hidegfúziós energiákat, és ezek felhasználásának a szabályozását. Az evolúció e korának
élőlényei asztalán felhalmozott bemeneti energia étrendben, már nem csak neutrinók, Kvarkok,
és elfogott elektronok szerepeltek, hanem a szén oxigénnel is díszített színes tortájával
megkezdődött a légkör széndioxidos többleteinek a felhalmozódása. Ez az energiaforrás
feldúsulás alapozta meg a növények és a fák létrejöttét, a fölösleges, de még nem eléggé ismert
széninformációk beépülését, és a már ismert, a fák evolúciójához már felesleges oxigén
kibocsátását.
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A hatodik szint, a fehérje alapú molekuláris energiaszerveződés, a már általunk is ismert
(későbbi) evolúciós időszak, amelynél a kiválasztódásról és a sejtté épülésről, a bonyolultabb
együttműködő sejtrendszerek szimbiózisszerű, egymás és önszabályozásáról szól, a vegyi
energiaalapú információ kezeléséből kifejlődő bonyolultabb kommunikáció kialakulásáig. Ezen
a szinten már soknyelvű, sokrendszerű kommunikáció átörökítés folyik, amely fejlett szoftvertől
vezérelve, egyre finomabb szabályozása lesz az életfolyamatok során az energia átalakításnak,
és ez a finomabb szabályozás lehetővé teszi, egy addig ki nem használt nagy energiájú és
kölcsönhatású energiaforrás, a foton-áram és a fényenergia hasznosítását. Ez ugrásszerű újabb
szintet nyitott meg az evolúció részére, amelyben megjelent a fotoszintézis, amely az
életszerveződés folyamatát a sötétségből a fénnyel megvilágított élettérre, a felszínre vezette.
Ezzel a szén rezonáns dámája, újabb lehetőséget kapott a nagyfokú bonyolultság kiterjesztésére,
és a nagyon finom hangolási lehetőséget jelentő fehérje alapú evolúció kifejlesztésére, a benne
rejlő már részben megértett, részben ismeretlen információs tartalom, nagyobb életfelületre
kiteljesedésre. A légkörben felhalmozódó könnyen elérhető energia, tálcán kínálta magát a
megmaradási effektusból kifejlődő, egyre bonyolultabbá váló ellenhatásrendszerből kifejlődő
élet nagyobb bonyolultsága, nagyobb tudati felbontásba építéséhez. Ez a szint a gazdagodást, a
jómódú családdá válást, az evolúció fénykorát jelenti, amely analóg, a kiteljesedéssel, a tudati
lehetőségek teljesebb megnyílásával, amikor már a képességek és a választások lehetősége a
járható ismert utak számánál is nagyobbá emelkedett. Az ilyen fejlődés mindig új utak, új
értelembe fejlődő részinformációk rekombinálódását eredményezte, amikor az elmúlt változási
időszakban a felszínre kerülő események sikeresen keverednek a már ismert és részben
megértett események más, megváltozó értelmet kapó eredő következményeivel.
A hetedik energiaszerveződési szint, a biológiailag hasonló egyedek közötti tudatos
kommunikáció, kifejlődésétől, az együttélési szabályrendszerek társadalmi szintű
szabályozásának kialakulásáig, az ökoszisztéma megértéséig vezetett.
Ez a szint magába foglalja a teljes általunk ismert fehérje alapú evolúciót, az emberi társadalom
kialakulásáig, amelyben az a fájó pont, hogy az életszerveződések analógiája esetén ez a szint a
hanyatlást, az öregkor kezdetét jelentheti. E szintre valóban jellemző a megértés kifejlődő
csírája, de a jelen lévő meg nem értés, az értelem helyett az anyagba való visszafejlődés
kaotikus, sokak által nem eléggé megérthető szerveződési környezetet hoznak létre. A korábban
kifejlett rendszerek és a társadalmi rend, a már régi és rossz rendezettség megbomlása, az
emberiség kipusztulási lehetőségét előrevetítve, az egyház társadalomvédő, és a konzervatív
evolúciós szabályrendszer felrúgásával, a túl gyorsra váltó fejlődési folyamat kataklizmába
fordulását eredményezheti. Ha a Mengyelejev periodikus rendszere felől közelítjük meg a
valóságfejlődés osztályozását, akkor a hetedik szint a tarthatatlan lebomló állapotokat jelenti,
amelyben a régi és a már rossz információk és összefüggések el nem engedése, túl régóta
megtartása lehetetlenné teszi a kellően korszerű új változók beépülését és megtelepedését. A
hetedik szint az átalakulás, a nagyobb léptékváltással mássá fejlődés szintje, a nemlineáris
fejlődés szintje.
Létezhetnek további szintek is, Pl. a rövidebb hullámhosszokon terjedő nyomásváltozási
energia, Pl. a nullponti energia konvertált hasznosítása, amely esetleg a más dimenziók
megismerését és megértését jelentheti. Ez az értelem magasabb fokúvá fejlődősével az
ökogalaxis, vagy az Öko világegyetem már megértett rendszerébe illeszkedésünket is
eredményezheti, azonban a jelenlegi fejlődési irány veszélyeit látva, nem biztos, hogy az emberi
evolúció képes e nagyságrendi lépcső, téridő-fal átlépése előtt önmaga és a világ kipusztításától
a környezetét megóvni. Az evolúció, a nagyfrekvenciás kis kölcsönhatású energia
hasznosításával kezdte a szerveződést, és a megismerés felé hajtó vágyát, az információ
rendezettséget eredményező energiaigénye biztosítását, és folyamatosan megtanulta
hasznosítani az egyre kisebb frekvencián terjedő egyre hosszabb hullámhosszúságú nagyobb
nyugalmi energiájú energiahatásokat is.
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Attól, hogy eljutottunk a finom energiafelhasználási szabályozást lehetővé tevő bioszintézisi
mechanizmusig, még nem vesztek el a nagyfrekvenciájú energiák hasznosítási, tudat és
értelemmódosítási lehetőségei. A természet számos az evolúció kezdete óta változatlanul
alkalmas, és még ma is működőképes lehetőséget megőrzött, amelyek rendre felbukkannak a
jelenünk hétköznapjainkból. Természetes, hogy ezek legnagyobb része már annyira bevált, hogy
a tudatos szinten és érzékeléssel nem észleljük, hanem a biológiai és az ösztönös cselekvések,
hasznosítások szintjén. Ilyen mechanizmust használ a DNS a replikáláshoz szükséges energia
kiegészítéseként, és ilyent használ az elme, a zenével és az átélt boldogság, szerelem, az energiát
feltöltő, mozgósító örömérzések energia kiegészítő forrásaként. A megértés felé fejlődés
nemcsak elporladás felé, hanem az értelmetlennek látszó, a megértő értelem által már nem
igényelt életáramlás redukálódása felé hat. Az idős és egyre nagyobb értelemmel fejlődő
Mohamed már nem megy a hegyhez, hiszen egy idő után már megértette, ha kivárja a hegy
részecskéi egyaránt eléje járulnak, miként az isteni tudat is kivárja, hogy elvonuljanak előtte a
jelen életváltozás így is megismerhetővé váló újdonságai.

17. fejezet:

A jel, az információ és a hatáskapcsolódás:
Az evolúció alapvetően mindig átörökíti a már ismert lényeges és megértett információt, és a
még nem eléggé megértett új információkat, amely rendszerben az állandóan változó
környezetből származó új, még ismeretlen, az utódokban keltődött még ismeretlen hatás hozzá
kapcsolódhat, valamely az elődéletekben már megismert, megértett, ezért kellő azonossági
szakasszal rendelkező jel információhoz. Előfordulhat, hogy a hatás teljesen új, és a genetikai
bankban nem található rá azokat a régi ismeretekkel új összefüggésbe építő megoldás. Ez
esetben az először csak jelentéstartalom nélkül észlelt jelzés, mint még rendezetlen, még
rendezettségre váró, a jövőben megértendőként elkülönítésre kerülő hatásváltozás rögzül az
ismeretben, és tartalmat csak a megerősített összetett hatáskapcsolatból, pl. a kisebb részletek
jelazonosságból merít. Egy új rezgés, egy addig semmihez sem hasonlító hang még nem kap a
már megértett részekkel hidat létrehozó összefüggés ismeretet, tartalmat, ha azt nincs mihez
kötni. Ismeretlen állat ordítása félelmet is kelthet, de az első észlelésnél még nem kapcsolható
rezgés, hanghatás, csak zaj, amely nem kap értelmezhető információs rangot. Ha a hang
megismétlődésekor hozzá kapcsolódik egy félelmet keltő esemény, vagy egy másik érzékszerv
ráerősít a jelre, például az ordító állatot látja az észlelő, és hozzáköti egy állat látványát, vagy
harapását, fájdalmat, félelmet is okoz tartalommal, összefüggéssel, ettől kezdve jelentés
tartalmat jelent a hang, a konkrét állatra utaló, a félelmet bekapcsoló információ tartalmával. Ha
ez az állat megtámadja az észlelőt, de az megmenekül, akkor a jel értelmezése kibővül, a
jelentés tartalom ezen-túl, vigyázz, amely állat ordít, az veszélyes! Ez tovább bővülhet minden
észleléssel, minden kapcsolatba épülő hatással, nagy, szürke, harapós stb. Így épül fel a jelentés
tartalommal bíró információ, a megértett, ezért már kellő értelemmel bíró összefüggésrendszer.
Ha kevés új információt adó esemény hatássorozat érte a kifejlődött élő szervezetet, a tudatos
gondolkodásra az új információ elhelyezési értelmezésére már nem mindig van szükség, ezért a
korábbi már bevált információk megtanulása lehetővé tette az ösztönös reakciók tudat alatti
megnyilvánulását, a már bevált parancssor, a már ismert ingerre adott ösztönös válaszát. Ez az
információra, ingerre adott tudat alatti reakciót irányító ösztön kifejlődött mechanizmusa. A
lényege az, hogy a tudat alatt már megértett és megismert információ beazonosulása esetén,
lokális reakciókat hajt végre, mint az egyedekre váló halraj egyed része önállóan cselekszik, a
feladattal nem terheli, a még nem teljesen megértett jelen, vagy jövőbeni dolgokkal foglalkozó
tudati állományt. Ha a vidék megoldja a saját általa már ismert és kijavítható problémáit, megfelelően szervezett
rendszerben legfeljebb tájékoztatást kap a központ az adott helyen kifejlődött és szükségessé vált elhárító
cselekedetekről.
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A jel jelentéstartalmának a megtanulása tartalmilag leszűkítette, jelzési információvá
egyszerűsítette egész sor bonyolult fejlődési és élettani folyamat algoritmusát. Az élőlények egy
részében addig egyszerűsödött a biológiai reprodukció, hogy egy egyszerű vegyi jel is
elindíthatja a sokszorozódást, ha már az átöröklési egységek a készítési parancssort, a megértési
receptet már megtanulták. Napjainkra érte el a kutatás annak a bizonyítását, hogy az embrionális fejlődés
elindítása mesterségesen adott vegyi jellel is elindítható.

Az információ felhalmozódással a változásra leszűkülő jelnek a még nem értett részletre, és a
megértendő részre elkülönülése, leegyszerűsödése, a jel jelentéstartalmának algoritmusba
foglalhatóságát eredményezte. Mivel a már ismert dolgok közlése feleslegesé vált, a közlés és az
információtovábbítás a még nem kellően ismert, vagy és a csak részben és nem megfelelően
ismert jelentés és jeltartalmak közlésére redukálódott. Ahhoz azonban, hogy a tudatos lények
ezeket a nekik új, ma vagy a holnap, a jövőben későbben megértendő részleteket be tudják
kapcsolni a megértés eredő értelmet adó jelrendszerébe, azaz a már ismert és a még nem ismert
részeket új összefüggésekbe tudják szervezni, meg kellett adni az ismeretlen részek valamihez
társuló, kapcsolódó részazonosságnak a helyzetét, az összekapcsolódás lehetőségét. Ilyen
korszerűbbé módosuló rendszerben elég volt a már megismert azonosságokat egy közeli külső,
de könnyen elérhető spirálon, vagy rétegekben tárolni, amelyek az ismétlődésük, vagy és a
fontosságuknak, az jelek erősségéből fakadó halmozódásuknak megfelelően, a beérkező
újdonságokhoz kapcsolódásra, a közös rész miatt azonnal fogékonnyá váltak, és egymáshoz
kapcsolódó tartalommal, összefüggéssel, új összetételű utódinformációba építették az ezzel
tartalmat kapó részek összefüggését. A jelek tekintélyes része egy ösztönös értelmezési
mechanizmust vált ki, amely attól függően kerül tudatos elemzésre, hogy mennyi benne az
ismeretlen tartalom és összefüggés. Az információ befogadása általában a meglévő ismeretnek a
kapott észlelésből vett információ összehasonlítását eredményezi, és csak a különbözet, az
újdonság tartalom kínálódik fel a tudatos elme számára, hogy az újszerű ismeretet valamilyen
korábbi ismerethez kapcsolva új összefüggésbe társítva is elraktározza. Sokszor nem az
információ új, hanem csak az összefüggés, amelyet az agy még nem kapcsolt az észlelt
eseménysorozathoz, de éppen a logikus analizáló elme feladata a lehetséges kapcsolódások,
kombinációk megtalálása vagy újszerűség esetén az új kombináció utód összefüggésbe
rögzítése. Az információs részleteket összekapcsoló híd mindig megadja az utat a miből,
mikből, előző információs szülőkből más értelembe, eltérő összefüggés tartalomba épülő utódok
kialakulása, az eltérő összefüggés végtelennel összefüggő, de ezt tudatosan nem megismerendő
lehetősége felé. Ha a gyakran használt fogalmak, értelmet és kellő gyakoriságot kapnak, a régi
és már nem igényelt, nem használt információkat a feledés homálya felé el lehet engedni.
Hogy viszonylag kevés az új van a nap alatt, ez a régi bölcsesség még ma is megállja a helyét.
Ha egy ismeretlen ízű ételfélével találkozunk, az ízt, mint a hatásra jellemző információt, a tudat
alatt is megjegyezzük. Ha nem volt előzménye, azaz nem hasonlítható, kapcsolható semmihez,
akkor ez az információ lesz a későbbi tudás alapja. Az emlékezetbe rögzül az íz, és a találkozás
körülménye, az ételféleség utólagos kihatása. Ha az ismeretlen étel, mérgező, a megmaradási
effektus ellen ható káros következményeket okoz, az a megmaradást veszélyeztető súlyosságtól
függően íródik be. Ha csak kicsit káros, akkor csak a tudat rendes információi közé kerül, ha
viszont agresszív komoly és többször ismétlődő veszélyt okozott, akkor az ösztönös
emlékezetbe is beíródhat, a káros kihatást okozó következmény összekapcsolásával. A
fogyasztáskor kapott hatás csak egyszerű jelentéstartalom nélküli információ volt, amely
azonban a hatás beépülésével a körülményeket és a következményeket összekapcsoló, közös
összefüggésbe hozó jelentéstartalmat kapott. Az anyaggal, étellel vagy a hatással a legközelebbi
találkozáskor, már valamihez kapcsolódó, összefüggő és jelentéstartalommal bíró megértett
információként észleljük, és néhány ismétlődés elég ahhoz, hogy már egy egyszerű jelből is
megértsük a hatás jelentéstartalmát. Ez lehet egy ismerős íz, egy szag vagy illat, vagy csak egy
gombafajta optikai, vizuális észlelése.
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A minden apró részletet egymáshoz illesztve képet alkotó aprólékos tudásigény a sima víztükör
megértéséhez, a vízcseppeket igyekszik összerakni, és csak akkor ismeri fel és el, hogy vízben
ül nyakig, ha az információk hiánytalanul minden észlelési helyről és aspektusból visszaérkezve
ugyanazt jelentik. A logikus elme a háborgó tengert a felkorbácsolt hullámok habjának az
észleléséből is felismeri, mert az egymástól független töredék információk összetartozását, a
már meglévő ismerethez társítással hamarabb és ösztönösen észleli. Nem állítható, hogy
bármelyik alkalmasabb minden helyzet értékeléséhez, mert a gyors képet alkotó értelem
nagyobb hibaszázalékkal, a precíz résztudás pedig túl lassan jut eredményre, amely közben a
cselekvési idő lehetősége redukálódik.
A pontról pontra haladó tudományos gondolkodó, az információ apró töredékeit keresi, és
ezeket összeillesztve kapcsolja hozzá a meglévő rész ismerethez. Ez az apró léptékű haladás
elvárja a lépések közti hézagmentes összefüggést, de valójában csak kisebbek vagy csak később
derülnek ki a haladás során átugrott hézagok. A dolgokat, eseményeket és történéseket
logikusan megközelítő elme, a nagyobb szakaszok hasonlóságát, a dolgok külső aspektusából
észlelhető térbeli egyezőségét vizsgálja, amelyekhez keres hasonlót kapcsolattársítás céljából.
Ez esetben nem lényeges a hézagtalan illeszkedés, hanem a hangsúly a folyamatot jelentő
összefüggés, az analógia felismerésén és kibontását, egybefűzésén van. Ez a különbség a
látszólag ugyanabból a környezetből vett információtömegből más és más eredményre jut. Az
újságban olvasott szöveget a pontról pontra haladó a betűkből rakja össze érthető információvá.
A logikus kapcsolódási pontokat, az értelmet és az összefüggést kereső a sorok és a szavak
között a másoknak elrejtett információt is észleli. Ő az, aki ha kirándul, néhány tereppontból
tudja, hogy hol jár, míg a pontról pontra haladók az esetleg hibás térkép eltévedéshez vezető
rossz útjait követik. Nem állítható fel általános recept, hogy melyik jó és melyik megközelítés
felesleges. Mindig az adott helyzetnek kell eldönteni, hogy a részletek, vagy az összefüggések
megértése közül melyik a fontosabb. Mivel azonban egyszerre nem lehet a részekre, a belső
tartalomra, és az összefüggésekre a látványra koncentrálni, mindig az adott igény dönti el, hogy
a már megismert összefüggésekben lévő új részlet, avagy a sok új részlet megértésbe, értelembe
kapcsolása e a fontosabb. Ha az élet túlságosan elmegy a részletek megértése felé, akkor
szükségszerűen lemarad az összefüggések megértésétől, ezért ha nem tud megfelelően
együttfejlődni, ebben a lemaradt fejlődési lehetőségben fel kell zárkóznia.
Az ősrobbanás alatti és az azt követő kezdeti állapotok legkisebb differenciálódása is rendkívül
hatáskivetítődésekkel jár a folyamat kiteljesedése során. Ez pontosan megfelel annak a
hatásláncnak, amely az embrionális fejlődési szakasz legkisebb szabálytalansága, komoly
születési vagy fejlődési rendellenességet eredményezhet. Ezek a fejlődési eltéréshez vezető más
lehetőségek, tartósan megmaradó ágai, az evolúciós változás ugrásszerű lépcsőváltásával más
evolúciós termékek, következmények megjelenését eredményezheti. Nagyon sok, az
élőlényekben, így az emberben ma is domináns tulajdonságot, származtathatunk vissza a kezdeti
állapotokra, az impulzus életének korai törvényszerűségek későbbi kivetítődéseként.
Az olvasó figyelmét a saját tapasztalásaira irányítva, az alább ismertetettek mellett számos
ismerős hatás ősi származásával szembesülhetnek majd.
•

A tolerancia alapja, a két stabilabb állapot közötti tűrésmező kivetítődése és mai
fontossága. Ez teszi lehetővé az alkalmazkodást, ez engedi meg az energiacsere nem túl
szoros elszámolását, amely a közösségbe tartozás egyik alap motivációja. Ez a lezserebb
elszámolási lehetőség fogja egybe a szorosabb és kisebb közösségbe tartozókat a
rendszerben megmaradó energia nem veszteségként átérzése miatt. Tehát a rendszeren,
köteléken belüli energiaátadás valójában nagyobb toleranciával bír, nem kelt akkora
veszteségérzetet, mintha a rendszerből kikerülő energia. Az azonos energiaegységbe
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kapcsolódó rendszerek tolerancia rugalmassága, tűrési szintje egy analóg folyamatot idéz,
amely a családi és a baráti kapcsolatok lazább, energia elszámolása, analóg a gravitációs
csillagok, galaxisok stb. belső energia cseréjénél észlelhető nagyvonalúsággal. A szoros
elszámolás nem szükséges, mert a közös nagyobb rendszer megmaradási esélye, energiája az
egymásközti esetleges aránytalanabb cserétől sem sérül.
•

A kezdeti hatásegyesülések egyik alapszabálya, hogy azonos értékrend esetén nincs
önzetlenség, csak kölcsön adott segítség, amely minden esetben kivétel nélkül fizetségi
elvárással adott támogatás. Hogy mi a fizetési elvárás, az nem mindig fontos, és ezért sikeres
látszólag önzetlen kapcsolatrendszerek is képződhetnek, de ezek is érdekkapcsolatok. Az
olyan társulások, amelyben valamely eltérő, kevésbé fontos értékrendi melléktermékből
többlettel rendelkezők, a többletüket elcserélik, sikeresebb szimbiota kapcsolatrendszer
kialakulásához vezethetnek. A felismert kölcsönösen előnyös, a túlélési igényt, a
megmaradást támogató kapcsolatrendszer, a már külön-külön kifejlődött életképletek tartós
együttélési mechanizmusba kapcsolódását is eredményezte, amelyet az evolúció szerves
részeként az élővilág millió példája tanúsít. E kapcsolatrendszer során csak olyan fizetséget
adnak-kapnak, amelyből tápanyag, érzelmi vagy egyéb előnyös, nekik éppen hiányos de
szükséges ellenértéket, hatást könyvelhetnek el, amelyért a szerveződésnek éppen kevésbé
fontos, anyagcsere, esetleg elavult információs termékkel fizetnek. Ez a megmaradást
támogató egymást segítő hatásrendszer annyira sikeressé vált, hogy az evolúcióban látszólag
különálló, egymástól függetlennek látszó szereplők különvált fejlődése a kölcsönhatásokban
rejlő lehetőséget, mint az életnek jó hatást megtartotta. A szoros együttélésbe szerveződő,
egy összetett organizmusrendszerré váló szerveződések, Pl. a sejt annyira specifikálódott
hatást kiegészítő támogatási rendszert fejlesztettek ki, amelyben a saját túlélési céljaikat a
közösség és a benne változó utódjaik eredő túlélési hatásért, lehetőségéért feladták.

•

A rend és a rendrakás szerepe is az életlehetőség megnyúlásának a lehetőségét jelenti, amely
nemcsak a rendrakási restauráció, hanem a rendezetlenség, az összeomlás, azaz a
működésképtelenség elérését, a rendszer összeomlását hátráltatja. Tehát az emberi
környezetben megjelenő, főleg a női nem által felvállalt állandó rendrakás, nemcsak
szükségszerű esztétika igény, belső kényszer, hanem az élet lehetséges leghosszabb
fennmaradásához alapvetően szükséges az entrópia növekedésének a megfékezésére, a
megmaradási effektus hibajavító, helyreállítási mechanizmusának e célra szelektálódott
kifejlődése.

•

A szervezetben folyó magasan szervezett szimbiota együttműködés, mint szabályzó rendszer
zavarát jelenheti az egyenlő juttatás és szükségleti igény megsértése. Ha valamely
izomcsoportban, a tartós és ismétlődő hideghatás, vagy a természetes érzelmi kitörés
rendszeres és tartós visszafogása (túlzott alkalmazkodás és tűrőképesség) miatt, a stresszhez
idegileg kapcsolódó izomcsoportban helyi energiaellátási és információs hiány, ellátás
zavarok keletkeznek, reuma alakulhat ki. A reuma tulajdonképpen az izomcsoport elégtelen
környezeti hatás miatt kialakuló jelzése, a rossz körülmények elleni lázadása, amely a
szükségesnél kevesebb energia, nyomelem vagy oxigénhiány miatt elégtelen
izomműködéshez vezet. A tartósan hiányt szenvedő izomcsoport eltér a közösségi
együttműködési szabálytól, és megtagadva az együttműködést sztrájkolni kezd, leblokkol,
lemerevedik. Ez tovább rontja a helyi energiaháztartást, amelynek hatására kialakul a tartós
lemerevedés, a szervezettel való együttműködés egyre nagyobb hiánya. Kialakul egy saját
emlékezőképesség, és az izomcsoporthoz tartozó idegsejtekbe beíródik az új információ: Ha
nem kapsz elég energiát, húzódj össze, és ne ficánkolj! A leblokkolt izomcsoport erővel,
gyógytornával kilazítás nélkül nem oldható fel. A blokkolás kilazítása közben, az
emlékezetbe íródott információt kell megváltoztatni ahhoz, hogy az eredmény tartós
maradjon, és az elkülönült viselkedés megszűnjön, a nyomelem és oxigénhiány
megszűntetése mellett.
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Érdekes módon oldható fel e zavar.
Az ember, egy nagyon régen, - még a prokarióta előtt - élt egyik őse és elődje, a föld belsejében
lévő vulkanikus kőzetek között meleg nedves, ásványokban gazdag, kénes, thermofürdőkben élt
több százmillió évig. E környezetben feltételezhetően jól érezte magát, amely maga a
paradicsom volt a számára. Feltételezhető, hogy jelentős mennyiségű rejtett, de az-óta is
átörökített információ van bennünk, amely az információ azonosság esetén felidéződik az ősi
környezet kilazító kellemes emléke, amely miatt a meleg ásványanyagban dús thermofűrdők
képesek a régi pozitív energiát mozgósítva a reumatikus fájdalmat is okozó merevséget oldani.
A lokálisan elégtelen változás miatt addig összehúzódó, már kis hidegre is rutinszerűen
begörcsölő sejtek ekkor a melegebb, magasabb változássűrűségű környezetben, több behatoló,
belső impulzust keltő környezetben gyorsabb változásra, a görcsök feloldására kényszerülnek.
Az ősi elődvonal, a hiperthermofilek, azaz a hő-kedvelő mikrobák még a baktériumok
elválásának az időszakában ilyen környezetben éltek, sok-százmillió éven át. Ennek a időszaknak
a hármas elágazásából fejlődött ki az egyik ágon a baktériumok többsége, (e rokonság miatt
fertőzőképesek az mai életszerveződésekre, míg a másik főág a hiperthermofilek, azaz a vulkanikus
környezetben maradók Sulfolobus, a Thermofilum, a Pirobaculum, a Menthanothermus stb. A korabeli
evolúciós elágazás harmadik ágából fejlődtek ki a csillósok, a növények és a gombák leágazása után, az
Eukariótákon át, az ember féle bonyolultság felé haladó ágban.

(Az életfejlődés földi útjának e szakaszát szemléltető ábra, Paul Davies, Az ötödik csoda, és
Gregory Bock és Jamie Goode szerkesztésében megjelent, Az evolúció a hydrothermális
ökosystémában a Marson könyvekben is megtalálható.)
A hatásegyesülés, tehát növelte a hatásidőt, a megmaradás és a változás megértési lehetőségét,
azaz a hatásmegmaradás ellen ható dolgok javítómechanizmus kialakulásához, szimbiotikus
együttműködéshez vezetett. Feltételezhető, hogy a hatásegyesülés előnyt jelentett a folyamat
megmaradására és megértésre törekvése során, amellyel az egyesülő részecskék, nemcsak a
korábbinál nagyobb energiával, erőtérrel és megmaradási lehetőséggel rendelkezhettek, hanem
ezzel a lehetséges időbeni történés, folyamat megnyúlásával az élethosszuk is megnőtt, tehát az
egyesüléssel kezdődő tömegbe építés, a differenciálódás a hatásakkumuláció fennmaradásához
kölcsönösen előnyössé vált. Valószínűleg ez az előny, spontán, céltudatosság nélkül alakult ki,
és csak később társult hozzá, az akkor még túlélési akaratnak sem nevezhető, szükségszerű
megismétlődés, és az ismétlődések megértéséből kialakuló értelem.
A hatáshalmozódási folyamat egy időbeli történést, a nem teljesen véletlenszerű
kapcsolódásokban a fel és a leépülés legvalószínűbb természetének megfelelő rétegeződési
szabályszerűségben az esemény utólagos visszaolvasható történetét írja le. Ez bizony
információ, mégpedig sok és látszólag nyitott körű információ, amely az egymáshoz épülő
hatásegységek végtelen kapcsolódásával íródik, de nem az írásakor, a kialakuláskor, hanem
sokkal később a következmények érintetté válásakor épül át megértésbe. A bejegyződött
információ kialakult rendezettsége mindaddig fennáll, amíg a speciális hatás és információ
halmozódás bomlásakor a teljes hatáskapcsolódás felbomolva, vagy átalakulva meg nem szűnik.
Ha feltételezzük, hogy az egymásra halmozódó energia erőterek kapcsolódása, a hatás sorrendje
és a hatásváltozást okozó eltéréseit, emlékezetként is megőrződik, ez esetben a sorrend, a
kapcsolódási helyzet és tömegviszony, mint az akkumuláció történeti krónikája, a rétegződésbe
beíródva is megőrződik. A minél nagyobb kiterjedést elfoglalni tudó, és spontán előnyössé váló
helyzettel együtt jár, hogy ezzel a térbeli növekedéssel egyre nagyobb nyugalmi
energiatartalomra szert tevő hatásösszegződések egyre több és egymástól jobban elkülöníthető,
jobban megkülönböztethető információval rendelkeztek, és a rendezettségük javulásával egyre
stabilabbá váltak. Ezzel a szükségszerűen hosszabb életfolyamatot, különbség megmaradást
lehetővé tevő átalakulások száma maradandóbb, és a teret jobban uraló szerkezetet
eredményezet. Az összegződött információs energiatartalomnál kevesebb energia is elég volt az
azonos energiasűrűségű erőtér egyben tartására, ezért a már megismert felesleget, mint az
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energiaszint feletti szükségtelenné váló többletet, kibocsáthatta az egyesülés. A megnőtt
energiatartalom még azt is lehetővé tette, hogy minden újabb energiaegység befogásakor
növekedő gerjesztés, a szelekciót létrehozó differenciálódás felhalmozódásakor, a lehetséges
halmozódási szintenergia átlépésekor impulzus kibocsátásával hírt adjanak a sikeres újabb
energiaszint átlépéséről a kialakult többletről. E szubjektív megközelítés helyett a fizika, a nem
teljes egyesülésből fakadó, lepattanó energiahányadnak nevezné el a leváló energiatöbbletet.
A kibocsátott új impulzus, a hatásegyesülés energiahelyzetének megfelelő állapot és
térinformációkat a keletkezésekor részben örökölte, amelyhez hozzáíródtak, a már önálló
részecske életének további későbbi és egyedi eseményei. A megértéshez szükséges ismétlődések
számánál lényegesen több, már felesleges hatás az élet szervezeteiből mint a belső közösséget
feszítő információ, mint másnak átadható újdonság kikívánkozik, de csak abban tapad meg,
akiben már van hasonló alap, kapcsolódási pont, és azon szerveződésben, amely már sok ilyen
ismert információs hatással rendelkezik, abban többletet és feszültséget, továbbadási kényszert
kelt.
Játszunk el kicsit egy gondolattal, és tegyünk egy kis szemléltetési kitérőt.
Tételezzük fel, hogy a legkisebb impulzus-párok, olyan egyszerű szerkezetek, amelyek 10
csavar-párral, kötőelemmel (nevezzük informatikai kapocsnak) kapcsolódnak egymáshoz, amely
erős kötelékbe köti őket.
Ha 10 egység kötésű 10 impulzus-pár összekapcsolódik rezonánsan 1 nagyobb energiaszintet
jelentő egységbe, akkor az összekapcsolódáskor minden impulzus-pár legalább egy csavar
kapcsolattal a többi impulzus-párhoz is kapcsolódik. Ha a legegyszerűbb kétpólusú körlánckapcsolatot tételezzük fel, akkor a körbeadott információs hatás is szabaddá válik az eredetileg
100 kapocsból legalább két kötőegység, amely feleslegessé, megunttá válva, az adott kötődési
helyen elöregedve kisugárzódhat, de miközben szétterjed a térben, máshol, ahol ez az
információs hatás ismeretlen új, a helyiek által még nem ismert összefüggésű kombinációként
érkezik, ott fiatal és változást keltőként realizálódhat. Ha kétpólusú kapcsolású körláncba
épülnek az impulzusok, akkor egy olyan körlánc alakulhat ki, amelyben nyolc saját csavar
mellet két közös csavarja elég a kapcsolódás azonos értékű megtartásához, ezért az
összekapcsolódott egységek egyikének két csavarja a közös összefüggésben maradáshoz
feleslegessé válik, amelyet elengedhet a rendszerből. A csavar része volt az impulzus korábbi
életében történt eseményeknek, ezért őrzi és viszi azt az információt, a megismert hatásokat
amellyel találkozott az előélete során. A feleslegesként kilökődő új impulzus azonos jellegű és
anyagú a régi impulzussal, ezért a már meglévő hatásváltozásokat, mint információkat magával
vivő impulzus töredék-pár indul útnak a térbe, a megbecsültebb információs környezetet találni,
azaz olyan helyre kerülni, ahol és amelyben még kellően fiatal, a környezetnek új élénkítő hatást
átadása miatt megbecsültebbé válhat.
Ha 10 ilyen már 98 egységbe tömörült alapcsomag egy még nagyobb energiaszintet betöltő
rezonancialáncba egymáshoz kapcsolódik, akkor lehetőség támad a lánc bővítésére. Ez esetben a
lánc egyre nagyobb közös egységbe összekapcsolódásakor újabb kapcsolóelemek szabadulnak
fel, amelyek újabb már feleslegessé váló, mindenki által megismert, unalmas impulzus
töredékekként eltávozhatnak a közösségből, kisugárzódnak a már ismert információkat
tartalmazó értéktelenebb környezetbe. A kapcsolódási energia (erős kölcsönhatás) mindenkor
megegyezik a hatástárolódásban részt vevő maradék impulzusokhoz tartozó kötőerővel, de ez
kevesebb az eredeti alkotók energiájánál az elveszett kötőelem által magával vitt energia
értékével. Ha Pl. a jelenleg ismert legkisebb Kvarkok már 980 pár már nagyobb energiaszintű
hatásegységet, impulzust akkumulálnak, akkor ez az eredeti 1000 kapcsolóerőből igen
változatos számú és energia és információtartalmú, egymástól jelentősen eltérő szerkezetű,
nagyobb részecskéket eredményezhet. Ezzel eltérő kémiai tulajdonságú elemek keletkezhetnek.
A közösségnek érdekes még nem mindenki által ismertek benn maradhatnak a rendszerben

70

ASPEKTUS- MOETRIUS

amelyek mindaddig keresik a kapcsolódási pontjukat, a közös előzményt, amíg van esély, hogy
ilyenre találnak. Ha azonban ez nem sikeres, és már mindenki ismeri a keresett részleteket, a
jelenlévők számára unalmassá válnak akkor az újdonságot, érdekességet nem tartalmazó
keresetlen hatásként, feleslegessé válva eltávolítódnak a közösségből.
A szabaddá váló kötőerő és a maradó összefogó erő arányát a kapcsolódások száma határozza
meg, amely számos variációt eredményezhet. Ha az első 10 egység 10 egységbe
kapcsolódásakor még csak 2 csavar vált feleslegessé, ez feltételezte, hogy a kapcsolódás
gyűrűszerűen, két –két csavarral történt meg. Ez is történhet többféleképpen, amely miatt már a
legkisebb halmozódások is különbözhetnek egymástól. Számos egymástól eltérő energia,
impulzuskapcsolódás alakulhat ki, de a nagyobb egységek kapcsolódásának számos
kapcsolódási variációja lehet. Ez nemcsak energiabeli különbséget tételez fel, hanem lényegi
minőségkülönbséget is, attól függően, hogy az impulzusegységek hány helyen helyettesítik
egymás csavarjait, azaz hány helyen és gyűrűbe kapcsolódnak össze az egymással
összefüggésbe kerülő információik. A legnagyobb energia felszabadulás akkor történik, ha a
lehetséges legtöbb csavarhelyen cserélődik fel a kapcsolat a belső összetartást helyettesítő
lánckapcsolattá, és sok addig jól beilleszkedő kötőegység szabadul fel. A legnagyobb kötőerő
akkor marad meg a hatásegyesülésben, ha minél hosszabb, összetettebb, bonyolultabb, de nyitott
a végein a kapcsolódási lánc, és minél kisebb az elvesztett kötőelemek, az alkotók száma.
(Ha az energiaszinteket halmozódó buborékokként képzeljük el, akkor a kötőerő nagyobb, a szerkezet
stabilabb, ha a buborékrendszer egymáshoz sok helyen kapcsolódó sok kis buborékból áll, egyetlen nagy
buborékba rendeződésnél.)

Az atomi méretű hatáshalmozódásba szerveződő elemek-ként megkülönböztetett
hatásegyesülések, proton és neutroncsomagjainak az elrendezését, nagyon szépen szemléltetik a
Sindely Dániel és Sindely László által készített atommag modellek, akik ezzel a
hatásmechanizmusbeli eltéréseket is megfelelően demonstrálják. Lásd Egely György könyvét.
Ha feltételezzük, hogy az impulzus-párok közötti azonos eredetnek megfelelő azonos tömegből
és tulajdonságokból álló közös minőség a rezonancia alapja, akkor az alapvető impulzusok
között egy emlékezetszerű kötőerő, az azonosság és a folytonosságba épülés utódfolyamata
jelenik meg. Az együttrezgés, vonzerőként jelenik meg a rezgő tömegek között, és taszító erővé
válik a közéjük bekerülő disszonáns frekvencia, azaz a minőségi eltérés esetén. Ez viszont az
egyesülés után a már túl azonos információszakaszok feleslegessé válását eredményezi,
amelyeket a rendszer nélkülözni tud. A kötőelemes hasonlat nem biztos, hogy helytálló, de jól
szemléltethető vele a kapcsolódási folyamat, amely valójában az Epszilonként is értelmezhető atomi
kötőerőnek a felületi feszültséggel egybefogott erőtér gömbhalmazba épülése. A gömbfelületbe lehet
bezárni a közegsűrűség megváltozása esetén a legkisebb energiával egyben tartható elkülönülő
erőtereket, amelyek egyesülésekor kevesebb feszültség is elég az egyesült gömb energiaterének a
fenntartásához, mint külön-külön a két vagy több erőtér fenntartásához, de a kevesebb felületi
feszültséggel összefogott nagyobb gömbbe halmozódás, szükségszerűen könnyebben megbontható
gyengébb magerő kapcsolódást is jelent.

Természetesen előállhat olyan bonyolult egyesülés is, amikor minden hatásegység egyesülés a
lehető legtöbb helyen kapcsolódik a tömörülésben résztvevő társaihoz, és ráadásul nemcsak
egymáshoz kapcsolódások száma növekszik meg, hanem a belső kapcsolatok variációja,
bonyolultsága is megnövekszik. Ez akkor következhet be, ha minden impulzusegység a lehető
legtöbb kapcsolatra igyekszik szert tenni, amely megnöveli az esélyét a szerveződés egyben
maradásának, a szerveződés élettartam és bonyolultság összefüggését eredményezi. Ha ez a
véletlenszerű, de a szerveződési folyamat élethosszát segítő, az energia körforgásának
gyorsaságát gátló hatás nem jelent volna meg az energia rendszerekbe épülése esetén, ma nem
élnénk. Azonban ha minden egyed, tag mindenkihez kapcsolódik, akkor szükségszerűen egyre
nagyobb azonosságúvá fejlődnek, amely miatt egyre jobban helyettesíthetővé válnak egymással.
Ez viszont elértéktelenedést, feleslegessé válást, foglalkoztatási és megbecsülési hiányt hoz létre
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A spontán, kevés számú kapcsolattal kapaszkodó, kisebb bonyolultságú energiaszerveződések
lehetséges átlagos fennmaradási élettartama, a nagyobb arányú keletkezési lehetőség ellenére
törvényszerűen kisebb, mint az információ és bonyolultságban gazdagabb stabilabb részecskéké.
A kisebb élettartamú, nagyobb azonosságú részek gyakoribb megszűnése, szükségszerűen a
bonyolultabb szerveződések túlélésével, azok felszaporodásához vezet. Ha ez a minőségi és
mennyiségi eltérést eredményező, a környezeti hatásoknak jobban ellenálló kedvező
kapcsolódási lehetőség, a bonyolultság irányába elindítja az anyag evolúciós szerveződését,
akkor a folyamat kiteljesedése törvényszerűen a megmaradási effektust segítő evolúcióhoz
vezethet. E gondolatsor megerősíti a bonyolultabb energiaszerveződések törvényszerű
szelekciós felszaporodását, amely egyúttal azt is jelenti, hogy az élethez vezető bonyolult
intelligencia kifejlődése, az anyaggá szerveződő energia alapvetően előírt, törvényszerű
tulajdonsága, következménye. Tehát az élet kifejlődését is lehetővé tévő bonyolultság
növekedés meg kell hogy jelenjen mindenhol, ahol a feltételek ehhez tartósan kedvezőek.

18. fejezet:

A hatásegyesülés hatékonyságát befolyásoló információazonosság.
A kezdeti plazmatikus, nagy sűrűségű körülmények között, az ősrobbanás által kiváltott
hatásterjedés közben, az impulzus hatáshullámok fő jellemzői, a méretük, tömegük, rezgésük és
perdületük nagyon nagy hasonlósággal, analógiával és egyezőségével, de az egyéni áramlási
irány, más cél felé haladás lehetőségével rendelkezett. A sűrűség, valamint az együttrezgés
hatására, a keletkezett új, fiatal hatásimpulzusoknak, nagyon nagy esélye és lehetősége volt, a
hasonló méretű, és tömegű, főleg az egyívású, sok azonos információ szakasszal rendelkező,
azonos belső rezgésű impulzusokkal az egyesülésre, amely az egész evolúcióra kiható
következményi nyomot hagytak. Az időben csak későbbi keletkező fiatalabb életbuborék
következmények, bármilyen kedvező rokonsági (információ azonosság) helyzetük volt, csak
kicsi eséllyel egyesülhettek a már nagyobb nyugalmi energiát tároló, náluk sokkal idősebb,
másabb eredőjű, kevesebb részletben megegyező hatásakkumulációkkal, és ha erre mégis sor
került, az együttműködés hatás differenciáltsága, és a kötődés lehetősége lényegesen kisebb,
rövidebb közös élettartamot, hatás és információ cserére lehetőséget adó együttélést
eredményezett.
Az egyívásúak sikeresebb egyesülései miatt, kialakult egy öröklődő esély, a hatásegyesülések
együtt maradási idejének sikerére vonatkozóan. E természeti törvénnyé emelkedett sikeres
kapcsolódási szabály értelmében, a legnagyobb kiegészítő azonossággal és a legtöbb közös ezért
megérthető információs tulajdonságokkal (azonos hullámhosszú azonos jellegű, de egymástól
némiképpen eltérő információszakaszokkal) rendelkező, időben változó impulzus
következmények együtt maradásának az esélye a legnagyobb. A nyugalmi tömeg növekedésével
az egymástól egyre eltérőbb eredő tulajdonságú, a dolgokat eltérően megismerő, de ebben
másokkal megegyezni már nem tudó, lemerevedő, rugalmatlanná váló, új összefüggéseket már
nem felvevő, nem megértő energiaszerveződések együttélési ideje egyre rövidebb. Az evolúció,
később leszabályozta ezt az eltérési differenciát, egy hagyományként megőrződő szabályba
rögzítve, amelyben az azonossági és eltérési információ lehetőség arányát, egy meghatározott
kedvező tartományba helyezte. A túl közeli, túl nagy azonosságú ezért információ cserére,
hatásátadásra nem alkalmas, és a túl távolálló információkkal rendelkező, egymást már nem
megértő, egymáshoz képest egyre ridegebb elidegenedett hatáscsomagok egyesülési és
megmaradási esélye kedvezőtlenebb.
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Érdemes az analógiát ismét megfigyelni, mert a fenti törvényszerűség miatt sikeresebbek az
egyívású, azonos információszakaszokkal rendelkező kapcsolatok. Az egyre eltérőbb
tulajdonságokkal, tömeggel, tehetséggel és más információkészlettel rendelkező, más
környezethez, tempóhoz, rezgésszámhoz szokott biológiai energiaszerveződések együttes
rendszerben maradásának (élethosszának) esélyét, e szabálytól való eltérés mind a mai napig
jelentősen csökkenti. A túl közelálló rokoni kapcsolódás pedig, a nagyobb hatáshalmozódási
azonosság kevés változékonysága miatt károssá válva, csökkentheti az információ áramlásként
is elfogadható változási események sűrűségét, a változatos megmaradási lehetőséget.

A Világegyetem habosodásának egy lehetséges magyarázata.
Az ősrobbanást követő tágulásban a leghasonlóbb egyívású impulzushatások már egyesültek, és
elkezdődött a nagyfrekvenciás sűrű mozgási energiahatásból, az információ anyaggá
szerveződése. A nagyon nagy számban keletkező, hatáshullám-csúcsként leváló egyívású
impulzus buborékoknak a belső rezgésszáma, a kibocsátó frekvenciája egy jellemzően azonos
mértéket vett fel, amely az ősrobbanás után még egymáshoz közel keletkező, nagy energiájú
hatásváltozástól nagy sűrűségű térben, nagyon nagyszámú impulzusegység kapcsolódását,
együttrezgését eredményezte. Mint ismert, az együtt rezgő tömeg között jelentős rezonáns
kapcsolat és kölcsönös differenciáló erő lép fel, amelynek fontos meghatározója a rendszer belső
önrezgésszáma, és a belső tulajdonságok eredője. Ha feltételezzük, hogy az elemi töltés-párok
közös rezonanciája, egy meghatározott nagyon magas frekvenciaértéken következett be, akkor
az is feltételezhető, hogy e rezgésszámnak az osztása esetén kapunk több olyan rezonancia
sorozatot, alharmonikusokat, amely meghatározott alacsonyabb rezgésszámokon, interferenciás
távolságban, körökben és gömbhéj-felületen rezonál, azaz kölcsönhatásra képes a kellően
azonos, de részben mégis más életbuborékokkal.
Ezen az elven működik több, a nullponti energiaszinten észlelhető magas energiasűrűséget kiaknázni
kívánó találmány, amelyben az alacsonyabb frekvencián is rezonáns de már a jelenlegi eszközeinkkel is
lecsatolható, még jelentős elektromágneses energiasűrűséget alakítja át elektromágneses , általunk
szabályozható, továbbítható energiává. (A találmányok egy részének a szabadalmi leírása és működési
elve megismerhető. A csak magyar nyelvű érdeklődők, Egely György Bevezetés a tértechnológiába,
könyveiből ismerhetik meg.)

A hatástorlódást, erőt és emlékezetet, cselekvő képességet eredményező, rezonáns felületet
képező gömbhéj felületeken, szintén sikeresebb az impulzusok egyesülése, amely miatt e
gömbökben a hatáshalmozódás egyre növekszik, amely a belső változás sűrűség emelkedésével
az árnyékolóhatásuk növekedését is fokozza. A sikeresebb, azonos frekvenciákon növekvő
térfelületeken nagyobb változás sűrűség és árnyékoló erő ébredhet, amely nagyobb térbeli
torlódás, információ és hatáseltérés sűrűsödés kialakulásához vezethet. Az interferenciás és
fluxus hatásvonalak metsződésein azonos jellemzőjű, egymással egyívású, egymáshoz
fogékony, nagyon jó affinitású, közös anyanyelvet ismerő, értő új impulzus gyermekek,
kelhetnek életre. E hatáshalmozódások, kicsi és nagy energia és anyagsűrűsödéseket, az
atomokat, a halmazokat és a galaxisokat is, a térben egymástól is táguló, egyre nagyobb léptékű
koncentrikus rezgőgyűrűket alakítottak ki.
A térbeli rezgőgyűrűket képező térrészekben az anyagsűrűsödés természetes következménye az
anizotrop árnyékolóhatás miatt a sűrűbb mező irányba forduló, és ott megnövekvő
rezonanciának, és a világmindenségben ebből kialakuló sok más léptékben is megnyilvánuló
azonos természetű és geometriájú anyag elrendeződésnek.
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A hatásimpulzusok egymással nagyobb azonosság miatt rezonáns, kölcsönhatóképes gyűrűkben
besűrűsödő egyesülésével, a mozgási (impulzus) energiájából helyzeti energiává alakuló energia
szerveződése során, a tér e koncentrikus gyűrűk érintkezése mentén, a közös rétegek felületén
elporosodott, miközben az egyre nagyobb azonosságba halmozódó por nagyobb árnyékolóhatást
eredményezve a gömbformát felvéve további, sűrűsödéssel meghatározta a látható anyag térbeli
elrendeződésének a mai szerkezetét. E porgyűrűkből a felerősödő erőtéri rezonancia és a
gravitációval részben ellensúlyt tartó eredő forgás, a sűrűbb anyaggá épült energiát a kialakuló
forgással is egyensúlyt tartó ekliptikai síkokba, közös átlagos felületbe, azonosan értett látott
elismert következményekbe terelte. A könnyebb és sikertelen vagy más dimenzióba épülő
egyesülésekből, a gyűrűk síkján kívüli rétegekbe áthaladva lassult és nagyobb azonosságú
szervezetekbe sűrűsödött az energia. Az alacsonyabb hatófrekvencián sűrűbb, nehezebbé váló
atomi anyagot a gravitáció egy forgási tengelyre merőleges pályasíkra kiterítve átrendezte. A
sűrűsödésekben dominánsabb, sikeresebb hatásösszegződésekkel elporosodott tér, az energia
szemcsésedének az egyenlőtlenné válásával kezdődő differenciálódó gravitáció hatásaként,
kialakultak az összecsomósodó és láthatóvá váló porfelhők, majd ezekből a már pályasíknak
megfelelő helyzetű későbbi protocsillagok. A sikertelenül halmozódó, vagy más képletté
egyesülő impulzusok, a zártabb térből kiszorult, már túl ismert és megúnt, a hatásukat és az
egyediségüket, a többleteiket már leadott információk a gravitációs vonzásgömbön kívül
maradva, hozzájárulnak a tér energiájához, de ezek az impulzus szerveződések valahol
megrekedtek az általunk még nem mérhető kölcsönhatások alacsonyabb, a mindenki által ismert
dolgokat már csak egymásnak átadó, rezgésben ismételgető energiaszintjén. Ebből tevődik ki a
nullponti sugárzás. A gondolatsor folytatásaként elmerenghetünk az anyag mikro, és makroméretű, térbeli szerkezet azonossági hatásmechanizmusán, a vízcsepp, a gázbuborék és a
legkedvezőbb alakot a legkisebb energiával egybefogható erőtér térbeli elrendezésén.
Az ősrobbanáskor történt vákuumesés, a környezetet adó tér jelentős megváltozása nagyon sok
eltérő méretű, információ és energia tartalmú hatásakkumuláció megszűnését, elavulását és
szétesését eredményezte, amelyek nagyon sokféle egymástól eltérő hullámhosszúságú
frekvencián keltettek rezgést. Ha elvetjük az ősrobbanást, akkor ugyanezt a nagyfrekvenciás
hatásáramlást tekinthetjük a nagy frekvenciagenerátor által kibocsátott hatásforrásnak. Ebből a
már leírtak szerint oszlik el és áramlik a hatás, amelyből interferenciával kialakul a már ismert
lassabban terjedő sugárzás. Érdemes eljátszani a később részletesebben is kifejlődő gondolattal,
amikor más tudati eredő aspektusából nem egyszeri átalakulásnak, hanem ma is tartó, a
téridőben hosszan elnyúló folyamatnak tekintjük a jelen állapothoz vezető térátalakulást.
Az általunk ismert világegyetemben az energiasűrűség a különböző frekvenciákon viszonylag
egyenlőtlen. Nagyon magas frekvenciákon nagyon nagy energiasűrűséget észlelünk, amely úgy
is értelmezhető, hogy a szétsugárzódott hatásenergia sokféle rezonáns tartománnyal,
kapcsolódással rendelkezhet, amelyek még nem teljesen megértett tartomány része együtt
rezonálva csak később megérthető információs anyagba tömörödött. Ha az okfejtés útján
elindulunk, furcsa lények világába csöppenhetünk, amelyek itt vannak a környezetünkben, de
nem látjuk egymást, mert más téridőbeli összetétel, eltérő fejlettség miatt a mi frekvenciánktól
eltérően változó rezonáns csoportot képezve nem az általunk ismert dimenziójú hatásrendszerbe
tömörültek. A hatások eltérő frekvenciákon összegződése az anyagba tömörödéshez szükséges
más frekvenciákon is rezonálhatott, amely a hatásakkumulációk másdimenziós rétegeződéséhez
és összeépüléséhez, eltérő életritmussal változó életfolyamatok kialakulásához vezethetett.
Tételezzük fel, hogy a háromdimenziós anyagba épüléshez B frekvencia kellett, de
bekövetkezett a nagyobb vagy kisebb hatásegységek átalakulásakor az A és C rezonancia is. Ez
esetben az A rezonáns hatásimpulzusok egy másféle struktúrába épültek, de mint energiatömeg
itt vannak ugyanebben a közös térben. A C frekvencián rezonáns hatásimpulzusok egy más
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dimenziót eredményező struktúrába, külsőbb rétegekbe épültek. A gondolat lehetséges, azonban
az ismeret hiánya ezt az utat most még nem engedi számomra végigjárni, amely miatt e pályát a
nálam, a témában több ismerettel rendelkezőnek átengedem.
Az események változását kiváltó impulzusokban a korábban kialakult perdületi és lendületi
arányok megváltoznak, és ez más távolságra juttatja el az életbuborékok kezdetleges, de már
megérzéssel és némi ismerettel is rendelkező szervezeteit. Az eltérő részek nagyobb halmazokba
épülése, keveredése során, egyre változatosabb időben tartósabban megmaradó állapotú
szerveződések alakulhattak ki. Az is lehetséges, hogy valamennyi frekvencián egyesülő
hatásimpulzusok végül mind az egyfajta anyagszerkezetek, életformák létrehozásáért felelősek,
amelyekből az egyesülés szükségszerűen áthalad az anyagi struktúrába szerveződés láncolatán.
E szervezetek a közös információkon keresztül folyamatosan kölcsönhatnak egymásra,
kölcsönösen módosítják egymást, és idegenekkel nem keveredés esetén átlagos vegyes
állományba, egymáshoz képest egyre nagyobb azonosságú állományokba fejlődnek.
Ez esetben a dimenzióhalmozódásban, a három dimenzió által meghatározott, a térponton, a
koordinátákkal meghatározható pozíción felül, a negyedik idődimenzió adja az esemény
sorrendet, a mikor, mely állapot, változás előtt, vagy után beazonosítási lehetőségét, az ötödik a
a mely körülmények, vagy és milyen nagyságrendben, mennyien észlelték.? A hatodik a
dinamikát, a lendület/perdület arányát, a hetedik a frekvenciát, a szaporodás, a változás
sűrűségét, az információs hatás korszerűségét, ismertségi lehetőségét és ki tudja, hogy az
észlelési szintünk alatt, még hányféle más dimenzió létezik, amely a hatékonyság, az életerő és a
szellemi kapcsolódás mezején rezonál. Az anyagba épülési rezonanciának is lehettek a már
korábban leírtak szerint többszörös vagy osztható rezonáns frekvenciái, amelyek egyike a
Világegyetem méretben, kialakul szervezeti rendért, mások a halmazok, a harmadik a galaxisok
stb. anyagszerkezeti tömörüléséért, változásáért felelős.

19. fejezet:

A dimenziók keletkezéséről és a Gömbvillám kapcsolatáról:
A korábbi ismereteinket felhasználva tegyünk egy logikai kitérőt: A világegyetemi tér
homogenitása a tágulás és a keveredés során egyre jobban megváltozik, mert a táguló
hatáscsomagok, energiaterek különböző sűrűségű, egymással nagyobb azonosságú felhőkbe
kezdenek tömörülni. Ezek eltérő mérettel és töltéssel rendelkező, de más frekvencián szaporodó
hatástereknek tekinthetők, amelyek egymásra hatása az energiabuborékok egyesülésekor
tapasztalható kölcsönhatás szerint történik. A közös tér, nagyobb léptékben is az
energiabuborékokhoz hasonlóan kavarog, az alakja és töltöttségbeli eredője folyton változik.
Ha a keletkezett hatáskiváltásról azt állítjuk, hogy pontszerű hatásnak tekinthető, akkor ez
lényegében egy egydimenziós, még kiterjedés nélküli hatás. Ez gyakorlatilag az a rövid
pillanatnyi időt jelenti a hatás életében, amíg még nem differenciálódott monopólusnak, nagy
azonosságú térrésznek tekinthető. Amikor egy önmagával túl nagy azonosságúvá váló, tehát
közös eredőjűnek tekinthető viszonylag homogén térrész, valamely változtató esemény hatására
módosul, azonnal differenciálódik, akkor a közös időritmus eltolódik, a változást már észlelő, és
az elhaladó információs hullám által megváltoztatott, differenciált résztvevőkre, és az új
eseményektől hatásoktól még nem érintett résztvevőkre. A két eltérővé váló rész között
információs feszültség differencia alakul ki, amely időbeli eltolódást hoz létre a kialakult
következmény megismerésében. Akik már megismerték a változást és következményeit, azok ez
idő alatt másabbá válhatnak azokhoz képest, akik még nem ismerik e következményeket, amely
nemcsak információs különbséget hoz létre, hanem az információ hordozók nagyobb

75

ASPEKTUS- MOETRIUS

azonosságú szintjén érintettséget és közvetlen áramlást is kivált. A minimális tömeggel, de
nagyobb lendülettel és differenciáltságban érkező jövevények hatása, a kinetikai lendület, a
dinamikai és a tudásarány, a pedületük függvényében, valamint az azonosság, az affinitás
függvényében eltérően hat a velük kölcsönhatásba kerülő információs részecskékkel, és a hatást
átvetteket megváltoztatva eltolja egymástól. A két eltérővé váló rész között kialakul egy
különbség ként ismert tényező, amely x ideig fennmarad, legalább addig, amíg a módosulást
szenvedő részecskék el nem felejtik, vagy és az információt idejében meg nem kapó részecskék
is meg nem kapják ugyanazt az információs hatást. Mivel azonban időben eltolva kapják meg,
amely közben egyéb változás is érheti őket, ezért mind a ketten másfelé fejlődés miatt eltérően
értelmezhetik, és bennük is eltérő hatáskövetkezményt kelt ugyanazon, de időben másképpen
értett, befogadott információ. Ez tovább növelheti a másságot, a nem azonosan értés lehetőségét,
amely csökkenés helyett növekvő feszültséget, más tudást és fokozódó különbséget,
megértésben egymástól eltávolodást válthat ki. Amikor a monopólus állapot lejár, az
időeltolódás, a mássá válás egy fáziseltolódást, differenciát, kétpólusú következményt hoz létre.
Az adott információval érintett ez esetben korábban és másfelé indul el a nagy azonosságú, de
az új dolgokat még nem ismerő társaihoz képest, amelyben ha kellő azonos marad, húni fogja
maga után a többi időben későbben információt kapó, és ezzel azonos irányba áramló, a
tudáselmaradásban, csak kicsit lemaradó részecskéket is. Azonban lesznek olyanok, akiket a
változás szele éppen ellenkező irányba indít el, akik többszörös áttéten át más következtetésre
jutva más irányokba indulnak el, és ők is magukkal vonzhatják a változás alkalmazkodási
szükségességét azonosan értelmező részecskéket. Ez hozza létre a dualitást, az eltérő irányba
haladók csoportosulását, amit időbeli eltolódásként és más tudati eredő körüli polaritással, a
pólus körül keringő dipólusként ismerünk. A két eltérő pólus körül csoportosuló rész között
jelentős fáziskésés, idő és értesültség, információ és tudati eltolódás fejlődhet ki. A legnagyobb
eltérés a körfolyamatoknál a 180 fokos irányeltérés, az eltérő irányban áramlás
következményéhez vezet. Ha ennél nagyobb, vagy kisebb a haladási irányeltérés, sokkal kisebb
áramlási szög, céleltérés esetén egymást erősítő, nagyobb szög eltérés esetén is kevésbé
ellentétes irányultság alakulhat ki.
(A monopólus elkülönülési ideje alatt, mivel még nem jelent meg a gravitációt okozó anizotrópia a
részleges tudás és energiahiány, az ellenhatás és a gravitáció hiányában az Ősrobbanás kiteljesedhetett,
azaz létrejöhetett a felfúvódás.)

Ha a keletkezett hatásenergia, pontosabban a más felé tartó különbség a tűrési értéket
meghaladja, akkor egymáshoz képest időben és tartalomban is eltolt hatás, egymással szemben
terjedő információs hullámpár, és két eltérően értelmező központ, dipólus is megjelenik, amely
már az időkéséssel, az eltolódás feszültségével elkülönült lendület energia és tudati differencia.
A hatáshullám keletkezési helytől eltávolodása megegyezik a fáziskésés időszakával.
Ha a dipólus párt, táguló gömbfelületen kiterjedő hatásáramlásnak tekintjük, akkor már
(többször) kétdimenziós szerkezete van, amely a gömbhéjakra görbült síkokat jelent. (E
hatásterjedésnél már megjelent az energiatöbblet dipólus párja, amely a hatásterjedés
ellenhatásának, a negatív hullámú energiahiánynak, a gravitáció szülőjének tekinthető, amely
miatt a hatásterjedésnek ez a fázisa már gravitációval, ellenhatással, azaz a már ismert részletek
kiáramlásával fékezett, ellentételezett hatás). Ez akár tiltakozásnak, határzárnak is tekinthető,
amikor az érintett életszerkezet védekezik, és megakadályozza, hogy a szervezett rendszerében
túl sok már ismert, ott felesleges, nem keresett részecske információhordozó áramoljon be.
A kölcsönhatások fizikai, áramlási és saját forgás perdületi dimenzióinak a következményei.
Ha e gömbszerű hatásfelületek ellenkező irányba forogva érintkezve kölcsönhatnak egymásra,
akkor az eredőjük kioltó hatású lehet, ha viszont az érintkezési felület forgáseredője közel
megegyező, akkor az energiáik egyesülhetnek egymással, amely az alábbi halmozódó, a
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hatásban megerősödő következményt váltja ki. Ha ez a hatásgömböt súrlódásszerűen azonos,
egymást támogató irányú perdülettel érinti, metszi egy másik hatásgömb energiafala, akkor a
hatásterjedésből, a felületi feszültségből egy új irányba ható, az eddigi terjedési síkból
kiemelkedő, más, differenciált iránnyal is jellemezhető háromdimenziós szerkezet alakul ki.
A dipólusú energiahullám-hatás metsződési helyén a két dipólus energiája összeadódik,
amelyből egy közös egymást erősítő, vagy gyengítő hatáscsúcs, egy semleges eredő és egy
negatív energiájú ellenirányba terjedő képlet keletkezik. Ez a kereszteződésben négy pólusból
három eltérő potenciálú, differenciálódású sejtszerű szerkezetet eredményez, amelyik az
atomszerkezethez hasonlóan legtöbbször elektron többlettel vagy hiánnyal, még áramló
képesebb és nem semlegesítődött, vagy már túl sok semlegesítődött, ezért könnyen eltéríthető
képletbe fejlődhet. Az egymást szimmetriába hozó, a lendületben és a terjedésben, a haladásban
megsemmisítő szerkezet nagyobb térsűrűségűvé válik de közben kisodródik a direkt
tartományból, amely a lendület kölcsönös kompenzációja miatt, más hatások befogadására kellő
affinitással rendelkező, nyitott de instabil szerkezetté fejlődik. Ezzel ismét olyan szerkezet
alakul ki, amelynek még van valamiben megmaradt különbsége, energia differenciája, azaz a
külső terjedés lecsökkenése egy belső áramlásba terelődik, amely a kellő különbség
fennmaradásáig tart ki. Amint a belső különbség megszűnik és a közös térbe egyesülő
információ ismét neutron monopólusba fejlődik, de a különbsége a környezethez viszonyítva
könnyen megerősödik. Ha a kialakult minőséggel nem telített a környezet, akkor az ilyen hatás
minőség kedveltté és keresetté válhat, de ha nagyon nagy azonosságú megúnt, már nem aktuális
társaságba, hasonló elöregedett, elértéktelenedett részecskék közé kerül, akkor a nagy környezeti
nyomásban vagy lebomlik, vagy és megtalálja a kiutat a más keresettebb minőségbe fejlődéshez.
Ez azt eredményezi, hogy amerre kisebb a tér azonossága, azaz a minőségével még nem eléggé
megtöltött, az ilyen termék, információ, hatás, egyed, az őt még kellő újdonságnak elismerő,
jobban megbecsülő térrész felé fog elmozdulni. Ekkor lebomlik a határozatlansága, és megindul
az új fejlődés lehetőséget, a később őt majd befogadó, a jelenleginél sokkal jobban megbecsülő
térrész felé. Ez szükséges feltétel az energia gravitációsan vonzó anyagot, utána induló társakat
eredményező halmozódáshoz. A két hatásbuborék, vagy energiatér azonos hatása nagyobbrészt
egyesülhet, amelynek hatóeredője a korábbiaknál nagyobb energiájú, ezért iránnyal rendelkező
táguló hatáshullám, amelynek nagyobb negatív hatású, más minőségben energiahiányú hullámpárja van. A halmozódással lokális különbség, potenciálnövekedés történik, és a fázishullám
átlagoshoz eltérése, a kiáramlás amplitúdója egyre nő.
Ugyanez a folyamat játszódik le a villám keletkezésekor, amikor az azonos töltésű hatásmezők
lendület energiája közös célok felé koncentrálódva összeadódik, és az ilyen hatásokkal
hiányosabb térrészekbe beáramláskor, hatás és töltéscsere, információs és tudáscsere következik
be az egyesüléskor.
A hatásmezők találkozásakor, az impulzustér sűrűsége, iránya és perdülete megváltozik,
általában differenciálódik. Egyes részeit a kölcsönhatás eredője gyorsuló mozgással erősíti,
miközben más részeknek éppen a perdületük is növekszik, míg más, már lendületet vesztett,
elöregedő részei lassuló, fékező hatásváltozást szenvednek, amely hatások torlódás, más mezők
részecskéivel vegyülése közben a tér hatásmezőivel kitöltött részeit jelentősen új összetételűre
keverik. Egyes részekben valamely energiákból, hatásokból, képességekből többlet, míg más
részekben hatás, azaz energiahiány, képességhiányok keletkeznek. Ez a folyamat végül nemcsak
differenciálódáshoz, hanem a belső részecskék a tulajdonságot hordozó életszereplők, a töltések
cseréjéhez is vezet, amelyhez kialakul egy átjárhatóbb ioncsatorna, és a kiegyenlítődés egy
plazmakisüléssel megtörténik. Az egyesüléskori energia szükségszerűen az egymás felé tartó
részekben halmozódik fel, amely a vákuumenergiából érkező, azonos irányba áramló kisebb,
még nem mérhető tömegű részecskékből is táplálkozva a kisülés helyén az impulzus
keletkezésekor több lehet, mint az egyesülő mezők kezdeti kiinduló energiája. Ez is
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energiakonvertáló, anyagot eredményező szülő folyamat. A nem látható méretű és még nem
mérhető energiaszintű részecskék közös térpontban rugalmatlan deformációt létrehozó
impulzusban állócsomókba, bionokba egyesülhetnek, amelynek a lokális anyagsűrűsége, az
energia és hatáskoncentráció sűrűsége az egyesülő tömegszám miatt nagyobb helyzeti
potenciává fejlődhet. Ha azonban nem rugalmatlan, hanem még kellően rugalmas és
irányváltoztatási képességgel rendelkezve érnek egymáshoz és a közös téridő pontba a
részecskék, akkor rugalmas alakváltozást szenvedve szétsugárzódhatnak a környezetben. Ilyen
esetekben az egyesülésből nem energia többlet, hanem lokális energiahiány, valamely
minőségben hiányos, ezért ilyen tulajdonságú részecskékkel kitölthető befogadóképes térrész
keletkezhet.
A folyamatból logikusan következik az a lehetőség, hogy amikor szerencsés téridősen egybeeső
helyzetben, nem két, hanem három, vagy több energia hatásbuborék, különböző
lendület/perdület arányú, eredőjű hatásmező sikeresen egyesül. Ilyenkor hasonló analóg téridős
átalakulás, folyamat történik, viszont ez esetben a három erőtér energiája egyesülhet, amely egy
négydimenziós, időben gyorsabban változó, gyorsabban pörgő, vagy és gyorsabban áramló,
esetleg nagyobb energiasűrűség koncentrációjú szerkezetet eredményezhet.
Ha a három hatáshullám-pár pozitív és negatív energiáiból kialakuló hatpólusú erőtér
találkozása, az addigi hatásáramlási irányokat többször is megváltoztatják, nagy eséllyel egy
háromdimenziós hatásforgató, magasabb spinű térben koncentrálódik a hatásmezők energiája.
Ez akkor történhet meg, ha a két hatástér eredőjeként kiváltott hatásegyesülés által már
megforgatott hatásmező forgási és energiaáramlását nem lerombolja a harmadik hatástér
spinjének, vagy lendületének a forgatást segítő iránya, hanem a már akár két-irányba is forgó,
imbolygó hatásirányt megtörve, egy közel merőleges harmadik irányú forgatással az erőtér
kinetikai áramlásának a hatásirányát megváltoztatva, a közös pontban egyesülő részecskéket egy
kialakuló, nagyon gyorsan forgó hatásgömbre tekeri. Ekkor egy plazmaszerű kétdimenziós
feltekeredő felületen elfolyósodó életörvény szerkezet alakul ki, amelyben a három, lokális
energiatöbbletként megjelenő hatásirány egyesüléséből eredő hatásenergia, a kialakuló
plazmagömb felületén koncentrálódik, míg a negatív energiájú hatáseredő, e gömbbe záródva
alacsony belső nyomásban marad. Nagy valószínűséggel ez megtörténik a csillagokban és az
Ősrobbanás-kori kavargó energia-sűrű közegben, de elég gyakran a földön is megfigyelhető
jelenségként, amelyet Gömbvillámként ismerünk.
A gömbvillámra jellemző, hogy a keletkező plazmagömbnek nagyon nagy energia-sűrűsége
van, amely esetenként több lehet, mint a három energiamező együttes kezdeti energiája. Tehát
ez esetben is a hamis vákuum energiája megcsapolódik, és helyi energiadifferenciálódás, lokális
többlet és más minőségben hiány, eltérős és különbség keletkezik.
A gömbvillára jellemző, hogy három dipólusként meghatározható erőtér egyesül, amely a hat,
pontosabban háromszor kettő eltérő töltés differenciájaként sokféle de többnyire rövid életű,
ellentétes irányokba egymáson elforgó réteges instabil szerkezetet eredményezhet. Előfordulhat,
hogy az egymással ellenkező irányban áramló rétegek egy a felületek egymáson elforgását
megakadályozó átkötő részecskén megakadva egy durranásban teljesen kioltják egymást, vagy
csak olyan négydimenziós, a téridőben tartósan változó, forgó szerkezetté alakul, amelynek
nincs kitüntetett hatóiránya, a gravitációs részecskék eltérő áramlását megakadályozó
anizotrópiája, ezért nem alakul ki e szerkezetet visszahúzó, vagy és a talajra lenyomó gravitáció
sem. Később jobban körbeírásra kerül, hogy miért nem hat rá a gravitáció, de ne vágjunk a
dolgok elé, folytassuk a gömbvillám általános ismertetését.
Feltételezhető, hogy ekkor az energiahiány különbsége ekkor bezáródik e gyors felületi
áramlással hatáskizártabbá váló térbe, amely a környezeti energiatöbbletet és a differenciált
állapotát így képes egy ideig maga körül megtartani. Mivel nincs kellően kölcsönhatóképes
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hatóirány, nem lehet ellenhatás sem, amely gravitációsan vonzana. Ez miatt képes lebegni és
semleges nagysűrűségű önálló energiabuborékként a folyton változó alakú energiaterek
határfelületén, féreglyukain, Pl. egy kulcslukon, vagy a falon lévő réseken is átbújni.
Feltételezhető, hogy az a felületre koncentrálódó magas energia sűrűség, a benne kialakult
magas vákuummal közös eredő szimmetriában változik. Csak akkor sül ki, pukkan el, ha
elektromos vezetőhöz ér, amelyet szinte kirobbanthat a rögzített állapotából az arra merőleges
irányban jelentős kinetikai erő. A stabil szimmetriájú rendszer azonban azonnal instabillá válik,
ha olyan kölcsönhatásba keveredik, amely a határozatlanság állapotnak véget vet, és irányt ad a
fejlődésben megrekedt, túl nagy szimmetriába fejlődő, ellentétes irányban ionizált réteggel
rendelkező, éppen szerelmi mámorba keveredő fenséges látványnak. Amint kialakul egy
határozott fejlődési irány, valami leföldelt, vagy vezetőképes fémtárgyhoz érés lehetőséget ad a
már túl nagy azonosságú töltések rendszerből kiáramlására, a szerkezet kisül, egy nagy
energialökést ad az életbuborék kipukkanása közben a töltéseket elvezető tárgynak.
Az instabil állapota miatt, ha a képletre jellemző tűrési értéknél nagyobb energiahiánnyal
rendelkező tárgynak ütközik, akkor a fénylő energiagömbként lévő határoló felület energia nem
éppen szerencsés túl nagy egyensúlyát a hiány, a környezet igénye és felvevő képessége
megbontja, amely hatásra pukkanás-szerű hangadás kíséretében az energiabezáródás megszűnik.
A hatáskoncentráció, differenciálódás megszűnésekor az energiaváltozás rendkívül erős
elektromágneses indukciót keltve, tönkreteheti a környezetében lévő, jellemzően induktív
energiára érzékeny berendezéseket, kitépheti a vezetékeket stb.
Folytassuk ezt a gondolatmenetet egy kicsit merészebben:
Ha elfogadjuk, hogy három energiamező, vagy energia hatás tároló megfelelő feltételek közötti
egyesülésekor egy viszonylagos egyensúlyban lévő, de nagy felületi energiasűrűségű buborék
alakul ki, amely a gömbvillám esetében plazmaszerű hártyaképlettel, felületi feszültséggel
összefogott önállóvá vált energiatérnek tekinthető, akkor a korábbi ismeretek alapján tudjuk,
hogy ennek nagyon nagy bezárt, ezért egy ideig nem bővülő, csak a belső szereplők között
cserélődő információtartalma is van. Ez esetben viszont még nem a 4 dimenzióban olvasható
információ tartalom a fontos, (ezt még nem értjük kellő képen,) hanem az, hogy a feltételek
megfelelősége esetén a négydimenziós szerkezet egyáltalán általunk megfigyelhetően létrejöhet.
Mivel látjuk és más érzékszerveinkkel is érzékeljük a jelenséget, sőt komoly energia kisülés, túl
sok információ rajtunk átvezetődése esetén lebénulhatunk, azaz olyan nagy mennyiségű
információs hatást kaphatunk, amelyet nem tud kellő gyorsasággal feldolgozni a szervezetünk.
Ismert, hogy a hatásterjedéskor sokfajta rezonancia alakulhat ki, amelynek csak ismeretlen
arányú töredéke alakul át velünk is kölcsönhatóképes frekvenciatartományokban változó,
információt cserélő háromdimenziós anyaggá. Ez tovább erősíti, hogy a térben lévő anyagba
épülhető impulzusenergia, az általunk feltételezett mennyiségnél jóval több, amelynek
számottevő része, általunk a jelenlegi eszközeinkkel nem mérhető hatásterjedésben és
hatáshullámzásban van a térben. Ennek az energiának csak egy része alakul át háromdimenziós,
hatásiránnyal és ezzel ellenkező előjelű gravitációval is jellemezhető általunk ismert
anyagszerkezetté.
Az alacsony energiaértékű hatáshullámzás, még anyagba nem épült energiájának a jelentős
része, a térben a látható szerkezetek között, részben azokban belül is kavargó mikro, és
makroszkopikus erőterek egymásra hatásaként, spontán feltételek között négy, vagy
többdimenziós szerkezetet eredményező hatásképletté alakulhatnak. Nem ismerünk jelenleg
olyan kizáró okot, amely az energiamérték térbeli nagyságát, sűrűségét és koncentrációját
lekorlátolná, meghatározná, hogy csak x érték felett történhet a négy dimenzióba épülés. Az
anyagszerkezetet eredményező háromdimenziós hatáshalmozódással ellentétben, itt eltérő
nagyságrendi léptékekkel rendelkező frakktálszerű szerkezet alakul ki, amely más
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nagyságrendben hasonló képletet eredményezhet. Ez egy önmagába záródó a belsejében gyorsan
változó, viszonylag kevés beépült részecske miatt rövid életű szerkezet. A kölcsönható
képessége, a láthatósága és érzékelés lehetősége miatt azonban az gyanítható, hogy a szerkezet
velünk való azonossága magas, vagy al és felharmonikus viszonyban, valószínűen gyorsabban
fejlődő távoli rokonunk.
Ha az elsődleges feltétel a hármas hatásirány szerencsés egymásra hatása, akkor ez a feltétel a
kvantumenergia-szinten is számtalan esetben létrejöhet, amely esetben általunk számtalan nem
mérhető kölcsönhatású négy, vagy többdimenziós velünk kellő azonosságú hatáshalmozódás is
létrejöhetett. Ez jelenleg is része kell, hogy legyen a világunkat jelentő terünknek, amelyhez
szükséges megfelelő feltételek, akár az élő szervezeten belül is kialakulhattak. Az evolúciós
folyamatban évmilliók óta együtt él e hatásokkal a háromdimenziós élet, anélkül, hogy ennek
hatását felismertük vagy tudatosan megértettük volna. Nem sok információnk van e más
életritmussal fejlődő világot a mi Világegyetemünkben létrehozó hatáshalmozódásról, azonban
az ismert, hogy a felületére jutó energiasűrűsége mindenképpen jelentősen nagyobb, mint a
három + idődimenziót eredményező, a térben áramló szerkezeteknél.
Ha tudatosan elkezdjük keresni a környezetünkben a nagy energiasűrűségű hatásokat, amelyek
valamiben többre képesek, mint a három dimenzióra épült fizikai törvényeink, akkor számos
olyan eddig megmagyarázhatatlan hatást vizsgálhatunk ezen túl más szemmel, amelyet a
tudomány eddig a szemfényvesztés és a misztika területére száműzött.
Két jelentős objektívünk van, amellyel kereshetjük e hatásokat. A viszonylag magas
energiasűrűség, a szokatlan hatásmechanizmus, amely mindenkor többirányú rétegesen
differenciált ionréteg forgáshoz kapcsolódik. A gond az, hogy a kvantumszinten vagy az azalatti energiájú, kis hatáshalmozódások spinjét nem észleljük, ezért ezekre nem tudunk szűrni.
Viszont észleljük és felismerhetjük a hatáseredőből származó szokatlan tulajdonságú, vagy a
hagyományos fizikának ellentmondó kölcsönhatást. Ilyen lehet egy fémkanál meghajlítása,
szokatlan változásra bírása az ujjainkkal háromdimenziós simogatás esetén, vagy egy
szeánszasztal megmozdítása a gondolati energia eredőjeként. Az hogy ez nem mindig és nem
mindenkinek sikerül, még nem cáfolja e hatásmechanizmus lehetőségét, csak azt bizonyítja,
hogy az adott szereplőkkel nem sikerült a szükséges feltételeket kialakítani.
E területet érdemes egy külön könyvben kicsit jobban felbolygatni, amely elkészültéig több és
eltérő aspektusból megközelített információt kaphat az olvasó Egely György és Nemere István,
e témájú könyveiből.

20. fejezet

A TÉR szerkezete
Van egy merőben más elképzelés, amely nem esik abba a hibába, hogy a világmindenség
megértésére törekedve csak a már megismert, tapintható anyaggal és az eddig ismert
dimenziókkal foglalkozik.
Minden rendszer megértése azon múlik, hogy tudjuk e elég messziről, azaz kívülről, más
rálátásból, pl. a tudat aspektusából elképzelni a rendszer működését, azaz van e kellő rálátásunk
az egész folyamatra. Ha bármilyen nem a rendszerbe illő hatást, folyamatot vagy történést
észlelünk, fel kell tételeznünk, hogy a látókörünkön kívüli történést észlelünk, amely
megismeréséhez messzebbről, vagy más aspektusból figyelve kell nézni a vizsgálat tárgyát.
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Ezt megtehetjük gondolatban is, amellyel a rálátásunk egyre szélesebb dimenziókat foghat át,
vagy nagyobb felbontású lokális koncentrációval, amelykor a legnagyobb rendszerek is
átláthatóvá válhatnak.
A korábbi fejezetekben már foglalkoztunk azzal, hogy a nagy energiaszintű hatásváltozások,
milliárdszor milliárdnyi, számszerűen meghatározhatatlan számú hatásváltozást generálnak. Ha
csak a Világegyetemünk terét képzeljük el, ez esetben is a tér minden pontjára a tér minden
irányából folyamatosan és állandóan érkező hatásimpulzusok hatnak, amely független a
frekvenciától, a hőmérséklettől, gyakorlatilag homogén és az árnyékoló képes nagyobb sűrűségű
térrészektől távolabb kellően izotróp, amelynek az eredője általában egymást legalább módosító,
vagy eltérővé fejlesztő, valamiben semlegesítő hatás. Ha e hatásegységek a korábban leírtak
szerint nagyon kicsi, gyakorlatilag nem mérhető, csak feltételezett, kölcsönhatás nélküli,
virtuálisnak tekinthető tömegnélküli hatásokból állnak, a hatásterjedésük sebessége a fényénél
nagyobb lehet. Ha elfogadjuk, hogy a téridő valamelyik állapotában, vagy a térben, vagy az
időben végtelen, amely a Világegyetemünktől eltérő léptékű és ismeretlen számú anyagi és
energia objektumot tartalmaz, akkor egyidejűleg sokmilliárdszor sokmilliárd pontszerű
hatásimpulzus, változás keletkezik, amelyek egy része a fénynél nagyobb sebességgel, táguló
gömbfelületeken terjedve egyidejűleg hat a tér minden irányába. Az impulzusok hatásfalai a
sűrűbb közegek elérésekor, vagy egymás metsződéseikor néhol összeadódnak a helyi
halmozódásokhoz, máshol energiát vonnak el, ami újabb helyi hatásváltozásokat indít el. A
változási lehetőség a tér természetes állapota, amely végtelen és állandó hatásváltozásokat
generálva folyamatosan hatalmas, rendszeresen megújuló, az impulzusokból fakadó
energianyomással feszíti a teret. Akár olyan felszálló harmatnak is tekinthetők az
impulzusokban keletkező változás részecskéi, amely folyamatosan táplálja és telíti a légteret, és
benyomul minden lehetséges helyre ahová csak belefér. A tér és a környezet részben elnyeli és
felszívja e részecskék egy részét, de mivel állandó túlkínálat van a keletkező azonosságból,
lényegében a tér háttérsugárzása e telítettségből fakad. A kis hatásváltozások gyakorlatilag még
rezgésnek sem tekinthető, általunk közvetlenül nem mérhető, nem érzékelhető sokmilliárdnyi
hatásmetsződései a térben terjedő mikro, hatáshullámokat keltenek, amelynek az időbeli
keletkezési mennyisége, és ezzel a szétáramló, a teret túlnyomással feltöltő energiasűrűsége
szinte végtelen. Mivel azonban nagyon magas e részecskék azonossága, ezért a keletkező
impulzus sűrűség ezen a szinten nem szükségszerűen jelent tartós életáramlást, hanem
viszonylag gyors párra találást, hatástalanódást, szimmetriába kerülést, vagy egymáson
megperdülést, esetleg részleges, vagy teljes anihillációt. A rideg, hideg állapotban történő
ütközések során a nem elég nagy életrugalmasságú részecskék is darabokra törnek, még kisebb
egységekben szétszóródnak a térben, növelve annak a túlnyomását az éppen legkisebb méretű
részecskék frekvenciáján. A nagy változás sebességű impulzus hatásnyomás energia sűrűsége
kellően nagy ahhoz, hogy a legnagyobb sebességváltozási tartományban, az általunk már nem
mérhető legmagasabb frekvenciákon (és az fölötti gyorsabb terjedéssel) hasson. A pontszerű
hatásforrások a tér minden irányából és irányába folyton ható állandó energianyomást
biztosítanak, amelyből mindenhol kiválik, vagy elnyelődhet hatásenergia, ahol a tér sűrűsége,
hatóirányának eredője vagy a szerkezete megváltozik. Ezzel érthetővé válik a hatásterjedés
kellően szabad térrészben kialakult izotróp természete. Ez az izotróp, egyenletes háttérnyomás
azonban a nagyobb változássűrűségű térszerkezetek közelében aniztotróppá, egyenlőtlenné
válik. Minél közelebb kerül egy részecske egy valamely oldalról az izotróp lendületenergia egy
részét leárnyékolni képes, időben gyorsan változó, nagy részecskesűrűségű térrészhez, annál
egyenlőtlenebb hatásnyomás éri, mégpedig jellemzően mindig azon térrészek felől, amelyek
azonossága vele nagyobb, amelyek telítettebbek a minőségével. Ez differenciált gravitációt
hoz létre, mert a saját minőségű hatásokkal telített térrészektől az eltávolodás irányába
hat.
A tér energiasűrűsége a legmagasabb frekvenciájú hatás-terjedés rezdüléseitől hajtva, a
hatáseredő mind nagyobb közös tömegbe épülése és lassulása közben egyre nagyobb
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együttáramló hatáshullámokba differenciálódik. A differenciálódást feltételezhetően az az
önszerveződés okozza, amely minden káoszként ismert rendszertelen vagy rendezetlen
hatáskeveredésből fakadó hatásismétlődések kialakítanak, amelynek egy egyszerű példája a
mágnes-mezővel kelthető erőtér differenciálódása. Ha elfogadjuk a hatáshalmozódás
lehetőségeként az interferenciával egyre nagyobb hatáscsúcsú energiaegységek keletkezését,
amelyekből egy energiaszint felett a hullám habjának megfelelően leválhat a már nagy
energiatartalmú és lelassult, szimmetriába került hullámról leszakadó részecske, akkor
megérthetjük, hogy a végtelen nagy sebességű részecskék kiáramlása a még mérhetetlen
frekvencia feletti impulzusáramlástól a térben lassulva terjed. A magas frekvenciás hatásterjedés
még nem a határ, amelyből tovább erősödő hullámhatás egyre nagyobb összegződő energiára
szert téve, de csökkenő frekvenciájú nagyobb hatáshullámokba egyesülve létrejön a térben
koncentráltabb változás sűrűségű anyagszerű hatáshalmozódás.
Van viszont egy látszólagos paradoxon, amely az eddigi elképzeléseinket az anyagok
kialakulásáról és az energiahatás halmozódásáról az alapjaiban felboríthatja. Ezzel a
paradoxonnal eddig nem igen foglalkozott a tudomány, pedig nem jelentéktelen az információ,
amely az eddigi ismereteink újragondolására késztet. Az alábbiakban leírt gondolatok
elsősorban a gravitációként ismert hatás tulajdonságainak adnak módosuló értelmezési
lehetőséget.
Az anyagra jellemző energiasűrűség, amely Pl. az atommagnál kb. 10-nek a 14. hatványának
megfelelő g./cm3, míg az általunk még mérhető legmagasabb frekvenciáknál 10-nek a 80.
hatványánál is magasabb energiasűrűség észlelhető. Alacsony frekvenciánál kicsi az
energiasűrűség, amely az anyag, mint hatásakkumuláció energiasűrűségénél is kisebb. Ez
felboríthatja, de legalább alaposan módosíthatja az eddigi térsűrűségről és térenergiáról meglévő
ismereteinket, mert ez esetben törvényszerű, hogy nem a ritka energiasűrűségű anyag mozog az
eddig majdnem üres térnek ismert vákuumban, hanem a nagysűrűségű energiahatás, energiával
telített térben úsznak a kis sűrűségű anyagfelhők elszórt, de a liberációs la grande pontokon,
térérszekben egymásnak torlódott halmazai. Ha ez így igaz, akkor nem jól ismertük a tér
szerkezetét, és túl közelről szemlélve nem vettük észre a legalapvetőbb tulajdonságát, a
hatalmas fajlagos energiasűrűségét. Vajon az egész asztrofizikát újra kell e tanulnunk, vagy van
olyan magyarázat, amely a helyére teszi a fenti ellentmondást. Meg kell nyugtatnom a tisztelt
olvasót, a Világegyetemben megismert tér nem változott meg, ma is ugyanúgy működik csak az
ismereteink voltak hiányosak. Ma számos érv és elmélet foglalkozik a tér újszerű
tulajdonságával, az energiabőséget, nagy életnyomást jelentő nullponti energiasugárzással, de
többnyire csak abból indul ki, amelyet megismertünk, és észlelni tudunk, és elfogadjuk, hogy
csak ez van, amit már megismertünk.
A már korábban leírtakat most megpróbálom összefogni, és a megfogalmazott újszerű ismeretek
birtokában meghatározni, hogy miről is van szó!
A korábbi ismereteink szerinti hamis vákuum rengeteg hatásenergiát tartalmaz, amely
azonban nem minden frekvencián homogén eloszlású.
Ez azt jelenti, hogy a tér energiasűrűsége, és ezzel a lehetséges impulzustartalma, az eddig
feltételezetthez képest sokkal nagyobb, és a tér határa az ismeret és a viszonyítás hiánya miatt
meghatározhatatlan. Maga a térbeli energiasűrűség is meghatározhatatlanul magas azon
egyszerű ok folytán, hogy az csak tetszőleges, valamilyen szempont szerint kiválasztott,
megfigyelt, kitüntetett frekvencián határozható csak meg, amely miatt az alacsony
frekvenciáknál, az anyagnál kisebb energiasűrűséget, míg egyre magasabb frekvencia felé
haladva mind nagyobb energiasűrűséget, pontosabban nagyobb változás sűrűséget kapunk.
Tovább módosítja az energiasűrűséget, hogy nemcsak rezgésszerű frekvenciákon terjed a
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hatásáramlás, hanem a még nem mérhető és nem hullámszerű impulzus hatásáramlásban, a
statikus állapotban a tér energiasűrűsége további nagyságrendekkel nagyobb lehet, és a
mérhetetlenség oka folytán a becslési képességünk is véges. Ha ilyen óriási és sűrű
energiatengerben úszik a környezetéhez képest ritka energiasűrűségű anyag, akkor az
ismereteink kiegészítésre szorulnak. Hogyan tartható fenn egy nagy életnyomással rendelkező
környezetben egy energiában ritkább állapot? Talán éppen az adja a megértés kulcsát, mert ha
kisebb nyomású környezetben áramlanának túl nagy belső nyomású életbuborékok, akkor
azoknak ki kellene tágulni, és szét kellene pukkadni. Ha viszont nagy energiasűrűségű, nagy
életnyomású környezetben áramlanak az ennél alapjában ritkább, de összenyomott, egymásnak
préselt életbuborékok, akkor megérthető, hogy a nyomás miért tartja össze őket. Túlnyomásos,
változással telített térben élünk, amelyben minden életbuborék, mint az átlagos közeghez képest
keletkező hab, a nagyobb és a kisebb sűrűségű közegek határfelületén vegetál. Hol fel,
feldobódik a neki életfelületet adó átlagos, vele nagyjából megegyező energiasűrűségű rétegről,
hol az alá süllyed attól függően, hogy éppen milyen erőtöbbletek hatnak rá.
A korábban megfogalmazottak szerint, az öngerjesztő hatásrendszerben minden energia és
hatásváltozás hatásváltozást kelt, amely milliárdszor milliárdnyi (meghatározhatatlan)
hatáshullám-rendszer metszi egymást, a tér egészében azonos hatásrendszert, hatásnyomást
keltve. Ha a tér izotróp és homogén, nincs sűrűbb és ritkább része, akkor e hatások eredője
minden ponton egyenlő, így az emberi megfigyelő, az általa ismert hatástartományban nem
észlel módosító hatásváltozást. Más a helyzet akkor, ha pontszerű hatásforrásból észlelnénk a
hatásáramlást, amelykor egy iránnyal jellemezhető hatóerő, mint hatószél, sugár vagy
hullámnyomást generálna a megfigyelőre, amely előtt torlódna az energiaáramlás, míg mögötte,
hacsak nem gyorsul fel a hatásáramlás sebességére, energiahiány keletkezne. De a térben keltődött hatás,
nem sík és nem pontszerű és nem az általunk észlelhető időben fluktáló, amely miatt az
érzékelésünk nem terjed ki a kisebb energiaszintű észlelésére, a változására, és mert minden
irányból egyidejűleg és közel egyenlő hatóerővel érkezik, ez a hatásáramlás a szabadabb
térrészben izotrópnak tekinthető. Ez azonban nem teljesen igaz, mert a térben lévő zavarok,
áramlások és egyéb sűrűségbeli anomáliák, megbontják a homogenitást és a keletkező
szerveződések, helyileg leárnyékolják az izotróp hatásokat. Ez a megbontás, mindig azon
frekvencián terjedő hatásokra hat erősebben, amelyekből áll az az árnyékoló mező, amelyen a
hatáshullám áthalad. Ha a háromdimenziós anyagba épülés mondjuk a fény alatti hullámhosszon
rezonál, akkor ez lesz várhatóan e hullámhosszból szerveződő anyag belső saját frekvenciája.
A hullámként értelmezhető hatásterjedés akkor árnyékolódik, nyelődik el a legjobban, ha a sinus
mérete, frekvenciája a legnagyobb pl. azonos alakkal, mérettel és iránnyal vegyi, vagy rezgés
stb. információ azonossággal egyesül. Ez esetben várható a legnagyobb kölcsönhatás, amely a
legerősebb hatáshalmozódást, vagy ellenkező irányultság esetén hatáskioltást eredményezhet.
Ez térirányú megfelelő azonossági elvárást eredményez. Az összetett, több egymást követő,
egymáshoz képest időbeli, vagy és térbeli eltolódásban változó szervezeteknél mindig van olyan
kellően érzékeny, elégséges azonosságú réteg, amely az érkező változással jelentős
kölcsönhatásba keveredik, amely ezen keresztül közvetve ezt követően szétterjed az egymással
kellő folytonossággal bíró szervezett rendszer más rétegei, más frekvencián kommunikáló
szervezetei felé. A hatások előbb körbeérnek a torlaszt és hatásátvétel okozó részecskemezőn,
majd az ellenkező oldalon egymást megerősítve Cunamiszerű óriáshullámot hoznak létre,
amelynek a lendülete, mielőtt lecsillapodna, magas amplitúdóval, nagy nyomással gerjeszti a
hatásnak ellenálló, az információs változást az akaratán kívül is átvevő és továbbító
szervezettséget.
Mint már korábban olvastuk, a tér teli van az általunk felismert frekvenciákon terjedő hatásokon
kívül olyan ennél alacsonyabb, vagy – és magas frekvenciás hatásenergiával, amelynek csak
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nagyon kis része szerveződik interferenciális erősödésekben közvetlen anyagszerű hatásenergia
akkumulációvá. A többség nem keveredik kölcsönhatásba, vagy csak lokálisan ami aztán onnan
terjedve, szétgyűrűzve megváltoztatja a helyi viszonyok módosítása után a környezetet is. Ez
viszont nem zárja ki, hogy magasabb vagy alacsonyabb frekvenciákon is kialakuljanak
hullámazonosságok, azaz más dimenziójú hatáshalmozódás ne történhessen. Ez sokféle
frekvenciájú hatásterjedés egymástól majdnem háborítatlanul tölti ki a teret, nem mindenhol
bocsátkozik másokkal, főleg eltérőkkel kölcsönhatásba, mintha tudná, hogy csak egyeseknek
szóló információs hatást továbbít. Ez nem meglepő, ha a már megismert rádióhullámok és fény, hang
stb. azaz ismert hullámhosszúságú és frekvenciájú hatásterjedésekre gondolunk, amelyek egyidejűleg
nagyon sokféle sűrűsége, egymástól viszonylag háborítatlanul töltheti ki a terünket. Bármely frekvencián
lehet nagy energiasűrűség anélkül, hogy ez jelentősen megzavarná a más frekvenciákon terjedő hatások
sűrűségét. Azért az áthallás a felharmonikus frekvenciákon működik, de számottevő energiaváltozást nem
okoz. (ennek oka a viszonylag kis energiasűrűségi differencia, amellyel szemben a tér energiasűrűsége
sokmilliárdszor nagyobb.) Egy egyszerű példa, a barlangokban élő denevérek ezreinek a saját
frekvenciája hatalmas energiasűrűséget jelenthet a barlang más frekvencián szinte nulla
energiasűrűségéhez viszonyítva, de ennek ellenére a sok és majdnem azonos frekvenciájú és nagy
energiasűrűségű ultrahangból, a hang kibocsátója mindenkor felismeri az általa kibocsátott rezgés
visszaverődését, tisztán megkülönböztetve másik denevér által kibocsátott hang visszaverődésétől. Ez
nemcsak elkülönülési lehetőséget, hanem tájékozódási lehetőséget ad, tehát a sokféle jel és frekvencia
kibocsátása, a másiké és a visszaverődők megkülönböztetése, befogása nem gátolja, hanem segíti az
képességgel rendelkező életet. Talán éppen az eredeti forrásból is az élet segítése céljából bocsáttatik ki.

A közvetítő közegről és a hatásterjedésről
Az energia egy része zárt láncú hurkokba, zárt gömbökbe szerveződik, amelyben időnként egy
időre megrekedve terjed a térben, míg a nagyobb hányada állandó hatásgenerálással ide-oda
cikázik és magas frekvenciákon nagy sűrűségű hatásterjedéssel visszahatva, önmagát, és az
adott frekvenciát érzékelőket gerjeszti. Mint már ismert, és a későbbiekben részletesebben is
magyarázásra kerül, az ősrobbanás-kori hatásszétáramláskor, a nagyfrekvenciás
energiasűrűségben nagyon sok hatáskeltődés azonos körülmények között keltődött, amely miatt
nagyon sok azonos jellemzőjük - nevezzük információnak - megegyezik. Ez és a közeli hatások
torlódást eredményező energiasűrűsége, kedvez az információs és a nagyobb tömegbe épülő
hatás halmozódásnak, amelyek következményeként alacsonyabb frekvenciájú de nagyobb
lokális energia halmozás állapotú hatásátalakulás történik. A nagyobb hatáscsúcs energia egy
lelassuló együtt haladó, egymáson torlódó, egymást utolérő, nem teljesen egyidőben indult,
még-csak nem szükségszerűen azonos helyről kibocsátott kisebb hullámok és frekvenciák nagy
sinushullámaként is elképzelhető, amely nagyon sok magasfrekvenciás kishullám összegződése
eredményeként jön létre. Ez miatt a nagyfrekvenciás energiasűrűség terjedése a kisebb
frekvenciákon terjedő nagyobb hullámhosszak felé, azaz az anyagba épülés felé egyre csökken.
Amiképpen a vízben terjedő hatások hullámzásának az eredőjeként, egyidejűleg sokféle
frekvenciájú és amplitúdójú hullám (hatásösszegződés) lehet jelen, a térhullámok is számtalan
különböző frekvencián terjedhetnek egyidejűleg, amelyekből meghatározott feltételeknek
megfelelő azonosságokból spontán rend, azaz hasonló típusú, de egymástól egy kicsit eltérő
információ rezgés vételére, megértésére képes vevői szerveződések, hatáshalmozódások
alakulhatnak ki.
Annyit már tudunk a sokféle alternatív frekvencián is változó nullponti energiáról, hogy
amennyiben leárnyékoljuk valamely hatással, azaz az izotróp tulajdonságát megváltoztatjuk, a
leárnyékolt helyen az energiaáramlás is megváltozik és egy helyreállító hatásváltozás indul el,
az energiasűrűség kiegyenlítődésére. Ez hasonló a hullámtörő jelenségéhez, amelynél a
hullámterjedést akadályozó árnyékolt hely mögött keletkező hatáscsendes területre oldalirányból
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igyekszik a hatásáramlás örvénylése az anomáliát (a hatásterjedést gátló hatás ellen)
helyreállítani. A térben terjedő hatáshullámzásnál nem síkon, hanem a tér minden irányából
tódul a helyreállító hatás az izotrópiát megbontó hatásfékezés lecsökkenő energiaterjedésének a
helyreállításához.
Amíg a síkban irányba terjedő hatás hatásirányát feltartóztató torló-mező (hatásirányból nézve)
után alakul ki a közvetlen energia, azaz hatáshiányos terület, addig a térhullámot feltartó torlóelemnél a hatásáramlási hiány csak a torló-hatás belsejében keletkezhet, amelybe a külső felület
által eltérített nagy hullámok nem keltenek értelmezhető, csak visszautasított információt. Ez
miatt egy növekvő gömbszerű térrész belsejében a nagyobb hullámokon terjedő frekvencián
energiaritkább hatásdifferenciált tér alakul ki. Azonban az adott áramlási, hatástorlaszt jelentő
részecskemezőben lévő kisebb egységeken ez a terjedés megváltozik, eltérően módosul, amely
sok kicsi visszaverődés következtében magasabb frekvencián befelé is terjedő jelrendszerré,
dinamikus rezgéssé fejlődik. E térnek a külső felülete állandó energianyomásnak van kitéve,
míg a belső tere az energianyomást okozó frekvencia megváltozásával energia, azaz
hatásáramlás hiányos mezőnek tekinthető. E hatáshiány felé görbül a hatásterjedés, mint a
folyóban a zátony körül áramló víz, apró örvényekben fluktálódva. A belső térbe azonban mégis
eljut az energiahatás, a rezgés, amely a szerkezet kisebb részecskéi által megtört, felbontott,
átértelmezett, a meglévő hézagokon át bejutó energia a belső részekben is változást, átalakulást
és életszerű folyamatot generálhat. A bejutást közvetítő részecskék bár módosítanak e rezgésen,
a visszaverődések miatt azok torzulnak, magasabb frekvenciájú rezgésekké alakulnak, de a belső
térrészben élők, képesek e megváltozó jel-kavalkádból kiszűrni a nekik szóló, általuk
megérthető információként, vagy a szervezetüket érő jó hatásként értelmezhető rezgést.
Jelenleg két lehetőséget ismerünk a torló-hatás tartós fennmaradására.
Az egyik, ha elnyeletjük az érkező energiát, valamibe besűrítve és így megváltoztatva a
hatásfrekvenciát és a hatáshullám amplitúdóját, a rugalmatlan anyag besűrűsödés, deformáció
közben elnyeli a rezgést. A rugalmasabb anyag azonban csak megváltoztatja, valamely
módosulását, más, akár több irányba is visszaveri, ezért a terjedést lényegében segíti.
Ha a térben átalakítjuk a beáramló hatást magasabb frekvenciára, nagyobb áthatolóképességűvé
tesszük Pl. impulzusgenerálással, akkor a torló-tér belseje a beérkező frekvencián folyamatosan
ellátottá válhat, csak meg kell tanulni venni, és átalakítani a tér minden részéből kéretlenül is
beérkező energiákat. A visszaverődést segítő mechanizmusok miatt, a sohasem teljesen zárt, és
nem abszolút tömör részecskemezők, a nagyobb energiájuk hullámok a környezetet adó térrész
anyagi szerveződésein visszaverődve megtörnek, sok pici részhullámra, utódhullámra bomlanak,
amelyek a kisebb hullámhossz és a csekélyebb amplitúdó miatt be tudnak hatolni a tér és az
anyag legkisebb hézagaiba, viszik az információs hatást, anyagként, energiaként, más
frekvenciájú rezgésként.
Ha a közvetlen beáramlástól leárnyékolt felületről elvezetjük az odaáramló, ott rugalmatlan
anyagban felfogható, elnyelethető energiát, akkor folyamatosan energiát tudunk hőben,
nyomásban, de akár lendületben, tehát fizikai paraméterekben is kicsatolni. Ezt a lecsatolt
energiát természetesen egy fogyasztón keresztül, csökkentve a terjedő hatás energiáját visszajuttatunk
a térbe, tehát az összes mennyiséget nem, csak a minőséget változtatjuk meg. A térenergia
kicsatolódása tehát ott várható, ahol valamilyen árnyékolóhatás eredményesen fékezi a
hatásterjedést. Ez lehet térbeli szűkület, terelés és egyéb hatásterjedés gátlás, amely a
későbbiekben részletesebben is kifejtésre kerül. A probléma, hogy ilyen esetben a jelentős
energiával bíró hullámok, toló és nyomóhatást fejtenek ki a terjedést fékező testekre, amely, ha
nem támasztja meg valami éppen ezzel egyenlő ellennyomás, áramlásra kezdenek a térben. A tér
anyagként ismert szervezetei azonban megértették és megtanulták az ellenhatás, a más hasonló
ellennyomás megtámasztási lehetőségét, ezért bár a nem teljes szimmetria miatt folyamatosan
áramolnak a térben, de a mozgási, forgási energiává és belső rezgéssé is konvertálódó
energiavétel viszonylag magas, de időben váltakozó jó eredőjű szimmetriát hoz létre.
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Érdemes egy gondolati kitérőt tennünk azon észlelés újragondolására, hogy a nagyobb sűrűségű
homogén anyagban miért terjed gyorsabban az információ, a rezgés. Ennek meglepően egyszerű
oka van. Egyrészt a homogén anyagok, terek ilyen részecskéi azonos frekvencia vételére,
továbbítására erősítésére képesek, másrészt sokkal jobba folytonosságuk, és viszonylag
egyformán változtatják meg a terjedő hatást, amely miatt, csak egy jelkulcsot alkalmazva sokkal
könnyebben más nyelvre átfordíthatók, tehát a homogén tér részecskéi nagy eséllyel közös
anyanyelvvel bírnak, azonosan értik a kapott hatásokat. Ezzel ellentétben a nem kellő
folytonosságú idegen anyagokkal és részecskékkel szennyezett térrészekben,
részecskemezőkben az információ minden eltérő közeghatárnál megváltozik, más nyelvre
fordítódik, egy kicsit megtörik, másképpen értelmeződik, és amíg fordítják, értelmezik,
újragondolják, összerakják az értelmét, addig lelassul, fékeződik és kevésbé terjed. Ráadásul a
rugalmas közegben sokkal jobban továbbítódik, mint a lendületét elnyelő rugalmatlan közegben,
ahol a rugalmatlan deformáció hőt és energia veszteséget termel. Más aspektusból akár azt is
állíthatjuk, hogy a nagyobb folytonosságú homogén közegben az információs hatás
kiszámíthatóbban terjed, nem kell állandóan megváltoztatni a kerülgetés ritmusát, irányát és
frekvenciáit, hanem a kiszámítható megismert akadálypályán sokkal gyorsabban lehet haladni,
mint állandóan változó, sok nem keresett impulzust kiváltó, ezzel az áramlásból lefékező térben.
Képzeljük el a hatásleárnyékolás lehetőségét az ősrobbanás utáni térbe, azon körülmények közé,
amikor a kezdeti hatásösszegződések eredményeként elkezdett egymásra halmozódni az energia.
A kezdetleges hatás-párok többszörösen forgó, 3 D irányban pörgő, lassulást eredményező
egyesülésekor, előállott a kívánatos hatásleárnyékolás, amely miatt az energia-sűrű impulzusos
és nagyfrekvenciás hatásáramlásból, újabb rezgéseket és közvetítő részecskéket létrehozó,
megváltoztató energia csatolódott ki, (a legújabb feltételezés szerint nyelődött el a magas frekvenciákból,
amely az alacsonyabb frekvencián kicsatolódott) mégpedig annyi, amennyi a hatásegység további
összetartásához és a hatás-(gyermek)- impulzus kibocsátásához kellett. Minél több
hatásegyesülés következett be a 3D irányú mozgási állapotban, annál nagyobb mennyiségben
keletkezett a nagyobb életnyomású állóhullám, a kisebb frekvenciákon a még energia, (hatás)
hiányos dimenzióban hatástárolódás, energiakicsatolódás. A kezdeti hatáshalmozódásokat, a
részecske mezőkbe torlódó energia hullámokat természetesen továbbra is a magas frekvencián
nagy energiasűrűségű közeg vette körül, amelyben bőségesen volt energia utánpótlás, azaz a
folyamatos nagyfrekvenciás impulzushatás, a rugalmatlan torlódást eredményező, a
lendületeket, vagy és a perdületeket fékező, elnyelő térrészekben állandó felületi, és a
hatásréseken beáramlás közben belső energianyomást biztosított. Az energianyomás a
leárnyékoló (torló) hatásra, mezőre fizikailag is hat, és nyomóerőt gyakorol akkor, ha az egyenlő
nyomáshatás, a szimmetria elve megsérül. Ez minden olyan esetben természetes, ha két vagy
több árnyékolóhatás, részecskemező között szűkület alakul ki, amely szűkület meghatározza a
hatásterjedési gátlás, gyorsulás, terelődés, módosulás differenciáját, pontosabban áramlási
csatorna és sebesség, valamint nyomás differenciálódás, lokális különbség alakul ki.
Ismert, hogy a térenergia homogenitásának és izotróp természetének a megváltoztatásával,
hatásiránnyal jellemezhető energiaáramlást tudunk gerjeszteni. Megfelelő körülmények esetén a
magasfrekvenciás nullponti hullámzásból, (energianyomásból) energiát (hatást) lehet kicsatolni,
de már kicsit módosuló körülmények esetén nem kicsatolás, hanem energia elnyelés és leadás
történik. A torló-hatást gátló mezőben az ütközések (hatásfékeződés) Pl. a hatáshullám
kereszteződés kölcsönhatása miatt, a negatív gyorsulás, vagy/és a 3D forgás hirtelen
lefékeződése energiát vonhat el a térből, a térben helyileg energiahiányt okozva, de a torlódás
helyén lassuló hatás, kisebb frekvenciájú halmozódása, életnyomás megjelenése, kialakulása
várható. Természetesen a fordított folyamat is hasonló mennyiségben lejátszódhat, amikor nem
hatástorlódás, hanem az éppen kialakuló és duplázódó térhullámvölgy miatt helyi energia
(hatáshiány) keletkezik. Ez esetekben a belső nyomással rendelkező térmező egy részében az
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energiasűrűség negatívan megváltozik, lecsökken, amely a külső térbe történő energia
kibocsátást, hatásváltozást generál. ( ez is csak relatív rövid ideig tartó, hamar kiegyenlítődő
folyamat, amelybe később ismét hatástöbblet áramlik.)
A helyileg kialakuló magasabb vagy alacsonyabb energiasűrűség, a tér homogenitását
megbontja, illetve ennek a differenciált homogenitásnak a következménye, az energiaként,
pontosabban információs és rezgési energiát tároló részecskemezőkként észlelt fizikai eredő
megváltozása. Ez hatásáramlást indít meg az eltérő energiasűrűségű frekvenciák változását
okozva, a hullámhossz a hatásáramlás gyorsulásától vagy lassulásától függően megváltozik. A
kialakult energiahiányos teret vagy mezőt, mint a tér energiasűrűségénél ritkábban változó
életbuborékba záródott közegét a befelé áramló, és a részecskemező részecskéit is befelé
tömörítő magas-frekvenciás lendület komponense összenyomni igyekszik. Ezek a
hatásbuborékok sem nyomhatók össze a végtelenségig, amely miatt egy tűrési értékkel
jellemezhető egyensúlyi helyzetnél a hatásáramlást gátló mező helyzete stabilizálódhat. Sok kis
hatásakkumuláció egyesüléséből a tér nyomása az alacsonyabb frekvenciákon mérhető
háttérsugárzásnál energiasűrűbb, de a magasabb frekvenciákon terjedő hatásnyomást elnyelve,
annál energiaritkább anyaghalmazok épültek fel. E halmazok további halmozódásból,
számunkra szokatlan eredőt okozva létrejöttek az első atomok, a hidrogén majd a hatásegységek
számának növekedésével a nagyobb atomsúlyú de gravitációs tulajdonságú elemek. Mivel a
részecskék által nem teljesen, csak részben zárt rendszert alkotó térrészekbe minden irányból be
tudnak jutni a nagyobb áthatolóképességű, magasabb frekvencián érkező, koncentráltabb
lendület/tömeg eredőjű részecskék, ezért a lendület e szerkezetekben (szervezetekben) lendület
torlódássá, életnyomássá alakul át. A külső térbeli átalakulás és a beérkező lendület kinetikai
dinamikai ereje tehát hatásnyomást, életnyomást hoz létre a részecskemezők belsejében, amely
minden olyan esetben, ha a külső besugárzás, változás nyomása csökken, akkor a mezőkben
felhalmozódott rugalmas életnyomás válik kibocsátóvá, energiát a környezetnek leadóvá. Ez a
jelenség akkor válik fontossá, ha megértjük, hogy a négy számjegyű pontosságú izotróp
térnyomás, nagyobb felbontásban lényegesen ingadozik, és nagyon sok minden befolyásolhatja.
A más ilyen nagyobb és idősebb részecskemezőkből, sugárzókból kibocsátott radikális hatások
azonnal csökkennek, ha a tér szereplői a folyamatos áramlásban, keveredésben egy időre
eltakarják egymást, ha másik két vagy több mező közé kerülnek, és ezzel az időben gyorsan
változó mezők által leárnyékolásra kerülnek. Ilyenkor az árnyékolás, a takarásba kerülés alatt az
adott sugárzók energiahullámai közvetlenül nem, csak másokon visszaverődve, közvetve és
időkését szenvedve, a hullám frekvenciájában eltolódva érik el egymást. Ez a négy helyértékig
azonosnak feltételezett izotróp háttérnyomást a helyértékek feletti tartományokban jelentősen
megváltoztatja az átlagos nyomáshoz képest, ezért ennél hol nagyobb, hol kisebb külső nyomás
váltakozásában, ehhez képest az időben és a váltakozásban egy kicsit, sok esetben egy fél
hullámmal eltolódva a tér részecske mezői hol lendület felvevőkké, hol nyomás és információs
energia leadókká válnak. A mezők egymás és más mezők körüli keringése, más nagyobb
mezőkhöz közeledése, leárnyékolódása, vagy más mezők közötti szűkületbe, térkanyonba
érkezése periodikusan változtatja a térben áramlókban az élet nyomását, amelyből nem
túlságosan bonyolult, megérthető, de hosszadalmas folyamatban szívverés és periodikus
tüdőtágulást is eredményező térnyomás váltakozás, lüktető különbséggel működő életfolyamat
fejlődött ki.
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A hatáshalmozódás más lehetőségei, a hidegfúzió:
A hatáshalmozódás nemcsak a csillagokban képződő termofúziós azaz nagyenergiájú
hatásösszegződések teljes torlódásából jöhet létre, hanem az azonosságok alapján, a közel
azonos irányba tartó, azonos információs szakaszoknak tekinthető, kellően megegyező
hullámrészek, információk spontán hidegfúzióban is egyesülhetnek, erősíthetik egymás
haladását, kinetikai erejét, az általuk leadható különbség következményét. A lendület és
kinetikai erő növekedését, a sebesség növekedését eredményező egyesülő lendület nagyobb
áthatolóképességű, nagyobb lokális különbséget leadó hatássá fejlődhet, amelynek
természetesen a szétszóródása és a helyi nyomássá átfejlődése is jelentősebb életnyomás
növekedést, nagyobb változás különbséget hoz létre. A leárnyékolás miatt a részecske mezőkben
belső nyomásként kicsatolódó energia újabb halmozódási lehetőséghez jut, amelyet sok esetben
kihasznál, amelyből spontán halmozódás, lokálisan nagyobb helyzeti energiába átépülő
információs energia sűrűség, nagyobb egységszámú, tömegszámú hatásakkumuláció alakulhat
ki. Ez sok esetben éppen eléri és átlépi az észlelési küszöböt, amelyből így energia
szempontjából nagyobb egységnek tekinthető, a korábbi kezdetlegesebb eszközeinkkel is
észlelhető különbségű elemként ismert atomi anyaghalmozódás alakulhat ki.
Ezzel tehát az anyag keletkezése nemcsak egymással ellenkező torlódásból fakadó nem teljes,
de magas szimmetriával, és ebből kialakuló nagy energiájú melegfúzióval (amely már nagyszámú és
nagyenergiájú, magas belső életnyomású hatáshalmozódás) magyarázható, hanem a nagyobb kinetikai
erőt kialakító halmozódás a hidegfúziónak számítható alacsony energiaszinten is
megvalósulhatott. A kettő eltérő halmozódásban azonban a hidegfúziós tömegbe, hatásba
növekedés nem statikus, helyhez kötött, hanem dinamikus, állandó áramlásra kényszerülő
következményt, együtt áramló, egymással eközben együttműködő, együtt változó tömeget
hozott létre. A folyton áramlás azonban azzal a veszéllyel jár, hogy ha egy kellően azonos
ellenkező irányba áramló szerkezetnek, részecskefelhőnek ütközik, a rideg állapotban kialakuló
ütközés hatására mind a két részecskemező sokkal kisebb, de nagyobb áthatolóképességű
részekre bomlik, mint korábbi nagy mező minőség, szervezettség felbomlik, megsemmisül.
Valószínű, hogy a hidegfúziós életáramlásnak számos járulékos előnye van a melegfúziós
torlódást (vagy és ütközést, keveredést) létrehozó állapotfejlődésekkel változásokkal szemben,
mert a mai napig megőrizte e képességét a tér. A túl nagy és nem mindenkor előnyös gyors
áramlás, a közel azonos eredőjű, fejlettségű, részecske eloszlású részecskemezők egymásnak
áramlásakor, torlódásakor lefékeződhetett, és az áramlási dimenziójában jelentősen megváltozó,
nagyobb életnyomás kialakulása közben torlódó, egymáson megperdülő következmények is
kialakultak, amely melegfúziós térátalakulás szintén megtartott jó eredőket is létrehozó részévé
vált az időben változó közös térnek. A lendületes áramlás életidejét és a gondtalan szabad
szárnyalás lehetőségét végessé tette az egyre nagyobb közös tömegbe szerveződés térhez
viszonyított lendület/perdület arányának a romlása, és a tömeggel növekedő kinetikai erőhatás,
egyre rosszabb irányváltási, egyre rosszabb elkerülési következményt alakított ki. A nagyon
gyorsan áramló, nagy tömegbe fejlődő részecskemezők egy idő után nem tudták egymást
elkerülni, túl nagy lett a tehetetlenségük, és ha ekkor túl rideg, impulzus hiányos belső
állapotban voltak, akkor egy másik analóg állapotú, ellenirányú, közös térpont vertex előtt nem
tudták egymást elkerülni. Ilyenkor nagyon nagy energiák feszülhettek egymásnak, és a nem elég
rugalmas, rideg részecskemezők ripityomra törtek egymáson, a felhalmozódott információs
energia tartalmukat elvesztették. Ennél sikeresebbé váltak a megmaradó képességben a korábbi
kialakult állapot megőrzésében a sokkal nagyobb rugalmasságú, melegfúziós, magasabb belső
hőmérsékleten változó, több ütközést és ezért gyorsabb fejlődést felvállaló részecskemezők.
(Éppen napjainkra érte el a tudomány és a technika azt a szintet, amikor sikerült bizonyítani és
laboratóriumban és már működő szerkezetekben a hidrogént héliummá, alakítani. Ezzel sikerült
bizonyítani a természet óta már évmilliárdok óta használt a hidegfúzió létezését, és ezzel nemsokára
lehetővé válhat a teljesen tiszta, környezeti szennyeződésmentes alternatív energiaforrás tömeges
hasznosítási lehetősége.)
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Bár az ilyen lassan, tartós folyamatban, vagy nagyon gyorsan, robbanásszerűen is kifejlődhető
egymásnak áramlásban sok gond keletkezett, ennek is voltak előnyös következményei, amely
miatt az anyagba és időben változó életbe szerveződés, mind a két eltérő halmozódási variációt
megőrizte, tovább fejlesztette, párhuzamos duálisan egymásból egymásba átfejlődő, és az
átmenetekben anyagba épülő, vagy és anyagban és energiában lebomló állapotok között változó
periodikát megtartó rendszert hozott létre. A tér szerkezete egyre jobban inhomogénné vált,
amely miatt az egyenlő energiasűrűségű térrészek mellett, éppen energiasűrűbb és ritkább térbeli
terek, differenciáltabb állapotok, mezők alakultak ki. A ritkább és sűrűbb terek között, a
részecske és a hatástöbblet, a torlódás és az eltérő életnyomás kialakulása, az eltérés kialakulása
miatt feszültség alakult ki, amelynek hatására a kiegyenlítődés felé is ható energiaáramlás,
pontosabban energia és információs hatás átszerveződés kezdődött. Ez is ismert jelenség, mert a
légtér áramlása a szél is a finom közegsűrűség változás hatására, a lehűléssel vagy felmelegedéssel
sűrűbbé vagy ritkábbá váló levegőben keletkező feszültség kiegyenlítődésére meginduló hatásáramlás.

A két végállapot, a nagyobb belső életnyomású melegfúziós nyár állapot, és a szabadabb
áramlással járó hidegfúziós következmény egymásba átalakuló Yin és Yang, tél és nyár
állapotváltozásokat generált, amelyek egymásba alakulása közben az egyik felépülése neki
tavaszt, a másik szélsőséges állapotnak bomló őszt, a másik felépülése neki tavaszt és a
leépülőnek bomlást átalakulást, periodikus váltakozást hozott létre. Ezt a folyamatos váltakozást
ismertük meg a továbbfinomított egyenletességében, a belső védettebben elosztható
energiatérben, rétegben életáramlás és életfolyamat lehetőségeként. A torlódás, a nyár után jön a
szabadabb azonos irányba áramlás, a hidegfúziós eredő, de két egymáshoz képest szélsőséges
állapot felé fejlődést elválasztja és elszigeteli egymástól a tavaszba, fiatalságba, őszbe, lebomló
elöregedésbe átfejlődő átmeneti állapot.
A hatásakkumulációkkal sűrűbben kitöltött terekben, mezőkben, a nagyobb torló és árnyékoló
hatás miatt, a hatásterjedés kisebb frekvenciás, nagyobb energiahullámot képező hatásterjedései
akadályozottabban terjednek a kisebb sűrűségű részekhez képest. Ez miatt a torlódó és kisebb
részekre bomló nagysűrűségű magas frekvenciás sugárzási energia térirányú sugárnyomása, egy
befelé irányuló, egymáson torlódó sűrűsödést, áramlást indított meg, amely a kezdeti
anyagfelhők, részecskéinek az összeterelődését, sűrűsödését okozta. Ezzel, valamikor,
viszonyítási alap hiányában meghatározhatatlan idővel ezelőtt, valamikor az örökké valóság
kezdetén elindult az a folyamat, amely következményeként, a kezdeti hatásegyesülések apró
hatáshullámainak az egyesüléséből, a változásból fakadó különbség információs hatásban
terjedése anyaghalmozódásaként, égitestekként ismert nagy anyagi képződmények, hatásokat
tároló akkumulációkból kialakultak. A korábban már említett terelő juhász így más
megvilágításba kerül. A gravitációt, a valamely frekvenciákon gyorsabban változó
energiasűrűbb tér áramlásából átalakuló anizotrop nyomásának a hatásaként is
megfogalmazhatjuk, amely minden a környezeti közegtől idegen, az adott trében változóktól
jelentősen eltérő nem kellő azonosságú részecskemezőre azonos módon, befelé taszítóan hat.
Ha az anyagba épülést, nagyfrekvenciás energianyomás anizotrópiából fakadó torló-hatásával
magyarázzuk, akkor e torló-hatás forrását éppen a hatáshullámzás egymást erősítő és kioltó
hatásában, az időben váltakozó különbségben kell keresnünk, amely egyértelműen a
hatásterjedés spontán összegződő, a lendületet kioltó, nyomásba átalakító, vagy ritkuló,
felgyorsulásra lehetőséget engedő áramlási azonosságba szerveződése, azaz interferencia.
Ha a teret, energiasűrűség szempontjából ritkább és sűrűbb hatástereknek képzeljük el,
akkor az interferenciális hatásösszegződésekből szükségszerűen ki kell alakulnia a
magasfrekvenciás rezdülésekből, a különbség váltakozásából felépülő energiahullámok
termékeként minden lehetséges hatásösszegződésnek, és ezek tartós megmaradása esetén
az időben változó anyagnak és az időben változó, ehhez a változáshoz már egy tűrési
értéken belül alkalmazkodni képes életnek is.
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Ez egy olyan új fizikai állandót feltételez, amely a frekvencia és az energiasűrűség egymáshoz
képest megváltozása esetén egy az információs hatást befogadó, feldolgozó képességgel arányos
jellemző áramlást tart fenn, amelyre hat a tér hatásterjedési irányának a változása. (Része a
szerveződésnek az információ azonosság, is, azaz a hatáshullámok azonosságából fakadó rezonancia).

Ha nagysebességű és nagyfrekvenciás hatásáramlásban képződő egyre nagyobb lendülettel
érkező hullámok torló hatása tölti ki, és differenciálhatja a teret, az egymásnak áramló,
egymáson torlódó, kisebb áthatolóképes részecskék esetén az életbuborékok belsejébe is
beáramlani, és azt telíteni képest hatásáramlásból folyamatosan növekvő anyagszemcsék egyre
sűrűbb anyagmezőkké nem válnak. Az energia hatásnyomásának ellenálló torló-hatás mögött
kialakuló hatáshiány a mezők belseje felé kényszeríti a kialakuló kisebb hatásakkumulációkat,
amíg azok egyesülésekor kialakuló melegfúzió hőtermelése, a belső nyomás és a túltelítődés
folytán növekvő rezgés fel nem bontja a lelassult, akkumulálódott merev külső elöregedő,
megkérgesedő falakkal, felületi feszültséggel összetartott hatásterjedést, az anyagszerveződést.

Az ismert végeredményű fúziós folyamatok alternatív értelmezési lehetősége:
A melegfúziós hatásegyesülés másképpen is elképzelhető. Ha elfogadjuk, hogy az
anyagszerkezetre, - mint a térenergia áramlását elnyelő, átalakító torló-szerkezetre - ható
energianyomás, folyamatos befelé ható hatásáramlást indít meg, akkor ez folyamatos
hőtermelést - a frekvencia gyorsítókban, azaz az anyagszerű hatáshalmozódást tartalmazó
mezőkben – a leárnyékoló hatás miatt kicsatolt térenergia is okozhatja. Lényeges, hogy a befelé
áramló és egyre nagyobb életnyomást létrehozó belső feszültség előbb csak pulzál, nagyobb
sűrűsödéseket és életnyomás csökkenéseket hoz létre. Ez a pulzáció, az időben magas változás
sűrűségű, részecskemezők egymást árnyékoló hatása miatt, nemcsak a teljes felületen és
nemcsak az egyenletes környezeti nyomás esésekor, hanem az éppen periodikusan kialakuló
kölcsönös árnyékolás miatt a körkörös izotrópnak tekinthető hatásnyomást, az éppen takart
részeken alacsonyabb eredőjűvé, más részekhez képest differenciálttá korlátozzák. A nem
minden hatásnak kitett, a hatások egy részére anizotrópiát korlátozó tényezőt adó közeli
részecskemezők által tartósan takart irányba, (a Földnél a Nap irányába) a kisebb térnyomás
irányába terelődő irányba, szimmetriasíkon kiáramolhat az akadályt megkerülve a pólusok felől
és az ellenkező irányból ható intersztelláris szél. Ez a Nap felé ható, de a bolygónk forgása miatt
feltekeredő, a környezeti közegben fékeződő, megváltozó áramlás, a szervezetből kiáramló,
kiszóródó anyagokból, többletekből életspirálként, időspirálként ismert spirális uszályt épít a
nagyobb mezők takarásában maradó, fejlődő szervezetek köré. Mivel az ilyen részecskemezők
rendszerint egymásnak sodródnak két nagyobb rendszer közös szimmetria felületén, egymással
érintkező rétegének a közös héján, a Napnál egy Ort övezetként ismert, a környezetnél
gyorsabban változó, tartós és periodikus különbséggel bíró életfelületen. Az ilyen életbuborékok
közötti kellő és tartós szimmetriában változó felületeken kialakuló egymásnak torlódó páros,
galaxisszerű szimmetriafelületeken tartós szimmetriába kerülve sokáig keveredhetnek,
vegyülhet a másikkal.
Ismert, hogy az egyre nagyobb gravitációs tömörülést képező csillagokban, a nagy frekvenciás
generátorokban a tömegméretük növekedésével egyre magasabb belső nyomás és hőmérséklet
alakul ki, amelyet eddig a gravitációval és az összenyomott tér magas belső változás
sűrűségében folyó nukleonszintézissel magyaráztunk. A csillagmérettel szinkronban de nem
lineárisan a nagyobbak egyre gyorsabban égetik el az üzemanyagukat, amelyek termonukleáris
hatóterének a sűrűsége is eltérő. A már napnyi méretű csillagokban is elég nagy a hőmérséklet
és a nyomás ahhoz, hogy a termofúziós hatásegyesülés láncreakciószerűen megszaladjon,
mégsem robban fel a csillagok többsége, hanem tartós, évmilliárdokig tartó folyamatban
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fejlődve alakítja át a kapott, elnyelt hatásokat más minőségben kibocsátott megváltoztatott
hatásokká. Feltételezhető hogy valamely jelentős ellenhatás folyamatosan fékezi a nukleáris
hatásegyesülés hevességét, és egyszerre bekövetkező hirtelen robbanás helyett, időben tartós,
ezért a megfigyelők által egy ismétlődés, gondolat és tudatfejlődésre elegendő idő alatt zajló
folyamattá szelídül. Miért nem történhetett így az ősrobbanásnak hívott valamikori kezdet, az
első viszonyítási pont, amely lehet, hogy ma is tartó stabil folyamat. Ha ez az alap nem
megfelelően megértett, akkor a rossz és bizonytalan alapról elindulva téves következtetéshez
jutottunk az egész megismerni kívánt anyagba és életbe szerveződő valóságról. Ha az
ősrobbanás nem pillanatnyi esemény, hanem stabilan tartó, hosszú folyamat, akkor a
következtetések jelentős része meginog, bizonytalanná válik, és a tudat építménye nem tűri a
bizonytalanságot. Ez esetben másik alap, jobb paradigma, kell a folyamat megértéséhez, a
tudásvágy szemlélet változásért kiált.
Ha átgondoljuk, hogy a termofúzió, nem a csillagok belsejében, nem a legnagyobb sűrűségű
zónákban a legerősebb, (ahol a gravitációnak, a legerősebbnek kellene lennie,) hanem a köpeny
és a belső legnagyobb változássűrűségű zóna találkozásánál. Ez aktív, jobban keveredő,
gyorsabban változó zónát feltételez, amely valamely ok miatt kitüntetett helynek tekinthető,
amelynek az információ hatások ütközésében és differenciálásában a szétválasztódás mellett
más oka is lehetséges. A gravitációsan nagy tömegű csillagok külső határfelületei jelentős torlóhatást jelentenek a térenergia áramlásának a feltartóztatásával, amely jelentős mennyiségű
hatásáramlást irányít az árnyékoló középpontja irányába. Az összegyűlt nagy hatástömeg időben
váltakozó volta nagyon megnehezíti a térrészen való átáramlást jelentős árnyékolóhatást fejt ki.
Azonban ez differenciált hatás eltérően működik az adott térrész változási frekvenciáját, terét és
környezetét, a közös nyelvet és teret kellően ismerő térszereplőknek. A megfelelő ritmus
eltolódással érkező részecskék nem akadályozzák egymást, azok egymáshoz alkalmazkodva
szinte akadálytalanul áramolhatnak a nekik ismerős közegben és frekvencia tartományban. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy a rokon hatások információk egy része nem a mezők külső
felületén ütközik, differenciálódik, hanem az utódmezők kellő azonosságú, a továbbhaladást már
valóban megakadályozni, elterelni képes belsejében. Ez miatt a legnagyobb változássűrűségű
térrész nem a szervezetek kívül kellően hűtött külső felületén és rétegeiben, hanem a belsőbb
kevésbé hűtött, a hő és a feszültség elvezetődésében a legjobban akadályozott átlagos térrészben
alakul ki. Mivel a toroid szerkezetet, gyűrűs rendszert képező mezők a közepükön általában
lyukasak, fénye,s vagy más frekvencián változó fekete lyukkal rendelkeznek, ezért az átáramlás
és az intenzív hűtés, a hő és a feszültség kiengedése a legbelső részen kellően megoldott.
A köztes, gyorsabban változó, de kevésbé jól ellátott, az áramlásában jobban akadályozott
térrész, az átlagos rétegben, a felmenői részecskemezők egymással az utódon keresztül érintkező
közös felületén sokkal nagyobb a változás sűrűség és ebből fakadóan az életnyomás és a
feszültség elvezetés hiánya. Mivel az itt változó térrész állapota sok esetben lamináris felületet
adó, elfolyósodott, átlagos, kétdimenziós, amelynek sokkal jobb az egymásnak torlódó, ütköző
hatások lendületét elnyelő befogó képessége. A hatások összességének az eredője, itt hatalmas
mennyiségű energia-kicsatolással jár, amelynek a képződése, átalakulása szükségszerűen a
torló-hatást jelentő köpeny mögötti belső átlagos zónában a legerősebb. Az információs
energiaszintű részecskék lendületenergiájának az átalakulása, az egymásnak torló-hatás mögött
kialakuló áramló örvénylésben a legerősebb, míg ha befelé, vagy kifelé haladunk az áramlási
fluktáció csökken, és folyamatosan egyre magasabb elvezethető, kiáramló, eltávozó
frekvenciára gyorsul.
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A hatásenergia áramlás hatása a gravitációs sűrűsödésekre:
Minden olyan nagytömegű gravitációs sűrűsödésbe, amelyben hatásáramlás halad, vagy és
gyorsan változik az áramlás sebessége és a közeg energiasűrűsége, kiszámíthatatlansága,
rengeteg anyag egymással ellenkező irányba áramlik, a torlódásban nagyságrendi lassulást és
térirányú sokszoros forgást, állapot változást, részleges tudat módosulást szenved. A térenergia
éppen ezekkel a hatásokkal nyelődik el a legjobban, amely miatt a nagy gravitációs hatásúként
ismert anyagtömörülésekben folyamatosan nagyarányú energia elnyelődés, hatásátadás folyik.
Ha egyszer egy sikeres hatásegyesülés elkezd növekedni, amelyet a véletlenszerű anomáliák
nem szűntetnek meg, az időben változóvá, kiszámíthatatlanná váló részecskemező egyre
nagyobb ellenállást fejt ki a rajta átáramlani akaró idegen hatásáramlással szemben. Az
ellenállás, áramlási módosulást, különbségbe átalakulást, hatásterelődést, és energiakicsatolódást
okoz, amely tovább növeli a sikeres hatásmező méretét, változás sűrűségét. A tér így elkülönülő
az idegen ismeretlen hatások jelentős részét t nem engedő torló mezőjében egyre nagyobb
energiatöbblet és magas változás sűrűség alakul ki, amely a környezeti nullponti sugárzásból,
pontosabban a nem teljesen izotróp, általa is módosított környezeti hatásnyomásból, a feléje is
áramló energiamezőből vonódik ki. Ez egy külső hatásokkal táplált önszerveződő folyamat,
mert a hatástömeg növekedése segíti az árnyékolóhatást, amely viszont tovább növeli a
hatástömeget. Ha nem lenne önszabályozó, a felesleget leadó mechanizmusa, akkor az ilyen
felpörgő mezők rövid idő alatt felrobbannának, és tartós kiszámítható folyamatok helyett
rövidéletű gyors általunk megérthetetlen pulzációk alakulnának ki.
A befelé kanyarodó hatásáramlás sokféle frekvenciájú hatásáramlásból áll. Mivel a teljes
hatásáram nem nyelődik el, ezért a kellő azonossággal nem rendelkező magasabb frekvenciás
rész gyakorlatilag kölcsönhatás nélkül áthalad a mezőn, míg az alacsonyabb, pontosabban
valamely rétegben kialakuló periodikával kellően nagy azonosságú frekvencián érkező
hatássugárzás, nagyobb részben elnyelődik. Ezzel folyamatosan növekszik a mező energiája,
amelyből a mező belseje, az átlagos réteg felé irányuló energiaáramlás valósul meg. Ez a
hatásáramlási szerveződés hozza létre az atommagok alkotóit, és ugyanez felelős a bolygók,
csillagok és galaxisok kialakulásáért. A hatásfékeződés sikere után, a hatásterjedés többnyire
elnyelődik, és a térben lokálisan besűrűsödő hatásban, anyagban akkumulálódik. Ezzel a
mozgási energia helyzeti energiába alakul a hatásáram elnyelődött, befogott része. Ez tovább
növeli az árnyékolóhatást, és ezzel egyre több hatásenergia csatolódik ki, amely miatt a mező
növekedésnek indul. A kicsatolódott térenergia miatt egyre magasabb hőmérséklet keletkezik.
Ez elősegíti a termo-fúziót, de valójában az alacsonyabb frekvencián érkező, vagy és a
beépüléskor lelassuló, energiasűrűbbnek számító anyagszerű képletek felbomlását és a
hatásgenerálás térbe megváltozottan kisugárzását is. A hatásakkumulációk feldarabolódása is
hatásváltozás, amely impulzus kibocsátással jár. Ez viszont folyamatos eltávozó energiatöbblet
kivonódását okozza abban a frekvencia tartományban, amelyben a kisugárzódás történik.
Mivel az anyagbeáramlás sem lineáris, és a tér önmagára hatása is állandó változásban van,
ezért e változás, a külső hatások átvételén felül a belső hatások, gerjesztés folyamatosságában az
önszerveződésének megfelelően a súrlódó felületű zóna aktívsága folytonosan változik.
Ez a folyamat zajlik, más és más intenzitással minden a környezeténél melegebb, gyorsabban
változó anyagszerű hatásakkumulációban, az élőlényekben, a csillagokban, a fekete lyukakban,
és az ősrobbanásnak nevezett frekvencia generátorként is nevezhető energia gyorsítókban.
Érdemes felfigyelni egy életszerű jelenségre, amely szerint a gravitációs tömeggyűjtő térmezők
működési folyamata életszerű önszerveződő folyamatnak tekinthető. E térmezőknek anyagba
akkumulálódott hatásenergiát fogyasztanak tápláléknak, amelyet átalakítva, hőtermelés közben
egy másfajta rendezettségű végterméket bocsátanak ki. E halmazoknak van életperiódusuk és
magas fokon önszabályozó, sokszorosan visszacsatolt önszervező rendszer teszi lehetővé az
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időbeli folyamatosságot. Az élettől eltérően viszont nem tekinthetők hagyományos értelemben
önreprodukciós szerveződésnek, mert önmagának az újraszerveződését, reprodukcióját még
csak felrobbanással bekövetkező kisebb egységre bomlással, vagy teljes egyesüléssel, és az
eltérő felesleg (utód) leadásával képes biztosítani. Az életszerű folyamat viszont figyelemre
méltó! Egy későbbi fejezetben erre még visszatérünk, amely az egyedekben együttműködő
közösségekbe szimbionálódott, az életet fenntartó közösség hatásláncba szerveződő energia
átalakulását próbálja analogikus kapcsolatba állítani, a nagyobb önszerveződő hatáslánc
rendszerű folyamatokkal, a társadalomba szerveződéssel és az Ökorendszerek szerveződésével.
Ha kis esélye is van annak, hogy a csillagbeli termo-fúziót a leírtak szerinti önszabályozás
tartja folyamatban, akkor a gravitáció a megismertekkel szemben teljesen másképpen is
értelmezhető.

A tér sűrűségbeli differenciájának és a gravitációnak a kapcsolata:
Az egyik ilyen értelmezés szerint, a gravitáció lényege a hatásterjedés közege és az
anyagbuborék által kiszorított közeg sűrűségbeli differenciája, amely a mindenhol jelenlévő
(gyenge) gravitációs erő meghatározója.
Ez nagyon leegyszerűsítve az alábbiként módosíthatja a gravitációról meglévő ismereteinket, és
Archimédesz törvényét is.
Ha sűrűbb közegbe (térbe) ritkább közegsűrűségű tér, vagy nagyobb térfogatú kiterjedésű
azonos energiamennyiség (buborék) kerül, akkor a kiszorított közeg tömege, nagyobb a
kiszorító közeg tömegénél, amely sűrűségbeli differencia gravitációsként ismert térben
antigravitációs hatást, felhajtóerőt eredményez, amelynek a hatóiránya a sűrűbb közeg
tömegközéppontjától kifelé mutató, azaz a kevésbé sűrűbb mező irányába ható. Gravitáció
hiányában egy körkörös nyomóerő jelenik meg, amely a ritkább sűrűségű mező határfelületén
kisebb. Ma már tudjuk, hogy a csillagtér és az ismert vákuumos tér sem üres, és a töltöttségétől
és a környezettől függően, mindenhol valamennyire gravitációval terhelt, tehát az éppen nem
hatásegyenlőségben változó, túl szimmetrikus térrészeket kivéve a gravitációs, és a vele szemben
ható felhajtóerő mindenhol jelen van.
Az izotróp, minden hatásnak kitett térben nem tudnak megnőni, nagy tömegbe szerveződni a részecskék,
ezért az ilyen környezetben nem alakulhat ki a környezettől eltérő differenciált változás sűrűség. Nagyon
magas hőmérséklet csak ott alakulhat ki, ahol a szereplők eléggé nagy sebességre és tömegre épülhetnek,
amelyben egy ideig védik őket az átlagos értékre visszatöltődésektől, ezért miközben a legalább részben,
vagy bizonyos hatásoktól, irányoktól fokozottan védett térrészben nagyobbra nőhetnek, sok helyzeti
energiára tehetnek szert. Összegyűjtve sok helyzeti energiát koncentrálhatnak, amelyeket már nem kell
összegyűjteni, amelyek felhasználása, elfogyasztása esetén jelentős energia vihető be az őket elfogyasztó
szervezetbe. Ilyen lehetőségeket kapnak a táplálékaink, a termesztett fúzionált növények, állatok, és az
emberbe szerveződő energia is. Az emberiség fogyasztója, a társadalom, hatalmas energiaforrást talált a
nem egyszerre és nem azonnal, nem egyben elfogyasztott szerveződésekben, mert szerencsénkre
megtalálta az energia tárolás és a folyamatos kivonás leggazdaságosabb lehetőségét, a nagyobb
szervezeteket időben felépítő munkát és a kizsákmányolást.

Tételezzük fel, hogy valamely szinten kialakuló impulzus esemény következtében a tér
homogén sűrűsége megváltozik, és egy tágulási, vagy robbanási eseményben az átlagos térrész
valahol kitágul, szétáramlik, a környezeténél sokkal ritkábbá válik. Amikor a ki és a szétáramlás
lendülete elfogy, a tér és a környezet nagyobb sűrűségre, nagyobb életnyomásra gerjesztett
részecskéi, elkezdenek visszafelé áramlani a korábbi életváltozásra lehetőséget adó térrész
irányába. A környezetnél egy időre ritkábbá vált térrész felé megindulnak a környezetben
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torlódott, összesűrűsödött képletek, hatásegységek, részecskék, amely beáramló, kiszorítósdi
folyamat, nemcsak a teljes kiegyenlítődésig tart, hanem az áramlásba, lendületbe jövő tömeg
mindig túllendül az átlagos legjobb állapoton, ezért a térritkítást kialakító esemény után sokáig
egy átlagos érték körül ide-oda áramló, váltakozó különbségáttevődés fejlődik ki. Ha a ritkább
közegbe sűrűbb közegbuborék kerül, akkor a kiszorított azonos térfogatban változó közeg
tömege kevesebb, mint a kiszorító tömege, amely miatt az ilyen térrész belseje sűrűsödik, a
környezete pedig ezzel inverz, de egyidejű folyamatban ritkul. A hatóerő, a hatásáramlás iránya
ez esetben mindig megfordul, a nagyobb energiatömeg-sűrűségű, pontosabban nagyobb
életnyomású mező tömegközéppontjától mindig kifelé mutató. Ha a környezet lesz nagyobb
nyomásúvá, akkor a környezetből kezdődik meg az áramlás befelé a közben megritkult térrészek
felé. Ilyen hatás a gravitációs térben látszólag szabadon eső (de valójában az esést mindig gátló
közeg által fékezett) test, amelyet a nagyobb nyomású környezet életnyomás és sűrűségbeli
differenciára jellemző erő kényszerít a legközelebbi éppen alacsonyabb életnyomású térrész
átjárhatóbb, lyukkal és kiáramlási lehetőséggel rendelkező tömegközéppontja irányába. Ha ez
gravitációmentes térben történik, akkor az alacsonyabb impulzus sűrűségű, sikeresebben
rendezett térben vákuumhatás keletkezik, amely lehetővé teszi a tömeg felvételét, a környezeti
felesleg befogadását. A sűrűségbeli és a nyomásbeli különbség, eltérés kiegyenlítődésre
törekszik, de csak akkor kezdődik meg a ki és átáramlás, ha nála alacsonyabb életnyomású,
viszonyítási lehetőséget adó kisebb térrészhez ér. Sűrűségbeli és életnyomásbeli egyezőség,
szimmetria estén egy ideig nem észlelünk gravitációt és felhajtóerőt, az áramlás a tehetetlenségi
erőkkel fenntartottan folytatódik. A szimmetria hiányát valamely frekvencia tartományban
mágneses, elektromos, gravitációs erő, különbség tartós kialakulásaként észleljük.
Tételezzük fel, hogy a térbeli energianyomás, amelynek egy részét a nullponti hatássugárzásként
észleljük, végtelen sok különböző hatásfrekvencián és hullámhosszon információs szintű
energiával is telített hatásmező, közös tér. A hatás folyamatosan keltődik és nyelődik el minden
frekvencia tartományban, amelyek terjedési sebessége és az áthatolóképessége azonban a
tömegméret, az indító nyomás, a perdület és más jellemzők miatt különböző. A magasabb
frekvencián kisugárzódó, kisebb keresztmetszetű részecskék lineáris füzérsugarába szerveződő
intenzívebb hatásimpulzusok áthatolóképessége nagyobb, míg az alacsonyabb frekvenciákon
terjedő hatáshullámok éppen e frekvenciatartományban sűrűbb 3 dimenziós anyagban jobban
elnyelődnek. Ha átgondoljuk, ez logikus, mert bármely frekvencián terjedő hatás elnyelődésének a vele
azonos frekvenciájú hatássűrűsödésben van a legnagyobb esélye, hiszen a hullámazonosság és ezzel az
interferencia lehetősége itt a legvalószínűbb! Ez azt a gondolatot sugallja, hogy a hatásáramlás nemcsak
háromdimenziós hatássűrűsödéseket eredményezhet, hanem elvileg bármely frekvencián kialakulhat
olyan rezonáns mező, amely hasonló frekvenciájú hatásterjedéseket sikeresen leárnyékolhat, amelyek
nem a mi anyagi valóságunknak megfelelően változó másféle állapotba épülhet.

Feltételezhető, hogy a hatásterjedés leárnyékolása frekvencia differenciálódást okoz, a
frekvenciasűrűséget, állapotot változtatja meg, amellyel az adott frekvencián, vagy és
minőségben éppen nem eléggé kitöltött, tehát energia hiányos tér felé áramlik a máshol
valamiben éppen kialakult, telítődött többlethatás. A hatáshiány az interferenciával a
hatástömörülésbe szerveződő frekvenciákon a ki és a szétáramlás után alakul ki, amely
térrészekben a lassabban visszatöltődő hatásmezőben egyenletesebben és kíméletesebben,
követhetőbben töltődik vissza a környezeti nyomás. A visszatöltődés közben nagyobb
hatáshullámokba és hatáshiányos fluktációkba épülve az árnyékolás váltakozása miatt
differenciálttá válik, amikor más hatások által segítetté és visszatartott, ezért differenciálódó
hullámokba épül. A fluktáció lecsengése a fázis, amely a hatáshullám többlete és hiánya, a
változást okozó különbsége elvonul. E hullámnak, mint időbeli eseménysort okozó hatásnak a
szerveződés által észlelt változásait a biológiai belső ritmus örökíti meg.
Ahhoz hogy az áramlás körforgásszerűen fennmaradjon, csupán a frekvencián kell változtatni,
azaz a tér pulzusát egy kicsit eltérőre, sokszínűre, egymástól kellően eltoltra kell feltornázni.
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Más szóval, ha a hatásterjedés idejét megnyújtjuk, vagy éppen e megnyúlásban bekövetkező
változásokat impulzusba egyesítve lerövidítjük, minkét esetben a hatásterjedés energiaként
ismert, a különbségével változást kiváltó megnyilvánulását módosítjuk. Az impulzusokból
hullámokba szerveződő hatásenergia mennyisége így nem, de az áramlása és a frekvenciája
folyamatosan változik. Az elnyelődés, vagy a leadási többlet amely az áramlásbeli változásért
felelős, az információ azonos, azaz a hatáshullám-azonos szakaszainak a nagyobb segítő, vagy
éppen gátló jellegű egymásra hatása miatt alakul ki bármely frekvencián.
Az energiaáramlás, hatásváltozás, amely független a tér energiahelyzetétől, mindig viszonyt
jelent, az adott térrész külső, vagy belső környezettel, a szomszédos térrészekkel való viszonyát.
Ha e viszony differenciált, azaz valamiben eltérő, akkor az eltérés tárgyában a nagyobb
telítettségű térrész mindig leadni, a kisebb felvenni igyekszik a neki hiányt jelentő minőségből.
Bármely energiasűrűségben következik be a hatásváltozás, a hatáskeltés helyétől kiinduló
pillanatnyi többletet képező minőség, speciális energiaterjedést indít el, amelyet a közeg azonos,
vagy közeli frekvenciasűrűségében bekövetkező hatáselnyelődés megváltoztat. A hatáskeltés a
helyi energiahelyzet, a tér sűrűségének, energianyomásának, vagy a kiegyenlítettségének az
állapot változása. Ez lehet negatív vagy pozitív hatásindukció, amelyben a hatás haladási iránya
eltérő. Az ok egyszerű. A valamely frekvencián hatáshiányossá vált térben a közegellenállás
lecsökkenése a hiány központja felé toluló hatásáramlást indít meg. A hatástöbblet impulzusa
pedig a hatáshiányos ritkább tér minden, vagy differenciált irányába kiterjedő hatásáramlást
generál. Az energiával teli homogén és izotóp térben a sűrűség csekély megváltozása elég a
hatásindukció kiváltásához, amely ritkuló sűrűség esetén az energiavesztést, vagy a sűrűség
csökkenésének a helye felé irányuló áramlást indít el. Ilyen helynek tekintendők a gravitációs
tömörülések, az égitestek, a csillagok és a fekete lyukak, de az ezek között lévő, láthatóan
változó anyaggal nem, de jelenlévő érzékenyebb anyaggal kitöltött köztes térrészek is.
Az energia vagy hatásáramlás egy folytonos körforgást eredményez, amely hatására a térben
kialakult mezőkben a helyi energiasűrűség megváltozik. A változás lényege, hogy ez egyenletes
kiszámítható hatásváltozás esetén nem eredményez teljesen kaotikus helyzetet, hanem abban
szükségszerűen megnyilvánuló azonosságok egy önszerveződési fenntartható folyamatot
indítanak el. Megfelelő körülmények között a változó rendszer egésze egymással kiegyenlített
együttváltozásban vehet részt, amelyben a hatások kölcsönös egymás közötti cseréjére
valamennyi résztvevő számára kellően változatosan zajló, fordulatos életváltozást generálhat.
A tér szerkezetének a néhai homogenitását az energia és a hatásváltozás, a különbség kifejlődése
bontotta meg, pontosabban a homogenitás valamikori megbontásának a következmény
rendszere tartja az életváltozáshoz vezető hatásáramlást körforgásban.
Ezzel visszaérkeztünk a tyúk és a tojás paradoxonjához.
A hatásváltozáskor kiinduló impulzusból keletkező térhullám hatásterjedésének a változása
okozza a tér inhomogenitását, amely a hatásváltozást, az impulzust okozza. Ez az impulzus
megmaradás tipikus esete

95

ASPEKTUS- MOETRIUS

21. Fejezet.

A gravitáció szerkezete:
Bár tettünk egy gondolati kitérőt a tér sűrűségének gravitációt befolyásoló hatásának
átgondolására, most azonban visszakanyarodunk egy már részben ismertetett, a hatásterjedést
befolyásoló kölcsönható mechanizmus alaposabb megértése érdekében.
Ismert, hogy két különböző, egymással nem keveredő eltérő sűrűséggel jellemezhető más
minőségű közeg, például két eltérő égitest egymásra hatását, a gravitációval magyarázott
hatásmechanizmus befolyásolja. A korábbi ismereteink szerint, a hatásirány kölcsönös
vonzásból áll, amelyet a tömegek eredője és távolsága határoz meg. Az előbbiekben leírt
ismeretek alapján, ez ezután már nem állja meg a helyét.
Valójában a gravitációért a már korábban megismertetett kölcsönös hatásárnyékolás a
felelős, amely a nagy sebességű hatásáramlás szimmetriáját megbontja.
A gravitációs vonzóhatást a Casimir effektushoz hasonló árnyékolóhatás okozhatja. Ez akkor
lehetséges, ha a teret, a korábban leírtak szerint nem üresnek, hanem sokféle frekvencián terjedő
nagy sebességgel ezért rossz irányváltoztatási lehetőséggel rendelkező, nagy kinetikai
tehetetlenségű hatásárammal, hatásnyomással telített térnek fogadjuk el. A térben lévő energiát
nem statikus energianyomásként kell elképzelni, hanem dinamikusan gyorsan áramló
hatásokból, hatásmezőkből és az egymás előtti eláramlás takarás váltakozása miatt, egymáshoz
képest benapozottabb, vagy árnyékoltabb állapotváltozások miatt segített, vagy fékezett
interferáló hatáshullámokból imbolygó, változó közegként. A gravitáció lényege, az árnyékoló
hatás, az időben gyorsan változó térrészek anizotrópiájából az áramlásdinamika alapján
érthetővé válik.
E gondolat szerint a térben folyamatosan minden éppen nagyobb nyomású változó mezőből
kialakuló áramlás történik. Ez az áramlás bármennyire is egyenletes, az áramlást megbontó
térrészek közelében irányváltozást szenved, a gyorsító vagy torló-elemnél differenciálódik. Ez a
differenciálódás a sebesség és a nyomás, a saját perdület arányát megváltoztatja. Ha valamely
torló-elemet, életakadályt meg kell kerülnie az áramlásnak, áramlásbeli irányváltozás történik. A
következmény, az akadály részecskéinek a szemben áramlása esetén áramlási lassulás, vagy a
megkerülendő mező forgásiránya által segített gyorsulás, és nyomás csökkenés. Ha csak egy
torló elemünk van, arra a hatásirányból nyomás, míg a hátirányból szívóhatás, tehát széthúzó erő
hat, amely miatt tojásszerű, vagy cseppszerű formát, elől domborodó, tompuló, hátul
nyúlvánnyal rendelkező alakot vesz fel az áramló mező. Amely szakaszon az áramlás
meggyorsul, ott a gyorsulással fordítottan arányos oldalnyomás csökkenés történik. Ha az
áramlást a hatásenergia áramlása okozza, akkor a torló-hatás és az áramlás görbülése,
sebességváltozása, energiahelyzet változással, átalakulással jár. Ha több torló-elemünk van,
egymáshoz relatívan közel, amelyek közti szűkületben torokhatás, kisebb keresztmetszetű
áramlási csatorna alakul ki, akkor a szűkületben a hatásáramlás még jobban felgyorsul, és a
nyomás, a két torló-elem közti térben ezért is lecsökken. A legnagyobb nyomáscsökkenés a
legszűkebb keresztmetszetben várható, amely jelentős szívóerő növekedés vonzóerőként jelenik
meg áramlásba helyezett torló elemek között. Ezen az elven működnek a hagyományos autók
benzinbeáramlást és jó porlasztást eredményező szívótorkai, karburátorai.

Ha e torló-elemek között lévő távolság kisebb, mint az ellenkező oldalukon a hatásáramlási
nyílás, (tér) szélessége, akkor a külső oldalon kisebb sebességnövekedés, kisebb
nyomáscsökkenést okoz, amely nagyobb nyomással hat a torló-elemek külső, egymástól
távolabbi felületére a legszűkebb keresztmetszet irányába. Ez a nyomóerő differencia a torlóelemeket, legyenek bármilyen nagy távolságra egymástól, a közöttük lévő kisebb eltávolító
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erőnél nagyobb izotróp környezeti nyomás egymás felé kényszeríti, bármely méretűek is
legyenek. Ez azonban csak statikus szervezetek, tértestek esetében igaz. Ha azonban a
dinamikus változás során kialakult anyagcserét, a kibocsátásukat, a részecske áramlásukat
egymás felé irányítják, ez egymástól eltávolító erőként hatva távolabbra viheti őket egymástól.
Ha végtelennek számító térbe helyezünk két vagy több torló-elemet, vagy mezőt, akkor a torlóelemek között lévő véges távolság mindenképpen kisebb, mint az ellenirány végtelensége,
amely miatt a távolabb még izotróp hatásáramlás egy része a mezők között megváltozik,
felgyorsul, rendkívül szűk távolság esetén a leárnyékolt térrészbe bekanyarodni nem képes túl
nagy kinetikai sebességű részek érvényesülő eredője a két mező közüli térből kizáródik. Ez
hozza létre azt az anizotrópiát, amely e nagy mezőket még statikus állapot esetén is egymás felé
tereli. A felgyorsulás hatásáramlási sebességhez képest nagy távolságok esetén rendszerint nem
éri el azt a differenciát, amely jelentős mértékben szívóhatást okozva azonnal egymás felé
vonzaná a torló-mezőket, de azért állandó erőként jelen van. Ez a gravitáció! Valójában nem a
szűkületi nyomáscsökkenés a hatóerő jelentősége, hanem a kültéri nyomástöbbletből,
pontosabban a különbségből fakadó lendülethatás differencia ! Bár a gravitációs hatás ennél
sokkal bonyolultabb különbséget növelő, vagy csökkentő részelemekkel is rendelkezik a
lényegen nem változtat. Később viszont kitárgyalásra kerül egy szubjektív gravitáció lehetősége,
amikor a vonzást, vagy és eltávolodást eredményező különbségek létrehozóival és kiváltóival
foglalkozunk.
Minél közelebb vannak e torló-elemek egymáshoz, annál nagyobb áramlási differencia alakulhat
ki, amely annál nagyobb nyomásbeli differenciálódást okoz. A négyzetesen csökkenő erőhatás
ezen a módon is érvényesül, tehát önmagában nem elég a vonzó jellegű gravitáció
megindoklására. Minél több hatásáramlási összetevő, leginkább lendület szorul ki e térből, annál
nagyobb lesz a kültéri hatásnyomás különbsége a jobban terhelt és a kevésbé terhelt oldal
viszonyában, amely a torló-elemeket képező részecske mezőket egymás felé kényszeríti. A
hatásáramlásnak az elhajlási lehetősége függ a frekvenciától, és az áramlási sebességtől. A
nagyobb hullámokban terjedő lassúbb hatáshullám elhajlási lehetősége nagyobb, de ez sem
végtelen, amely miatt a tér minden irányából áramló hatás egy része az árnyékolt terület felé
fordulhat, de ez nem képes pótolni a teljes árnyékolóhatást, ezért a nyomott oldalakhoz képest
mindenképpen hatásegyensúly-hiányos terület alakul ki. Ha a távolság kisebb, mint a hézagon
átigyekvő hatás (hullám) (vagy elhajlás) mérete, akkor a két torló-hatás közti térből a
hatásáramlás egy része kizáródik, amely miatt a külső oldalról nagyobb hatásnyomás éri, mint
az egymás felöli oldalon, amely a Casimir effektus lényege. Ez iránnyal jellemezhető, az
áramlás egyes hullámait át nem engedő, elterelő testeket, részecske mezőket egymás felé terelő
hatóerőt generál. Ez a hatóerő arányos a torló-hatást okozó mezők árnyékoló és elterelő
képességével, a leárnyékolt hatás áramlás csökkenése következtében kialakuló
nyomásdifferenciával, tehát az áramlást árnyékoló közegek által leárnyékolt hatássűrűségének a
változásával, amelyet befolyásol a mezők mérete, változás sűrűsége, elterelő és hatáskizáró
képessége és a közöttük lévő távolság is.
Ez a gravitációs tulajdonság ismerős egy kicsit. Ez a kép megfelel a korábbi gravitációs
ismereteinknek azzal a különbséggel, hogy nem vonzóerőt kell keresnünk alaperőként. Egy
misztifikált, bonyolult dolgot kerestünk, a gravitáció okaként, és most sokan nehezen
fogják elfogadni, hogy ez egy egyszerű, áramlásfizikai hatáskizáródás következménye!
Ha viszont az életünkre az egyik legerősebben ható lokalizáló hatást nem értettük meg eléggé,
amelyre sok más dolgot állítást alapoztunk, akkor ezek az alapok most meginognak és tovább
nem tarthatókká válnak. Így dőlnek le Jerikó falai.
Ha viszont sikeresen megismerjük, hogy a gravitáció hogyan működik, ezzel megtalálhatjuk a
módját a gravitációs árnyékolásnak, és ezzel lehetővé válhat a hagyományos energiahordozók
nélküli repülés, a nagytömegű veszélyes üzemanyagtartályok nélküli űrutazás!
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A gravitáció következménye:
Az ismert rezgésszámú frekvenciákon érkező hatásokat tároló, akkumulációkba sűrűsödő
árnyékoló mező tömegének, vagy és változás sűrűségének a növekedése növeli az adott
frekvencián mérhető árnyékoló különbséget. Több torló elem (mező) esetén, valamennyi
hatásterjedés gátlásában résztvevő mezőre összegeződve, a hatásdifferencia kölcsönhat.
Ha elég távol vannak egymástól a leárnyékoló mezők, és csoportokat képeznek, pl. galaxisokat,
akkor a hasonló tömeget képező, hasonló távolságra kialakult, a hatástérbe sűrűsödött anyag,
mozgási és hatóerő eredőjében nem szükségszerűen domináns erő az egymáshoz képesti
arányokat megtartó gravitáció, abban lehet, hogy a téráramlás egyéb szabályai az uralkodóak.
(Pl. a Világegyetembeli gömbpaláston az egyenlítő felé sodródás.)
A galaxison belül lévő sűrűbb térmezők közti kisebb távolságokban több hatásáramlás záródik
ki, amely miatt a galaxisok mezője folyamatosan összehúzódik, amely a széleik távolodásaként
is észlelhető. E gondolat szerint, miközben a galaxisokba szerveződött hatásmezők a köztük
lévő távolság csökkenésével sűrűsödnek, (mert éppen alacsonyabb a belső nyomásuk, mint a
környezeti térré), más galaxisok és halmazok között lévő tér tágul. Valószínűsíthető, hogy a
táguló galaxisokban éppen életnyomás növekedés van. Bár az észlelt tágulást ez részben
magyarázhatja, azonban a későbbi oldalakon megtalálható azon indoklás, amely a tér
tágulásának az Ősrobbanás helyett felállított alternatívája. (Ezeken kívül a mozgáseredő, a
tehetetlenség is befolyásolja, amely szerint egymáshoz képest is mozognak a galaxisok, egy
része közeledik, más része távolodik a szomszédos galaxis csillagaihoz.)
A kölcsönhatáskor, az egymáshoz relatív közel lévő árnyékolók között egy gravitációs
tömegközéppont, a legjobban árnyékolt alacsonyabb életnyomású térrész alakul ki, amely a
hatásárnyékolók folyamatos térbeli egymástól való távolságváltozása miatt állandóan változik,
de mivel egyidejűleg más irányból is hatnak erők, nem alakul ki határozott egymás felé
terelődést jelentősen meggátló kölcsönhatás. A dolog hasonlít az asztrológiában felállított
együttállási hatáselmélethez, csak éppen nem az együttállások a dominánsak, hanem a hatóerők
eredője. Mivel szinte minden mozog mindenhez képest a térben, a hatásmezőbe sűrűsödött
energiamezők egymáshoz képesti helyzete is állandóan, és ezért a gravitációs eredő is
folytonosan változik. A gravitációs eredők változása miatt, csak lassú araszolással kerülnek a
hatásmezők mindig egy új periódusban, együttálláskor egy kicsit közelebb, mire a legerősebb
kölcsönös árnyékolásban a nagyobb dominanciája fogságba nem ejti a kisebb hatásárnyékoló
mezőket. (A hatóeredőt, az együttható árnyékoló tömegméret, az erőfölény, azaz a térségi
többség elve határozza meg, amely miatt a méretben kisebbek együttes eredője is lehet
domináns, ha a nagyobbak összegződése alulmarad. Ez többségi demokráciát sejtet.
A csoportba verődő árnyékoló-testek Pl. a galaxisok vagy halmazok belseje felé egyre erősödik
az árnyékolóhatás, ezért az áramlás e tér felé, - ha éppen kisebb a belső nyomás - intenzívebb. A
galaxisnyi mezők belsejében periodikusan kialakuló nyomáscsökkenés miatt, e térben lévő
hatásmezők közötti távolság a belső és a külső környezet eredő nyomása szerint váltakozik. Ez
így hol a hagyományos vonzó gravitációként ismert hatásokat (eredőket) okozza, amikor
azonban túl közel kerülnek egymáshoz képest idegen szervezetek, a tér belső életnyomása
felerősödik, és ellenhatást, majd egyensúlyt hoz létre az egymás felé áramlásban ami miatt e
szerkezetek hozzánk hasonlóan lélegeznek, pulzálnak.
Ha két testre egyenlő térnyomás hat a tér minden irányából, akkor a két test közötti tér,
dinamikus áramlás esetén részben árnyékolt térnek számít, amelyekre ható eredők az egymás
felöli oldalon kisebbek, amely miatt a környezeti energianyomás és az árnyékolás
különbözete gravitációs jellegű egymás felé ható erőpárt generál. Ez a hatóerő az egész térben
jelen van és minden hatásáramlást fékező megbontó háromdimenziós (esetleg a többdimenzióba
épült) szerkezetekre azonosan hat. A mezők azonossága, vagy mássága, az értelem kifejlődése
később egy kicsit módosította e hatás következményét.
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A hatásárnyékolás a térben lévő testek, tömegek egészére váltakozó erőhatással hat, amely a
folyton változó távolságok, a takarások, a közeli együttállások (együttáramlások) miatt az
egymásra ható eredő is állandóan változik. Pl. lásd a hold árapályát. Ha folytatjuk a
gondolatsort, akkor az anyaggá sűrűsödött hatásakkumulációkat is ez a nyomóerő tartja egyben,
amely annál erősebb, minél kisebb a két test közötti távolság, illetve mekkora árnyékoló-tömeg
bontja meg a térenergia áramlását. Itt lép be a képbe a változás sűrűség, az áthatolóképességet
korlátozó hatások. Bármilyen távol van egymástól két sűrűbb mező, ha a Világmindenségben
található harmadik hasonló méretű, és sűrűségű mező messzebb van, akkor szükségszerűen a két
közelebbi, vagy egyforma távolság esetén a nagyobb sűrűségű, a nagyobb változás sűrűségű
tömeg között ébredő egymás felé kényszerítő erő lesz, a domináns, mindaddig, amíg harmadik
vagy összegződő mezőkből fakadó más, pl. az idegen hatás nem válik ennél erősebbé.
Ha az eredetileg és eddig elfogadott ősrobbanási modellből indulunk ki, akkor a hatásáramlás a
kezdeti ponttól, (mezőtől) a tér minden irányába terjedő táguló hatásmezőkből áll, amelyeknek
jelentős mozgási energiáját a vonzó jellegű gravitáció, az anyagba épüléssel egyre fékezi. Az
Ősrobbanásból kiinduló tágulásnak le kell fékeződnie, ha a táguló tér belső tömegsűrűsége
kisebbé válik mint, mint a környezeti végtelennek számító tér. Ez azt is jelenti, hogy a tágulás alatt
kialakuló objektumok, hatás-árnyékoló bolygók és sűrűsödések közötti távolság, életnyomás
idővel kisebbé válik, mint a környezeti térben található, akár a legközelebbi Világegyetemek a
környezet sűrűsödései. Tehát ez esetben a tágulás véges idő után, miközben a környezetben eközben
megemelkedik a nyomás és az anyagsűrűség, megáll és az összehúzódásba vált át. Ha viszont átér a
tágulás más Világegyetemek anyagával keveredve, ugyanazzal az árnyékolóhatás miatti
összehúzódásra kényszerítő erővel kell szembenéznie, mint ha ,,otthon,, lenne, csak más
helyszínen kezd összehúzódni, a korábban megszokott eredővel pulzálni. Itt azonban belép az idegen
környezet kisebbségbe taszító gerjesztése, de ez egy későbbi könyv témája. Ez a folyamatosan jelen lévő
egyre növekvő környezeti nyomás, hatóerő, amint felemészti az ősrobbanás adta lendületből
fakadó távolodást, szükségszerűen megfordítja az áramlás, tágulás irányát és egyre közelebb
körözve lassan egymáshoz kényszeríti a tér kisebb- nagyobb szereplőit.
A hatásterjedés árnyékolásának logikus következményei, és a hatásfrekvenciás
kisugárzódás:
Minél nagyobb egy árnyékoló mező sűrűsége, annál kisebb az egységnyi hatás-fluktációk,
áramlási körök közötti távolság, amely miatt egyre kisebb hullámhosszú hatásterjedés fér csak el
közöttük. A térbeli torlaszokat, szigeteket elérő nagy hullámok megtörnek az ellenálló
akadályokon, és részekre esve bekanyarodnak a szigetek közötti árnyékoltabb térrészbe,
másodlagos és harmadlagos, sokadik törés után bekanyarodnak a direkt áramlásokkal el nem
érhető részekbe. A kis hatáshullámok nagy frekvencián terjednek, amelyben magas a tér
energiasűrűsége, amely azt okozza, hogy minél nagyobb energiasűrűség záródik ki, két vagy
több térszereplő közül, annál nagyobb külső nem kizáródott erő kényszeríti egymáshoz a
hatásárnyékoló fluktációkat.
A nagy árnyékoló, ezért alacsony nyomást létrehozó erőpár, amelyet eddig vonzó gravitációként
értelmeztünk, olyan nagy szívóhatást fejt ki a környezetére, hogy az csak akkor tud nem egymás
felé áramlani, ha az azonosságokkal túl nagy a telítettsége. A telítettség és az azonosság túl
magas értéke, az egymás felé taszító térerő a különbség ellenére az azonosság és a másság
különbségével ki, vagy befelé áramlást hoz létre, amely a tehetetlenséget leszámítva a kevésbé
telített idegen térrészek felé vonzó, az azonossággal túltelített térrészek felé taszító hatásként
érvényesül. Ezt a hatást befolyásolhatja a magfúzióként ismert termonukleáris hatásegyesülés,
amely vegyes, de önmagukkal nagy azonosságú, egymásról elrugaszkodó, egymásnak anti
részecskéket hoz létre.
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Hasonló hatásként értelmezhetjük a vegyi vagy egyéb hatáskeveredéssel kiváltható gyorsreakciókat, pl. a
robbantásokat, amikor heves hatásáramlást indítunk meg, amely az egy időre túlnyomásossá váló térben,
míg a nyomástöbblet szétáramlása után kialakuló hatáshiány miatt a tér lehűlése, ritkulása, és energia
visszaáramlás következik be.

A mind nagyobb tömegbe épülő hatáskoncentrációk a leírtak szerinti csillagéletük leélése után,
egy nyelőnek tekinthető fekete lyukakban egyesülve végül elérik azt a hatásméretet, amely az
ősrobbanáshoz szükséges frekvencia átalakítással a centrumba kerülő hatásterjedést a
világegyetemnyi téridőbeni kiterjedéséhez szükséges sebességre gyorsítják.
Ha egy fekete lyukról feltételezzük, hogy az alacsonyabb frekvencián változó sűrű közegnek
számítható anyag, a hőemelkedés miatt, egyre magasabb hőmérsékletre emelkedve, egyre
magasabb frekvencián rezegve felbomlik, elpárolog, akkor az energiaszivattyúnak, vagy
hatásáramlást fenntartó generátornak nevezhető hatótérből, a környezeténél már sokkal nagyobb
nyomású energiában sűrű gravitációs gyorsítóból kifelé igyekeznek. A kifelé áramlás, valójában
már nem anyagi, azaz nem helyzeti energiához kötött hatásáramlásnak számít, hanem nagy
mozgási energiájú nagyfrekvenciás, erősen gerjesztett hatásáramlásnak tekinthető. Az anyagba
épült hatásakkumulációk felszabadításakor, az anyag korábbi tulajdonsági eredője, dimenziói
megváltoznak. A lelassult vagy időlegesen rögzített hatásból aktiválódó részecskék
eltávozásával a bennük szállított hatás, impulzus keletkezése közben ki és szétsugárzódik, és a
statikus dimenzióját dinamikus áramlásra cserélve a tulajdonságok átalakulásával távozik. A
frekvencia gyorsítóban a felgyorsuló hatásváltozást közvetítő impulzusok, az átlagos
energiasűrűségénél nagyobb frekvencián nagyobb változás sűrűséget érnek el. Ez csak akkor
lehet, ha a hatáskiáramlás magasabb frekvencián nagyobb energiasűrűségű, nagyobb térnyomást
hoz létre, mint a környezeti közegben lévő hamis vákuum, azaz a nullponti energiának
megfelelő izotróp térnyomás.
Későbben kifejtésre kerül a fekete lyukak másféle valódi lyukszerű természete, amely hatalmas
életbuborékok között keletkezett térbeli átjáróként, nem meleg és nagy életnyomású, hanem
ellenkezőleg, nagyon magas és a szűkület felé haladó áramlási sűrűségű, amelyben sokkal kisebb
környezeti nyomásban, azonos irányba rendezett csillagnyi töltések áramlanak át az éppen nagyobb
életnyomású felmenői térbuborékból, az éppen alacsonyabb életnyomású térbuborék felé. Ez megerősíti
azt a korábbi sejtést, hogy melegfúziós szervezet központjában időalagutat adó hidegfúziós szervezet,
lélek található.

A gravitációs tömegközponttól kifelé tartó, ott túl nagy azonosságúvá váló hatásáramlást
befolyásolja a környező közeg Pl. a hamis vákuumként ismert sűrűség, amelyben megismert
szabályok szerint nyelődik el. Mivel a csillagtéri hamis vákuumban a túltelített állapotban,
túlkínálatban lévő nagyfrekvenciás hatásként kibocsátott, túl nagy azonosságú részecskék
gyakorlatilag alig nyelődnek el, ezért időben és távolságban az ilyen helyeken fúzióban
sokszorosításban termelt, egymással a legnagyobb azonosságú részecskék, a túl nagy
életnyomású kezdet terétől nagyon távol kerülhetnek, szinte végtelen pályát járhatnak be.
A vízben kialakuló hullámzással szemléltethető a legjobban a nagyfrekvenciás hatásáramlás
differenciálódása, amely a ritkább sűrűségű levegő áramlásából kialakuló önszerveződéssel,
pikkelyszerű fodrozódással megbontja a szélcsendes időben homogén víztükör harmóniáját. Az
áramló levegőben a kaotikus hatások mellett, kialakul egy önszerveződő folyamat, amelyben
valahol az áramlás útjába kerülő, akadályt és torlódást létrehozó természeti képződmény
áramlást módosító hatására az áramlás egy-egy szakaszában nagyobb és kisebb nyomású
miniatűr szélörvények alakulnak ki. Ezek kisebb sűrűségbeli fluktációt alakítanak ki,
amelyeknél a két eltérő közeg határvonalát jelképező síkot, a miniatűr szélörvények nagyobb
légsebességű helyein kialakuló nyomáscsökkenés, eltorzítja az addig sima víztükör és a levegő
közötti törés és határvonalat. Ennek az a következménye, hogy a nagyobb sűrűségű vizet, a
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légörvényekben keletkező nyomáscsökkenési helyeken a légáramlás egy kicsit megemeli a
vízszintet, amely az alsó állandó nyomáshoz képest a kisebb nyomásúvá váló légtér irányába
mozdul el, amellyel a víztükörben egy kis hullámszerű kiemelkedés és enyhe fodrozódás
keletkezik. A már leírt interferenciahatás, a már hatóiránnyal haladó energiaterjedés kis
hullámot keltő fodrozódásából egyre nagyobb hullámhegyeket és völgyeket erősít, amely végül
egyre nagyobb amplitúdójú vad tajtékzó hullámzást vált ki. A hatásterjedés egyre nagyobb
differenciálódása a leírtak szerint erősödve, végül eltérő vegyes minőségű anyagként ismert
hatáshalmozódáshoz vezet, amelyben közös életbuborékba keveredve a két közeg, átmenetileg a
buborék gömbökbe bezáruló különbség egy időre tárolódik, konzerválódik (akkumulálódik). A
hatásterjedés kezdeti apró hullámhosszú nagyfrekvenciájú hatóenergiája, folyamatosan egyre
kisebb frekvenciájú, egyre nagyobb hullámhosszúságú hatásterjedéssé alakul át, amelynél egy
küszöbérték átlépése esetén, a hullám tajtékja különválik a nagyobb azonosságú víztől, és az
önálló áramlásba kezdő buborékban hatásenergia elkülönülés, hatáskonzerválás keletkezik.
Ettől kezdve határozott hatóiránya van, amelytől a hatásfolyamat időegységekre bontható
történési sorozaton (eseménysoron) átalakul, megváltozik. A különválás akkor jön létre, amikor
a tajtékzó, a levegővel keveredő víz amplitúdója elér egy magasabb értéket, de csak a lendületbe
jövő és nagyobb tehetetlenségű buborék szakad le a hullámok tarajáról, a többi vízrészecskével
nagyobb azonosságú, nagyobb átlagos sűrűségű víz visszaesik a saját közegébe. A levegővel
keveredő vízfilmbe záródott légbuborék, már sem a vízhez, sem a levegőhöz nem tartozik, mind
a két közegben fele részben idegenként, kitaszítottként a két szülői közeg közös határára, a
lamináris szimmetriasíkra kényszerül.
Amiként a víz felületén történő hatáshullámzásból leváló hab is a sűrűbb közeg felületén
eloszlik, ehhez hasonlóan a térhullámzásból kialakuló anyaghab is a térben lévő eltérő sűrűségű
mezők egymáshoz képest eltérő sűrűségű közegeinek a határfelületére igyekszik.
A hatás (vagy energia) sűrűséggel arányos árnyékolóhatás miatt, a nagyobb árnyékolóhatást
okozó (nagyobb tömegsűrűségű) hatásakkumulációra nagyobb hatásdifferenciálódás hat, amely
egyszerű következménye a nagyobb tömegsúlyként értelmezett gravitációs elkülönülésnek,
tömegsúlyi rétegződésnek, többlethatásnak A következmény az, hogy az energiasűrűbb
anyagba konzerválódott hatástöbblet nem szilárd anyag esetén közelebb igyekszik a
hatásárnyékolás (változó) tömegközéppontjához, amely megegyezik a gravitációs sűrűsödés
folyamatosan változó hatásárnyékoló középpontjával. Ennek az árnyékolóhatásnak a
következménye, hogy a hatás vagy energiaritkább, kisebb árnyékoló képességű
anyagszerveződésekre gravitációsan kisebb hatóerő nyilvánul meg. Ez miatt ezek a nehezebb,
nagyobb sűrűségű anyagok felszínére, azaz a legjobban árnyékolt közép-pontól az
energiasűrűségük szerint egyre távolabb, a sűrűbb mezők (anyagok), közeg felszínére
igyekeznek. Mivel a tér különböző sűrűségű hatásmezői általában buborékszerű
fraktálhalmozódás elvét követik, ezért az anyaghab a térben ennek megfelelő szerkezetekbe
épül. Így alakul ki az ismert anyag világegyetem habszerű, életbuborékokat és rétegeket
létrehozó térszerkezete, az anyag sűrűség differenciált eloszlása.
Az alacsony sűrűségű térben haladó hatásterjedéshez hasonlóan alakul ki az anyagként ismert
hatásakkumuláció, amely a kapott mozgási energiával, egyre sűrűbbé váló közegként a kezdeti
hatásirányokból képződő közös eredő irányába mozog. Mivel ez az irány az anyaghalmozódás,
ütközések, interferenciás hatások és az önszerveződés miatt folyamatosan változik, ezért e
hatásakkumulációkat tartalmazó terek, mezők folyamatosan változó helyzete folyamatosan
változtatja a térben a hatásáramlás és az árnyékolás irányát is. Ez a változó hatásáramlás, egyre
változó és egymással állandó kölcsönhatásban álló árnyékolt terekben, egy folyton változó
gravitációs erőrendszert alakít ki, amely következményeként, egy folyton változó, egymás felé
közeledő, és egymástól is távolodó pályát írnak le e térben található anyaghalmazok és égitestek.

101

ASPEKTUS- MOETRIUS

A hatások anyagba épülésével nemcsak a hatásterjedés frekvenciája és hatósebesség csökken le,
hanem a térrészek (mezők) sűrűsödése miatt a térben lévő közeg sűrűségbeli differenciája is
lényegesen megváltozik. A sűrűsödéssel differenciálódó eltérésből fakadóan, egyre erősebben
egy új hatásirány jelenik meg, amely miatt a növekvő sűrűségű közeg gravitációs
tömegközéppontja irányába ható erők megerősödnek. Ezzel a hatásakkumulációba záródott
energia áramlási eredője a kiindulási helyétől megszerzett lendületirányának a módosulásával a
legközelebbi árnyékolóhatású, egyre sűrűsödő térmező felé araszol. A sűrűbb térmező mozgása
nem egyenes vonalú lineáris mozgás, hanem a szélhez hasonló fúvalattal keltett önszerveződő
örvénylésnek megfelelő fraktálgeometriát követi. Az anyagba tárolódott hatásenergia a
gravitációs központokként ismert árnyékolókba vándorol, amely térmezők sűrűségbeli
differenciája miatt a legközelebbi nagyobb tömegű mezők felé örvénylenek, mígnem többszörös
körforgás és csillagba, galaxisba, halmazba tömörülés után, el nem érik az ősrobbanásnak
megfelelő kritikus tömegsűrűséget. Ezután a leírtak szerint történik a hatásakkumulációs
besűrűsödés egyre nagyobb öngerjesztő hővel történő kitágítása, felhígulása, amely az
egységnyi sűrűség csökkenésével arányos frekvencianövekedés közben, az ismét szabaddá váló
hatás végül ismét kisugárzódik a térbe, erősítve ezzel a nullponti energián észlelt
nagyfrekvenciás sugárzás energiasűrűségét.
Ez a folyamat elvileg akkor is megtörténhetett, ha az ősrobbanás, nem nagyon rövíd idejű és
nem pillanatszerű változás, hanem egy megfelelő előzmények következtében kialakuló
periodikus folyamat, mert a kisugárzódott hatásenergia iránya ez esetben is széttartó, amely a
rendszer forgása esetén sugárirányban önszerveződő pályáról spirálban hátrafelé csavarodva
elmarad a nála gyorsabban forgó központtól, a közeg által jobban fékezett, azzal kölcsönható
képesebb vegyesebb anyagnyúlványok. (Ez később bővebben is kifejtésre kerül).
A ki és a szétáramló, szabaddá váló részecskékre, áramlás közben hol takaratlan direkt erők,
szemben érkező a haladást fékező, torlódást és hullámba sűrűsödést eredményező sugárzások
hatnak. A nagyobb energiasűrűségre torlódó hullámok, amikor elhagyják a bevilágított tér, vagy
és a szemben áramló, kellő azonosságú részecskék ellenirányú csoportjait, ezt követően a mezők
elhaladása után árnyékolt, nem minden hatásnak kitett, gyorsabb áramlási lehetőséget adó, ezzel
az áramló mezőnyt széthúzó, részecskeritkább, energiaritkább térhullám völgyeket alakítanak ki.
Az interferikus sűrűség változás a tér fluktációjából kiinduló fodrozódásból, ismét elkezdődik az
egyre eltérőbb, egyre differenciáltabb élethullámokba, nagyobb térsűrűségű hullámhegyekbe és
alacsonyabb energiaszintű hullámvölgyekbe akkumulálódása, amelyek sokáig megtartva az
eredeti kisugárzódástól távolodó hatást, az egyre nagyobb hullámokba összekapcsolódó
társaikkal örvényszerű mozgással sok hurkát leírva, a torlódó tülekedésben lassulva, besodródva
a legkisebb életnyomású térrészbe, a társaikat sokáig feltartó egyre sűrűbb mezőket képeznek.
Az ősrobbanás, azonban szükségszerűen előforduló, rendszeresen, bár ebben a méretben és
energiaszinten igen ritkán megismétlődő, a nagyobb térmezőkbe koncentrálódott hatásáramlás
csillaghalálokhoz hasonló törvényszerű átalakulása, amely ebben a méretben éri el a
Világegyetemnyi térmezőben lévő sűrűség hirtelen csökkenését, amely az egyidejűleg nagy
mennyiségben kisugárzódható hatásenergia elindításához szükséges. Az eseményben
felszabaduló részecskék ki és szétáramlanak.
Ez a feltétel a kisugárzódó hatásenergia mennyiségét és a ciklus időtartamát is
meghatározza, amely csak e mennyiségű tömegenergia körforgása esetén hagy elegendő
időt, az anyag szerveződése folytán felszaporodó információs bonyolultságból fakadó élet,
megfigyelőket eredményező kifejlődéséhez.
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Van azonban egy új gondolatsor, amely a hagyományos ősrobbanás elméletet
megdöntheti.
A hatásforrás másképpen is elképzelhető. Az ősrobbanás csak az egyik lehetséges forrása annak
a nagymennyiségű hatáskisugárzódásnak, amelynek a következményeként véljük az általunk
megismert Világegyetem anyagát egymástól távolodni.
Tételezzük fel, hogy a térben lévő hatalmas fekete lyukakon átáramlik az anyag a nagyobb
életnyomású felmenői buborékból egy nála kisebb életnyomású párjába, egy másik
életbuborékba. A fekete lyukhoz érő anyag hatalmas sebességgel és valószínűen spirál
rendezettségben áramlik át a lyukon, amelykor befelé sűrűsödik, majd elfolyósodik, végül a
kétdimenziós állapotából egydimenziós csak iránnyal jellemezhető állapotra bomlik vissza.
Amikor azonban átjut a legkisebb keresztmetszetű térszűkületen, a gyorsulás lassulássá, a
nyomás csökkenés nyomás növekedéssé fejlődik, és az együtt áthaladó, eltérő összetételre
átkeveredő részecskék nagyobb életnyomású új élőrétegbe jutva fékeződnek, egyre tágasabb
térbe érnek. Az új térben, élőrétegben az átjutókkal, a legnagyobb azonosságú társakkal közös
szerveződésekbe, bionokba és különféle új vegyületekbe, szervezetekbe épülnek, de ne felejtsük
el, hogy az új rétegbe bejutók idegenek, kisebbségek, itt még tudatlanok, nem ismerik az új
élőréteg, a másik világ – amelybe csöppentek – életszabályait, változási szabályait és a
szükséges felveendő rendezettséget.
Sok elméleti kutató tételez fel egy anyagot, pontosabban hatásváltozást teremtő teret, amelyben
a hatáskeltés következményeként a hatáskisugárzás létrejön. Mivel a látszólagos tágulás a
nézőpontunkból megismerhető Világegyetemre általános, ezért e gondolatsort követve
mindenképpen centrális központot, forrást keresünk a hatáskiáramlás helyéül. Ez viszont csak
azt köti meg, hogy a kiáramlásnak legyen egy viszonylag központi zónája, amelyből keletkező,
megjelenő hatások áramlanak az általunk ismert tér minden irányába. Ha azonban feltételezzük,
hogy a látható szervezetek közötti teret, valami folyamatosan olyan anyaggal, hatással tölti,
amely miatt a csillagszerű sugárzók közötti térben nő a nyomás, akkor végesen töltött tér esetén
mindenképpen a nem annyira töltött térrészek, a környezet felé táguló Univerzumot kell
észlelnünk. Tehát valami olyan dolgot kell keresnünk a tágulás oka és kiváltójaként, amely a
térben növeli annak a nyomását valami olyan más, ehhez képest kisebb nyomású részhez képest,
amely kisebb környezeti nyomású térrész felé tudnak áramlani az egyik irányból nem olyan
nagy háttérnyomással megtámasztott égitestek, mint amilyen nagy nyomás esetleg egy
központban lévő, gyorsabban változó térből árad ki. Még csak az sem szükséges, hogy a térnek
egy központja legyen. Ez akkor is lehetséges, ha a hatáskiáramlás nem pillanatszerű
ősrobbanásból ered, hanem egy, vagy több folyamatosan sugárzó frekvencia-gyorsítóból,
amelyből távozó sugárzás a kiáramlás helyétől pörögve csigavonalban táguló hatásmezőben
kalandozzák be a teret. Ez azt feltételezi, hogy folyamatos a hatáskiáramlás, és állandó
utánpótlás okozza az észlelt nagy energiasűrűséget. Egy hatássugárzó esetén viszont nem
lehetne elégé izotróp a sugárzás, sokkal nagyobb intenzitást kellene mérnünk valamely irányból.
Ez azonban a hatásáramlás csigavonalszerűen folyton megváltozó hatásiránya miatt mégis
lehetséges. Azonban olyan magyarázata is lehet a megfigyelhető általános tágulásnak, - ha ez
nem téves következtetés, mert esetleg csak az általunk belátható Világegyetem tágul – miközben
más, ezen kívüli rész éppen összehúzódik annak érdekében, hogy a táguló fejlődő térrésznek
legyen elég helye az életváltozásszerű tágulásra. Az is lehetséges, miként az élesztőtől táguló,
kelő kenyerek is tágulnak a térben, lényegében valahol olyan más, az anyagi részecskemezőknél
gyorsabban kelő, táguló, növekedő részecske halmazai is vannak a térnek, amelyek a
kenyértésztához hasonlóan a tágulások közben a belsejükben ritkulnak, a súlyuk nemhogy
növekszik a tágulás során, hanem az általuk elnyelt kiszorított gáznemű közeg arányában
csökken. Ha ilyen a belsejükben ritkuló életbuborékjai, részecskemezői is vannak a térnek,
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amelyek egyre nagyobbra növekednek, miközben a belsejükben csökken a tér nyomása, akkor
az ő tágulások egyre növeli a köztes térrész nyomását. Ha a tér valahol véges és nem zárt, vagy
lyukas egy alacsonyabb nyomású környezet felé, akkor ilyen esetben is általános térnyomás
növekedés, életnyomás növekedés, tágulás és egymástól távolodó áramlás észlelhető. Tehát a
térnek vagy nem teljesen zártnak, vagy lyukasnak, vagy csak részben zártnak kell lennie, vagy
és léteznie kell egy olyan társi térrésznek, Yinnek, amely éppen hidegebb, kevésbé magas benne
a változás sűrűség és teret ad a Yang állapotban éppen kitáguló térrésznek. Szintén nem
szükséges, hogy a Yin, vagy a Yang tér egyetlen életbuborékban változzon, hanem miként az
éppen növekvő méretű melegfúziós Yang buborékoknak sem kell egy közös buborékban
változniuk, a Yin buborékok is tetszőleges mennyiségű és akármilyen méretű összehúzódó
részben változhatnak. Egy dolog fontos, hogy ne növeljék meg annyira az élet nyomását a Yang
állapotba fejlődő térrészek, hogy ezáltal a legnagyobb buborék, amelyben változik az összes
többi, azaz az isteni első számú tér, ami mindenben benne van és mindent körül vesz ami él és
változik, ne pukkanjon el. Ha a tágulás követhető és megérthető mértékű, ha a tér egy része
megfelelően összehúzódik, mialatt más része tágul, akkor a legnagyobb szinten a térnyomás kis
lüktetéstől eltekintve közel állandó és követhető marad. Ez esetben az éppen nagyobb nyomású,
kelő, melegfúziós térrész életbuborékok mindaddig tágulhatnak, amíg az éppen összehúzódókat
olyan náluk is nagyobb nyomásúra nem gerjesztik, amíg túl kicsi térben nem szorítják, hogy
azoknak a nyomás a tűrési értéken felül meghaladja az ő nyomásukat. Ha ez a nyomás
növekedés, meghaladja az egyes számú életbuborék tágulásának, és az éppen kellően alacsony
életnyomású Yin buborékok összenyomásának a lehetőségeit, akkor a közös térben az
életnyomás olyan magasra szökik, amely vagy elpukkantja az egyes számú életbuborékot, és az
általa összefogott kisebbek, elnyerve a szubjektív szabadságukat,a függetlenségüket
szétszóródva szétszélednek a térben. Ez esetben a 2-es számú buborék, réteg lesz a következő
soros isteni tér Gondviselője, és a szétszóródók egy része azonban rajta kívül, szabadabban de
védetlenül fog változni. Ha azonban az egyes számú életbuborék még bírja az élet nyomását,
akkor a lehetőségeik határánál nagyobbra kitáguló, feltörekvő buborékok fognak elpukkadni,
amely a bennük felszaporodó belső buborékok egyre nagyobb tempóra kényszerítése miatt
akkor történik meg, amikor a túl nagy közös térbeli életnyomás miatt, vagy az egyes számú nagy
buborék pukkad el, vagy az éppen hidegfúziós, összehúzódó Yin buborékokban a nyomás, az
ellenállás megtörése miatt hirtelen leesik. Ez bekövetkezhet azért is, mert az összes külső réteg,
határfelület védő részecskéje bekényszerül a határfelületeken belüli belső térbe, amely egyre
nagyobb és rendezettebb sűrűséggel tölti fel, tömörebbé és ellenállóbbá válik. Ehhez az is
szükséges, hogy az ilyen összehúzódó térrészekben elporladt és hideg, rideg, rugalmatlan
részecskék gyűljenek össze, amelyek nemcsak nagyobb folytonossággal töltik ki a teret, hanem
a vákuumeséskor ne legyenek rugalmasak, belülről üresek. Ha ezek a nagyon elporladt
részecskékből képződő köztes terekben, nem változó és hideg, rideg életbuborékokban, a túl
nagyra nőtt környezeti életnyomás miatt belső rétegösszeomlás, tehát nagyobb sűrűségre
növekedés alakul ki, akkor a rétegösszeomlás teret szabadít fel, amely a közös tér szabad
részének a méretét egy kicsit megnöveli, a nyomását pedig lecsökkenti. Ha ilyenkor voltak
olyan, a lehetőségeik határáig növekvő túlfeszített életbuborékok, amelyek belső túlnyomása
éppen csak-hogy egyensúlyban volt a tér nyomásával, akkor a környezeti tér egészen csekély
nyomásesése kiválthat olyan következményrendszert, amelyben a már túlfeszített, szélsőséges
felületi feszültséggel rendelkező (felfújódott) életbuborékoknál ez a kicsi környezeti nyomásesés
elég a tartalékaikat teljesen kihasználó elöregedett életbuborékok melegfúziós életszervezetek,
részecskefelhők életbuborék tereinek az összeomlásához, szétpukkanásához. Ilyenkor az addig a
nagyobb de elpukkadt, globalizálódott életbuborék által védett térrész belsejében lévő, addig
közös védettséget élvező életbuborékok, a határfelületek felszakadásakor tömegesen
kiszabadulnak, akkor védetlenné válva az izotrópabb környezetbe kerülnek, miközben a
hozzájuk képest éppen nagyobb belső sűrűségű, elporladtabb részecskékkel rendelkező, nem
felfúvódott állapotban változó hidegfúziósabb, a nyomásesésnek ellenállni képes életbuborékok
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továbbra is részei maradnak a köztes térnek. Ez a rendszerváltás lehetővé teszi a hidegfúziósabb,
tömörebb életbuborékok növekedésének az elkezdődését, a globalizációban felszabadult
részecskék befogását, alkalmazását, a nagyobbra növés felé fejlődés felgyorsulását. Mivel a
kiszabadult és önállóságra a védetlenebb izotróp térbe került részecskék, kisebb életbuborékok
viszonylag gyorsan felismerik hogy a védetlen környezet mennyire veszélyes, ezért részben
közösségekbe, bionokba tömörülnek, más részben a megváltozó környezetben életben maradó,
hidegfúziósabb szervezetek védettebb tereibe menekülnek. Ez megalapozza és felgyorsítja a
belülről egyre nagyobb tömeggel megerősödő, a válságot túlélő szervezetek fejlődését.
Tehát a valódi rendszerváltozást és szemléletváltást létrehozó téreseményben először nagyon le
kell csökkennie a környezeti térben az energianyomásnak, az életnyomásnak, tehát mély infláció
szükséges ahhoz, hogy a túl nagyra felfúvódott, elöregedett, a perdületben és a lendületben nem
arányosan és nem együttfejlődő életbuborékok kipukkadjanak, hogy a részecskéik, az elektron
jellegű dolgozók kikerüljenek az izotrópabb térrészbe. Ez szükséges része annak, hogy valós
viszonyítási lehetőségük keletkezzék az elvesztett mennyei állapot és a pokoli valóság között. A
saját tapasztalat megszerzése, a kirekesztettség átélése, a dolgok kívülről szemlélési lehetősége
ezzel megadatik a látszólagos valóságot eddig bentről és a védettség aspektusából ismerő
szerveződéseknek, és ugyancsak megadatik az élet eltérő aspektusú szemlélési lehetősége eddig
a környezetben változó, kevésbé felfújt, sikeresebben együttfejlődő túlélő szerveződéseknek.
Tehát helycserés támadás, és más irányba fejlődési lehetőség alakul ki a térben változó
életbuborékok számára. A Yang térben addig védetten változók kikerülnek az isteni védettség
alól, a védetlen izotrópabb környezetben eredményesen együttfejlődő, hidegfúziósabb, az
életbuborékok felületi feszültséget fenntartó, szabályosan áramló részecskék és a radiális
részecskék helyes arányát megtartó átlagosabb szervezetek, életbuborékok sok konkurenst
elvesztve jobb lehetőségekhez jutnak a nagyobb szervezetté fejlődés lehetőségeiben.
A globalizáció megérthető aspektusának az átgondolása után térjünk vissza a
tértágulásának korábban megismert más aspektusú szemlélési lehetőségeihez:
Nagy esélye van annak, hogy az alábbiakban felvázolt hatásforrással, vagy hatásforrásokkal van
dolgunk, azonban ez esetben két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt a hatásáramlás nem
egyenes irányú, hanem csavart csigavonalban is táguló, a saját tengelye körül többszörösen 3 D
irányban pörgő, amely így eljuthat a világ minden szegletébe. Ez esetben törvényszerű a
fluktációk kialakulása a spirál metszési pozíciókban, azaz a hatásinterferencia, az egymást a
térben metsző egymásra kölcsönható, hol segítő, hol fékező sűrítődések és ritkulások
kialakulása. Ekkor a tér minden szegletében keletkező hatásmetsződések, újabb, de kicsit
alacsonyabb frekvencián kisugárzódó, szétszóródó hatásváltozást keltenek, amely miatt az elvárt
feltétel teljesül. A térben áramló hatás pályája ennek megfelelően térirányúvá, és bár
időkéséssel, de mindenhová eljuttathatóvá, viszonylag egyenletesen szétterítetté válik.
A másik feltétel szerint, a hatásáramlás csak akkor lehet izotróp, ha a hatáskeltés által okozott
hatásváltozások a teljes térben folyamatosan, az izotrópnak mért háttérsugárzás, a fekete test
frekvencián visszaverődnek, minden változó hatáskeltési helyen, részecskén. A kellő
rugalmassággal nem rendelkező, nem éppen tömör és elnyelő állapotban változó, rugalmatlanul
deformálódó, vagy és az elnyelt hatásoknak, részecskéknek maguk között helyet szorító, még
befogadóképes életbuborék a tömegükben szaporodni, változni fognak, elnyelik az isteni
hatásban felszabadult, szabaddá vált részecskéket, de a már éppen telített, vagy túltelített
állapotban, túl nagy feszültségben változók visszaverik az isteni mannát, a háttérsugárzásból
nyerhető energiát. Amikor a térben egy időre a megszokottnál kisebbre csökken az életnyomás,
az energianyomás, az átlagosnál nagyobb belső nyomású életbuborékok, részecskemezők
energiát és részecskéket leadóvá, elbocsátóvá, felszabadítóvá válnak, míg az addig az átlagosnál
kisebb belső nyomással rendelkezők, a válságot túlélők - felvevővé, a felszabaduló munkaerőt
befogadóvá. Az áltagoshoz közeli, nagyobb szimmetriában fejlődők egy kicsit visszafejlődnek,
de túlélők maradhatnak.
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Ez is teljesülő feltétel, mert megismertük, hogy a hatáskicsatolódás, a részecske felszabadítás és
az elnyelés, energiaszint csökkenést, azaz a hatásáramlás sebességének a megváltozását okozza,
de ez a változás is hatást kelt, azaz kicsit alacsonyabb frekvencián de a mennyiségben több
kisugárzódik, tehát még a fénysebességi terjedési frekvencián jóval felül izotróppá,
egyenletesebben a teret kitöltővé teheti az általunk észlelt nullponti sugárzást. Valószínűsíthető,
hogy a környezeti térben jelenleg a háttérsugárzásnak megfelelő, fekete test (infravörös)
sugárzására jellemző részecskék képezik az átlagot, és a differenciálódás ettől az átlagtól
kezdődik a sokkal nagyobb és a sokkal kisebb méretű szervezetek felé. Ez esetben az a bázis,
amelyet a mindenség megértéséhez alapnak felvehetőnk, e frekvencián és tömegméretben
keresendő. Az előbbi feltételek azonban az ismert térben túlteljesítésre kerültek, mert nemcsak a
minimumfeltételek teljesülnek, hanem milliárdszor milliárdnyi, kisebb nagyobb, akár
Világegyetemnyi méretű hatássugárzó ontja a hatásenergiát, állandó információs
energianyomást biztosítva túlfeszíti a teret. A fekete lyukkánt ismert galaxis centrumok ezen a
frekvencián változó fúzióra és differenciálódásra képes részecskékkel töltik fel a teret, állandó
háttérnyomást fenntartva az életváltozás működtetésére.
Gondoljunk vissza a fraktálhalmozódás elvére.
Az általunk ismert univerzumban a bolygók, csillagok a galaxisok és a halmazok, azaz az egyre
nagyobb egységek geometriai elrendezésére. Ha a táguló Világegyetemünket, a megismert
kisebb gravitációs szerveződések mintájára analógként egy gömbalakzatként képzeljük el, akkor
hasonló hatáskiáramlást kapunk, mint a fekete lyukaknál, vagy a csillagoknál. Ha a forgó
gömbalakzatban a fekete lyukakhoz hasonló folyamatos hatásfrekvencia gyorsítás történik,
akkor minden hatásfékeződéssel, vagy interferenciával egyesülő hatásösszegződés, és minden
gravitációs mezővé sűrűsödött anyagfelhő, bolygó és csillag, vagy világegyetemnyi méretű
virtuális gömbhalmaz folyamatosan elnyeli az egyre alacsonyabb frekvencián változó, anyaggá
sűrűsödött és feléje sodródó hatástároló akkumulációkat. Ez a nem biztos, hogy csak az
egyenlítői zóna környékén, a Föld belsejében történő beszippantás a gravitációs hatás
következménye. Ez inkább olyan térnyomás következménye, amely az éppen legkisebb
nyomású térrész felé tereli a hatásokat is tároló akkumulációkat, életbuborékokat. Ezt most-már
úgy ismerjük, hogy az a magasfrekvenciás energiával túlfeszített tér hatásáramlás szűkületeinél,
a csillagok, a bolygók, és nem kizártan a világegyetemek között, az árnyékolóhatás miatt, a
nyomó sugárzás azon térrészek felé tereli a bolygókba és csillagokba szerveződött anyag
áramlását, amely képes ezt a feléje irányuló hatásokat gyorsan elterelni, elosztani, vagy és
lenyelni. Mivel azonban az elnyelő képesség is végesnek tekinthető, inkább olyan
hatásmechanizmust kell keresnünk, amely valamely módon megoldotta a hozzá áramló
életbuborékok, részecskefelhők gyorsabb ütemben elterelését, elvezetését, vagy és kisebb
méretre csökkenését,, vagy és nagyobb áramlási rendezettség kialakítását, azaz olyan térbeli
elrendezést, párosítást, amely miatt kevesebb térben többen elférnek anélkül, hogy nagy
életnyomást alakítanának ki. Ilyen hatást tudott egykor Gandhi is elérni. Tehát valamilyen a
beáramlást felgyorsító, vagy és a rendezettséget növelő hatás, szervezet van a folyamatban is
változni képes szervezetek belsejében, ami miatt azok gyorsabb ütemben tudják elvezetni a
hozzájuk valószínűen két irányból is áramló, külön-külön nagyobb teret kitöltő részecskéket,
életbuborékokat. A folyamatot akár elfolyósítást eredményező kétdimenziós állapotra
átalakulásnak tekinthetjük, amely a korábban egy központi szervezet, lélek, vagy fekete lyuk és
egymás felé nagy sebességgel áramló életbuborékokat összenyomja, egymásra lapítja, besűríti,
azaz részben rugalmatlan, részben rugalmas alakváltozást hozva létre az eredőjükben kisebb
teret kitöltő állapotra fuzionálja őket. Bár ezek az életbuborékok, részecske mezők, az
összetapadáskor elvesztik a széleken nemcsak egymás felé, hanem a középről kifelé szoruló és áramló
részecskéik jelentős részét. A veszteség azonban meggondoltabbá és erősebbé tesz. A magukat
kisebb térészben összehúzva, összetapadva, együtt rendezettebbé váló párok a felesleges
túlnyomást okozó részecskéik elvesztése, elengedése után sokkal jobban tudnak koncentrálni az
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új céljaikra. Valószínűen részleges kipukkanás, a belső túlnyomás elvesztése, egy kis
visszafejlődés árán, felgyorsulva együtt az egymásra találás helyszínéről új, de már közös cél
felé kiáramolva, maguk után szinte szívóhatást keltve, két fél-szervezetből egy közös párba, családba
kapcsolódva áramlanak ki az eltávozásukkal is alacsony nyomáson tartott centrális térrészből.
A térben az életnyomás csökkenésére adott rávezető példával csak szemléltetjük, és a figyelmet kívánjuk
felkelteni a megismerhető megoldásra, a nagy életnyomásból kivezető lehetőségre.
Nem e könyvben kerül bemutatásra az életmag, amely e centrális térrészekben fúzióba, párokba épülő
anyag életcélváltozását rajzokkal is szemlélteti. Lásd az Aspektus 8. könyvében Az élet
Históriájában a 31-38. ábrán, a 73-80. oldalakon is bemutatott lényeget. Az Aspektus későbbi
könyveiben később részletesen bemutatásra kerülnek a hogyanok és a miértek is, és ha a közvetítő jól
adta tovább az útmutatást, a saját csapdájába esett emberiség újabb lehetőséget kaphat a szorult
helyzetéből a kiút megtalálására.

Ez az áramlás, és ezért a gravitáció, egy szétterülő kétdimenziós felületre, az egyenlítői sík
közepe, a nagyobb szimmetria megtartása felé tereli a pólusok hidegfúziós, trombita alakú
tölcsérében beáramló, a nagyobb tömegből az alacsonyabb életnyomású környezetben lebomló
életanyagot, amely ott jobban besűrűsödve, egyre határozottabban, a beáramlásra merőleges
életsíkon új irányba, új közös cél felé halad. A külön érkező részecskék egymásra, párra leltek,
együtt azonos irányba terelődve felgyorsulnak, csökken a velük szemben kialakuló
közegellenállás, és az előttük haladó, felgyorsuló elődeik húzó hatására, az utánuk jövők toló
lendültétől is segítve biztosítják, hogy ne alakuljon ki túl nagy torlódás a közös tömegközpont
környékén. Ez az áramlás, a szélhez hasonlóan, a változó sűrűségű de már túl nagy életnyomású
izotróp környezettől bolygatva egyre beljebb tereli az életanyagot, amely az apróbb
fodrozódásokból kialakuló szélörvényekből, a tornádó anyagbeszippantásához hasonló
áramlásgyorsítással a tér legkisebb nyomású közepe felé, egy látszólag egyirányú folyamatot
létrehozó, a részecskéket mindörökre megváltoztató, a részecskék miatt át nem látható meleg
fehér fényt, vagy fekete lyukat láttató térrész felé távozik. Ha a beáramló hatás e valamilyen
energiaszintű és térméretű gömbhalmazban, (amely akár az egész táguló Világegyetemünket is
magában foglalhatja), a hatásáramlás felgyorsulása és centrális besűrűsödése folytatódik, akkor
a gravitációs különbségképző hatásmechanizmus a korábbiak szerinti hatásáramlást, átalakulást,
rendezettség növekedést okozza. Ez a gyorsulás nagymennyiségű energiát csatol ki az amúgy
még magas frekvencián változó, nagy energiasűrűbb izotróp térből, amely az áramló anyagba
záródott hatásakkumulációkat az alacsonyabb életnyomású, azonos rendezettséget létrehozó
szívótölcsérekbe felbontja, és a hőmérsékletnövekedés képlékenyebbé tevő, és a szélörvény
keverő hatását is kihasználva, jelentős kiáramlási többletet, pontosabban szimmetriát hoz létre
az időben, az átfolyó energiaáramlásban. A hatásáramlás a legkisebb nyomású térrész, a
mezőcentrum felé egy szűkülő tornádószerű tölcsérben folytatódik, amelyben a Világegyetem
szimmetria fősíkja felé gyorsul és szétterül a hatásáramlás, ahol a szimmetriasík körül szétterülő
keskeny lamináris síkon hagyja el a virtuális gömbhalmaz irányváltoztatási lehetőséget és
fúzióval párba építést eredményező belső zónáját. A kiáramlási csatorna is feltételezhetően
sebesség differenciált, amelyre jellemző, hogy a belső terében sebesebben áramlik, és magasabb
frekvencián sugárzódik ki a hatás, míg az áramlási mező széle felé a hatásáramlás intenzitása
csökken, a környezeti torlódásban fékeződik. E folyamatnak a fordítottja is működik, amikor a
szimmetriasíkon áramlik be az életanyag, és egyre nagyobb nyomásba kerülve a pólusok felé
terelődik. Amíg az előbbi megoldásban a befelé áramló hidegfúziós életanyag megfelelően hűti ,
és egyenletes kiszámítható hőmérsékleten tartja a közös teret, addig a későbben leírt
melegfúziós megoldás egyre nagyobb belső hőmérsékletet kiváltva idő után megszalad a
fúzióban, túlhevül, a részecskenász fékezetlenné válik, és a túlhevülő mező agyvérzésben,
szupernova robbanásban melegfúziós halált szenved.
Ha a kiáramló hatást a hagyományos vonzó gravitáció értelmezése szerint szemléljük, akkor
elképzelhető, hogy a vonzó hatás nem engedi a megszökést a szabad, azaz a Világegyetemen
kívüli térbe, hanem valamilyen most még nem ismertetett mechanizmus mintegy
elektromágneses mező, visszakanyarítja az egyenlítő irányába. A baj az érvelés logikájával az,
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hogy a kiáramló magasfrekvenciás hatásáramlásra, feltehetően a magasabb áthatolóképesség, és
a kisebb gravitációs árnyékolóhatás, pontosabban a nagyobb azonosság miatt szelektáltan és
eltérően hat a gravitáció, mint a hatásbesűrűsödésként összeálló anyagra. A most-már
nyomóhatásként felfogott gravitáció ezt így nem okozhatja. Később részletesen bemutatjuk a túl
nagy azonosság eltávolító hatását, és azt a mechanizmust, amely folyamatban a mind kisebb azonosságú
eredőjű részecskék nemcsak torlódnak az idegenebb térben, hanem idegen társakat begyűjtve, már nem
olyan nagy azonossággal visszaengedetté, és energiát hazahozóvá válnak a saját életterükbe.

Ha tehát a Világegyetemet egy globális (de nem a legnagyobb) önszerveződő egységnek
képzeljük el, akkor a hatásáramlás olyan koncentrációba szerveződhet, mint a szélként kialakuló
lágy fuvallatból szerveződő tornádótölcsér. Kell lennie tehát, egy hatásnak, amely a
nagyfrekvenciás nagysebességgel kiáramló hatásirány egy részét visszakanyarítja a virtuális
gömb felületére. Két lehetősége van a szervezeteknek a működésre, a pólusoknál kiáramló és a
pólusoknál beáramló, a szimmetriasíkon kiszóró hatásforgalomra.
Ha a pólusoknál beáramló, tehát hidegfúziós a szervezetnek a mező közepe felé beáramló
részecskéi, életbuborékok az egyenlítő felé elkanyarodása, sodródása közben, minden hatás és
hatásmező, rész távolodik a szervezet közepétől és egymástól. Ez esetben teljesül az az elvárás,
hogy a középpont körül párokba szerveződő, innen kiáramló, a tömegben növekedő részecskék
minden csillag és galaxis, ahogy a földrajzi szélességeken egyre jobban megközelíti az
egyenlítői zónát, a kiáramlás közben távolodik a másoktól, amely miatt az ősrobbanás elmélet
elfogadottá vált. (Ez nem zárja ki a galaxisokon belüli gravitációs közeledést, amely végül egy
mezőbe sűríti a galaxisnyi térmező hatása alá került anyagot.) Akkor is ez történik, ha a mező
melegfúziós, és az egyenlítői síkon terelődik befelé a tömeg, amely a centrum előtt
elkanyarodva a pólusok irányába fordul, terelődik. A kiáramló hatások ez esetben egy
trombitaszerű tölcsér nagy azonosságú, azonosan fejlett felületén áramlanak ki és szét a
környezetbe, de a két eltérő szervezetben a beáramlás és a kiáramlás egyaránt kilencven fokos,
de ellenkező iránymódosítással jár. A trombita alakú virágkehely nagy azonosságú felületén
kifelé áramló részecskék jellemzően azonos saját perdület/lendület, kinetikai eredővel
áramlanak ki és szét a mindenségbe. A felületek belsejében a nagyobb lendületű/kisebb saját
perdülettel rendelkezők áramlanak, míg a nagyobb, vagy és akár többszörös saját spint
megszerzők kisebb életköröket lejárva hamarabb térnek vissza a kibocsátó térrészbe. Az ilyen
kifelé áramlásban a tölcsér közepén áramlók, többnyire saját spinnel nem rendelkezők,
egyenesen a célra tartók nem hajlanak el, ők azok a neuronok, neutronok, amelyek egyenesen
mezőből mezőkbe viszik a hírt, a korszerű életprogramot, ők az idegenebb térrészek
megtermékenyítői.
A középre kerülés tehetetlensége:
Amikor egy sereg ostromra készül, és nekiront az ellenségnek, a front közepére kerülő hadvezért, a
környezete egyre jobban középre és előre sodorja, kikerülhetetlen, elkanyarodni nem képes
tehetetlenséggel áramolhat az ellenség közepébe.
Ha egy államfő, kormányfő a megválasztásakor megtalálja a helyes utat, a jó szimmetriát, és másoknak is
megmutatva az irányt beszorul a körülötte kifejlődő slepp gyűrűjébe, a környezete nem engedi
elkanyarodni, saját utat járni, pályát módosítani, mindig abba az egyenesként kijelölt irányba tolja,
kényszeríti, amely felé már tehetetlenséggel sodródik. A vezető, az elöljáró hasonló függőségbe, áramlási
tehetetlenségbe kerül, és hiába észleli, hogy ez a közösen járt egyenes irány már nem jó irány, a kitartó és
továbbsodródó környezete nem engedi elhajolni, jobbról, balról tovább sodorják a végzet felé, miközben
elkopnak, lemaradnak mellőle a támogatók, az idejében oldalirányban mások felé kanyarodók..
Ha egy átlagos, nem túl nagy belső töltöttséggel, már nem túl nagy, de még kellő lendülettel, nem túl
nagy spinnel, helyes arányokkal kellően egyenesen életáramló szervezet, sikeresen rátalál a nagy
szimmetriára, és egy ideig az isteni közösséggel rezonanciába kerülve meghalja a tér üzenetét, megleli a
helyes utat, megérzi a jó irányt, akkor akiknek utat mutat és követik, azok egyre tovább sodorják, később
már kikerülhetetlenül a végzete, a környezeti szervezet megtermékenyítése felé.
Az egyenesen és elhajlás nélkül a céljaik, a helyesnek tartott irányaik mellett sokáig kitartók, könnyen az
élet fősodrásának a közepébe kerülhetnek, de ezt követően már nem tudnak idejében irányt választani, a
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másoknak megmutatott úttól kellő időben elkanyarodni. A 25 éves emberöltők valószínűen az ilyen
iránytartási kötelezettségekkel rezonálnak. Azért kerül sor a már kellően tapasztalt és elég idős ember
megválasztására, mert mire a választáskori régi irányt új jobb irányra kell módosítani, addigra a kellően
idősek már éppen kikopnak az élet sűrűjéből, és nem fogják továbberőltetni az általuk már megkezdett
irányokba továbbhaladást. Ha egy fiatalabb, diktátori ambíciókkal is rendelkező szervezet kerül
hatalomra, könnyen abba a hibás kitartásba kerülhet, hogy a túl fiatal volta a többszöri megválasztása
esetén, túl sokáig tartja meg azt az kezdetben még valóban jó irányt, amely a működése közben egyre
rosszabb, módosítandó iránnyá, elavult céllá válik.
Az egyenesen továbbhaladó, középre kerülő részecskék, szervezetek, individuumok sorsa a kiválasztott,
és elfogadott, megadott közős cél felé haladás, az egyenes irányban továbbáramlás, az adott irányban
lévő idegenebb szervezetekbe bevihető információ átadása, a megtermékenyítés lehetősége, a
szervezetébe elraktározódott éppen magas szimmetriába kerülő, a rárakódó sallangoktól megtisztult
életinformáció sikeres célba juttatása. A szállítók, az üzenetvivők sokszor nem ismerik a szállítmány
tárgyát, az üzenetet, ők csak a bennük összegyűlt információs hatásokat célba juttatók, csak fuvarozók, a
lényeg a beérkező, az életet ismét megtermékenyíteni képes, kellően korszerű és aktuális információ
sikeres továbbadása. A megtermékenyítésre azonban nemcsak a melegfúzióssá váló egyedeknek, hanem
a gazdaságtalanná, energiaforgalomban egyensúlytalanná, importfüggővé, túlfogyasztóvá váló, nagyobb
tömegszámú szervezeteknek, az elöregedő, de még kellő rugalmassággal rendelkező településeknek, a
vállalkozásoknak és az országnyi szervezeteknek is szükségük van. Ha azonban egy földrésznyi, vagy
egy élőrétegi szervezettség kerül gazdaságtalan melegfúziós, túlfogyasztó, elöregedett, rugalmatlan
állapotba, a megtermékenyülésre, jó és új életprogramra, cselekvőképesebb utódra nagyobb szinten is
szükség van.

Ismert, hogy a csillagokból kiáramló anyag vagy gázfelhőket a gravitációs hatás, ha a szökési
sebességet nem érik el, visszakanyarítja az elhagyott csillag felszíne felé. A méretváltásokból
megismertük, hogy hasonló fraktálszerű mechanizmus, nagyobb méretű változás olyan
kivetítődései, amelyekben más méretben, azonos törvényszerűség szerinti hasonló folyamatok
zajlanak.
Legalább két lehetséges megoldása van az elképzelésnek, amely a jelenlegi ismert hatásáramlást
eredményezheti. Mindkettő a gravitációs nyomóhatásra alapul, és feltételezi, hogy a fraktálelv
miatti halmozódásnak nincs legnagyobb és legkisebb állandó mérete, ezért a Világegyetem, mint
időben tartós szerveződés, nem egyedülálló, és nem a lehetséges legnagyobb halmozódási méret.
Az egyik szerint, a magasfrekvenciás nullponti sugárzás azért izotróp, mert a térségben számos
csillag és világegyetemnyi méretű hatássugárzó szervezetében megszámlálhatatlan kisebb,
időben és eseményekben változó szerveződés létezik, ezért valójában a hatásnyomás a teljes tér
irányából, és irányába ható információs szint alatti nanoméretű változás következményből
fakadó hatásnyomást jelent. Ebből akkor lesz hatásáramlás, ha valahol nem egyenlő a nyomás,
és vagy alacsonyabb nyomású, vagy-és rendezettebb térrész alakul ki, vagy a rugalmatlan
deformáció, a befogadás, a jobb térkitöltési eredő miatt elnyelődik az energia, tehát ilyenkor az
éppen nagyobb nyomású térrészekben csökken az energiasűrűség, amely folyamatos pótlódása
okozza az áramlást, de ez azt is jelenti, hogy a kisebb életnyomású Yin térrészek éppen
feltöltődő állapotban vannak. Bármely méretben nyelődik el, vagy bármely méretű
hatásmezőből sugárzódik ki e szabályon nem változtat. Ha elfogadjuk, hogy a térben lévő éppen
nagyobb életnyomású, időegységre jutóan gyorsabban változó, de az eredőjükben ritkuló
melegfúziós szervezetek, és a közben a nekik környezetet adó, éppen alacsonyabb térnyomású,
feltöltődő hidegfúziós részek között hatáselnyelődés és állandó hatásáramlás, energia körforgás
érvényesül, amely állandó áramlásával és az átlag körüli váltakozásával folyamatosan hat a
térre, akkor az áramlási szabályok az előzőekben meghatározott, leírt térszerkezetet
eredményezhetik. Ha a gömbszerű halmazokba szerveződő hatástárolók, valamint és a nekik
környezetet biztosító, éppen alacsonyabb életnyomású részek között hatás áramlik, akkor a terek
között kialakuló csillagpontokban nagyobb nyomás és kisebb áramlás, torlódás várható. Ez
esetben törvényszerű, hogy a gömbök közötti szűkületekben a hatásáramlás meggyorsul és
lehűl, összehúzódik, egy ideig alacsonyabb impulzus sűrűségűvé válik, amely a gömbökre az
áramlási csatornákban már megismert, egymás felé ható eredő erőt eredményezi.
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A Világegyetem és a világmindenség mérete:
Ha a hatásáramlás az ősrobbanásból ered, és az energia hatásáramlással kitöltött tér véges, és ha
ennek a térnek van széle, vagy külső része, amelyet a hatásáram még nem ért el, akkor e mező
szélén elhelyezkedő hatásmezőkre, gömbhalmazokra másképpen hat a gravitációs árnyékoló,
vagy szűkületi hatás. Ez miatt a hatásnyomás, a kültéri ellenhatás nyomáshiánya miatt
folyamatosan kifelé tolja őket. Ez akkor is így fog történni, ha ősrobbanás helyett, az élet egy
része által a tudattal és a megértéssel követhető, tartós folyamatban alakul ki. Mindkét esetben
feltételezhető egy önmagába záródó (füstkarikaszerű) torroidszerű tér, amelynek a közepe
lyukas, és az is szükséges feltételként kell, hogy teljesüljön hogy a tér ne legyen teljesen zárt és
merev, vagy rideg, hanem legalább részben áteresztő, együtt táguló. Pontosabban ez esetben
nem teljesülne az a feltétel, hogy a külső téri nyomás nagyobb, amely miatt a tágulási zóna
külső részén szerveződő égitestek közötti árnyékolóhatás minimálisra csökken, mert nincs
ellenirányú nyomóerő. E tér gravitáció-gyenge térnek tekinthető. Az ilyen tér szélein kisebb
áramlási ellenállású, gyorsulva táguló teret kellene észlelnünk, de tartós folyamat esetén is
ugyanez alakulhat ki.
A helyzet azonban bonyolultabb, mert ha a hatásáramlás egy hatásmentes tér felé tágulva,
növeli a Világegyetemünk méretét, akkor a tágulás szélein még nem szerveződhetett az energia
(anyag) nagyobb halmazokba, amely miatt jelentős árnyékolóhatás és szűkület sem alakulhat ki,
amely differenciáltabb Világegyetemet eredményezne. Ez állandóan táguló világegyetemeket
hozna létre, amely esetben az egyre nagyobbá váló belső térben a gravitációs árnyékolóhatás, és
a nagyobb átlagos nyomás még összeterelné a hatásáramlásból mezőkbe szerveződött anyagot.
Az anyag egy része azonban - mono egyetem esetén - szétszóródna a térben, tehát ahhoz, hogy a
folyamat fennmaradjon, az elveszett energiát valamivel, pl. a változássűrűség növelésével, az
idő gyorsításával folyamatosan pótolni szükséges. Ez esetben viszont sérül az impulzus vagy
energia megmaradás általunk ismert egyensúlya, megmaradása, amelyhez vagy folyamatosan
hatást generáló, állandó, de részben áteresztő határfelületekkel határolt térre van szükség, vagy
e-nélkül, a sugárzó hatásáramlásnak el kell fogynia, a tér külső zónájába szétszóródva, a
Világegyetem lehűlését és halálát okozva. Ez esetben, a feltétel, hogy mono Világegyetemünk
legyen. Ha mono Világegyetem van és a gravitáció, torló hatású, akkor az anyag (hatásenergia)
egy része el kell, hogy vesszen, minden tágulási vagy az egy folyamatos szakasz alatt, és egyre
kisebb Ősrobbanások kialakulása után, egyszer csak a folyamat mind kisebb amplitúdó felé
fejlődve abbamarad, megszakad. Ez nem valószínű, mert a megismert hatásáramlási szabálynak
ellentmond. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az egymásra kölcsönható, viszontgerjesztő
önszerveződés sok hasonló világegyetem létrehozását eredményezi, amelyek mint a csillagok és
a galaxisok egymástól nem függetlenül, de egymással párhuzamosan és különböző szerveződési
fázisokban jelen vannak a közös térben. Ha a térben több, (sok) különböző méretű hatáshalmaz,
köztük akár több Világegyetemnyi méretű van, ez esetben sokkal közelebb kerülünk, az általunk
ismertetett képhez. Ettől kezdve a teret csak világmindenségként, Univerzumként
értelmezhetjük, amelyben sokféle eltérő méretű hatásszerveződésbe tömörülhet, akkumulálódhat
az anyag.
Térjünk vissza egy újragondolás erejéig azon lehetséges kezdethez, egykori állapothoz, hogy
valamikor csak kétszereplős volt a tér, és e két nagyméretű szereplője egymás között adogatta a
hatásokat, az életbuborékokat, mindig az éppen gazdagabb testvér adott a szegényebbnek. Ha
életbuborékokkal labdáztak az isteni szervezet első gyermekei egymással, akkor is kellett lennie
olyan közös térfélnek, senki földjének és éppen egyikhez sem tartozó részecskéknek, akik
mindig úton voltak az egyiktől a másik, vagy a másiktól az egyik felé. Ha felismerték, hogy a
két nagy fél egymásba alakulása túl hosszú folyamatot hoz létre, amelyik hol az egyiknek, hol a
másiknak válik unalmassá, bizonyára sok mindent kipróbáltak, hogy a kezdet unalmát
valamiképpen érdekesebbé tegyék. E lehetőségek egyike, hogy két, vagy néhány nagy szereplő
helyett, olyan sokkal kisebb mennyiségbe is átfejlődhettek, kisebb életbuborékokba is

110

ASPEKTUS- MOETRIUS

átszerveződhettek, amellyel nem kellett a részecskéknek a túl hosszú pályát és időt
végigunatkozni. Valamikor a nagyobb buborékok energiahullámzásában egyre kisebbre
bomlottak, elkezdődött a fejlődés az elporlódás felé. Ha az egymáshoz a kisebb méret miatt
sokkal közelebb kerülő részbuborékok adogatták egymásnak a többleteiket, az éppen mellettük
változó alacsonyabb életnyomású társuknak, akkor e kisebb halmazok sokkal jobb közös
eredőbe szerveződhettek, mert az egymás közötti adogatás, változás, részecske csere miatt nem
változtatták meg a környezetet, és ez az elöregedettebb szervezeteknek kényelmesebb
körülményeket hozott létre. Tehát a tér egy része előnybe került a sok apróbb életbuborékba
átfejlődéssel, a mennyiség felé fejlődéssel, amely a lokalizációt és a megmaradást segítette.
A lehetőség egyike, hogy a hatásáramlás kölcsönös, azaz azért izotróp mert mindegyik hat a
másikra, és folyamatos anyag (hatás) csere, zajlik a bolygók, a csillagok és a nagyobb szintű
frakktál-szerveződések, a világegyetemek és a köztes térrészek között. Ekkor az önszerveződési
központok folytonos változása várható, azaz a tér rendszeresen átrendeződik. A széleken és a
neutron tengelyekben a nem gömbszerű paláston áramló energia más központokba átérve
generál hatásváltozást, és ezért miként a tornádó, újabb és újabb helyeken üti fel a fejét. E
hatásképnek nem mond ellent a folyton változó, pörgő hatásmezők minden irányba sugárzó
hatáskibocsátása. Ha elfogadjuk, hogy a tér szerkezete az előbbi fejezetben leírtak szerint
működik, és a frakktál jellegű halmozódás miatt, az önszerveződés más, kisebb és nagyobb
léptékekben is megvalósul, akkor azonos időben szerveződő hatássugárzók kölcsönhatása esetén
a halmazok közötti gömbpalástra terelő, onnan beáramló hatóirányt alakul ki. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a gömbszerű mezők között áramló hatás eloszlása inhomogénné, és
ezzel a térben jelenlévő energia sűrűsége és mozgási állapota differenciálttá válik a tér eltérővé
fejlődő mezőiben. Azon térrészekben, ahol kettőnél több gömbhalmaz vagy hatásmező egyesül,
(hat egymásra), a hatásmezők közötti csillagpontszerű térrészben, nagyobb energianyomás és
kisebb áramlás alakul ki. E térrészben a hatások eredőjeként hatástorlódás, azaz hatásnyomás, az
életnyomás növekedése várható, amelynek egy viszonylagos kiegyenlítettsége esetén, magasabb
frekvenciákon, nagyon nagy energiasűrűség alakul ki. A hatásáram fékeződése és lassulása az
áramlóképes energia állapotváltozásával jár, amelynek a következménye az előbb leírt magas
energiasűrűség, a nagy életnyomás és a differenciált tér kialakulása. Mivel e térségekben relatív
mértékig egyenlőnek és viszonylag kiegyenlítettnek, izotrópnak tekinthető a hatásnyomás, a
változó tér központjában gravitációtól mentes, a gömbvillámhoz hasonló energiatelítettségű
térnek kell kialakulnia. Az ilyen térben nagy valószínűséggel az anyag nem három, hanem több,
a gömbvillámnál leírt hármas hatástorlódásnak megfelelő gravitáció nélküli, nagy
energiasűrűségű, plazmikusabb többdimenziós térsűrűségbe akkumulálódik. Ez azonban nem
zárja ki a hatásáramlás nem háromdimenziós anyagszerű hatásegyesülését, mert a rezonancia
más frekvencián és hullámhosszban is közös hatástömörülésekbe sűrűsödhet. Azokon a
frekvenciákon, amelyekben a hatásazonosság miatt a torlódás az általunk ismert anyagba épülést
okozza, a hatástorlódásból áramlási és nyomásváltozási differenciálódással a térenergia egy
részének a kicsapódása, kicsatolódása, eltávozása, eláramlása következik. A kettőnél több hatásárnyékoló között találkozó hatásmezők, ideális árnyékoló pozíciókban, a korábbi áramlási
irányukhoz képest 90 fokban megváltozó hatásáramlási csatornákon, háromnál többdimenziós,
az időben is változó, más, apróbb-nagyobb esemény sorban eltérő állapotra fejlődő térenergia
kicsatolást eredményezhetnek. A nagyon nagy sebességgel áramló, szinte tömeg nélküli
részecskék, illetve az áramlási sebességhez képest túl nagy irányváltoztatási tehetetlenségű
részecskék, testek okozzák, váltják ki azon következményeket, hogy kikerülhetetlen állapotba
kerülve belecsapódnak az útjukat álló, árnyékoló képes, elterelődést, elnyelést, vagy és jelentős
megváltozást okozó részecskemezőkbe. Ez miatt azok haladás szerinti hátoldalán a lendülethatás
egy része egy időre alacsonyabbá válik, és a tér ezen részein a környezetben még izotróp
változás sűrűség anizotroppá, kiegyensúlyozatlanná a lehetséges minden hatáshoz képest annál
védettebbé, alacsonyabb változássűrűségűvé, kiszámíthatóbbá válik.
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Ismert, hogy a nagytömegű gravitációs sűrűsödésektől, égitestektől távolodva, a távolság
növekedésével csökken a gravitációs hatás, amelyet a hézag növekedése miatt lecsökkenő
árnyékolóhatás hiány okoz. Már a bolygónktól kis távolságra is alig észlelhető a gravitáció,
amelyet könnyű keringéssel egyensúlyba tartani, de a keringés leállítása esetén a kültéri
hatásnyomás a gravitációs a hatótérben lévő, ellenhatással nem eléggé megtámasztott
háromdimenziós testeket a hatásárnyékoló központja felé taszítja. Ismert az is, hogy az
égitestekként ismert hatásakkumulációs mezők, és azok kisebb egységei között is mindig van
egy demarkációs vonal, egy szimmetria felület, amelynél a két árnyékolóhatás kiegyenlíti
egymást, tehát az egymás felé ható gravitációs eredő gyakorlatilag zéró. Tudjuk, hogy a térben
számtalan olyan csillagpont létezik, amely térbeli mezők három vagy több hatásmező közös
demarkációs területe, amely térrészek centrumában a több hatómező által okozott
árnyékolóhatás eredője gyakorlatilag nagyon alacsonynak, de időben változónak tekinthető. E
térrészekben, semleges és hatásirány nélküli frekvenciákon nagy energiasűrűségű túlnyomásos
tér, anyagi részecskékben nagyobb sűrűségű anyagmező, részecskemező alakul ki.
A gömbök közötti librációs csillagpontokban nincs szűkület, amely gyorsulást okozna, ezért az
ilyen időben kevésbé változó, nyugodtabb térpontra akadó életbuborék egy kicsit megpihenhet a
folytonos áramlásra kényszerített állapotából. A lelassulás és a leállás természetesen az
életáramlás lendületének a csökkenéséhez vezet. Ez viszont nagyobb helyi hatásnyomást okoz.
A nem csillagpontokban, hanem a gömbök között kialakuló szűkületekben viszont az
árnyékolóhatás miatt differenciálódó áramlás alakul ki, amelyet éppen a csillagpontokban
kialakuló nagyobb hatásnyomás irányít a gömbök palástja, szűkületei, lyukai felé, amelyen
áramolva sodródnak a legszűkebb keresztmetszetet jelentő legkisebb nyomású zóna irányába.
A hatássugárzó gömbök közötti szűkületeket jelentő térrészekben, az egyre erősebb a
gravitációs árnyékolóhatás, a mind nagyobb nyomás/sebesség különbség miatt, a magas
energiasűrűségű hatás áramlása felgyorsul, amely miatt nyomáscsökkenés közben energia
kicsatolódás, részekre bomlás történik. Ez a folyamat, folytonosan változó, de különböző
anyagtermelő, részecske kibocsátó zónákat alakít ki, amelyben a hatásáram helyzeti energiája
ismét mozgási energiára fejlődik. A folyamat más helyzetekben inverz eredőben is megvalósul,
amikor hidegfúzióban összegződik, nagyobb sűrűségbe épül az anyag, és a csökkenő mozgási
energia helyett az életnyomása, ezzel az árnyékolóhatása, azaz a gravitációja is egyre növekszik.
A hatáshalmozódásoknak a háromdimenziós tömegbe épülése miatt egyre erősebb
árnyékolóhatása alakul ki, a neki megfelelő, (eltakart átjárást gátló) frekvencián, amely
részecskéket és a lendületüket is elnyelve növeli a tömegét, ezzel a hatásárnyékolást, amely
tovább növeli a szerveződő mezőre ható gravitációt. Minél nagyobb sűrűségű halmozódásba
épül a hatásenergia, (azaz ahogy nő a tömegszám), úgy erősödik a gravitáció, amely már
szinkronban van az általunk tanult hagyományos ismeretekkel. Ez az egyre növekvő gravitációs
hatóerő az árnyékolt mező felé tereli a képződő hatásakkumulációkat. A legnagyobb gravitációs
terelőhatás, az áramlási csatornák legkisebb nyomású szűkületeiben alakul ki, amely jellemzően
a Világegyetemnyi méretű virtuális gömbhalmazok is felépülhetnek.

A hatásirány eredőjének kialakulása:
Ha bármely áramló hatásra folyamatosan növekvő oldalirányú erő hat, ez esetben a hatás
áramlási iránya nem egyenesen terjed, hanem egy görbülő pályán. Gravitációs térben akár
parabolikus pályán is áramolhat. Ha azonban az áramló hatásra a kialakult elindító változás nem
egyenletesen hatott, ha az erőkaron történő találkozás saját perdületet eredményezett, akkor az
ilyen gellert kapó részecske, életbuborék szűkülő spirálon egy csökkenő sugarú pályán,
várhatóan egy spirál központja felé sodródik. Ilyennek látjuk a galaxisokat, a tornádó tölcsérét
és sok virág ernyőjét, amely trombita alakú tölcsér a hatásirányokat különböző energiaszinteken
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megjelenítő frakktál-geometria egy-egy térbeli kivetítődése. A spirálcentrumokba áramló hatás
anyagba épülésével, az egyre több energia kicsatolódás, a részecskéhez kapcsolódás, társulás
miatt olyan nagy árnyékolóhatás alakulhat ki, amely a gravitációs külső nyomás miatt jelentősen
besűrűsödhet. Az ilyen nagy-tömegbe szerveződő energia-sűrű hatástömörülésekben egyre több
nagy lendülettel beérkező, de áthatolni kölcsönhatás nélkül nem képes energia csatolódik ki
amely egy méret és már túl nagy életnyomás kialakulása után láncreakció szerű folyamatot
generál. Ettől a térség hőmérséklete jelentősen megnövekszik, amelyből az anyagot fúzióba
építő csillagok, galaxisok és fekete lyukak vagy ennél is nagyobb hatássugárzók alakulnak ki.
Ezekből néhánynak elég nagy a periódusideje (működési folyamata) ahhoz, hogy a szerveződés
kellően stabil idejében, a változási folyamatot megértő, vagy félreértő megfigyelőket
eredményező hatáshalmozódások evolúciós kifejlődését is lehetővé tegye.
A hatáshalmozódás, lendületben, perdületben, nyomásban, érzelemben, azonosságban, hiányban
stb. több különböző módon is létrejöhet, amely különböző zárt vagy nyitott láncú hatásenergiába
szerveződéseket hozhat létre. A már leírt kör és gömbhéj féle zártláncú és zártterű
hatáshalmozódás mellett, a nyitott láncú, a végein kapcsolódási lehetőségeket kínáló
önszerveződő halmozódás is többféleképpen alakulhat ki. Bármely 3 D-s szerkezet alakul ki a
hatásösszegződések során, a statikusabbá váló szerkezet mindenképpen megbontja a térenergia
áramlását és hatástorlódást okozva energiaáramlási differenciát, okoz. Jellemző, hogy az idővel
analóg hatásirány alakul ki, amelyben a hatásfázis áramlási sebessége közvetlen összefüggésben
áll a kibocsátási ismétlődések sűrűségével, a frekvenciával, és lényeges jellemzője a hatáspárt
képező sinushullám egymáshoz képesti fáziskésése.
A frekvencia gyorsítókba beáramló anyagból, a termo-fúzióhoz szükséges magasabb
hőmérsékleten a hatáskoncentrációk már beáramlás közben megkezdődő fellazítása közben, az
alacsonyabb áramló térrészben olyan nagysebességű hatásinterferenciák keletkeznek, amelyek
az egymás felé áramlást, a párkeresést és a hatásegyesítést, szintézist láncreakció szerűen
beindítják. A nagy áramlási sebesség a helyzeti szimmetria elvesztésének tekinthető, míg a
magas saját spin a perdület a megszédülést okozó mámor forrásának. Az egymástól eltávolított
és helyzeti, vagy áramlási, esetleg érzelmi, egzisztenciális szimmetriát vesztő részecskék egy
idő után egyre nagyobb vágyat éreznek e függőséget is eredményező szimmetriahiány
legyűrésére, nagyobb szimmetriára, kisebb áramlási, perdületi szimmetriavesztés
helyrehozására. A vágy és a távollét miatt is növekvő feszültség, a hiányérzet egymás felé
áramlásra késztet, és a szabad tér felé korábban meginduló részecskék egy idő múlva egyre
nagyobb sebességgel áramlanak egymás felé. E vágy érzéshiányt, nagyobb vágyat hoz létre, azt
a vágyat kelti, hogy a másikkal, az ellenhatású részecskével csökkenhet a kialakult
szimmetriahiány, nő az esély a stabilabb és már jobban vágyott kétdimenziós élettársulásban
változásra. A nagy sebességgel egymásnak áramláskor kialakuló impulzusban, az egymás felé
áramló részecskemezők, életbuborékok nemcsak összelapulnak és elfolyósodnak a közös
felületen, hanem a kisebb de tehetetlenebb áramlású, középre szoruló, irányváltozásra kevésbé
képes részecskéik áthatolhatnak az életáramlás lendületét lefékező másik társba, keresztezhetik a
két kisebb részecskéket egymásnak átadó szervezetek genetikai vonalait.
Ekkor születnek a nukleonszintézisként ismert folyamatban az elemek, amelyek a nagy
hőmérsékletű és nagymennyiségű hasonló körülmények között keletkező (információ azonos)
kisebb hatáshullámok, egymással impulzusba kerülő, egymáson elfolyósodó, együttáramló
nagyobb részecskék, az elődmezők gyermekei. Minden csillaghalálkor, minden termo-fúziós
megszaladáskor nagy mennyiségben képződik az interferrálódó hatáshullámok metsződéseiből
összegződő hatásenergia hullám, amelyeknek az életbuborékokként felszabaduló részecskéi
tajtékaként leválhat a kialakuló hidrogén és héliumatom, a komplexebbé, másabbá vált
szervezet, azonban a kisebb csillaghalálok még nem szórják szét kellő mennyiségben a
keletkezett hatásakkumulációkat ahhoz, hogy megfelelő idejű körperiódusban az élet
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kifejlődéséhez szükséges bonyolultságú hatáshalmozódások kialakuljanak. Az életfejlődés
azonban nem töretlen, az anyagba fejlődés rendszeres visszafejlődésekkel is tarkított, és nem a
legegyenesebb út vezet a naggyá és másoknak istenné váláshoz.
A nukleonszintézissel keletkező nagyobb energiaszintű, nagyobb tömegszámú
hatásakkumulációk többnyire a nagyenergiájú, nem teljesen ellentétes hatóirányból ütköző,
egymással impulzusba hatáserősödésekből alakulnak ki. Az ütközéskor keletkező
energiatöbblet, a kinetikai lendülettel rendelkező különbség, mint leváló buborékhab, utód,
láncreakciószerű önfenntartó folyamatot generálhat. Ez a folyamat a csillagokban a képződő
hatásakkumulációk szülőszobájaként, tömegtermeléseként is értelmezhető.

A 3D-s hatáshalmozódás másik lehetősége, a hidegfúzió:
A hatásterjedés energiájának, akkumulációjának, közös tömegbe épülésének a másik
legismertebb lehetősége, a hidegfúzió, amely a már kialakult de atomi méretet el nem ért
hatásterjedés, kisebb intenzitású, alacsony hőmérsékletű információ azonosság, vagy és a
hatásenergia sűrűségbeli differenciálódásával kialakuló lágy hatás összeolvadás.
Ha kevésbé nyakatekerten akarjuk megfogalmazni, akkor olyan kellő azonosságú, közel azonos
irányba, vagy és közös cél felé áramló részecskeszervezetek egymással társuló együttáramló
közösségeinek tekinthetjük, amelyek barátként, együttáramló közös csoportként, egymással
nagyobb sűrűségű védettebb közösségbe társulva áramlanak tovább. Az ilyen szervezetek között
sokkal kevésbé mély kötelékek, inkább csak felületi, kovalens kapcsolódások fejlődnek ki.
Ez a korábban már körvonalazott hatáserősödési lehetőség, kevésbé radikális, nem olyan
erőszakos megközelítéssel baráti kötődéseket hoz létre. Ez a fajta hatáshalmozódás is elérheti az
atomi szintet, sőt azon túlmutatva, a hidegfúzió teremtette meg az élet kialakulásához szükséges
alacsony energián először sikeresen társuló hatásösszegződéseket. Ennek a keveredési módnak a
melegfúziós differenciálódással keveredése tette lehetővé a bioszintézist, amely az információ
azonosság szerinti hatáshalmozódással az elemekre jellemző kémiai tulajdonság
differenciálódáson túlmutató nagyfokú vegyületvariációt eredményezett. Ez tette lehetővé azt a
hatástárolódási differenciálódást, amely a melegfúzióban kialakult elemek csekély
tulajdonságvariációja mellé, a hatástárolódások végtelen láncba fűződő variációit elindította. A
folyamat olyan gazdag fizikai és kémiai tulajdonságvariációt eredményezett, amelyet még a
természet sem tudott a spontán hidegfúzióval minden lehetőségében megvalósítani. Ezt az eltérő
tulajdonságokat eredményező bioszintézist folytatja a korábbi termékek csúcstermékeként a
Földön mára kifejlődött ember, egyre újabb és újabb tulajdonságú vegyületeket és
hatáshalmozódásokat létrehozva.
Az általunk ismert világegyetemnyi térmezőben az uralkodó hatás hol az egymás felé
kényszerítő érzelemként is felfogható gravitáció, amely nagymértékben meghatározza az
anyagszerű hatáshalmozódás térbeli sűrűségét és eloszlását. Ha viszont túl sok lesz a
következményéből, és a fúzió megszalad, a széttartás és az elidegenedés, a könnyebbé válás
válik meghatározóvá.
A viszonylag sok új megközelítés miatt nem árt néha egy kis ismétlés, visszakanyarodás a
lényegre, hogy a kevesebb információval rendelkező olvasók is megérthessék az újszerűem más
ASPEKTUSBÓL értelmezett, bemutatott hatásmechanizmusok működését. A több információval
rendelkezőket bizonyosan untatják az ismétlődésnek ható körbeírások, azonban kérem a nagyobb
alapokkal rendelkező olvasók megértését és türelmét, ez a könyv nemcsak, és nem elsősorban a
szakembereknek, hanem általánosságban a gondolkodó embernek, a Homo Sapiensnek íródott.
Ha egy gravitációs térben egy sűrűbb folyadékba, vagy gázba, kevésbé sűrű buborék kerül, az
antigravitációs igyekezettel, a gravitációs központtal ellenkező irányba igyekszik kikerülni a
hozzá képest a sűrűségben és a nyomásfelvevő képességben még nagyságrendekkel fejlettebb
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közegből. Ha a tér nem gravitációs rendszer, azaz benne éppen szimmetria van, azaz a
környezetével lévő részecskékkel azonos irányba és megközelítően azonos sebességgel áramlik,
vagy éppen librációs térrészben, vagy lamináris közeghatáron van, akkor az ilyen térrészekben
kialakulhat a bekeveredés, az ilyen jellegű különbségek csökkenése, de helyette más, pl a vegyi
különbségek megerősödése várható. Ha azonban gravitációs különbséggel, árnyékoló és
nyomáskülönbséggel rendelkező környezetben van, akkor a tulajdonságok egy részében
elégtelen fejlettség, pl. az adott térrész, életbuborék térméretét, nyomását nem megtartó,
elégtelen belső változás sűrűség, vagy és az elégtelen összeférő tömeg hiánya miatt kiszorul a
lehetőségeit meghaladó igényű térrészből, és a sűrűbb mezőből a vele kellően azonos közeg
határáig hajtja a kialakult felhajtóerő. Ha a felhajtóerőt, az indokolatlan állapotokat létrehozó
különbség megszűntetésére törekvő helyreállító erőként, a dolgokat rendbe hozó szimmetriaként
értékeljük, akkor a túl nagy különbséggel bíró környezetbe kerülő, ahhoz képest életnyomásban,
részecske tömegben, változás sűrűségben elszegényedő, de a környezetéhez képest valamivel
kellően nem telített, a térben túl gazdag életbuborék, szervezet a gravitációs különbséggel
nemcsak kiszorul a hozzá képest egyes dolgokban, tulajdonságokban túl fejlett közegből, hanem
a helyére és olyan vele kellő azonosságú közegbe, környezetbe, állapotba kerül. Ez esetben a
sors igazságosztóvá válik, mert mindenkinek megadja azt, amire az adott állapota, képessége
alapján jogosult.
Ha a sűrűbb mező külső határoló felületét a buboréknál még sűrűbb anyaggal, részecskehéjjal
lezárjuk, ez esetben a felhajtóerő a két sűrűbb anyagon át a kevésbé sűrűbb mező határáig hajtja
a buborékot. Ha a buboréknál kisebb sűrűségű, tehát gátló hatással nem, hanem segítő, kisebb
ellenállású határfelülettel, részecske mezővel, héjjal, réteggel zárjuk le a felületet, ez esetben a
buborék nem áll meg a határfelületen, hanem azon is áthatolva tovább halad a közös tömeg,
pontosabban a hatásárnyékoló központtól távolodó irányba. Ez esetben a kisebb sűrűségű
közeggel összekeveredve, összeolvadva, benne elvegyülve globalizációba fejlődik.
Ha a nagy energiasűrűségű térbe, Pl. két sűrűnek számító fémlemez közé, egy kisebb sűrűségű
mező kerül, akkor ezzel a tér egy részében jelentős inhomogenitást hozunk létre. Ha a két
sűrűbb mezőt képező anyagot olyan közel helyezzük el egymáshoz, hogy az energiasűrűségre
jellemző valamely hullámhossz, Pl. a mikrohullámú sugárzás hullámhossza nem fér be, ez
esetben, azok a részecskék és hatások legalább részben kizáródnak e térből, amelyek e nagyobb
hullámhossz hátán utaznak. Ebben az esetben az adott, kizáródott frekvencián terjedő
hatásoktól, és az ilyen típusú részecskéktől a két fémlemez között hiányossá válik a tér, de mivel
a külső felületen ezek a hullámhosszon érkező részecskék hatásátadásra képes lendülete is
érvényesül, ezért az inhomogénné, anizotroppá váló a fémlemezekkel árnyékolt tér
hatásszegényebbé válik a külső ilyen takarásban nem lévő részekhez viszonyítva. Mivel a belső
térbe a nagyobb hullámokon érkező részecskék egy része nem jut be, ezért e a térrész e
részecskéktől mentesebbé válva, a különbségében megnövekszik, eltérővé válik a környezethez
képest. Az akadályozott részecskék nem tűrik a korlátokat, ezért be akarnak jutni az előlük
elzárt térrészbe is, de mivel nem tudnak áthatolni a kapuként előttük potenciálgátat képező
fémlemezeken, annak a falának csapódnak , ütögetik, a kapun felületén dörömbölnek a bejutás
érdekében. Ez esetben a belső térben azok a hatások, amelyek innen kizáródtak nem kerülhetnek
szimmetriába a kisebb sűrűségű belső, de nagyobb sűrűségű külső felülettel rendelkező tér
akadály miatt. Ha az áthatolni nem tudó részecskék a térben lévő akadály, az egyik külső
lemeznek adják le a lendületüket, akkor a tér másik irányából érkező részecskék a másik
lemeznek, amelyet mind a két csoport egymás felé igyekszik nyomni. Ez a Casimir hatás
lényege. (lásd a sík és a Térben, illetve a későbbi Aspektus könyvekben). A perdülettel, lendülettel
érkező részecskék folytatni akarják a tervezett, kialakult irányba az útjukat, türelmetlenek és
mivel szabad akadálytalan áramláshoz szoktak az előéletükben, nem tűrik az akadályt. Mivel a
lendületük túl nagy az elkanyarodás, a kikerülési lehetőséget adó perdülethez viszonyítva ezért
nem képesek megkerülni az útbaeső fémlemezeket, és a lendületenergiájukat a fémlemeznek
leadva azon vezetik le a tehetetlen dühüket.
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A térben lévő nullponti hatásenergia nyomás, (a mikrorészecskék lendülete és egyenlőségi
vágya) sikertelenül igyekszik a potenciálkülönbséget jelentő sűrűségbeli differenciát, az
életakadályt állító túl nagy különbséget felszámolni. Ez úgy jelenik meg, hogy a sűrűbb a
térmezőnek tekinthető lemezekre ható külső hatásnyomás, nagyobb, egyenlőtlen lesz, mint a
lemezek közötti belső oldalon, amely a lemezeket a külső felületnek átadott lendületi
hatástöbblettel egymáshoz közelebb kényszeríti. Ezt a következményt Casimir hatásként
ismeri a fizika. E hatást az előző fejezetekben bemutatva igyekeztünk a gravitációs jelenség
egyszerűbb, de új megközelítési értelmezését maghatározni. A szerző a későbbi könyvekben
ezeket többször megismétli, eltérő aspektusból és rajzokkal is bemutatja, amely a a
mikrorészecskék lendületből fakadó felületi nyomás differenciájából fakadó gravitációs
következményt a helyére teszi. (Bonyolítja a helyzetet, hogy a két felületnek lehetőleg azonos jellegű,
állapotú anyagból kell lennie, mert azonos hullámhosszokat kell kizárnia a köztes térből. Ha e feltétel
nem teljesül, akkor az eltérő anyagú határoló falak eltérő hullámon és sebességgel érkező részecskéket
zárnak ki, amely miatt az eredő szimmetria nem a hatáskizárt térrészbe, hanem a lemezek közepére kerül,
és bár a felületi nyomás érvényesül, ez nem fog jelentős, mérhető, a lemezeket egymás felé nyomó erőt
kelteni.)

Tehát amennyiben szabályozni tudjuk a tér egy részének, vagy a benne lévő test sűrűségének és
térfogatának, szimmetriájának az arányát, ez esetben egy kiegyenlítési értéken, már nagyon kicsi
sűrűség vagy térfogat változással is elérhető hatóirány-váltási lehetőséghez jutunk, amelynek a
hatótávolsága a közeg határa, a hajtóereje pedig a két közeg közötti sűrűségbeli differencia!
(távolság, felület, anyagsűrűség, a térakadály változás sűrűsége, elvezető képessége és az izotrópnak tekinthető
térnyomás hányadosa.) Ha eléggé megismerjük a gravitáció tényleges, nem félremagyarázott

tulajdonságait, lehetőséget nyerünk egy hajtóenergia-mentes, a hatóirány váltási lehetőséget az
izotróp közegben bárhol kihasználó légi közlekedési eszközre, amely szennyeződésmentesen
város és csillagközi utazási lehetőségekhez juttathatja az emberiséget. Az Aspektus későbbi
könyveiben bemutatásra kerül e lehetőség, amely más típusú közlekedési űreszközök újabb
generációinak a fejlődési lehetőségét elindítja. A sejtszinten is fellelhető a sűrűségbeli sejthatáron a
külső áramlás megváltozása miatt a hatóirányváltás, amely az egyirányú ozmózist fenntartó, egy
egyirányúsított életfolyamathoz vezető sejtműködés egyik legfontosabb jellemzője, és ilyen az áramlási
irány gátló, torló felületekre nyomást gyakorló légáramlás a szélmozgás.

Ez a hatás érvényesül a gömbvillám megjelenésekor, amikor a három azonos erősségű de eltérő,
egymással 90-120 fokot, és ezzel az áramlást egymásba bezáró irányú erő hatáseredője,
energiahatása a tér (közeg) egy pontjában keletkező, a korábbi szabad áramlást egy ideig
lamináris felületi áramlásra, keringésre kényszerítő energiabuborékban koncentrálódik. A
gömbvillám a megfelelő körülmények esetén nagy mennyiségű hatásenergiát koncentrál, kisebb
térben tartósan helyben tart abból az áramlási energiából, amelybe a hurokba kerülésekor
szorult. Ráadásul a felület áramlási irányával megegyező, azonos ritmusban érkező részecskék
segíthetik a forgást és a közös tömeg növekedését.
A feltételezés szerint ilyenkor olyan magas frekvenciás lendület hatás bezáródás, a térbe, kicsi
életbuborékba zárt hurokba terelődés történik, amely frekvencia tartományban lévő energiatér
belső túlnyomás helyett a környezetnél kisebb nyomás alakul ki a felületi réteget képező
lamináris keringés árnyékoló képessége, a hatások egy tartományának a térből kiszorulása miatt.
A gömbvillám lényegében a Casimir hatás nem paralel síkfelületen érvényesülő összenyomó
gravitációs következménye, hanem a gömbfelületen érvényesülő hatáskizáródás kisebb térbe
szorító, összenyomó következménye. A felületi áramlásból fakadó potenciálgát, a felületi
hártya, réteg és ezen lévő hatások egy részét az életbuborékból kizáró áramlás tehát feltétele a
benne egy időre tárolódó energia megmaradásának. Ha a belső kisebb nyomás, a zártabb térből
kijuttatott hatások nem tudnak gyorsabb ütemben eltávozni, mint amilyen ütemben bejutnak,
hogy a hatások egy részét kizáró térnek a környezethez képest alacsonyabb nyomása
megmaradjon, a felületi hártya védelmet ad a minden lehetséges erőhatások, lendületek,
hullámok, részecskék egy részének a kizárásával, akkor az ilyen elkülönülési lehetőség
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megszűnik. Ha a felületi hártya, a határfelület épülése, megmaradási lehetősége, a belső kisebb
nyomású állapottal nincs egymással megfelelő folyamat szimmetriában, azaz nem kellően együtt
táplált, nem kellően együtt fejlődő, akkor a hatásbezáródási lehetőséget, egy időre másképpen
változó lehetőséget kapó életbuborék elpattan, az eltérés megszűnik, és az ilyen rövid élet
elpukkad, globalizálódik a különbség nélküli állapot felé.
Az életváltozás lényege tehát az, hogy a tér egy részét körbekerítve, az áramló hatásokat
hurokba kényszerítve pontenciálgátként ismert határfelületet hozunk létre, tartunk fel, táplálunk,
miközben a térbe, vagy azon át igyekvő részecskék egy részét kizárjuk e térrészből, amellyel
párhuzamosan, egyidejűleg a kialakul, az elődök által létrehozott életbuboréknak a környezethez
képest alacsonyabb életnyomását fenntartjuk. A két feltételnek egyszerre és együtt kell
teljesülnie, tehát a határfelületet építő, keringésre kényszerített, gyorsan áramló neutrálisabb,
hidegfúziós részecskéknek együtt kell működnie, együtt kell fejlődnie a belső térrész nyomását a
külsőhöz alacsonyabban, védettebb állapotban tartó, a térbe bejutó részecskéket a bejutásnál
nagyobb ütemben kijuttatni képes, hozzájuk képest ebben fejlettebb szerveződésekkel. Az ilyen
életállapot fennmaradásához szükséges feltétel a környezet izotróp nagyobb térnyomása, mert ha
ez leesik, elhal a fenntartó kizáródott részecskéket termelő hatás, (frekvencián sugárzó előd),
akkor a fenntartó különbség elégtelenné válhat. Ilyenkor a környezeti nyomás leesésekor,
(globalizálódás, egy nagyobb energiasugárzó elhalása) növelni kell a belső változás sűrűséget, a
zárt térből a határfelület elpattanása nélkül kijuttatni képes, tehát azonos frekvencián változó
fiatalabb, kisebb méretű, nagyobb lendületű és nagyobb áthatoló képességű új részecskékre
bontani, akik eltávozva csökkentik az életbuborék belső térnyomását, életnyomását.
Ha viszont egy térből mindig több részecskét távolítunk el, mint amennyi bejuthat, a tér idővel
szükségszerűen részecskében hiányossá válik, egyre jobban kiürül, és egy idő után már nem lesz
képes az életfeltételek megtartására, nem tud elég katonát küldeni a határ védelmére, és nem
képes a belső vákuumot növelni. Az ilyen életbuborék hangja elmélyül, egyre ritkábban és egyre
nagyobbakat változik, a belső amplitúdója megnő, és a szabad életbuborékba, határfelületen
belülre záródott, egyre differenciáltabb közös tömeg, egyre nagyobb, üresebb, kongóbb belső
térben, az ötödik dimenzióban, egyre nagyobb áramlási pályára, egyre nagyobb ütődésre
kényszerül. Mint a nagyobb belső légteret fenntartó harang, vagy a kiürülő hordó egyre
nagyobbakat kong. Ez a titka a mélyhangú, sármos szervezeteknek, hogy bennük egyre nagyobb
szabad tér alakul ki, amely jelzés távoli térhiányos, túl sűrű, lendületes, hidegfúziós
szervezeteknek, hogy e térrész nem teljesen telített, sok minőségben üres, amely felé lehet
terjeszkedni. Az ilyen a belsejében egyre jobban kiürül, tartósan a környezetnél
alacsonyabb életnyomású tér, életbuborék, város, vagy ország, tehát szervezetten együtt
változó térrész szükségszerűen vonzza magához a megtermékenyítőket, a térbe
befektetőket, a valamiben keletkezett hiányokat kitöltőket.
Az árnyékolóhatás, a gömbbe záródott energia esetén a több, vagy egyszerre túl sok
dimenzióban változó anyagtól, a folyamatosan fejlődő termékektől legalább részben mentes,
hatáskizárt, korlátozott versennyel rendelkező teret tételez fel, amelyből a lehetséges összes
élettermékek, hatások kínálatának egy nem megfelelően, vagy nem bejutó része kizáródott.
Ha a gömbvillámként, életbuborékként a tér többi részétől elkülönülő gömbben nincs a 3D-s
anyagra, az élettermékekre jellemző alacsonyabb hatássugárzást, az importot elnyelő tényező,
(vevő), ez esetben nem hathat rá a jellemző terjedő frekvenciát leárnyékoló, a termékek
befogadását lehetővé tevő kölcsönhatás.
A bezáródott magasabb frekvenciájú hatásnyomást nem árnyékolja le a szilárd anyag, a fal és a
bolygónk anyaga sem, amely miatt a tér minden irányából nagyjából egyenlő áthatolóképességű
magasfrekvenciás hatásnyomás tartja egyensúlyban. Ez a magasfrekvenciás energiára jellemző

117

ASPEKTUS- MOETRIUS

áthatolóképesség megfigyelhető a gömbvillámnál is, amikor az általunk szilárdnak és tömörnek
hitt anyagon, hatásakkumulációkon áthatol a kialakult energiagömb, a plazmaburok.
Feltételezhető, hogy a buborék belsejében a térfogatának megfelelő energiasűrűséget egy a
gömbhéjra terült plazmafelületre feszült, ott gyorsan felületen áramló ionburok tartja egybe,
amely a buborék keletkezésekor kialakult elektronhiány, a belső térrészben maradt más minőség
a határfelülettel bezáródott térrész töltés szétválasztódás következménye. A plazmaburok
folytonosságának a megsérülésekor, az elveszett elektronok pótlódásakor a felületi feszültség
megszakadhat, és a bezáródás miatt egy időre mássá vált energia, mint hatáselkülönülés
megszűnik, és a megsemmisülés-kori hatásváltozással hatva a környezeti közegre,
szétsugározódva visszakerül a térbe. Sokféle, egymástól eltérő színű, és méretű, gömbvillám
keletkezhet, amelyeknek a plazma hőmérséklete összefüggésben van a kialakuló burok színével,
a térfogatával és a bezáródott energia sűrűségével.
A belsejében sűrűbb életmagba és sokkal ritkább akörüli környezetbe, aurába fejlődő, egyre
differenciáltabb térrészekben, idővel olyan nagy lesz a dolgozóképes, kellő lendülettel
rendelkező részecskékből, az átlagos szervezetekből a hiány, a környezethez képesti különbség,
hogy az időben, a körforgásokban, a visszaáramlásban lemaradó, a túl nagy belső életnyomás
(változás sűrűség) miatt már nem tudó, az adott életbuborékból kiszoruló elektron jellegű
részecskék gazdaságos körfolyamatainak a fenntartási lehetősége, az egyre messzebb elmenő, a
térrel együtt kapott energiakészletét felélő szervezetekben a fenntarthatóság ellehetetlenül,
gazdaságtalanná válik. Mivel a sok eltávozó részecske változás sűrűsége a környezetben, egyre
kijjebb, a Földnél a termoszférában érvényesül, a belső térben a nála nagyobb életnyomásúvá váló
közös réteghez képest lecsökken a különbségképzési lehetőség. Ez egyrészt globalizációt hoz
létre, mert lebontja a kellő különbségképzéssel már nem rendelkező rétegek között feleslegessé
vált potenciálgátat, a közös felülethatárt, és ezzel a belső rész kellő lendületes energia ellátása
egy kicsit javul. Bár nagyobb rétegszinten a különbség az eredőben csökkent, de az egymásba,
közös rétegbe keveredő részecskéknél még jelentős különbség tartalék van a külső hideg és
kellően tágas térrészekben kifejlődött hidegfúziós, másképpen gondolkodó, másképpen reagáló,
befelé törekvő, kellően koncentrált, és a már kifelé törekvő túlhevült, a kiáramláskor kitáguló, a
környezetbe energiát szállító, leadó, és csak e veszteségek után lehűlő, összehúzódó, kezdetben
a lehetőségeinél több teret birtokló melegfúziós életbuborékok között. Azzal hogy közelebb
kerülnek egymáshoz az eltérő, másképpen gondolkodó, reagáló részecskék, a nagyobb
környezeti eredő csökkenő különbsége, lokálisan nagyobb különbségbe, kisebb részekben
elidegenedőre, de keveredőre fejlődik át. A szervezetek első reakciója a másság észrevétele,
amely egyszerre vonzó és taszító is. Ha túl sok másság kerül be, akkor a belső rend változni fog,
ha pedig a belső rétegek melegfúziós részecskéiből kerül túl sok az életkeverékbe, akkor az
nagyon kaotikus, a kisebbségbe kerülő vendégeknek nem eléggé kiszámíthatóra fejlődik. Az
ideális keverék (háromdimenziós térben) az egyharmad – egyharmad arány, amikor a kellően
fiatal és nagyobb áthatolóképességű utód harmad mellé, másik már kellő lendülettel rendelkező
átlagos előd (apa és anya) állapotú részecske, és még a harmadik harmaddal rendelkező idős,
már okos, vagy bölcs részecske társul. Ilyenkor a negyedik dimenziót, az idősebb réteget, az időt
képező réteg, a legidősebb ősz generáció elmegy, lebomlik, radiális irányban befelé, az ötödik
dimenzióban, vagy kifelé az első dimenzióba, a közös térbe eltávozik, helyet ad a térben a
három utódgenerációnak. Később majd megértjük, hogy az ötödik dimenzió és az első dimenzió,
a közös isteni tér egybefüggő, azonos, toroid szerkezetű.
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22. fejezet

Az idő szerkezete:
Az idő, a hatásáramláshoz, és az elmúláshoz, az eseményekben megváltozáshoz köthető
fogalom. Impulzusok eseményeiből, egymás megváltoztató kölcsönhatásokból kialakuló,
részben egyszerre történő, részben időrendben egymás után ható esemény sorozatot, az
események folyamatát jelenti. Az események egymást követő történésbe rendezettsége megértett
fejlődést eredményezhet, amelyben a tudat az időben egymás után történő változásokat e sorrend
szerint raktározza el, érti meg. A sorrendi leírást, a dolgok megjegyzését a részben azonos
egységeknek tekintett analóg egységek megváltozásainak a folyamata határozza meg. Ha a
megértés és a megjegyzés feltétele az életszerű szerveződések, hosszú hatásláncokba, nagyobb
bonyolultságba kialakulásának, akkor ez az áramlás a tér adott részeiben található hatásmezőkre,
a történés kifejlődési sorrendjével, iránnyal meghatározható hatásváltozást, és e rendű megértést
okoz. A hatásirányban a mezőt elérő változás a mező szélére, majd a belsejére, és az áthaladása
végén a hatásirányba legmesszebbre lévő szerveződésre idővel későbben hat. Ezt az áthaladást
folyamatnak tekintve időnek definiáljuk, és bármilyen azonos vagy nem lineáris részletekre
felbonthatjuk, amelyeket kisebb események sorrendbe állított időegységként határozhatunk meg.
A mezőre ható változás végigvonulását hatásidőnek tekintjük, amely a hatáshullám, a szinusz
lecsengése végighalad egy életbuborékszerű szervezeten, amikor már mindenki érintetté válik és
megismer a közösséget megváltoztató minden lényeges információt. A történési rend azonban
nemcsak ebben a sorrendben haladhat és értesülhetnek a változásokról az élet érzésekkel
megértési lehetőséget kapó változói, hanem az eseményrenddel ellenkező irányba is, tehát a
változó egységek visszajelzést adnak e szervezettségben az őket megváltoztató, vagy és feléjük
információs hatásokat közlők felé. Az időben változó események keltői ráadásul nemcsak
iránnyal rendelkező lineáris egymás utáni sorrendet létrehozva hathatnak a tér más résztvevőire,
hanem egyszerre több helyen is hathatnak, azonos vagy eltérő módosulásokat létrehozva,
kiváltva, és ráadásul akár sokakat kihagyva, célzottan lóugrásban, más szelekciókat választva a
távolabb állókra akár előbb hatva is átadhatják a hatásaikat és az információs üzeneteket.
Például az egymással nagyobb azonosságúak, a közös nyelvet beszélők, az azonos frekvencián
életritmusban változók anélkül informálhatják egymást eseményekről, hogy közben a közös
térben másoknál érdemi változásokat keltenének. Tehát az események lineáris, szoros
sorrendben terjedése nem feltétel az idő megértéséhez. Valami mást kell keresnünk, amely
közvetíti a kölcsönhatásokat, amely megérthető időbe, megjegyezhető eseménysorba fűzi a
térbeli történések láncolatát.
Az előzőkben leírtak során egyre többször bukkant fel az idő, mint az új ismeretekhez még nem
kellően beazonosított fogalom. A korábbi értelmezés szerint, az idő egy történési folyamatot
szimbolizál, amelyben a hatás nem pillanatszerű, hanem az észlelő által különböző eseményeket
egyszerre, vagy nem túl nagy eltéréssel észlelő, ezeket valami közösben egybefűző egymáshoz
tartozó rendszer különböző ok-okozati összefüggésben lévő állapotát jelöli. A pillanat előtti
állapotok a múlt, amely már korábban kialakult, amely, ha a jelen valóság a megfigyelő
megértése felé halad, akkor nagy eséllyel még hathat a jelenre, míg a később történő folyamatok
a jövő világát, a most után bekövetkező azon későbbi állapot módosulások eseményeit jelentik,
amelyet a jelenben élők, változások, vagy már régebben és korábban a múltban kialakult
változások generálnak. Tehát az idő egy megtanult, megértési eseményrendet is jelentő fogalom,
amellyel az információt rendszerező elme igyekezett a dolgok történési folyamatát megérthető
eseményrendbe tenni. Az idő azonban relatív, Einstein óta másképpen is értelmezhetjük. A
hatásváltozási, észlelési, kölcsönhatási, azonossági, irány, frekvencia és sebességfüggő. Az idő
ritmusa attól is függ, hogy a térbeni állapotokat megváltoztató hatással szemben haladunk e,
vagy azzal azonos ritmusban, esetleg annál gyorsabban haladunk. A háromdimenziós térben
azonban a jelent jelentő hatásváltozás, - mint valamilyen energiaszintű impulzus - a tér adott
pontján érvényesül, amely a minden irányból érkező hatások apró változtatásainak a helyi
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eredője. Az idő ritmusa a feldolgozó képességgel, az esemény megértő és áteresztő képességgel
is összefügg, amely a hatásváltozást megérteni igyekvő elme megkísérel ok-okozati sorrendbe
rendezni. Ha egy időben változó, és e változásokhoz meghatározható tartományon belül
alkalmazkodni képes szervezet nem képes legalább olyan ütemben megérteni és elbocsátani a
hozzá beérkező hatásokat, amilyen energia sűrűségben azok érkeznek, ez esetben a hozzá érkező
hatások feltorlódnak, esemény megértési, fejlődés elmaradási időzavarba kerül. Az ilyen
szervezetnek, életbuboréknak egyre több lesz a körülötte felhalmozódó, nem megfelelően
megértett, nem jól feldolgozott eseményinformáció, amely miatt egy idő múlva ezek takarásába,
őt körül vevő, rajta torlódó halmazába kerül, tehát a tér többi részétől és a jelen idejű változás, a
friss hírek és információk hozzá eljutási lehetőségétől is elszigetelődik. Az elszigetelődést egyre
nagyobb torlódás idő felhalmozódás, megértési elégtelenség követi, amikor a szervezet a
múltban keletkezett változás, még mindig nem egészen feldolgozott, megértett eseményeitől
nem jut friss információhoz. A szervezetek körül felhalmozódó információs részecskehatás,
nagy tömeg és sokféleség esetén, a szervezet egyre fogékonyabbá válik a más, a tömegben lévő
biodiverzitással kellően azonos hatásokra, amelyek további információs rétegeket építenek köré.
Amely szervezet nem képes szinkronban továbbítani a feléje áramló, benne változást, affinitást
keltő eseményeket, hatásokat, az nagyon lemarad a szükséges megértéstől, a változási
események feldolgozásától, az egyre jobban a múltban élő, korszerűtlenné váló szervezetté
fejlődik, amelyhez csak a múltban történt kialakult régi, és már elavult információk és hatások
jutnak el. Az ilyen szervezethez nem fog eljutni, nem fogja megérteni a jelen idejű történések
információs változásait, hatásait, ezért időben nem fog tudni alkalmazkodni a jelenében történő
változásokhoz szükséges alkalmazkodásról sem. Az ilyen valamivel egyre jobban körülvett,
fokozottan leárnyékolt térben fejlődő szervezetek szükségszerűen a múlt információs
töredékeiből, és a múlt állapotában élnek. Ha a sokszoros felületen itt-ott mégis áttör, beáramlik
a tényleges izotróp valóság egy kis része, az eseményfejlődések kellő folytonosságával, egyes
lényeges információs morzsákkal még nem rendelkező szervezetek nem fogják megérteni a
jelen igényét és az elvárt fejlődés követelményeit. Minél jobban lemarad egy maga köré
részecskéket gyűjtő, az esemény feldolgozásban lemaradó szervezet a folytonosságban, a
megértésben, annál nagyobb kockázatot vállal, és ezért nő a feszültsége a jelen valósága és a
tényleges valóság között. A hirtelen az izotróp valóságból egyszerre beáramló túl sok hatás, a
lemaradás nem hozható be, nem érthető meg egyszerre, ezért az új dolgokat a régebbi meglévő
információk, ismeretek hiányai közé kell beilleszteni. Az ilyen lehetőség csak akkor oldható
meg, ha a meglévő felesleges információkat elengedjük, helyet és teret készítünk az újaknak. A
természet ezt úgy oldotta meg, hogy amikor az izotróp valóság jelenéből, vagy a múltból egy az
adott szervezet által még sok ismeretlen információs hatással, tartalommal rendelkező
aszteroida, vagy üstökös behozza a tér már korábban kialakult valóságát. A nagyon gyors
fejlődésbe kerülő szervezet meglévő felesleges információkat elengedi, a többit sokkal nagyobb
életfelületre kiterjeszti, kipakolja, az aurába engedi, és csak azokat hagyja visszajönni, kellő
folytonosságba, pl. sűrűségi sorrendbe helyezni, amelyek stabil támogatást találva megerősítést
nyernek, és ebben a helyrerakott, hiánytalanabb sorrendben már sikeresebb a folytonosságba
rendezettség. A makroevolúciós változásokkor felgyorsuló folyamatok a rendezettség
növekedése felé hatnak, a változás valóságának a jobban megérthető, több és kisebb részleteivel
is kiegészíthető tökéletesebben rendezett, megértett állapot felé. A nemlineáris eseménykor új és
helyesebb sorrend, jobb arányok, és megfelelőbb tudati folytonosság alakul ki.
A szülői környezet igyekszik meggátolni, hogy a védett családi térben változó, fejlődő, hozzájuk
képest még kevésbé tájékozott utód szervezethez egyszerre és túl sok, és főleg túl rossz
információs hatás jusson el a tényleges, jelen időben változó izotrópabb környezetből. Ezért az
utódok még a szülőkhöz képest is lemaradnak a lehetséges minden változás, a tényleges valóság
megismerésében, ezért sokáig a múlt illuzitív tudatának a békességében élnek, és csak a felnőtté
válásuk után jönnek rá, hogy, hogy a tényleges valóság egészen másképpen működik. Amely

120

ASPEKTUS- MOETRIUS

szülő, előd, környezet túl nagyon védi az utódait, azok nem a tényleges valóságban fejlődnek,
ezért lemaradnak a megértő képességben azokhoz képest, akik jobban az életükbe engedték a
környezet izotrópabb esemény fejlődéseit. Nem véletlenül válnak a hatásokat sikeresen a jelen
időben továbbadó képesekké azon utódok, akiket az elődeik túlvédett környezete helyett, már
fiatal korban is az izotrópabb valósában fejlődtek, amikor ennek a jelenben korszerű hatásit
ismerték, tanulták és értették meg.
A túl gyors fejlődés, a valóság betörése a múlt állapotban változó szervezet tudatába azonban
újabb problémát vet fel, mert a jelen változásainak a megértésére még nem megfelelően
felkészült, felkészített szervezetek, a valóság részleletinek a folytonossági hiányai miatt nem
fogják megérteni, az elvárt alkalmazkodó képesség igényét. A nagyon lemaradóknak tehát
szükségük van a felzárkózásra, a tényleges valóság megértésére, de nem mindegy, hogy a
szervezetüket mennyire terhelik túl, azaz milyen gyorsan jutnak a megértés, a felnövés
állapotába. Azonban abból is nagy probléma keletkezhet, ha egy térben mindenki egyszerre
ugyanarról a dologról, hatásról beszél, mert ez esetben azonos, időben egybeeső ritmizálás miatt
interferencia, és tűzmadár esemény alakulhat ki. Valószínűen ez a probléma miatt alakult ki az
eltérő idő, a térben a múlt felé elnyúló események időspirálja, a megértést lehetővé tevő
korábban kialakult események már nem olyan nagyon fontos elavult információinak az
elengedése és eltárolása. Az elavult információk viszont elszigetelnek, és ha nem engedjük el
őket idejében, akkor nem engedik át a jelen hatásait, megakadályozzák a korszerűvé válás
lehetőségeit. A tér felületein egymással ütköző, egymást a lendületben és a továbbáramlásban
megfékező, kellően azonos ellenirányú hatások és információk azonban kioltják egymást, és
mint kellően ismert hatások, anyagok kisodródnak az időben elmaradottan, de változó, fejlődő
térrészekből. Az a különbség, amely megmarad, ami új és korszerűbb, eltérő részletet tartalmaz,
új információs hatásként, még nem mindenki által megismert utódinformációként újabb
körfolyamatba térülhet, kimerítheti a maradék eltérésben még meglévő lehetőségeit.
A környezeti idő gyorsulása a saját biológiai periódusunkhoz képest, (azaz a nagyidő és a belső
kisidő közötti elmaradás) a belső idő alatt vett hatásváltozás feldolgozatlan mennyiségi
növekvése. Minél nagyobb ez a lemaradás, a jelen valóságától, annál nagyobb lesz a külső idő
szorítása, életnyomása a gyorsabb információ feldolgozás, a felzárkóztatás késztetése felé. Tehát
ha az egyénre jellemző, egységnyi szívverés, sejtosztódás, azaz belső ritmushoz képest például
ébrenléti helyzetben, vagy veszélyhelyzetben, nagyon rövid belső idő alatt nagyszámú külső
hatásváltozás észleléskor az idő pergését gyorsulását érezzük. Ez azt eredményezi, hogy a
környezeti gerjesztés növekedésekor felgyorsul az esemény feldolgozó képességünk,
megpróbáljuk megérteni a szükséges teendőket és alkalmazkodni a környezet által igényelt
változáshoz, míg nyugalmi vagy alvó helyzetben kevés számú környezeti hatásváltozás
befogásakor lassuló az időérzet, a cselekvési kényszer és jut idő a korábban beérkező, de
megfelelő tudati rendezettségbe még nem beépült események megértésére, az információs
tudásunkba, pontosabban a megértésbe bele illesztésébe.
Az idő mindig folyamathoz kötődik, azaz hatásterjedéshez, hatásváltozáshoz. Lassúbb
hatásáramlás, hatásváltozás esetén lehetőség keletkezik a hatáseredő, irányszerű
beazonosítására, és a lehetséges hatáskövetkezmény kismértékű fékezésére, ellensúlyozására,
vagy elmozduló változást okozó alkalmazkodásra, a tudati állapotunk, vagy a térbeli helyzetünk
módosítására. Ha a térben szemben haladunk a hatásiránnyal, akkor az események pergését
gyorsabbnak érezzük, azaz az idő látszólag felgyorsul, valójában a ritmuskeltődésnél
gyorsabban vett, gyorsabban észlelt hatásbefogás felé haladunk. Ha megfelelően jó a
megértésünk, akkor azoknál gyorsabban kapcsolhatunk, hamarabb rendelkezhetünk egy esetleg
a megmaradás aspektusából nagyon fontos információval, mint mások, tehát az ilyen kevésbé
fejlett, az információs forrás felé elmozduló, vagy és a keltődésnél gyorsabban megérteni nem
képes szervezetekkel szemben előnyösebb helyzetbe kerülhetünk. Azonban hiába az előbb
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vehető információ, ha a tudatunk folytonosság a, a megértő képesség nem elég jó, mert ez
esetben megértés helyett, a túl sok hiányos hely miatt elértés válhat a dologból, és ez helytelen
cselekedethez, a rossz dolgoktól eltávolodás helyett azokhoz közeledéshez vezethet.
A megszokott biológiai ritmushoz képest ez e gyorsulás a földi eseményeknél az elmúlt
évezredig nem volt számottevő, azonban a fejlődő világ ritmusa, a kölcsönös gerjesztés
felgyorsult. Nemcsak a technikai nagyobb sebesség lehetőségekre kell gondolni, amely a
hagyományos időérzékünk átgondolására késztet, hanem a gondolat kiterjedését is a tér és az idő
dimenziójába. Az idő relatív értelmezése, a kölcsönhatásban kapott hatás áthaladását jelenti.,
amely az észleléstől, a megérzésen át a dolog, a változás lereagálásáig tart. Ez a reakció idő áll a
rendelkezésünkre a helyes megértés és a jó cselekvés végrehajtásához. Ha ekkor elértés történik,
akkor rossz lesz a válasz reakciónk, amely növelheti a változási kényszercselekvések és az
időegységre jutó megoldandó problémák számát. Ez akkor lehet a belső időre jutóan a
legkevesebb, ha időszinkronitás alakul ki, azaz az észleléssel érkező hatásokra azonnal jelen
időben tudunk megfelelően, a dolgot végérvényesen lezáró, de legalábbis hosszú időre
megoldva reagálni. Ha ezt a megfigyelő észleli, akkor kialakul az időérzet, de nem növekszik a
saját tömeg, a hatás átvonulása nem ront a jövőbeni lehetőségeinken, nem okoz lemaradást.
Minél nagyobb a hatásváltozás áthaladási sebességbeli differencia az észlelőhöz képest annál
pergőbb az időérzet, látszólag gyorsabban telik az idő. Tehát az idő, észlelési és feldolgozási
sebességfüggő. Ha a hatásáramlás azonos az észleléssel, azaz az észlelő is a hatásáramlás
irányába és azonos sebességgel halad, akkor nem érezzük az idő múlását, hiszen a történés
hozzánk képest nem változik, a dolgok hozzánk képest megállnak. Ez viszont csak akkor igaz,
ha az észlelővel együtt a környezete is hasonló sebességgel és hatásiránnyal halad. Ez viszont
problémát okoz, mert a hatásáramlás a térben növekvő gömbszerűen terjedő térirányú
hatásváltozást okoz, amely egy szeletében együtt haladhat az észlelővel, azonban a másirányban
is terjedő hatások már időcsúszást okoznak. Elvileg elképzelhető, hogy olyan hatásáramlásban
nem terjed az idő, amely az észlelésünkkel szinkronban van, azonban ez csak kiragadott pozíciórögzített egymáshoz viszonyítás kérdése a térben terjedő összes hatásokra nem igaz.
Képzeljünk el két különböző hatásterjedést:
Az egyikben egy űrhajóst bezárunk egy űrhajóba, amelyben bármilyen sebességgel haladhat.
Amely tárgyak az űrhajóshoz képest változatlanok, azaz vele együtt haladnak és közben látható
változás nem történik, ott eseményt sem észlel, tehát időérzetet keltő folyamat nem alakul ki. Ha
a biológiai belső folyamat, a saját kisidő nem lennie, amely valójában belső hatásáramlás,
változás, akkor az azonos hatásterjedésű változatlan mezők, tárgyak között relatív időérzet és
idődifferencia sem alakulna ki. Ha az űrhajós kitekint egy ablakon, amelyen át észleli, hogy
valamihez képest Ő folyamatosan halad, akkor a belső változásához és a megértő képességéhez
képest is mérhető időegysége alakul ki, melyet a saját ritmusához viszonyít, de a folyamatra
tetszőleges ritmusú idő is elvileg felállítható. A ritmust meghatározza az a belső óra, a biológiai
időérzet, amely az élőre jellemző hatásváltozási és feldolgozási sebességfüggő. Ha az ablakon
át, nála gyorsabban haladó hatásterjedést, pl. egy gyors meteoritot lát azonos irányban
elsuhanni, akkor az észlelése kiterjedhet a szemén keresztül gerjesztést kapó tudatára, és a benne
is zajló életfolyamat pillanatnyi veszélyesebb, vagy kevésbé veszélyesebb érzetet okozó
szakaszára, azaz több pillanatban eltérő helyzetben észlelheti a hatástömeggel való viszonyát. E
folyamatban a múlt ismeretlen, tudati, szemi, érzékszervi észlelő képességgel és felbontással
még nem rendelkező homályából a feléje közeledőnél a megérzés, a megpillantás, a jelen
állapota mellett elhaladás, és a jövő a haladási irányban, a jövő szintén eléggé át nem látható
irányába eltűnő az észlelés. Ha e meteorit, lassabban halad, mint a vele azonos irányba repülő
űrhajósunk, akkor soha nem fogja észlelni, tehát a közeledési folyamatot sem történik, ezért
időviszonyítás sem alakulhat ki. Ha csak kicsit gyorsabban halad a meteor, mint az űrhajós,
akkor a belső időérzékhez, a feldolgozó képességre hosszabb idővallum áll a rendelkezésére, és
a belső biológiai ritmus nagyobb sebességéhez képest nagyon lassan látja közeledni, azaz az
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érzetében hosszú idő telik el, amíg a hatásáthaladás kikerül az észlelési zónájából. Ilyenkor kellő
észlelési és cselekvési idő áll rendelkezésre az esetleg észlelt és kifejlődő, veszélyeztető hatások
megértéséhez, elhárításához, végső soron a változó és alkalmazkodó képesség megőrzéséhez.
Ha a hatás, pl. a meteor nagyon gyorsan áthalad az észlelési zónán, akkor rövid és gyors
folyamatidőt észlelünk, amely miatt csak pár pillanatként észleli a hatásáthaladást. Ez a rövid
idő alatt, ha az áthaladás veszélyhelyzetet okoz, a kicsi feldolgozó képesség miatt időzavarba
kerül, és nem tudja kivédeni. Ekkor nagyon felszökik a belső változásunk esemény sűrűsége, az
információ feldolgozó képesség, a vérnyomás és az életnyomás is pillanatok alatt magasra
emelkedik, mert a saját feldolgozó képességünk és az esemény külső sűrűség érkezési gerjesztés
hármas viszonyában csak a reakcióidő gyorsításával tudjuk kivédeni a negyedik dimenzió felé, a
lejáró idő felé átalakulást, az életidő elmúlását
Ha a hatásterjedés, a fény sebességével halad, akkor az ahhoz képest lassúbb hatásterjedéshez
szokott űrhajós a hatásészlelési folyamatot csak szempillantásnyi időnek érzékeli, amely
nagysebességgel, a beavatkozási lehetőség nélkül elhalad mellette. Ha viszont azonos
sebességgel haladna, akkor mindig ugyan azt a hatáshullámot látná, amely miatt a hatás terjedés
folyamatból csak a környezet változását lenne képes érzékelni a fényhullámot nem. Ekkor a
fényhatás hozzá képest nem változik, de a környezet a fény sebességével suhan el mellette.
Tehát a hatásterjedés észlelése és feldolgozó képessége függ az észlelőhöz viszonyított
hatásáramlási differenciától, az pedig a belső ritmusától, a megértő és az esemény feldolgozó
képesség, azaz a tudatfejlettség, a megértési fejlettség állapotától.
A belső ritmusok azonban különbözőek, a környezet változásait nemcsak egy frekvencián,
hanem a belénk épült belső biodiverzitás sokféle ritmusán eltérően érzékelők. A bennünk élő és
velünk együttváltozó entitások nemcsak hatáshasznosító szerveződésekként mások, hanem a
hasonló hatásmechanizmussal rendelkező egyedekben is különbözőek. További másságot okoz
az, hogy a hatásterjedés és észlelés az egyedekben sem állandó, hanem a feldolgozó képesség és
a biológiai ritmus is változó, amely miatt ugyanazon hatásterjedésből fakadó észlelések, másmás információkészlettel rendelkező, más környezetben kifejlődött egyedekben eltérő idő ritmus
érzetet, és sokszor más valóságképet okoznak. A korábbi fejezetben már kifejtésre került az, az
időérzék változtatási képesség, amely a veszélyérzet esetén fokozza a hatásváltozásról készített
részleteseményekre koncentrálás számát, a tudati pillanat felvételek számát, és ezzel nagyobb
kivédési esélyt biztosíthat a veszélyeztetett egyednek. Feltételezhető, hogy a belső ritmus, a
sejtosztódást is szabályozó, olyan hatásbefogás, érzékelés kifejlődött eredménye, amely a
felhasználási igényhez képest a hatásáramlási irányt és aktiváló tartalékokat is megváltoztatni
képes, amely a lejátszódó folyamatidőre kevésbé, de a reakcióidőre nagyobb befolyással bír. Ez
viszont a hatásváltozás észlelésétől és a feldolgozási sebesség változásától függ.
A normál biológiai ritmus, azaz a normál feldolgozó képesség, az emberi környezetre és életére
jellemző és befolyásoló események változásával, és az események észlelésével van
összhangban. A nem általános készenléti helyzetekben, alváskor, a megfigyelőt kevésbé
veszélyeztető vagy bódult tudatállapotban a hatás észlelés és értelmezés a kevesebb aktív belső
megfigyelő miatt késedelmet szenved, amely nagyon megnyújtja a folyamatidőt, tehát a
reakcióidőt is lassítja. A nem normál, azaz a felfokozott aktivitású élethelyzetekben, nagyon
gyors a hatásáramlás, amely az idegpályákon a szokásos áramlásnál nagyság-rendekkel nagyobb
sebességgel és energiával aktiválja az információt tároló kapcsolatokat. Ez miatt, főleg ha a
jelzés egyidejűleg sokfelől érkezik, és pl. egy fokozódó veszély érzetet jelez, gyorsabb
reagálásra leszünk képesek. Ez csak nagyfrekvenciás hatásterjedésnél lehetséges, ezért az
időfüggő biológiai ritmus, feltételezhetően a hatásterjedés frekvenciájára képes bizonyos
határok közt ráhangolódni. Ha tehát a veszélyjelek vételekor nem a lassabban belül változó múlt
nagy hullámaira, hanem a sokkal gyorsabban kifejlődő jelen magas frekvencián fogékony
sokkal kisebb részecskéinkre figyelünk, a belső hangra, a megérzésre koncentrálunk, akkor a
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reagálási képesség a reakció idő és a helyi mozgósítás miatt nagyságrendekkel lerövidülhet, és
ekkor azt észleljük, hogy a tudatunkat kikapcsolva ösztönösen cselekedtünk. A nagyobb
frekvencián terjedő hatás gyorsabban tud haladni, amely miatt a biológiai ritmus az igényhez,
azaz a hatásváltozáshoz igazítja a feldolgozó képességet, és ha szükséges magasabb
frekvenciára, a kisebb tömegű szervezeti részeink ritmusára vált át. Ha a tudat által felismert
hatás, pl. közvetlen életveszély alakul ki, egy pillanat alatt lejátszódnak előttünk a múltban
történt változások lényeges eseményei. Ez nem más, mint a nagyfrekvenciás hatásimpulzus
energiájának az áthaladása (hatása), az összes lehetséges információtároló (idegsejt) által az
események, azaz az életfolyamat során az idegsejtekbe elraktározott lényeges (hatások) rögzített
információi között. Ilyenkor a tartalékenergiákat bevetve, kétségbeesetten keresi a közös tudat a
megoldást ismerő részecskéket, és előkerülnek a fontos dolgokra még jól emlékező
komplexitások. Az emlékezet aktivizálása a múltbeli esemény vagy lényegi hatássor
visszajátszása. Jó példa erre a képfelvételek gyorsabb vagy lassúbb visszajátszása, vagy a
számítógépbe írt információ, mentési időegysége. Ha automatikus mentésre beállítunk egy
időegységet, ez esetben visszakereséskor csak a mentésekkor meglévő, egymáshoz és
valamilyen szempont szerint sorrendbe rendezett jelhalmazokba rögzített emlékképekre fog a
számítógépünk emlékezni.

Van e jövőbelátás? Elvileg lehetséges. Ez az eseményeknél gyorsabban terjedő
hatásészlelést jelent. Nem az események keltődése előtt, hanem azok hozzánk érkezése, a
jelzéseknek a megerősödése, nagyobbra növése előtt megérzett, vagy másoknál sokkal
gyorsabban megértett dolgokra vonatkozik. Tehát az eseményeknek nagyobb szinten előbb kell
keletkezni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a sokkal kisebb energiaszinten, valamelyik
részecskénél gondolatban, kifejlődött, vagy és szűkebb körben megbeszélt, már ismert
eltervezett dolgok nem történhetnek meg sokkal előbb, és ezekről rövidebb információs utakon
nem szerezhetünk másoknál sokkal korábban megérzésen, vagy gyorsabb megértésen, pl
rezonancián, azonosságban megérzett, átadott, vett információt. Ez csak akkor lehetséges, ha
egy pontban a lényeges aktivitást kifejtő hatásokat, már a tér korábbi pozícióiban, még a
hatáskifejtésük (azaz az összesítésük), a nagyra erősödésük, a gyakorlatban megerősödésük előtt
észleljük, és megértjük a későbbi lényegi eredő várható hatását. A térben a szervezetekben
stációk, fokozatok működnek, amely szerint a kicsi pontszerű helyeken kipattanó szikrák ötletek
előbb csak elképzelt, majd gondolati, később információs szinten terjednek, és ezekből felépülő
változások mindenképen csak későbben épülnek fizikai áramlást is okozó, majd alakítható
anyagokba. Ha a kezdeti stációkban az azonosság magas foka (a rezonancia lehetősége) pletyka,
súgás, jobban értesültség miatt, valaki radikális irányú információkhoz jut, amelyek sokkal
gyorsabban terjednek, mint az életspirál folyamatban anyagba fejlődő hatásai, akkor olyan
információkról, tervezetekről másoknál sokkal korábban értesülhet, amely miatt ő másoknál
előbb szerezhet tudomást, egy csak nagyobb szinten és tömegben későbben kifejlődő
változtatásról. Ez nem jövőbe látás, hanem radikális információszerzés, Nagyon sokan
visszaélnek vele, és ezzel másokhoz, a szabályosabb utat járókhoz képest kihasználják a jobban
informált lehetőségüket. A terjedési, eseményfejlődési utat be nem tartók, és a dolgokat már
kevés információból spontán megérzők, megértők lehetősége a megértés útjának a rövidülése, a
várható dolgok kifejlődés, megerősödés előtti megértése.
A jövőbelátás kulcsa a hatáseredő összetevői terjedési sebességének, és a hatásláncnak a
terjedési sebességének a viszonya az észlelésünk és feldolgozó-képességünk sebességéhez. Ha
ez jobb, mint a környezetünkbe élőké, akkor másoknál jóval előbb kapcsolhatunk, érthetünk
meg a megerősödés, a fizikai változás felé növekvő energiaszintű, bár akár egy kicsit
másképpen megvalósuló, de valamiképpen mindenhogy kifejlődő, megerősödő változásokat. Ez
alapján feltételezhető, hogy minden egyed, a pillanatnyi ébrenlét, vagy készenléti állapotában, a
feldolgozó-képességénél lassabban terjedő hatásváltozásokat képes, a hatásaktiválódás, tehát az
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eredő összegződése előtti észlelés esetén megérteni. Ha azonban a feldolgozó képessége az
események kifejlődésénél gyorsabb, ez esetben egy kicsit másoknál, pl. az átlagosoknál jobban
beleláthat a jövőben valóban megerősödő folyamatok kezdeti fejlettségi állapotára, annak a
haladási irányultságát és céljait megértheti. Ez a megértés egy kicsi jövőbelátás, pontosabban a
hatásösszegződés miatt az észlelőre és a környezetére várhatóan ható következmények
megértése, azaz információkezelés. Tehát a jövőbelátás, összefügg az ismereteinkkel, azaz a
meglévő információnkkal, pontosabban ebből az információ készletből, mint a múltból és a
jelenből akár radikális úton érkezett emlékképekből összerakható a megértéssel. Lényeges, hogy
akinek a szükséges információk jelentős része hiányzik, vagy az agy másik területe által
szakosodott hatásképpel, a már meglévő ismeretekkel összevetés, azaz a képzelőerő, és a tudati
kontrol a lehetséges e kérdése gyenge, az nem lesz képes a lehetséges hatáskövetkezmény
megértésre és ezzel jövőkép alkotására. De ez az információhiány egyszerűbb esetekben is gátló
tényezője lehet a gyors megértésnek és a feldolgozásnak. Például e könyvben nagyon sok olyan
információ található, amelyek információs előzmény hiánya, kötődésre alkalmas alap nélkül
kevés emberben fog egyből megtapadni. Ha hiányzik a folytonossághoz szükséges készen
ráépíthető, hozzáköthető alap, akkor a felépítményt sincs mihez kapcsolni, és ekkor a pincéhez
kapcsolódik a padlás, hiányozni fog a ház, a tudati ismeretekekben a pincét az padlással
összekötő építménye. Ahhoz hogy a túl sok ismeretlennel fűszerezett tanulmányokat megértsük,
olyan előzményi információkra, vagy ezek pótlólagos megértésére, a tudatba rendezésére van
szükség, amelyekhez köthető a sok újszerű fogalom, vagy azokkal könnyebben az olvasó logikai
rendszerébe, a meglévő ismeretihez kapcsolható.
Tételezzük fel, hogy az ember átlagos hatásmegértési sebessége a részecskemező fejlettségével
és a változóképes biológiai ritmussal van összhangban, amely egyedenként különböző lehet. Ha
egy ember az észlelése utáni átlagos megértési sebessége, belső ritmusa egy adott sebességgel
terjedő hatásra mondjuk egy perccel a jelenéhez, a fizikai hatás megerősödése előtt érkezik,
válik aktívvá, akkor ő ennyi előrelátásra képes az adott hatású események várható jövőjébe. Ha
ez elég egy veszélyhelyzet elhárításához, egy nem látott, de gyorsan érkező gépkocsi megérzés
által elindított elugrásához, az egyén életben maradhat, tovább nőhet a bonyolultsága. Ha
azonban nem hitt a megérzésének, és a tudat igenlő válaszára vártak a gyorsabb reakcióra is
képes ösztönös mechanizmusok, a helyi izmok, akkor mire az izomrostokhoz érkező parancs
célba ér, az emberünket már elütötte az autó. Más emberek észlelési ideje rövidebb vagy
hosszabb időnek tekintett egység alatt aktivizálódhat. Azok az emberek a társaikhoz képest
jövőbelátónak tekinthetők, akiknek az észlelési sebességük és a hatás-feldolgozási és
beazonosítási képességük magasabb frekvencián működik, azaz időegység alatt gyorsabb. Az
ilyen egyedek, állatok, emberek sokkal magasabb biodiverzitásúak, jobbak a megérző
képességeik, sokkal nagyobb folytonosságban vannak az izotróp teljes valóság jelen időben
változó részecskéivel. Ők már akkor észlelhetik a várható hatásváltozást, amikor a másikban
még nem tudatosult, amely reakcióidő differencia miatt, a túlélőképességük esetenként jobb
lehet. Az a kikövetkeztetési képesség, amely a jelzés észleléséből nem a hosszú és rögös
hivatalos úton, a közös tudattól várja el a reakciót, hanem helyi felismerőkre és a cselekvőkre
támaszkodik, sokkal hamarabb felismeri a folyamatot, és a tudatban bekapcsolja a szükséges
cselekedetek mozgató rugóit. Azonban ez a jövőbelátás is relatív, mert az elraktározott
hatásrészletek ismeretétől és a kisebb szintek folytonosságától, a megértett beazonosítási
lehetőségétől is függ. Mivel az emberi észlelés és információ elraktározás is véges, ezért az
előrelátási képesség csak azokra az észlelt hatásokra terjedhet ki, amelyeket az információbank
korábban a közös, vagy az alsóbb szintű részecskerétegek valamelyik könyvtárában, tudatában
elraktározott, és más ismeretekkel összekapcsolt. Észlelés nélkül, az észlelés elraktározása és
beazonosítása, valamilyen előzményhez kapcsolása nélkül nem lehet következtetni a folyamatra,
ezért nem lehet felismerni azt sem, hogy a hatásváltozás időfolyamatba raktározható, pl növekvő
veszélyű eseménysort jelent. Ha viszont a tudatba beépült és felismert eseménysorrendjében
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visszafelé haladunk, akkor a múltbeli történésekről a tudat alatt megőrződött hatásfelvételek,
emlékképek bukkanhatnak elő, mintegy felismerve a múltban kapott hatással rögzített
információs pillanatfelvételeket, és egy idő múlva bekapcsolódnak az azonos emlékképek.
A jövőbe tekintésnek is az információ megértés a legnagyobb problémája. A tudat alatti
eseménytárban, az aurában és az időspirálon rengeteg mással össze nem kapcsolt, még meg nem
értett információs töredék található, amelyből nem áll össze folyamatként is megérthető
eseménysor. A lehetséges eseményekről beépült információk nagyságrendekkel nagyobb
mennyiségben vannak elraktározva, amelyeket még nem tudtunk megérteni, és ezzel idő vagy
értelmezési folyamatba állítani. Ha sok ilyenünk van, és ezek nem eléggé rendezettek, akkor
lassabban fogunk reagálni, nehezebb a wincseszteren vagy a genetikai rokonság utódaiban
szétszóródott elraktározódott genetikai információkat megtalálni. Ez az az egyik ok, amely miatt
a megértett információkat újra kell rendszerezni, a már nem szükségeseket, mint a fák leveleit az
elmúlás felé el kell távolítani, és a megtartandókat új logikai rendezettség, lekérdezési lehetőség
szerint, egy remélhetően mindenki által azonos ősi, közös rendezettségbe lehet építeni.
A meglévő, és már másik gondolattal összekapcsolható lehetséges jövőbeni hatás, megértésének
gátat szab az értelem fejlődése. Az emlékképekben tárolt információkban olyan hatásemlékek is
lapulnak, amelyek még nem álltak össze értelmes emlékképpé. Ahhoz hogy a jövőt előre lássuk,
ahhoz minden lehetséges hatást ismernünk kellene, és ezekből lehetne összerakni, az A és a B
esetben lehetséges történéseket. Minél több részletet sikeresen beazonosítunk, és minél több
eseményfejlődési folyamatot tudunk felismerni azok megerősödése, jelenünkre erősen hatása
előtt, annál sikeresebbé válhat a megmaradási képességünk. E lehetőségek elemzésére, gondolati
jövőkép felállítására már képesek vagyunk, azonban a lehetséges eseményeknek a végtelen
variációja miatt, az ismeret vagy a képesség hiánya, a még csak 50-100 kg-nyi és meglehetősen
durva tömegbe épült embereknek nem engedi összerakni valamennyi lehetséges jövőkép tévedés
nélküli alternatíváját. Az elporlottabb, sokkal több kisebb részecskében elraktározott ismeret
kisebb térben is jobban elférő tömegben is elraktározható. Ezért nem szükségszerűen a
legnagyobb tömegű szervezet rendelkezik a legtöbb megértéssel, hanem inkább a sokkal több
hatásban résztvevő, a részecskéiben elporladt, már felesleges tömeggel nem rendelkező,
feltorlódott, meg nem értett információs halmazzal már nem körülvett, szinte anyagtalan, de a
dolgok rendjét és helyét ismerő, minden kérdésre választ adó komplex részecskék.
És ekkor még csak a variációs lehetőségek rangsor nélküli, azaz valószínűség nélküli végtelen
láncolatával állunk szemben. A jövőképhez pedig a felmerülő lehetőségeket rang vagy
idősorrendbe kell állítani, mint valószínűen megtörténhető, lehetséges egymás utáni eseménysor
feltételezett fejlődési rendjének a felismerését jelenti. Ez kicsi valószínűséggel ad tévedés
nélküli jövőképet. Viszont nem vagyunk egyformák, és az emlékképek logikai sorrendben
állítása is különbözőképpen lehet sikeres.
Sokan, egymástól eltérő képességgel vállalkozunk olyan jövőkép felvázolására, amely az
ismereteink szerinti várható eseményeket, következményeket próbálja lehetséges sorrendbe,
fejlődési valószínűségbe állítani. Némelyikünk ebben sikeresebb, vagy szerencséje van, mert a
történések a véletlenszerűen vagy logikusan előrevetített gondolatok, elgondolás szerinti
sorrendet követik, azonban mihelyt egy addig az információnkban, vagy összefüggésében nem
ismert események felé fordul a sors kereke, már a nagyobb figyelmi koncentrálóval is
megváltoztathatjuk valamilyen szinten az időben felismert rossz irány felé fejlődést, és a
jövőképtől eltérő hatás-kifejlődési sorozat, eltérő eseményrend történhet. Az információnkban
azonban sokkal több hatásváltozásról készült emlékkép lenyomat, mint amit az emlékezettel a
napi élet során tudatosan elő tudunk hívni. Gyakorlatilag egy majdnem teljesen kiszámítható,
bármely dolog megtörténhet világban élünk, amelyben ismert folyamatok és hasonló
törvényszerű következmények rendszere miatt a lehetséges környezeti történések nagyon nagy
száma el van raktározva a memória bankunkban. Hogy ebből mennyi és milyen szinten
aktivizálható, és ebből ki mennyire képes a lehetséges történési eseménysort meghatározni az
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egyedi képességek függvénye. Az azonban feltételezhető, hogy a sűrűn szükséges
emlékinformációk közel és könnyen elérhető helyeken tárolódnak, míg a már régóta nem
használt, szükségtelennek látszó dolgok, emlékek az életspirál távoli részébe száműzettek.
A térre és az abban terjedő hatásokra jellemző a nagyobb eseményrend át nem látása miatt a
határozatlanság, amely miatt a külső és a belső történéseket, az egymás felé áramló, erősítő
hatásokat egyszerre nem látni, nem lehet érzékelni, ezért elvileg bármely fordulat megtörténhet.
Ez szerencsére nincs egészen így, mert nemcsak pillanatfelvételek, hanem eseménysorok, és
egész eseményláncolatok emlékképei is megőrződtek, azaz nem kell egymástól független összes
emlékkép minden lehetséges variációját végigképzelni, mert az ismert hatású folyamathoz,
képsorhoz, vagy történési eseménysorhoz elég a lehetséges legvalószínűbb, már ismert
részletekkel, tendenciákkal rendelkező eseményeket társítani. Szerencsére az élet fődolgai
egymással analóg történési rendű eseményekben, bár eltérő szinteken is kifejlődnek, ezek a
lehetőségek azonban ismert bonyolultsági szinten végesek. Csak nagyobb felbontásban
társíthatók hozzá olyan új, a bonyolultságot megnövelő részletek, amely a mindenség lehetséges
dolgait már nagyobbrészt ismerő komplex részecskéknek is kellően újnak hatnak. Ez éppen
olyan, mint a káoszból kialakuló spontán szerveződések és a nagyobb szabályossággal
rendelkező önszervező folyamatok. Vannak alapvető azonosságok, törvényszerűségek,
amelyek miatt a várható variációk száma nem végtelen. A folyamat lehetőségek, mint
azonossági láncok szakaszokba rendeződtek, amelyek végére eltérő láncszemekként
kapcsolódhatnak a különböző végkifejleti lehetőségek, és a részfolyamatok kezdeteit és végét
jelentő, az eltérés következését mutató jelek, pl, a pont. Olyan ez, mint az útválasztás. A
legközelebbi elágazásig ismert ösvényen halad. A következményi lehetőségek az útelágazásokat
jelképezik. A frakktál-rendszer miatt, minden lehetséges hatáseredő, következmény,
folyamatosan nem végtelen lehetőségű, analóg elágazásokhoz jut, amelyeken újabb
elágazásokhoz vezető utak nyílnak. A lehetséges jövő variációk száma az elágazások szintjeivel
egyre növekszik, de a lehetséges történési folyamat mindig csak az ellentétes lehetőségekből az
egyik úton, vagy az is úton haladhat tovább. Bár a folyamathoz nem választott elágazások, és az
abból nyíló lehetőségek, mint lehetséges történések kiesnek a valószínű történet logikájából, de
a frakktál-geometria miatt újabb szinteken újabb lehetőségek nyílnak, amelyeknek nincs
meghatározható vége, de van ismert tendenciája, és ezért a jövő egyre bonyolultabb
kacskaringókat vethet, mégis kevés az új, a nap alatt. Ezek egymásra hatása és összessége a
változó térben határozatlanul és folyamatosan változik, amely miatt a történések folyamata, a
legelőrelátóbb jóslatoktól is valamely részletében, részirányában eltérhet, de az alapok, analóg
azonossága, a miből, milyen állapotból a múlt már ismert lehetőségeiben megmarad. Tehát nem
kell minden lehetséges változást megtanulni, megismerni annak, aki kellően ismeri az élet
történetét, aki megérti a miből és a hogyan eddig állapotát, az sokkal hamarabb összerakhatja a
régi dogokhoz hozzáadódó új részek valamely irányba elinduló analóg lehetőségeit.
Minél távolabb igyekszünk a lehetséges eseménysort meghatározni, annál nagyobb a
valószínűsége, hogy a leglogikusabb és a legnagyobb alapossággal meghatározott, előre vetített
elképzeléstől eltérően alakul a szerveződés és a környezete. Jó példa erre a sakk, amelyben az
előregondolás, azaz a lehetőségek variációjának az ismeretére, az ellenfél jövőbeni lépéseinek a
kiszámítására alapul. Bár vannak nagyon jól előre gondolkodó sakkozók, azonban az idő és a
lehetőségek előre gondolása, egy frakktálszerűen szétágazó bonyolultságú fa rendszert képez,
amelynek nincs felső határa, azaz minden ágból, minden lehetőségből kifejlődhet egy újabb ág,
egy másik lehetőség, amelynek végtelen variációja a részleteiben nem, de az összefüggéseiben
az eredeten keresztül követhető. Hogy mennyit látunk ebből megfelelően előre, ez határozza
meg a lehetséges jövőbelátásunkat.
Létezhetnek olyan szuperelmék, amelyek az emberi gondolatban átlátható frakktál-szakasznál
nagyobb variációs lehetőségeket is képesek végiggondolni, azonban az Ő lehetőségeik is
végesek, és feltételezhető, hogy a gondolataik bonyolultsága csak a nagyobb, vagy csak más
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rendszerek összefüggéseire, kölcsönhatására szakosodhatott. (Lásd az ember és a hangya, vagy a
baktérium gondolati világának differenciálódását.) Ennek ellenére nem kizárt, hogy némely
ember gondolatában olyan logikai megérzett, elképzelt történési sorrendet állítson fel az
események későbbiekben várható folyamatára, azaz a jövőre vonatkoztatva, amelyet a történés
nagy valószínűséggel végigjár, utólag a történésekkel igazolva az elmélet felállítójának a
gondolatait. Ahhoz azonban, hogy a tényleges lehetséges történéseket előre és kellő
részletességgel végiglássuk, ahhoz a ténylegesen érkező, a tér természetes hatásfrekvenciáinál
nagyobb sebességgel kell a gondolatnak az esemény elé mennie, (és visszaérkezni) mintegy
észlelve a mások normál észlelése előtt elkezdődött, de még nem észlelt hatásváltozást. A jelen
valahol máshol keletkező olyan történést észlelem, amely majd fog hatni, tehát a hatáshullám
ideérését, felerősödését megelőzi az észlelésem. Ez lehetséges. Érezhető a vihar megértett
előszele, a velünk nagy azonosságú társsal, ikertárssal, a részecskéinket hordozó
gyermekünkkel, másik felünkkel történő nagyobb amplitúdójú változások és sok más, csak
megerősödve csak későbben hozzánk érő inkább rossz esemény, mert a reaktív elme és a
megérzés sokkal jobban koncentrál a szervezetet veszélyeztető dolgokra. Ahhoz, hogy ezt
esetleg felhasználva elkerüljük a sors-szerű következményeket, e hatás eseménykori észlelést
megértve még a kivédésére felvetődő gondolatnak, vagy az ösztönös cselekvésnek is vissza
kellene érnie a reakció felületre, hogy mire a hatás következménye kialakul, addigra a már
ismert megoldással a nem kívánt részét kivédhesse. A lehetőségeink csak a hatáshullám
nyitottságára szorítkozik. Ez elsősorban a keletkezéstől a kifejlődésig nyitott, de valójában ez a
lehetőség leszűkül az észleléstől a hatáskifejtődésig eltelő időre.
A magas frekvenciás hatásáramlásnál gyorsabban nem járhat a gondolat sem, amely miatt e
frekvenciákon érkező folyamatból fakadó ismeretlen kihatású változás, csak a megérzett után
kifejlődő esetleges következmény megerősödése elé tudunk menni, azonban ez nem zárja ki az
ismereteinkben lévő lehetséges reakciós variációkra való felkészülést, a lehetséges jövőbeni
kihatások felé fejlődő események kifejlődése előtti befolyásolását. Tételezzük fel, hogy a
molekuláris méretű illatfelhők x sebességgel terjednek. A füllel hallott dolgok 10 x-szel, a testtel
érzett hőérzet részecskék 100 x-szel, a szem által észlelt foton tartomány 1000 x sebességgel
terjednek, de az idegek neuron, vagy neutrínó részecskéi, és a gondolatokat szállító elporladt
nanoméretű részecskék ezeknek a terjedési sebességeknek a sokszorosával terjednek,
kommunikálnak egymással. A tömeg terjedése a tömeg méretéhez és a változatlan, vagy nem
nagyon módosult állapotban való áramlásához kötött. Az elporladt, szinte tömeg nélküli , nagy
azonosságú részecskék valóban a gondolat sebességével terjedhetnek, amely megmagyarázza a
föld másik oldalán történt, nagy azonosságú személy balesetének a megérzett megbetegedéseit,
veszélyeit. Azonban az is elég, ha a tér e frekvenciákon egymással tárgyaló, és az eseményben
az átérzés, az azonossági frekvencia miatt részecskék a kialakult veszély hatására a magas saját
frekvencián rezonálni kezdenek, és a bennünk lévő kellő azonosságú részecskék azonnal veszik
a változást. A tudat felé elinduló információ ezt követően végighalad az érzékelés
fraktálrendszerén, amelyben gyakran vannak köztes ellenérdekelt, vagy közömbös, lusta szintek,
akik elnyelik, nem továbbítják időben, vagy elértik a hozzájuk érkező információt.
Más a helyzet az egyre lassabban terjedő hatásáramlásoknál. Minél lassabban terjed egy hatás, a
belső ritmusunkhoz képest, annál nagyobb lehetőségeket kapunk a hatásfolyamat megértésére,
azaz az időben a folyamat elé menésre, beavatkozási lehetőségre. Ezzel azonban
megváltoztatjuk a valószínűen a beavatkozásunk nélkül másképpen lejátszódó jövőt a tér egy
szegletében, amely viszont a lehetséges történés nem kötött más kifejlődési lehetőségeit segíti,
valamely más kötöttséget, és eltérő határokat szabva a variációs lehetőségeknek.
Gondoljunk egy relatív lassan kialakuló hatásváltozásra:
Egy tóban elszennyeződik a víz, a helyi élővilág egy részének a kipusztulását okozva. Az
elpusztult halak lebomlanak és a felszabaduló energiáikkal, a bionokban kifejlődő új táplálék
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láncban a baktériumok és a papucsállatkák hatalmas elszaporodását okozzák. Ezek átdolgozzák
a felszabadult, elfogyasztott szerves anyagot és kandicsrákok tömegét táplálják a feladott
energiával, miközben a megmaradt halak egy időre nagyobb teret nyertek az egységnyi víz
eltartó képességében. A visszaérő energiahullámban a halak által elfogyasztott planktonokban, a
megváltozó, közben korszerűsödő hatáshullám ismét eléri a halakat, amelyek a megnövekedett
energiahullám tápláléktömeget elfogyasztva ismét nagy mennyiségben elszaporodnak. Ez egy
viszonylag lassú hatáshullám természetes levezetődése, amely megérthető, előre átlátható, és
ezzel részben a folyamat bármely részében a kifejlődésénél gyorsabban gondolkodó, a
folyamatot átlátó, megértő szervezetnek beavatkozási és megváltoztatási lehetőséget biztosít. A
relatív lassú hatáshullámnak a gyorsabban megértő által befolyásolható az áramlása és
megváltoztatható a jövője, azaz a lehetséges hatáskifejlet folyamata.
Tehát a jövő a részleteiben nincs előre megírva, csak a tendenciáiban meghatározott
életáramlások, energiaáramlások esetleg más csatornákon haladnak végig, nem a rákok, hanem a
planktonok mennyiségbe fejlődését okozva. A tér szerkezete és szabályai szerinti lehetséges
történések egymásra ható láncolata, amelyben a beavatkozási lehetőségünk függ a hatás
terjedési sebességétől, az észlelési és beazonosítási, reakciósebességünktől. A hatásáramlás
azonban egyirányú a hatáskeltés és az észlelési hely között, amely kellően azonos ellenhatással
lassítható, fékezhető, ellenhullámmal leállítható, elterelhető. A hatásirány és a hatáseredő
ellenhatással módosítható, de csak a hatáskifejlet megérkezése, felerősödése előtt hatunk rá
érdemben. Ez pedig a jelen pillanatáig nem észlelt hatásokra nem alkalmazható, tehát az időbeni
történés iránya a hatáskeltéstől az észlelőig adott, az az észlelése előtt az adott szereplő által
nem megfordítható. A hatáskeltéssel folyamatként terjedő hatáslánc, az időérzet az észlelőtől a
hatásátadásig azonban befolyásolható, megváltoztatható, és ennél az időérzetnél lassabban
terjedő hatásoknál a statisztikai valószínűség más mederbe is terelhető. Azt viszont ne felejtsük,
ha egy előzmény áradást okoz, a nagy víz levezetődése, a tendencia valahol statisztikai
valószínűség szerint a saját csatornánktól elterelés esetén vagy más csatornákban, vagy idővel
később a közben felhalmozódó helyzeti potenciál későbbi kisülése után mindenképpen valahol
le fog vezetődni. Azt viszont nem tudhatjuk, hogy a megérzetten kikerült baleset elmaradása
miatt, ha nem részesültünk megfelelő figyelmeztetésben, nem rohanunk e bele egy későbbi,
nagyobb és veszélyesebb téreseménybe.
Lehetséges azonban az időnek egy olyan dimenziója, amely a jövőbe vagy a múltba látást,
és ezzel az időutazást lehetővé teheti, vagy legalább elméleti síkon a lehetőséget
meghagyhatja.
Gondoljunk vissza a hatásterjedés megismert tulajdonságaira. Most kap magasabb értelmet a
vörös-eltolódásról és a gravitációs lencsehatásról szóló részlet. A témát bolygató részben,
megismertük, hogy a hatás nem az elvi egyenesen terjed, hanem az áramlási vonalaknak
megfelelően, a legkisebb ellenállási zónákon a hatás-ritka tér, vagy az információ terjedését
jobban segítő, az információhordozókkal nagyobb azonosságú réteg felé kerülő utat tesz. Ez
görbülő, vagy és többször változó spirál pályán áramlást jelent, amelynek a görbületét
meghatározza az eltérítő erő és a hatásáramlás sebessége is. Ha e spirál tekervényén halad a
hatás időbeni folyamata, azaz a hatásáramlás, akkor lehetséges olyan térbeli struktúra
kialakulása, amelyben a spirálban áramló hatás, információ, vagy szerveződés egy fordulat alatt
megtett időperiódusa alatt bejárt útidejénél, időfolyamatánál, más, például egy radiálisan haladó
neutron lényegesen rövidebb úton és idő alatt kerülhet a szomszéd rétegekben vagy
életbuborékban változó, célállomásához, az benne szállított információra igényt tartó vevőhöz.
Ha a hatásáram egy összefüggő információs része, a téren át megtehető rövidebb elvi egyenesen
közlekedik, ilyen lehetőséggel rendelkeznek a kisebb tömegű, de nagyobb áthatolóképességű
információhordozók, pl, a gyermekek, akkor a jövőbeni történés hatása, rövidebb úton is eljuthat
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abba az időzónába, amelyben még csak a múlt eseménysorozata történik. Ilyen egyszerű eset, a
szomszédnak átadandó üzenet, amelyet a felnőtt szomszéd kerülő úton a kapun és az utcákon
átmenve ad át, de egy fürge kicsi neutron gyermek nem foglalkozik a formaságokkal, a
szabályokkal hanem átugorja a kerítést, vagy átkiabál a szomszédba. Ez esetben az időzónák
között rövidebb irányban mintegy átláthat, vagy áthallhat, más módon is küldhet, vagy
befolyásolhat az időutazó. Ennek az esélye reális, ezért elképzelhető, hogy rendszeresen kapunk
olyan információs töredékeket, amelyekből némelyikünk képes a jövőből érkező, még nem
megerősödött hatásokat megérteni, és egy lehetséges összefüggésben felsorakoztatva, a jövőbeni
esemény nagy valószínűsége szerint ezt másoknak is elmondani. Azonban van ennek egy nagy
kockázata, mert az esemény hiányzó részeinek a kikövetkeztetésébe könnyen hiba csúszhat, és
ha biztosként elfogadnánk e jövőképeket, a várakozásainkban pozitív és negatív elcsúszások is
bekövetkezhetnének, mint ahogy a beavatkozásunkkal, az elértéseinkkel ez gyakran be is
következik.
Van elvi lehetősége az időutazásnak is, amely az előbbi hatáspálya rövidítés esetén elvileg
megvalósulhatna:
Gondoljunk egy nagy szélörvényre, amely a tornádó kialakulásakor felkap egy sor apró állatot.
Tételezzük fel, hogy az állatok pontosan egyforma idősek, azaz azonos számú sejtosztódáson
mentek át, de eltérő hatásáramlási zónába szívódnak fel, amely miatt azonos idő alatt egymástól
eltérő magasságokba és hatásáramlási pályákra sodorja őket. A légörvényben sodródó lények
ideje a biológiai ritmusuk szerint folyik, amely egy körforgási ciklus alatt, pl. 2000 szívverésből
vagy sejtosztódásból áll. Az eltérő sebességű zónákban, a spirál pálya gyorsabb szakaszában
áramlással sodródó állatkák magasabb szakaszára juthatnak a spirálnak, miközben a velük
egyidős társaik, a lassúbb áramlásban lassabban változó események között áramlanak.
Ha a gyorsabb időzónában egy lény, a körforgás rabságából kiszabadulva egy alsóbb rétegbe
zuhan, akkor olyan társai mellé kerülhet, amelyek a megtett út alatt kevesebb időegység,
szívverés vagy sejtosztódásig jutottak el, azaz elvileg időutazással a múltba utazhat. Ahhoz hogy
ez megtörténhessen, a természetes hatásáramlástól eltérő rövidített pálya lehetősége szükséges,
amely elvi síkon nem lehetetlen. A jelenlegi a jelenlegi ismereteink szerint ez nehezen
megérthető, csak a területi kutatók által követhető logikát és ismereteket követel meg. E téma
kifejtésében ezért nem haladunk tovább, túlságosan elvi síkra tereli a gyakorlati történést
megértetni kívánó logikai gondolatot.
Ha a természet szabályosnak elfogadott útjai spirál alakban tekeregnek, és határfelületekkel,
kerítésekkel, tudati korlátokkal van megakadályozva a szabályos útról letérés lehetősége, akkor
a más szabályok szerint radiális, radikális irányba is terjedni tudó, nagyobb áthatolóképességű
kisebb részecskék sokkal szabadabban megszegve és átlépve az őket nem ismerés, vagy nem
látás, nem betartás miatt vissza nem tartó korlátokat, gyorsabban haladhatnak, de az információ
hordozónak ez esetben vinni kell a tömeget is. Ha azonban nagyon kicsi részekre bontjuk, és így
juttatjuk át a jövőbe, mindig találni fogunk egy optimális kisebb tömeg méretet, amelyben a
lehető leggazdaságosabb az átjuttatás, amelyben a téridő korlátok, határfelületek őrzői között
könnyen átjuttatható, a ritmus azonosság, a közös nyelv, vagy és a túl nagy azonosságban
megérzéssel is továbbadható változási információ.
A téridő utazás a radiális pályákon, kisebb méretben ma is lehetséges, a természet sokezer
változatban ma is alkalmazza a nagyobb folyamatok előrejelzését, csak kevesen értik meg és
ismerik fel a kapott összefüggéseket.
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23. fejezet:

A frakktálszerű szerveződésekről:
Érdemes egy kicsit visszatérni a felépülő energia halmozódás atomi és molekuláris térbeli
szerkezeti rendjére. Az egymásra rakódó hatásegységek szerveződési, kapcsolódási rendje
feltűnő hasonlóságot, analógiát mutat mikro, és makro méretekben is. Szinte minden hatás,
energia vagy életszerű szerveződésre jellemző, hogy a nagyságrendtől függetlenül hasonlóan
változó struktúrát képez. Miként az impulzusnak sincs megismerhető legkisebb részecskéje, úgy
a frakktálszerű szerkezet sem lesz tisztább és érthetőbb, ha kisebb méretekben próbáljuk a
kapcsolódások részleteit megvizsgálni, csak újabb és újabb legkisebb részecskékhez jutunk és
csak a felismert bonyolultság növekszik, de a megértés eredeti céljától sokszor közeledés helyett
eltávolodunk. A frakktál-szerkezet lényeges tulajdonsága, hogy bármely méretben szemléljük, a
nagyságrendi eltérés nem okoz szerkezeti egyszerűsödést, hanem az aránytartó bonyolultsága
mindkét irányban növekszik. A fő jellemző az egyszerű szabályrendszer, amely csak
látszólagosan bonyolult, de valóban bonyolulttá válik, ha a részleteit követve a teljességét
egymásból fakadó hosszú láncolatát akarjuk megismerni. Mivel e rendszerben minden
összefügg valami mással, a bonyolultság szálain haladás nem megérthetőbb, csak más szinten
analóg módon változó folyamatok megismeréséhez vezet. Ezt a vizsgálati irányt bonyolultsági
fraktálpiramis rendszerként ismerjük. Ami közös, az az előzményből kifejlődő következmény, a
hatáseredő, amely a változási események eltérő szintjein már bevált konzervatív rendszer más
léptékű megismétlése. A tudomány egyik legérthetetlenebb paradoxona, hogy minél kisebb
részleteket keresünk, a más részletekkel összefüggő bonyolultság e szerkezeteknél növekszik,
szinte végtelen. Ilyen a tenger hullámzása, a sejt és a növény, a karfiol és a fák felépülése, a
felhő habja és a hatások végtelensége. Ami megvalósulhat kicsiben az nagy valószínűséggel
megvalósulhat nagyobban is, és fordítva is lehetséges, hogy a nagyban nagyon jól felbontott,
megismert megértett részelek sokkal kisebb arányos megoldásaiból, nagyon miniatűr és
tökéletes életszerkezetek hozhatók létre. A tartós és egyenletes hatásáramlást megbontó
terelőhatások, fluktáló kaotikus rendszert eredményeznek, amelyek azonban a megbontó
hatások, terelők azonosságai alapján, az áramlás egy-egy szakaszában önszerveződő, azonos
jellegű szabályok szerint ismétlődő folyamatazonosságokat alakítanak ki. A kaotikus
rendszerekből kiemelkedő hatásazonosságból kifejlődő azonos típusú program szerinti
önszerveződés alakítja ki a különböző méretekben azonos felépítésű elrendezési geometriát.
Minden frakktál-szerkezet, áramlásban lévő, időben változó közeget tételez fel, amelyben
valamely azonos jellegű gátló-segítő hatások ismétlődései szabályosságokat alakítanak ki. Ezek
a szabályosságok és ismétlődések, bármely méretben hasonló vagy azonos megjelenésű
hatásrendszert, szerkezeteket eredményeznek. Miként a virágok kifejlődhetnek kicsiben, a
csillag méretekben is kifejlődnek, és ez a nagyobb bonyolultságú rovarok, állatok és madarak,
emberek kifejlődésére is igaz. A bonyolultság nemcsak a mi energiaszintünkön és
életritmusunkon alakulhat ki, hanem azonos fraktálelv, szabályok, életprogramok, vezérlő elvek
alapján bármilyen más méretben is analóg megfelelésben felépülhetnek.
A korábbiak szerint megfogalmazott információ gazdag bonyolultsághoz egy olyan
hatáshalmozódási szerkezeti rend szükséges, amely az új információkat, pl. nagyságrendet
megváltoztató szorzókat hozzáadva a korábbi struktúrához, a hatásegységeket más térbeli
kiterjedésű végtelen láncba építi. Ez meghatározza azt is, hogy a hatáshalmozódás nem lehet
kiegyenlített stabil és önmagába zárt szerkezet, mert ez esetén a stabillá és zárttá váló
szerkezetbe a további információ tartalom beépülése nehezebben lehetséges. A sikeres
információ gazdag hatáshalmozódási szerkezethez, olyan hatáslánc felépülési rend szükséges,
amelyben a hatáseredők, sohasem eredményeznek önmagába zárt szerkezetet. Az elvárt feltétel,
azt igényli, hogy minden információtartalommal érkező hatásbefogáskor, fogadó-kész de
egyensúlyhiányos, kiegészítésre alkalmas leszállópálya, kapcsolati hely várja a hatásláncba
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épüléshez szükséges hatásenergiával érkező új információt. Ez akkor teljesülhet, ha a felépülő
szerkezetben mindenkor valamiben energia hiány, vagy többlet marad, amely nyitott
leszállóteret kínál a hiányt vagy többletet túltöltő, további nyitott helyzetet eredményező
csatlakozási végeken. Ez csak áramlási folyamat esetén teljesülhet, amikor a társulható egységek
eredője sosem alkothat egész, teljesen egyensúlyba kerülő, csak egy átlagos eredő körül változó
félig nyitott rendszert. Tehát a hosszabb hatáslánc kialakulásának a feltétele a hatásáramlás
folyamatossága, amely nem áramló közegben túltelítődéshez, az áramlás leállásához vezet. Ilyen
túltelítődő térbeli helyek a hatássugárzók, égitestek közötti csillagpontok. Az életfolyamatban
változó szervezetekre ezen folyamat alatt a nyitott, vagy részben nyitott struktúra a megfelelő,
amely képes leadni és befogadni más hatásokat. A nyitott rendszer, mint a Mengyelejev féle
analógiás periódusos rendszer nem zárt, az mind a két végén nyitott, további fraktálszintekhez
létesít átjárhatóságot, kapcsolódási lehetőséget. A kisebben sikeres megoldások, akár
nagyobban, akár kisebben analóg szabályokkal létrehozható életrendszerbe épülhet.
A hatásenergia rövid, zárt, kis energiatartalmú, síkbeli körgyűrűkbe is épülhet, amelyek mint
kevés kölcsönhatással bíró lezáródott energiagyűrűk, nem eredményezhetnek nagyobb,
információ-dús anyagi struktúrába halmozódást. A nagyobb rendszerbe kapcsolódáshoz nyitott
végekkel kell rendelkezni e a feladó és a fogadó, valamint a leadó irányokba. A zártláncú
hatásenergia térbeli szerveződéseként kialakuló kristályszerkezet, már nagyobb
energiahalmozódáshoz vezet, azonban az információ ismétlődése nem engedi információban
gazdag, bonyolult szerkezet kialakulását. A szerkezeti rend a kristályokra jellemző
hatszögszimmetriába épülve nem engedi a struktúra bonyolultsághoz szükséges szerkezet
kiépülését, ahhoz olyan alakzat kellett, amely a hiánykitöltésre jellemző növekvő térbeli
struktúrát enged. A gömbforma strukturális zártsága nem teszi lehetővé az információban
gazdag szervezeti felépülést, mert bár sok azonossági pontbeli kapcsolódást enged, de ezek
önmagukba záródó struktúrát eredményeznek, amely nem teszik lehetővé hosszú hatásláncba
szerveződést. E zártláncú energiaszerveződések mind nagyobb és stabilabb szimmetriába kerülő
szerkezetek, amelyek akkor változnak meg, amikor külső idegen hatás éri őket. Ekkor elveszik a
statikus szimmetria, de átveheti helyet egy dinamikusabban változó szimmetria, amelyben már
befogadó helyek és elemek váltakozva teszik érdekesebbé és lassabban megismerhetővé a
struktúrákat amelyek már átmenetet képeznek a részben nyitott szerkezetek struktúrái felé.
A kedvező tulajdonságot eredményező térszerkezet, a gömbformához közelálló olyan lapokkal
határolt szerkezeti struktúrát tételez fel, amely bármely lapjához, felületéhez kapcsolódó hasonló
hatásrendszer, de sohasem épülhet teljesen zárt szerkezetté, mindig tartalmaz nyitott, fogadókész, kapcsolódási felületet, viszont kellő azonosságtartalma, lehetőséget enged a kellő
mennyiségben egyező tulajdonságok anyagszerkezetet eredményező felépüléséhez és a későbbi
időben a közös szerkezeti nyelven keresztül kommunikációhoz, rezonálásához. Szükséges
feltétel, hogy a határoló síkok eltérő energiaszintek kapcsolódását is lehetővé tegyék, egy
növekvő nagyságrendben egyre nagyobb halmozódáshoz vezető konzervatív struktúrát
eredményezzenek. Ez aszimmetrikus, nyitott térbeli struktúrát igényelt. Az ilyen szerkezetnek a
legjobban a toroid jellegű úszógumi formájú, a közepén átjárható, nagyobb felülettel és
átszellőzési lehetőséggel rendelkező struktúra felel meg. A tér szerkezetei többnyire ilyenek,
még akkor is, ha ez az átjárhatóság nem mindenkor teljesül. Ez a lehetőség fennáll akkor is, ha
hármas kölcsönhatási rendszer alakul ki, amelyben bármely kettő hatásmező eredőjének a
megváltozása a harmadik, a két mezővel eredő egyensúlyba szerveződött hatásmező
megváltozását kell, hogy okozza. Ez már egy növekedési lehetőségű hatásszerveződést
eredményez. Még sikeresebb fraktálhalmaz lehet az a szerkezet, amely a kisebb és a nagyobb
szintek felé kimenetekkel is rendelkezik. Ez az egymással összefüggő hatásrendszer a
Moetrius, azaz a hármas szerveződésű, egymásra kölcsönható végtelen lehetőségű
hatáslánc, amelynek az összeépülését anyagként ismerjük. (Ez a hatás és a körülményekhez
alkalmazkodó ellenhatás nyitott hatásrendszere, amely a DNS struktúrájában is fellelhető,
amelynél a két hatásspirál változása, mindig összekötő változó bázis-párral ad módosuló eredőt.)

132

ASPEKTUS- MOETRIUS

A természet egy nem teljesen szimmetrikus, aszimmetrikus, részben nyitott kimenetekkel
rendelkező szerkezetben találta meg az ideális hatáshalmozódás lehetőségét, amelyben az egyre
nagyobb energiájú rendelkezésre álló kapcsolódási helyeket kitöltve, mindig marad egy nyitott
kapcsolódási felület, további információk végtelen lánccá kapcsolódásához. Az egymásra (hoz)
halmozódó hatások egy rárakódási rétegeződés szabályai szerint, a lehetséges szabad
kapcsolódási helyeket kitöltve egyre nagyobb léptékben felépíti ugyanazt a térbeli szerkezetet,
hatásrendszert. Ez egy olyan halmozódó kapcsolódás, amelyben a rárakódó impulzusegységek,
erőterek mérete és hatása illeszkedik a kifelé sohasem teljesen stabil befogadó egység
töltéshiányos instabilabb helyzetéhez. A helyet kitölteni igyekvő halmozódás rendje, pontosan
megfelel a frakktál-geometria térbeli felépüléséhez, és analóg a DNS-re is jellemző, kétszer
ötszimmetriás információtárolódással. Ha a túl nagy rend egy idő után unalmassá válik, elég
megváltoztatni a rendszer alján egy kis pillangó szárnycsapásainak a számát, egy szorzó, egy
módosított hatást beiktatni, és máris megújulni képes változatos élőrendszerhez juthatunk.
Ha feltételezzük, hogy a Világegyetem háromdimenziós terében, az időfolyamathoz kötött
energia halmozódás alapvető és lehetséges szabálya csak kötött térbeli kapcsolódásokat enged,
akkor érthetővé válik, hogy miért nem alakult ki az esetleges ősrobbanáskor azonnal az összes
lehetséges elem. A egyedik dimenzió, az idő megengedte a rendszerből eltávozást, és ezzel a
rendszerbe beépülésre, és a fejlődésre is lehetőséget adott. Már az is nagy csoda, hogy a
hidrogén és a hélium méretű (energiahelyzetű) halmozódások felépülhettek, amely talán a
kezdeti nagy áramlási sűrűség miatt egymásnak feszülő, összeszoruló egyívású impulzusok e
térben kedvezőbb együttrezgése, valamint a kifelé nyitott tér tágulása miatt következhetett be.
A hidrogénhez kapcsolódó további proton és neutron méretű nagyobb hatásakkumulációk, párok
még felépítették a hélium alapanyagát jelentő őselemeket, de az egymástól addigra
sugárirányban is folyamatosan távolodó erőterek ritkulása, a hatásösszegződések további
nagyarányú egyesülését már nem segítette. Ahhoz, hogy újabb keveredés és sikeres
rezonanciakapcsolat történjen, a hatásenergia önszerveződésére, a tér újabb differenciálódására,
csomósodására volt szükség. A mozgási energia anyagban tárolódó helyzeti energiává
válásával, az egyre nagyobb hatásegységbe épülő impulzus akkumulációkból felépülő
hatásmezők mérete elérte a világegyetemben kitöltött tér méretét. Ez csak évmilliók alatt ért el
olyan mértéket, amelyben a porfelhők gravitációs összehúzódása, (a nullponti energiasűrűség
leárnyékolása), pontosabban a lendület fékezése és segítése differenciált, nagyobb tömeg és
változás sűrűségű, és a térben ritkábban változó, üresebb, vagy nyugodtabb, rendezettebb
térrészeket, struktúrákat alakított ki. A tartós differenciálódási folyamat a protocsillagok
kialakulásához, a tér hármas állapotához vezetett. A térben kialakultak a nagyobb
változássűrűségű melegpontok, a kisebb változás sűrűségű hidegfúziós köztes térrészek és a két
réteg, csomósodások közös határain az átlagos, valamelyik állapotból a másik állapotba átmenet
felé fejlődő térállapotok. Az egyívású és gravitációs nyomással összeszorított
hatásakkumulációk besűrűsödése, a fúziós ütközési és együttrezgési lehetőségét megteremtve,
egyre nagyobb hatástartalmú, egyre nagyobb energiasűrűségű elemek felépüléséhez vezetett.
Ez akkor is megtörténhetett, ha nem pillanatszerű ősrobbanásból fakadt a hatásáram, hanem a
Világegyetemünk toroid gömbpalástján az egyenlítője felé sodródásban épül az áramlásában
egyre lassabbá válva, mind nagyobb hatásakkumulációkba, anyagba az információs energia
kezdeti lendülete.
Ha a térben együttrezgéssel egyesülő energia, anyagszerű szerkezetté épülésének a
törvényszerűsége a frakktál-szerű térkitöltési szisztéma, amely egy nyitott kapcsolódási
geometriát, Pl. egy aperiodikus kvázi-kristály szerkezetet enged csak felépülni, akkor az
impulzusokkal átíródó információ is ezt az alapvető törvényszerűséget fogja követni. Mivel a
kvázi-kristály alapvetően ötszimmetriás felépülése során, mindig marad szabad kapcsolódási
terület, ezért a kapcsolódási lehetőséget kihasználó impulzushalmozódással, végtelen
mennyiségű, a halmozódás történetét (feltételezhetően eredetileg cél nélkül) megőrző
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információ kapcsolódhat egybe. Ha bármely méretű és energiatartalmú halmozódáshoz új
impulzus, vagy nagyobb hatásakkumuláció, változás és módosulás csatlakozik, ez a
résztvevőkre jellemző korábbi információ készletet tartalmazó új impulzus kibocsátásával jár.
Ha ez a folyamat, a helyzeti energiába halmozódással, a megértett megmaradásra kedvezőbb
élettartamot (hosszabb folyamatot) eredményező egyesülésre késztető kijelölt bonyolultsági
irányt követi, akkor ez törvényszerűen elvezet az értelemmel bíró lények kifejlődéséhez is.
A kezdeti információ és hatásakkumuláció anyagba halmozódása közel azonos arányú
növekedéssel kezdődött, amely az evolúció fejlődése közben, a változásból kifejlődő információ
tartalmi jelentését felismerő jelrendszerbe, érthető információvá válása javára jelentősen
eltolódott. Ha az impulzusok, és a hatásokat hordozók halmozódásával az információ
halmozódása és a bonyolultság is növekszik, akkor bármilyen nagy információ tartalommal
rendelkezzen egy meghatározható energia (impulzus) tartalmú és tömegű, ember, a jelenben
véges, de az időben végtelen információ készlettel rendelkezhet. Ez a nem végtelen lehetőséget
biztosító hozott információ, és az élet folyamán felépülő idegkapcsolatokban elraktározott új
információ együttes lehetősége, az egyénekre minden fejlettségi szinten meghatározott. Ez miatt
a növekvő információs feldolgozó képesség ellenére, egy életidő alatt csak véges számú,
korlátozott mennyiségű információ feldolgozására nyílik lehetőség.
Az evolúciós folyamatban a kevésbé szükséges információk, és ezzel az ezen információk
feldolgozásával járó képességek előbb a háttérbe szorulnak, majd jelentősen visszafejlődnek.
Az ember is számos, korábban fejlettebben működő képességét vesztette el a gondolkodás és a
képzelőerő kifejlődésének áraként, amely pl. az elektromágneses tér érzékelése, (tájolási
veszteség), a szaglás, a káros hatások feledésével járó emlékezet csökkenés és feledésként
ismert folyamat határoz meg. Az valószínűsíthető, hogy ezek az ősi tudást hordozó részecskéink
ma is megvannak, csak az igények megfelelő átképzésben részesültek, az evolúció jelenében ma
szükséges korszerűbb képességek igénye érdekében.

24. fejezet:

Az alacsony kölcsönhatású hatásváltozás, mint információs energia
kibocsátás.
A könyv korábbi része, bizonyította, hogy minden nyitott rendszer, minden a környezeténél
melegebb, tehát változó anyag, test és élőlény folyamatosan bocsát ki alacsony, (jelenlegi
képességeinkkel nem mérhető) energiatartalommal jellemezhető impulzus hatásenergiát. Ez a
kibocsátás, a kibocsátó térrész változásának, természetes energiaáramú alacsony kölcsönhatású
folyamatnak tekinthető. Ez jellemző a látszólag változatlan szilárd anyagokra, de jellemző a
nagyobb szerkezeti és információs bonyolultságú élőlényekre, az egysejtűektől a növényeken át
az állatokra és az emberre is. Nem az atomi és nem az elektron méretű és energiatartalmú anyag
és információ távozására kell gondolni elsősorban, hanem ennél nagyságrenddel kisebb
kölcsönhatású impulzuscsomagok, hatások kibocsátására. Ezek az energia kibocsátások a
természetes részei a világegyetemben folyó energia és információcserének, amely minden
anyagot és élőlényt érint. Ez gyenge kibocsátású háttérsugárzás képezi azt a nullponti energiát,
amellyel a tér körülöttünk ki van, túl van töltve, és ez a kibocsátott információt is szállító hatás,
szállított lendület, ha alkalmas környezet és rezonancia ezt segíti lehetőséget kap, mindig új és
új változásra, másokkal keveredésre vagy egyesülésre. A más hasonló képletekkel
halmozódásba, hatásakkumulációba növekedéssel, a mindig információt is hordozó hatás
halmozódik, kölcsön hat egy másra, és vele együtt képez egy új eredőt.
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Minden nem abszolút 0 fokon lévő energia-dús hatásakkumuláció, anyag, ha hatásváltozás éri,
folyamatosan bocsát ki és nyel el a környezetből hatásokat, azaz információt. Minél melegebb és
energiadúsabb a környezetéhez viszonyítva egy hatásakkumulációs csomag, annál több benne az
időre jutó változás, annál több hatást bocsát ki, azaz információt szór a környezetébe. A
melegedéssel gyakorlatilag növekszik a változás sűrűség, amely miatt a kisebb térbe
összenyomó erő is gyengül. A lehűléssel a hatásegység sűrűség, és a rendezettség is növekszik,
amely az abszolút nulla fok közelében végtelenre, szilárd állapotra sűrűsödhet, azaz leállhat az
élet változása, szaporodása, és a különbség nélkül maradó hatásmező ezen a rendezettségben
változatlanra szilárdul. Az eredetileg azonos sűrűségből differenciáltan felmelegedő közeg
térfogata eltérően alakul, amely miatt az egyik sűrűsége a másikhoz képest eltérővé válik. Az
energia, pontosabban hatásáramlás mindig az éppen kisebb életnyomású, vagy rendezettebb,
tehát az időben kevésbé változó térrész irányába ható, azaz az adott frekvencián kialakult
energiahiány megszűntetésére, kiegyenlítésére törekvő.
Megtanultuk és tapasztalhatjuk, hogy az élő test is folyamatosan bocsát ki és szór szét a
környezetébe energiát, szinte minden észlelhető, mérhető kölcsönhatású tartományban.
Megtanultuk azt is, hogy nemcsak az érzékszerveinkkel észlelhető tartományokban, hanem az
észlelési zónánk alatt is folyamatos hatásáramlás van, mégpedig az ismert elektromágneses
hullámhosszokhoz képest, a nagyságrenddel kisebb kvantumos és az alatti, valamint lényegesen
nagyobb fluxus-metszési energiákon is.
Ismert, hogy az emberi test a természetes fényáramnak megfelelő hullámhosszúságú
tartományban is kibocsát és visszaveri is fény, azaz a fotonnak megfelelő hullámhosszúságú
kvantumos hatásáramot, amelyet az e hullámhosszt érzékelő szemünkkel látunk. A hosszabb
hullámhosszak irányában, az infravörös tartományban is észlelhető folyamatos hő és
hatáskiáramlás. Az e célra kifejlesztett kamerával, csak a szem által megszokott energiatartalmú
kölcsönhatásnál kicsit kisebb hatásáramlást láthatjuk, vagy a bőrünkkel a sugárzó hőfrekvencián érkező hatásáramlást érezhetjük. A kamerával jól látható, hogy a meleg kézzel
megfogott, hidegebb élettelen test is befogja, elnyeli e hatáskisugárzást, és az átadott hatás
ellenhatásaként visszaadott kisugárzás addig látható, amíg a környezete felé a felvett a
hőtöbblet, információs energia valamely frekvencián le nem adódik. Egy másik
hullámtartományban a rádiófrekvenciás hullámok terjedése sem közvetlenül érzékelhető hatás
az emberi szem számára, viszont az e hullámhosszakra szelektálódott érzékszervünkkel e
sugárzási, rezgési tartomány egy részét kitűnően érzékeljük. Mindenki találkozott már azzal a
hatással, hogy az ember az elektromágneses kisugárzásával sokszor megzavarja a rádiók,
televíziók műsorvételét. Ez is egy hatáskisugárzás vagy az adott frekvencián áramló
elektromágneses rezgés elnyelésének a következménye, amely a rádió vételéhez szükséges
energianyomásból a befogott sugárzás elnyelésével, a terjedő hullámhosszban áramló hatást
némileg megzavarja.
A másik lehetőség is bizonyítható, amely szerint az emberi test által a környezetbe szórt
információ, hatáskibocsátása, az auraszerű elektromágneses hullámtér emberrel együttes közös
mozgása indukciót kelt és megzavarja a műsorvételt. A mellettünk szóló közepes hangolású
rádió elhalkul, vagy megzavarva eltorzul, kis zúgás, sercegés keletkezik. Ennél is érdekesebb a
belső szervi, nem lokális érzékszervhez kötődő hatáskommunikáció, amelyben sokan hátulról is
megérzik, ha nézik őket, amely egyértelműen az irányított alacsony kölcsönhatású
hatáskibocsátás és érzékelés tipikus esete. Ez a hatás könnyen bizonyítható azzal az egyszerű
visszacsatolással, amelykor mindig észleljük, ha pont a szemünkbe néznek. Ekkor nem a fény
csillanása az áruló jel, hanem a fénynél sokkal kisebb energiájú hatáskiáramlás célzott radikális
adása és befogása. Egy elgondolkodó ember felénk irányuló szempárára tekintve mindenki érzi,
hogy nem nézik, és bár látszólag a szeme sem mozdul, ha gondolatai leülepednek és a figyelem
a szem fókusza, ránk szegeződik, ezt megérezzük. Az átlagos képességű egyedekben ez sokszor
csak a látható fényben érzékelhető, azaz nagyadagú energia kibocsátás, kvantumos foton-csere
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szükséges, de nagyon sok érzékenyebb, vagy valamely hatás, Pl. veszélyérzet miatt pár
pillanatra érzékenyebbé váló (fókuszáló) ember sötétben és háttal ülve is megérzi, ha figyelik.
Ez is hatáskommunikáció egy alacsonyabb kölcsönhatású szinten, amelyben az információ,
sokszor csak a tudat alatti idegkapcsolatokba érkezik.
Ha elfogadjuk, hogy az anyagba épülő hatásrendszer, mint hatásváltozás, bármely energia és
kölcsönhatási szinten működik, - nagyságrendekkel az általunk érzékelhető kölcsönhatási szint
alatt is, - akkor azt is el kell fogadnunk, hogy ez a hatásáramlás, folyamatos információszórással
is jár. Ha a hatáskibocsátás energiája, a hatást szállító csomag mérete és az információ
kibocsátása között egy arányos összefüggést tételezünk fel, akkor el kell fogadnunk az érveket,
hogy a tudatos érzékelésünk alatti energiaszinten is folyamatosan érnek bennünket kisebb
nagyobb csomagokban érkező információtartalmú hatások. Hogy ezekből tudunk e számunkra
érthető információt kihámozni, az attól függ, hogy hozzá tudjuk e kapcsolni valamely korábbi és
nagyobb hatású, fontosabb eseményhez kapcsolható jelrendszerből, általunk is értékelhető
jelentéstartalmat. Értékelhető és megtanult tudat alatti információ, azaz jelentés tartalom, ha azt
érezzük, hogy néznek bennünket, mert a hatás, pontosabban a jel, tartalmi jelentését már
korábban megtapasztaltuk. A megérzett hatás jelentése, valaki figyel téged.
Erős elektromágneses térben sokkal finomabb hatáseltérések is kimutathatók, mert ez esetben
kizárhatók a durva hőmérséklet eltérésből fakadó nagyenergiájú infra sugárzások. A normál
környezeti hőmérsékleten élő lények, a kétéltűek, a hüllők és a növények erős aura kisugárzása
is észlelhető, amely a gravitációs gyorsítókhoz hasonlóan, a bemeneti helyzeti energiát, egy
megváltozott információ és hatástartalmú felgyorsítás után, a belső hatásváltozásokra és egyensúlyi
rendszerre jellemző információt tartalmazó, általunk nem mérhető hatáscsomagokban bocsátja
ki. E hatáskibocsátást, a környezetünkben lévő élő és élettelen hatástömegekbe, anyagokba,
szervezetekbe épült, a környezetből érkező hatásváltozásokra érzékeny energia folytonos
változásából fakadó, elektromágneses fluxus-szórás, visszhangszerű visszaverődő,
visszatükröződő következménye okozza. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a hatásváltozás,
megváltoztatja a környezetet, és a környezet is megváltoztatja azt a hatást és annak eredő
áramlását, tehát minden hatás, ha változást okoz, kölcsön-hat a rá másképpen visszaható
környezetére is. Természetesen nemcsak kibocsátunk ilyen alacsony kölcsönhatású
részecskéket, hanem folyamatosan bombáznak bennünket a környezetünkből és a térből érkező
kisebb-nagyobb információs hatástartalmú energiacsomagok, de ezek tudatos befogását csak
akkor észleljük, ha a bennünk keltett kölcsönhatás kellően újszerű és átlépi az érzékelhetőség
küszöbét. Sok esetben veszünk viszont nem tudatos észlelést kiváltó olyan nem lényeges és
nem új információt, amelyet az ösztönös megérzés az közös emlékezet, a közös tudat
igénybevétele nélkül lokálisan azonosít be és helyileg lerendez, nem veszi igénybe a központi
tudat beavatkozását. Ha kicsi és ösztönös reakció is elég a hatásváltozást okozó információ
feldolgozásához, ezt a tudatosodás szintjén nem is észleljük.
Az átlagostól jelentősen eltérő információ vételi és kibocsátási képességgel, és egyéni
érzékenységgel rendelkező egyedek, egymástól eltérő erősségű és befogású kölcsönhatásokat
észlelhetnek. Az érzékeny idegrendszerrel bírók, széles észlelési tartományban reagálhatnak
azon kölcsönhatásokra, amelyek ugyanakkor érzékelés nélkül áthaladnak a vételi képesség
finomságával e frekvenciákon nem rendelkező egyedeken. Itt szerepet kaphat egy-egy képesség
fejlettségi szintje, és a vételi rezonancia szintje is, amely az egyedek érzékelési szintjének eltérő
színesedését okozza. A vételi lehetőségünk az érzékenységünkkel, ez pedig a belső
biodiverzitásunkkal, a belső sokszínűségünkkel van kapcsolatban.
A fény visszaverődése, a hő kibocsátás, elektromágneses hullámokban terjedő nagyobb
kölcsönhatású változással jár, míg az ibolyántúli rezgéstartomány alatti kvantumos energia
kisugárzás, már sokak által kevésbé észlelhető kölcsönhatású kisebb de folyamatos
energiavesztéssel, cserével jár. Az elektromágneses térbe helyezett és polarizált fénnyel
megvilágított élő szervezeteknél könnyen láthatóvá tehető, az, az aurának is nevezhető energia
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erőtér, amely az időben változó lény energia kisugárzását meghatározott energia sűrűségéig még
kellően színesen láthatóvá, és észlelhetővé teheti. Nem gondolhatjuk azonban komolyan, hogy
az észlelési zónánkon kívül megszűnik a tér, vagy más fizikai és információs törvények
határozzák meg a környezetünkben energia viselkedését. Komoly okunk van feltételezni, hogy a
felvett táplálékkal két irányban nyitott láncúvá vált energiaszerveződésekre, az élőlényekre is
egyetemes szabályok vonatkoznak, és csak e szabályokkal szinkronban álló élőlények
maradhatnak életben. Ez esetben feltételezhető, hogy a szervezetben zajló anyagbomlás és
épülés, a belső differenciálódás nem csak a fizikai és szellemi felépülésünk energiaforrását
alapozza meg, hanem alapja a környezetbe sugárzódó minden színtű energiakisugárzódásnak,
azaz az észlelési tartomány alatti energiakisugárzódásoknak, az információs energiaszinten
kibocsátott és fogadott frekvenciákon is.
Itt egy kicsit le kell lassítani, mert nagyon fontos következtetésekre bukkantunk.
Tudjuk, hogy az idegrendszer szakosodott a legfinomabb hatások érzékelésére, és az idegsejt
képes a legjobb hatásfokkal tárolni, vagy elérni a nem bennünk tárolt információt. A
változásokból fakadó, vagy és megváltozó, módosuló információk értelmezési lehetősége, a
kommunikáció, tudatos tartalommal bíró információ adás–vételének a kifejlődését
eredményezte. Az elme a fejlődése során elérte az információ tárolásának, megjegyzésének,
beazonosításának, megértésének azt a fokát, amelykor a külső információ vétele nélkül képes a
meglévő korábbi információkból alternatív lehetőségek és elemzések képzésére. A tudat olyan
információs lánc kialakulása, amely az igen, a nem, a ha, az és, az is, a vagy lehetőségek, azaz a
korábbi tapasztalások összehasonlítását, az információk szétválasztását és értelmezését is
lehetővé teszi. Az elme, és a vele együttműködő szervezet képessé vált olyan információk
tárolására, és későbbi előhívására, amely a környezetből észlelt hatásokat főleg a test látható
keretein belül, de sok esetben ezen kívül raktározza el. Ha ez az információ az adott személyről,
(-től) kapott és elraktározott hatásészlelésekkel, részecskékkel adódik át, és ez a
memóriabankba, a tudatunkba és az emlékezetünkbe beépül, ez esetben az információt keltő
távolléte, halála után is e részecskékből felépült információ aktív, előhívható emlék maradhat.
Ez azt jelenti, hogy a tanulékony elmének elég megjegyeznie az információs részleteket és az
összefüggéseket tároló részecskék címét, elérhetőségét, azaz az utat, hogy a beérkező
azonossággal összehasonlítási, és ezzel viszonyítási lehetősége keletkezzen.
Egy sokakat (főleg a konzervatív materialistákat) megbotránkoztatható következtetést kell
levonnunk, amely szerint az élőlények teljes információs készlete sem szűnik meg a biológiai
rendszerük felbomlásával, csak helyet és címet cserél, azaz másokkal és másképpen keveredik.
Az egyedek még az életük során az általuk észlelt, tanult, tárolt ismereteket, az őket ért
hatásokból szerzett információt nemcsak a testen belül és kizárólagos birtoklással tárolták,
hanem a környezetükkel, a társukkal és az utódaikkal is megosztották, amely részletek, vagy és
összefüggések megértésként mások tudatába is beépülhetett. A többek által észlelt, és többekbe
beépült hasonló megosztott információ nem vész el az információt adó rendszer felborulásával,
hanem átkerülhet és tovább élhet a túlélő egyedekbe. A gondolat a már nem élőre, aktívvá tesz
olyan információs csomagot, (emlékképet), amely kiragadott részlet az elhunytról (tol) átvett ,
vagy annak valamikor átadott korábbi információs kibocsátásából. Ez is egyfajta halhatatlanság,
amely az anyagot alkotó impulzus (energia) megmaradáshoz hasonlóan, a különváló
információ térbeli megmaradására utal. Ez egyre szélesebb körben tovább adódhat a túlélő
környezetben az eseményeket bármi módon, tehát akár tudat alatt észlelőkben is.
Ez a halhatatlanság feldarabolja a korábbi információt, annak rendszerét és logikáját, és
folyamatosan csökkenő intenzitással előbb utóbb elenyészik, egyre kisebb információ töredékekre
bomolva, a kisebb egységek összekapcsolásának a lehetőségeit növelve, amely mint konkrét
jelentést már nem tartalmazó információs jel, értelmet már nem értelmezhető információs
töredékként szétterjed a térben.
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Az időben eltolt élet lehetősége és szabályai… részlet

Az elöregedés és a lemaradás, az ősrobbanás alternatív aspektusa
A születés egy ősrobbanásnak tekinthető, egy rendrakásnak, amikor a túl sok megoldatlan
problémával rendelkező szervezetet annyira ellepik és beborítják az elmaradt, nem eléggé
feldolgozott, vagy nem elég jól megoldott, túl korán visszaérkező problémák, (részecskék
hordozzák) hogy emiatt elszigetelik a valós tér jelen idejű eseményeitől. Ilyenkor a szervezetben
a lemaradás stb. miatt olyan nagy belső nyomás alakul ki, hogy a hirtelen bekerülő túl sok
információnak a régivel keveredése káoszt és a dolgokat meg nem értő állapotot, túl nagy
életnyomást hoz létre. Az izotróp valóságból beérkező egyszerre érkező hatáscsomag, olyan sok
információt tartalmaz, hogy ezt már végképpen nem tudja a szervezet feldolgozni, és ahhoz,
hogy e sok dolgot elrendezze a rendszerébe, kénytelen a meglévő információtároló szerkezetet
átalakítani és rendet tenni. A túl nagy belső életnyomásban keletkező résen, amit a beérkező
információ belülről megnövekvő nyomása nyit a már telített szervezet határfelületein,
kiáramolnak azok a régi és már rossz, és a még le nem kötődött fiatal korszerűbb hatások,
magukkal vive vonzva a környezetben lévő még nem olyan nagyon sűrű, szintén rendezetlen, a
naprakész információk beáramlását akadályozó átlagos és a felszínen úszó könnyebb
információkat. A tér megnagyobbodik, és a részecskék egy kitáguló aurában szétszóródva a
gyorsító képességnek és a tömegszámnak megfelelő távolságig jutnak el a környezetbe, amely
lehetővé teszi, hogy később a fajsúlyuknak megfelelőbb, azaz nagyobb folytonosságú
információs anyagcsomagokban érkezzenek vissza, ülepedjenek le az élet felszínére. A nagyobb
folytonossággal rendelkező, nagyobb tömegsűrűségű, sok azonos, analóg ismétlődésekből
egymáshoz kapcsolódó információk fognak fajsúly és sűrűségi sorrendben leülepedni, újra
rendeződni.
Tehát lássuk a medvét, miért marad el az információ feldolgozással az élet?
Születéskor még gondtalan, átjárható, az időben eltolt, ki és szétáramló auránál a szervezet
naprakész, nincs elmaradva a beérkező események feldolgozásában. Ezt mutatja a kezdeti kicsi
tömeg, és az ilyen kicsi tömeghez tartozó nagy aura, amelynek a részecskéi a fogantatás
pillanatában ki és szétáramlottak, a térben és az időben eltolódott, hatalmas és réteges
felületekre terültek ki, amelynek a központjában mindig az új élet, a központba besűrűsödött, és
már megfelelően rendezett, nagyobb fajsúlyú, és kellő folytonossággal bíró információs hatások
vannak. A nem eléggé folytonos, nem eléggé stabil, még kellően meg nem értett, nem
megtapadt dolgok nemcsak távolra kerülnek, hanem a szakaszok méretei, tömegszáma és súlya
alapján újraosztályozásra kerülnek, és a látható életfelszínen felül maradnak a legfrissebb,
valószínűen aktuális és korszerű, a fejlettségüknek megfelelő sorrendben beérkező információk.
Az élet ebben az állapotban megújul, megfiatalodik, a korábban rárakódó információs teher
súlyától, amely korábban görbült öregemberré fejlesztette, megkönnyebbül, egy időre
megszabadul, és szó szerint újjá születik.
Gondoljuk át, hogy az elöregedést és korszerűtlenné válást okozó folyamat miként fejlődik ki.
Az élet során egyre több információ épül be a szervezetébe, és nő a belső biodiverzitás, a
kölcsönhatásokra fogékonyság, az érzékenység. A tömeg növekedése során mindig eljut egy
egyenlőségi átlagos állapotba, amikor a belső, már leülepedett információk, és az életet
körülvevő külső, még feldolgozatlanul az aurában keringő információk egyenlő arányúak
lesznek egymással. Valószínűen ez az állapot a reális, objektív tudás állapota, amikor a már
elavult régi és a legkorszerűbb információk között összehasonlítási lehetőség, egy rövid ideig
mind a két felületre rálátási lehetőség keletkezik. A szervezet ilyenkor a szellemi szinten
megtermékenyül, egy időre neutrálissá válik, és megérti a nézőponti relativitás szubjektívságát.
Azonban minél több a korábban beépült tudás, annál nagyobb a fogékonyság a környezetben
áramló információs hatások vételére, annak a kölcsönhatás közben kifejlődő jelzésére, hogy
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ilyen részlettel a szervezet már rendelkezik, amely miatt az érzékenység, a fogékonyság, az
Affinitás egyre gyorsabban nő. Ez megnöveli az addig elengedett, nem kölcsönható korszerűbb,
magasabb frekvenciájú információk felé, a fogékonyságot, amely miatt egyre több információ
kerül közvetlen gerjesztő kölcsönhatásba a fejlődő tudattal, a szervezettel. Ha a már ismert
információk túl sokan vannak és megtalálták a helyüket a közös információs láncban, akkor
nagyobb folytonosságba kapcsolódnak, de amelyek még nem kerültek a helyükre azok
körfolyamatokba terelődve egydimenziós állapotban áramlanak, keresik a helyüket.
Ez oda vezet, hogy a szellemi terhelés, a gerjesztés és a kölcsönható az információ feldolgozási
igény ettől kezdve gyorsabban növekszik. Mivel a múlt állapotából a jelen valóságán át, a már
sokkal gyorsabb frekvencián változó élet, a jövő állapota felé fejlődünk, a még nem elég gyors
feldolgozó kapacitás, a megértés elégtelensége miatt, ha a beérkező, kölcsönható információk
érkezésénél nagyobb a feldolgozó képességünk, akkor e restanciánk, a bennünket körülvevő,
keringtetett, még meg nem értett üzenetek, információk, és a környezeti aurába épült részecskék
aránya, száma fogy, a megértés növekszik. Minél kevésbé maradunk el, azaz minél gyorsabb a
belső feldolgozó képességünk, annál jobban lecsökken az aura, és a benne keringő részecskék
vagy elengedésre, vagy leülepítésre kerülnek, növelik a beépült és a tudati eredőt javító,
rendszerezett, rendezett tömeget. Ha azonban a szervezet lemarad a megértéssel az információ
feldolgozással, mert sokkal több az időegységre jutó beérkező információ hányada, mint az
ehhez képest elégtelen feldolgozó, és megértő szelektáló képessége, akkor a még meg nem
értett, állandóan a felszínre kerülő, keringtetett információkat nem engedi a tudat
véletlenszerűen leülepedni, ezért egyre több információs részecske (és hordozó) kering a
szervezet körül az aurában.
Az élet kezdetén a szervezet belső részében még tudati vákuum, a környezethez képest üresség,
információ hiány és nagy feldolgozó és befogadóképes kapacitás van, mert az élet-halál Főnixi
megújulásban szétáramlott információs meg nem értett saját tudás feleslege egy időre szét és
kiáramlott a környezetbe, mint megértendő információs kötelezvény, aurát létrehozó elszigetelő
réteg már nem terheli a fiatal friss utódot. Ez az új hold, a megújulás a fiatalság és a tavasz
állapota. Az újdonságra nyitottá vált, gyors felfogó és feldolgozó képességű szervezetbe csak
úgy áramlanak, beszívódnak az ellenhatással még belül nem rendelkező információs variációk,
pl, már nagyobb folytonosságú anyagba épült információs szerkezetek is. Később a folyamatos
információ érkezés/befogadás miatt egyre nagyobb belső telítődés alakul ki, és megkezdődik a
szelekció, a saját gondolkodás, régi dolgok rendszerezésének és a feleslegeseknek az elengedési
igénye. Elkezdődik a szervezetből a még le nem kötődő, feleslegessé váló dolgoknak az
eltávolítása a kiáramlás, megkezdőik a tűzhányós, a fiatal ember szervezeteknél felesleg
leadásaként a pattanásos ciklus és a pubertás. Ettől kezdve kezdődik a keringtetett de még nem
elengedett, a környezet által visszatoloncolt részecskékből az aura épülése, az azonnal meg nem
értett, de valamilyen kölcsönható képességű, már befogadott információs részlettel is rendelkező
szervezet körül a még a helyére nem tett, kellően meg nem értett, túl nagy idegenséggel, de már
valamennyi azonossággal is rendelkező információs részletek keringtetése. A fiatalkori belső
vákuum, a nagyobb üresség, a saját tudás hiánya egyszer elmúlik, a szervezet feltelik, és telítetté
válva eléri az életforduló átlagos utód állapotát, amikor a felmenői közös életsíkon, szimmetria
felületen, egyenlőségi rétegen áthaladás közben neutrálissá válik. Ahogy öregszik egy szervezet
egyre több, azonnal kellően meg nem megoldott probléma, információs részlet, helyére nem tett
elmaradás veszi körül, zúdul vissza a nyakába. Bármilyen méretű, vagy és tömegszámú, ha a fel
nem dolgozott aurája nagyra nő, egyre nagyobb lesz a még kellően be nem épült, az aurában
keringő információs részletek árnyékoló képessége, amely növeli a kölcsönhatási
fogékonyságot. A fogékonyság növekedése miatt egyre nagyobb életnyomás nehezedik a
szervezetre az aurában keringő feldolgozatlan információk rendszerezésére, a tudatba építésére.
Minden keringő információ be akar jutni, vágyik a fontosságra a fény, a megvilágosodás
kiváltására, a létezésének és a fontosságának az elismerésére. A tudatba be nem jutó információs
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szféra olyan lesz, mint a Földnél a termoszféra. A szervezetet egyre sűrűbben, egyre gyorsabban
változó aura veszi körül, amelyben a körfolyamatokban keringő részecskék, régebbi
információk egyre jobban eltakarják a szervezetet a környezetben fejlődő izotróp valóság fiatal
információs hatásaitól, ezért a szervezet egyre jobban lemarad, a tudatlanság, vagy és az
értetlenség ködébe, felhőkbe burkolózik, elszigetelődik a valóságtól. Ez a felhősödés és az
átláthatatlanság növekedése jelenti az izotrópabb környezetben gyorsabban fejlődő állapotokhoz
képesti lemaradást, a még a múlt állapota és információi szerint élést. Ha a megismert régi, már
felesleges, elavult információkat a szervezet nem tudja gyorsabban elengedni, mint amilyen
gyorsan érkeznek az újak, akkor egyre nagyobb régebbi, már nem korszerű, nem kellően
egymáshoz tapadt, azaz nem kellő folytonosságú múltbeli információs tömeg rakódik le benne a
felszínen, amitől elnehezül, nagyobb tömegsűrűségbe és nagyobb differenciáltságba épül. Mivel
a még nem rendeződött információ, sokkal gyorsabban változik, ez elszigetelő rétegeket épít a
valós környezet, és a hozzá képest a múlt állapotában változó szervezet közé, amely tovább
növeli a folytonossági hiányt a külső környezetben fejlődő valóság, és a belső környezetben
fejlődő ehhez képest elmaradottabb más állapotú szervezeti jelene között. Amikor a környezetbe
került, még nem megértett, még a saját tudatba be nem szervezett információs részecskék
elérnek egy árnyékolóképes sűrűséget, ettől kezdve elszigetelik a szervezetet a környezeti
információs energiáktól, és belső korszerű információs hiány, kívül jelentős többlet,
felhalmozódás, tudásbeli különbség, eltérés alakul ki. Amikor az aurában, pl a termoszférában
felhalmozódott többlet elér egy magas változás sűrűséget, közvetlen kölcsönható képességet, a
környezetből érkező korszerűbb információk a hordozókkal hozzáépülhetnek a velük még kellő
folytonosságú, elég korszerű külső részecskékhez. Az elakadó, szimmetriába kerülő, letelepedő
kétdimenziós állapotba fejlődő információ hordozók itt önálló rétegbe épülnek és egyre
kevesebb új információt engednek át, ami miatt a belső rész lemaradása, korszerűtlensége,
elszigeteltsége tovább növekszik. Az elszigetelődő belső szervezet, (a központi közös tudat)
még a múlt korszerűtlen információja szerint él, a jelen valóságához képest jelentősen el és
lemaradva vakon áramlik, tudatlanul cselekszik, miközben az aura külső felülete már a korszerű
valóság ismeretének a lázában él. Az időbeli és a tudásbeli, a megértésbeli eltolódás egyre
nagyobbá válik, amely növeli az eltérővé fejlődő rétegek különbségét, feszültséget. Az elmaradt,
túl nagy környezeti hatással gerjesztett belső résznek ekkor nagyon meg kell növelnie a belső
változás sűrűséget, a beérkező részecskék feldolgozását, az információ feldolgozást, hogy az
elszigetelődése, a lemaradása csökkenjen. A belső változássűrűség növelése, a beérkező
aránynál gyorsabbra válása megnyújtja az életidőként ismert folyamatot, de a további lemaradás
csökkenti az életesélyt, a változatlan állapotban továbbélés lehetőségét. Amikor a belső
változássűrűség elér egy kényszerváltozásban kialakuló, a környezeténél nagy belső nyomást,
fejlődést, az áramlási irány megváltozik, és a befelé áramló irányeredő egy ideig ismét kifelé
áramlóra fordul. A hattyúdal, Indián nyár, az adott életciklusban, évelő állapotban az utolsó
felvirágzás, nagyobb szinten szupernóva robbanáskor a jelen felszínén ütköznek a múltból és a
környezetből érkező korszerű, aktuális külső információk a belsőből érkező korszerűtlen, ott is
elutasított, vagy friss, újabb információként kibocsátott átalakított információs tudással. Ha nagy
a lemaradás, akkor behozott megértéssel befelé elraktározás és gyorsított tudatfejlődés,
makroevolúció következik. Ha azonban nincs elmaradás, az új információk továbbra is
beépülhetnek, a tömeg növekedhet, lineáris életidő, a belső megértés feldolgozás folytatódhat.
Ha azonban a szervezett belül, a saját térméretéhez és tároló kapacitásához képest teljesen
telítődik, akkor már nem fog tudni újat befogadni, és minden beépülő új lehetőség azt igényli,
hogy ezt megelőzően eltávozzon kellő arányú régi, azaz helyet adjon az elavult információ a
friss fiatal és korszerűbb tudásnak. Ha kiderül, hogy nagy a lemaradás, a sokkal
koncentráltabban beérkező, új információs energiát hozó részecskék egyre nagyobb port vernek
fel, és az aurába visszatérő, kiszoruló részecskék mennyisége, és a belső rész elszigetelődése is
növekszik. Ha a régi és elavult információkat őrző szervezetek, a már korszerűtlen
információhordozók nem akarnak elmenni, akkor egyre nagyobb lesz a belső nyomás és a
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feszültség különbség a régi és az új, a konzervatív és a haladást elváró réteg között. Amikor ez a
belső változás sűrűség, és a belső életnyomás nagyobbá válik, mint amit a nem megfelelően
együttfejlődő, ezért kevesebb kötelékkel rendelkező aurában lévő, felületi feszültséget és
határfelületbe épülő részecskék folytonossági hiányaik miatt fenn tudnak tartani, akkor a belső
életnyomásnak a külsőnél nagyobbra növekedése belülről felszakítja a határfelületi lamináris
hártyát. A folyamatot a sejteknél a sejtek öngyilkosságaként, az életgyümölcsöknél az átlagos
termés elfolyósodásaként, kétdimenziós állapotba átszerveződésként, a bolygóknál és a
rétegeknél a rétegek felszakadását okozó globalizációként ismerünk. Amikor a réteg
összeolvadás, a globalizáció, a rétegek egyesülése megtörténik, a régi és az új információk
keveredése, egy gyorsított szelekcióban elkezdődik. A jelen valóságába belekeveredik a már
meglévő ismeretek közé, az eddig távoltartott, de már el nem hárítható új információ, és mint új
változatú influenza vírusok, pusztítani és kiszorítani igyekeznek a régi elavult információkat és
hordozóikat. Mivel a globalizációban résztvevő aurának, a külső és fiatalabb korszerűbb
rétegnek közvetlen összeköttetése, jobb folytonossága van az izotróp környezetben változó
naprakész valósággal, ezért a külső réteg által átengedett legkorszerűbb, viszonylag naprakész
információk e rétegben egyesülhetnek, összevethetők a közös jelen felszínre kerülő régi
információkkal. A közös és korszerűsített információkat egyre nagyobb izotróp nyomás hajtja
velük, az élettermék változatukkal még nem teljesen telített térrészek felé, azaz befelé, a belső
rétegek felé ahol ezek még nincsenek kellő arányban képviselve. A külső rétegekből, korszerűbb
információs csomagként a hordozóval együtt a globalizációkor keletkező határfelületi lyukakon
újabb és ellenhatás nélküli egyoldalú gravitációs nyomással beáramlanak a belsőbb, velük még
nem kellően telített rétegekbe. Amikor a korszerű információ csomag, információt hordozókkal
együtt részecskemezőbe épült aszteroidaként, vagy és üstökös mezőként egy közös, de részekre
váló tömegben áthatol a felszakadó életfelületen keletkező lyukon, a térben lévő rétegek közötti
átjárókon, a fiatal és korszerű új információkkal, életprogrammal megtermékenyíti azokat a
belsőbb rétegeket és szervezeteket, amelyekbe behatol.
Milyen szinten történik?
A legkisebb szinteken, és a régi információkkal a legkevésbé telített fiatal életbuborékokban,
ahol a legkevesebb a régi, kezdődik meg az új információk átadása, beépülése. Akik nincsenek
nagy elmaradásban, azok csak a meglévőhöz képesti különbséget kapják meg. A nanoméretű
részecskék, majd az atomi és a molekuláris szintek, a DNS új híreket hozó információs
csomagokkal felfrissülnek, korszerűbbekké válnak, amely kihat a sejtek kultúrájára és a
szövetek szövevényére, amelytől az élőlények, mint nagyobb egységű információhordozók is
gyorsabban fejlődőkké, felzárkózni képesebbekké válnak. A külső rétegeken áttört korszerűség
belülről terjed a kisebb szervezeti szintek felől az egyre nagyobb szintek felé, az egyedeken át a
közösségekre, a nagyobb tömegszámú közösségi szervezetek felé, és egy idő után eljut a
társadalomként ismert szervezeti szintekre. Ahogy halad az új információkat és más
összefüggéseket tartalmazó energiahullám, úgy halad, szélesedik, terül ki a hatása egyre
nagyobb életfelületre, egyre nagyobb tömegszintre.
Az egyén szintjén az történik, hogy az egyént körülvevő, és a valóságtól elszigetelő aura, a
betörő és a régivel keveredő, összehasonlíthatóvá váló, ezzel nagyobb változás sűrűségű
szelekcióra kerülő információt tároló tér, a korszerű információ nagy életnyomása miatt kitágul,
egyre nagyobb életfelületre terjed ki. Ez lehetőséget ad a régi és az új dolgok, (a kártyában a
régebben és a később kapott új lapok) szétterítésére, tiszta mindenki által jobban átlátható
élethelyzet kialakítására. A jelen állapotába kerülő szervezet, legyen az ember, vagy bioszférai
réteg, vagy bolygó, egy ideig a régi információk és az újak szimmetriájába kerül, és a nagyobb
életfelületre kiterjedés közben rálátása keletkezik mind a kettőre. Márpedig akinek két részben
eltérő dologra nyílik rálátása, annak összehasonlítási, egymáshoz viszonyítási lehetősége, és
választási lehetősége is keletkezik. A kérdés az lesz, hogy melyiket válasszam? A régi már
ismertet a konzervatívot, az újat, a haladót, az ismeretlent, a megváltoztatót, a lehet, hogy
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jobbat? A választásunk tétje ez. A jelenleg állapotáról tudjuk, hogy elég rossz elmaradott, a
környezethez, az igényünkhöz képest korszerűtlen.
Az élet és a fejlődés nyomása hatalmas, és a kialakuló új arányok egyértelmű döntést hoznak, és
az új szimmetriában csak részben új, valamilyen más arányba kevert vegyülő állapot fejlődik ki.
Az információhordozók, és az emberek korszerűtlen, túl sok elavult információval rendelkező
része vagy elhal és lebomlik, teljes cserére szorul, vagy továbbélővé válva gyorsított
fejlesztésben, képzésben vehet részt, és a benne lévő régi és új információ, sokkal nagyobb
életfelületre kiterülve újraosztályozódik.
A kinn és a benn közös szimmetriájában, az addig az életet kívülről szemlélő, de nagyobb
folytonossági sikerbe, egymással kevésbé hiányos apró részletekkel is kitöltött, közös tömegbe
szerveződő nehéz részecskék beljebb kerülnek, és gyorsabban ülepednek le, épülnek hozzá a
felszínen kellően stabilként megmaradókhoz, mint a nem megfelelően megértett kisebb
részleltek, amelyek még keresik a helyüket, amelyek még nem kapcsolódnak kellő
folytonosságba nagyobb egységekhez. Az újra rendszerezett információs mennyiség egy
jelentős, a saját belső mezőben kifejlődött, de másolattal rendelkező új része elveszik, olvasott
és megértett, vagy javított és módosított, (esetleg újdonság, érdekesség) jelzéssel visszaküldésre
kerül a feladókhoz. A tömeg e része egy időre elveszik, ki és szétáramlik a környezet felé. A
nagyon régi és már régóta nem használt, vagy kellő azonossággal meg nem erősített társtalan,
páratlan információk behatolnak a közös térbe, a korszerűbb állapotú közösségbe, az ötödik
dimenzióban (a szervezetek tágulékony és rugalmas belsejében) a régi, de még kellően korszerű,
megerősített információs hatásokkal vegyes gyermek utódba, rétegbe épülnek, de az elengedett
régi, a múltat tartalmazó információk eltávolításra kerülnek. Ha már nincsenek jelen, vagy és
elfeledésre, eltemetésre kerültek, akkor a jelen felszínein változóknak retróként újszerűnek
hathatnak, ez esetben továbbáramlásra és befogadásra kerülnek. A legkorszerűbb, a
környezetben is újdonságnak számító hatások nem állnak meg a közvetlen környezetben, azok
azonosan fejlett ellenhatások hiánya miatt, ellenállás nélkül továbbáramlásra, továbbengedésre
kerülnek. Az élet kellően korszerű dolgait lemásolják, egy kellően azonos, az változáskori
állapotot tükröző példány az adott szervezet, rétegben marad, és belső fejlődésnek indul,
elraktározódik, életminta, program etalonná válik, míg a másik sok kicsi részben elengedésre
kerül, és a gyorsabban változó izotróp valóságba visszaküldésre, a környezeti fejlődés, a haladás
figyelésére, begyűjtésére kiküldésre kerül. Tehát a visszaérkezés rendje a nagyon unott, a
kevésbé ismert, az érdekes, az újdonság, és a nagyon új sokakat érdeklő, az izotróp piac által is
igényelt, azaz éppen az inverze a körszerűségnek. Tehát azokat a hatásokat lehet kellően
újaknak tekinteni, amelyek befogadásra találnak, amelyek újként elfogadtatik. A korszerűtlenek
visszautasítódnak a feladókhoz, nem lehet eladni őket, nem lehet beléjük csomagolnia saját
élettérben már szükségtelen túl káros hatásokat.
Hasonló analóg folyamat történik az élőréteg, vagy egy bolygó elöregedése esetén:
Amikor már túl sok új információ, tudati lemaradás kering a szervezet, réteg, vagy a bolygó
körül, a globalizációban utat kapó és beáramló korszerűbb információ elkezdi kiszorítani a régit,
amely miatt a vegyüléskor kialakuló nagy belső életnyomás, a kaotikus változás sűrűség, a
fejlődési kényszerként utat nyit az aurába kiszorult, feltorlódott korszerűbb információn át az
izotróp valóság felé. Miközben az egyes kellően újszerű belső hatások kiáramlanak, utat
engednek a régi és már elavult aurán áttörő környezetben kifejlődött, de az aura (az átlagos
részecskék) által addig feltartóztatott, újdonságoknak. A beáramlás a keveredés a telítődés, majd
a túltelítődés felé halad, amely miatt megtörténik a túl nagy belső nyomás kialakulása miatt
kifejlődő tűzmadár állapot, nagy életfelületre kirobbanás, kiáramlás és szétterülés állapota, a
rendszerezés lehetősége. Ez történhet gyorsan és hirtelen, lassabban makroevolúcióban és
folyamatos lineáris evolúcióban. Kinek-kinek a megértő képessége dönti el, hogy neki milyen
gyorsan, megérthetően, vagy és nem eléggé megérthetően haladnak a tudatfejlődési folyamatok.
Ha nagyon nagy a tudati lemaradás és az elszigetelődés, sok a behozni való, ez esetben
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makroevolúció és gyorsan fejlődő, sokak által nem eléggé megérthető folyamat alakul ki. Ezt
életrobbanásként, a Főnixmadár újjászületéseként, a szellem megújulásaként ismerjük.
A nagy belső nyomásban kiáramló és nagy életfelületeken ki és szétterülő, a kinetikai tömeg x
lendület/perdület által, vagy és az újdonsága, tökéletessége, a környezeti befogadási lehetősége
szerinti távolságig eljutó, a környezet által is meghatározottan, már ismertként, jelen lévőként,
elutasítottként lefékeződő és az újdonsága szerinti rétegekbe eljutó, szétterülő információs
hatások osztályozódnak. Az újabbak, a még nem eléggé ismertek, a még nem meguntak
messzebbre jutnak, és ez meghatározza a visszaérkezés, és a későbbi újrarétegződés lehetőségét.
Az újraosztályozáskor kialakuló rendre jellemző lesz a környezeti újdonság tartalom, az
eladhatóság, a befogadás, és a hamarabb visszaérkezők, az exportra nem igényeltek gyorsabb
leülepedése, alulra kerülése. A regenerálódási, és korszerűsödési folyamatban olyan életpiramis
rendszer fejlődik ki, amelyben stációk és fokozatok é új rendezettség alakul ki. A legkorszerűbb
információk, az adott térben és a környezetben is új hatások, összefüggések messzebb eljutnak,
behatolnak az izotróp környezetbe, mert ott is kellően újként, korszerűként ismeretlenként
tartósabban megállják a helyüket. Mindaddig ott maradhatnak, vagy és tovább terjedhetnek,
amíg a helyi restauráció ki nem fejleszti a saját ellenhatásait, amíg le nem másolja, vagy nem
korszerűsíti még aktuálisabb ismeretlen újdonság felé. A régi és már mindenhol ismert, tehát a
környezetben telített, unalmas információk gyorsan visszajönnek, ezért az élet jelenlegi
legkorszerűbb hatásokat cserélő, gyorsabban fejlődő felszínén ezek alulra, a
továbbfejlesztendők, vagy és átalakítandók, a teljesen megújítandók közé kerülnek, gyorsabban
betemetődnek, talajt, alapot képeznek a később rájuk rakódó, hozzájuk kapcsolódó, több új
részlettel és nagyobb bonyolultsággal rendelkező korszerűbb variánsoknak.
Az információs rendezettség tehát a közigény szerint korszerűsödik, legfelülre a környezetben is
legjobban eladható új információk kerülnek, és a rétegrend az ezeknek alapot adó kevésbé
fejlett, de a kifejlődési, elfogadási korszerűségnek megfelelően alakul. Kifejlődik egy új
életpiramis, egy néhány tényezőjében és szintjében is változó, de sokkal jobb folytonossággal
rendelkező, a régihez képest más, új információs rendezettség.
A szervezetből eltávozó, átlagosabb utód ez esetben a már szükségtelen múltbeli információkat,
és a könyvtárosokat, (kezelőket) tartalmazzák, és a rendezetten elbocsátott múlt restancia nélkül
önálló, időben analóg módon lejátszódó, kifejlődő életre kell. Ez esetben az utódban egy kellő
folytonossággal rendelkező ösztönös bázisnak, tömör magnak kell jelen lenni, amely körül
részecskehiányos alacsony életnyomású, üresebb átlagos térrész körül gyorsan áramló
részecskék képeznek lamináris határfelületet, amely alaphoz ismét hozzákapcsolódhatnak a
visszaérkezés rendjében hozzáépülő, már kellően piramisba rendezett korszerűbb információk.
Az életprogram korszerűsített változatban újra indul, és befogadó képesebbé válik a
környezetben kialakuló, benne még meg nem lévő, általa még ezen összefüggésben nem ismert
információs részecskék felé. A szervezetekben sikeres variációba épülő, páratlanná váló
vegyületek, bővítmények sikeres fejlesztés eredményeként lemásoltatnak, először kisebb
stációban sokszorosítódnak, kellően koncentrált változatokban az élet izotróp felületire
kijuttatnak, kipróbáltatik a korszerűségük és a befogadó képességük, az újdonságuk, a
kijuttathatóságuk. Minél kevesebb bennük a korszerűtlen anyag, a szállító tömeg a bennük vitt
hatástömeghez, a tudáshoz képest, annál messzebb juthatnak, annál nagyobb amplitúdóval
belemélyedhetnek az izotróp, de gyorsan fejlődő környezetet adó valóságba. Ha sikeres az első
néhány hullám kijuttatása, és nem érkezik vissza nagy ellenhatás, ellenérzés, akkor egyre
nagyobb, vagy kisebb méretben is megvalósítva, egyre nagyobb tömegben kijuttatható a saját
térből, más, az adott térben változóknak éppen szükséges hatásokra cserélhető, a kölcsönható
csere rendszerben az élet javítására alkalmas más hatásokra cserélhető. Amely szervezet
azonban túl sokat vásárol, tankol be alapanyagokból, készletekből, annak könnyen nyakán
maradhatnak az értékváltozás miatt más felé forduló igény megváltozása miatt. A mai igény

143

ASPEKTUS- MOETRIUS

folyamatosságot és nem szakaszosságot kíván, nem engedi, a nem korszerű a túl sok anyag, a túl
sok könnyen elöregedni képes hatások elraktározását az élet egyre finomabb porának az
élettudásának a leülepedését. A folyamatosság igénye a rend és a megfelelő rendezettség, a
nagyon pontosan és jól szervezettség. Ez megköveteli a dolgok stációinak a betartását, az élet és
tudati piramisnak a nagyobb egészhez, a környezethez nem túl nagy, de folyamatosan az időben
eltolva is fejlődhető megtartott arányosságát.

25. fejezet:
A hitről és a létrehozott szükségszerű Isten megszületéséről.
A bonyolultság növekedésével számos nem használt, elavult képességünk visszafejlődik,
amelynek következtében, a gyarló ember egyike sem rendelkezhet mindenható képességekkel és
tudással. Ez az öröklődés és a fejlődés természetes része, amely miatt a sok dolgot nem kellően
megértő, nem végtelen képességű emberek (és állatok egy része is) kitalálták az általuk
érthetetlen dolgok magyarázatára a nagyobb hatóképességű istenségeket. A társadalmi
együttélés igénye kifejlesztette e vágyra alapozva a hitet és a vallásokat. A vallásokra a kor
emberének a társadalmi szüksége volt, mert sikeres együttélési szabályrendszert alkotott, amely
lehetővé tette egymás kipusztítása nélkül a társadalmi együttélést, az evolúció ősközösségi
állapota utáni élet folytatódását. Természetes következménye a vallások kialakulásának, hogy az
ember által kevésbé érthető, rejtélyes dolgokra eszményképeket és dogmákat elképzeléseket
állított fel, amelybe könnyű volt egy mindenható Istent becsempészni. A vallások alapja a hit
kialakítása, amely ma is a legerősebb célsegítő mankó, a céljaiban stabilan hívő embernek. A
nagy világvallások közös része a hit felkeltése és fenntartása, amely az egyéni és közösségi
célok megvalósítását, és a társadalmi békét, az együttélés harmóniáját, végső soron az élet
megmaradását segíti.
Érdekesen mutatja a társadalmi fejlődésnek a vallás iránti igényét az, hogy eltérő társadalmi
körülmények között, látszólag egymástól függetlenül fejlődtek ki, a hasonló végeredményt
produkáló, társadalom szabályzó, és szellemi fogózkodót adó, különféle nagy vallások és a
vallások tanai által irányt mutató együttélési korlátok és szabályok. E vallásokra jellemző, hogy
fontos társadalmi igényt elégítettek ki, amellyel milliárd ember tudatába építették be az Isten
meglétét és a Hit szükségességét és az együttélési szabályrendszer alapvető dogmáit. Minden
ember elméjébe, aki már hallott a vallásról vagy észlelte e jelenségeket és annak tudatosult
tartalmát, jelentős mennyiségű információ épült be, becsempészve a hit és az Isten szimulált,
elképzelt virtuális világát.
E könyv valójában cáfolja a vallásokban meghatározott olyan Istenek meglétét, amelyek a föld
és az ember teremtésében aktívan és tudatosan egy személyként közreműködtek, de nem kívánja
meggyőzni az Ateista gondolkodókat az Isten nemlétéről, mert a szerző tudatában lévő több
gondolat ebben akadályt jelenthet. A terünk és az életünk azonban kétségtelenül befolyásolt, ma
már nemcsak kreált, hanem folyamatosan módosított.
Az egyik akadály az, hogy sohasem zárhatjuk ki teljes bizonysággal azt, hogy volt közreműködő
a természet törvényeinek a meghatározásakor, amikor állítjuk, hogy az élet az Univerzum
törvényeibe van ágyazva, annak szükségszerű velejárója. Mindig felmerülhet egy kérdés, hogy
az első impulzust akkor mi keltette? Másodjára nagyon fontos, hogy a természet rendjét és
szabályait valakik kétségtelenül meghatározták, azok együtt és egymásból fejlődtek ki a mai, és
ma sem végleges köztes állapotukra. Akadály az is, hogy mindannyiunkban nagy adag
információ él egy szimulált Istenről, amely a képzetünkben sokszor nagyon valóságosnak hat.
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Akadály az is, hogy a nemlegességet nem lehet igazán bizonyítani, mert minden állítás csak az
első hibára vonatkozó érvényes cáfolatig állja meg a helyét.
A fő akadály azonban az, hogy a materializmussal tagadott Isten van, mert amikor nem találta,
létrehozta a rengeteg információ beépülésével jó képzelő erővel rendelkező élet, és ez, mint
nagyon sok érthető információt tartalmazó jelentéssel bíró energiahalmozódás, beépült
sokmilliárd élő, így az ember tudatába. Ezek az emberek, minden létező információs csatornán
át, szóban, könyvben, hitben, és cselekedetekben egymásnak adják át, mintegy folyamatosan
újratermelve, egymásban és az utódokban a hitről és az Istenről meglévő információt. Ez az
információ hatalmas energiatartalmat képvisel, amely miatt nem vész el, újra és újra visszaépül,
felelevenedik a későbbi generációk tudatában, és tekintélyes részt foglal el minden ember
idegsejt-rendszerbe is rögzített információs raktárában. Az Isten egy szervezet, nem olyan mint
sokan képzelik, inkább olyan, mint a létező valóság közös tudata és gondviselője, mint egy EUs, vagy
Brüsszeli kormány, amely nemcsak egy nemzet, hanem a nemzetek és a népek, a bolygók és valamennyi
szervezetten működő lény és dolgai felett visel gondot.

A korábbi generációknak évtizedek alatt, nagyon alaposan a tudatába építették a hittannal, a
koránnal stb. kapcsolatos tartalommal bíró hitinformációkat. Az emberi képességek
változatlanul nem teljesek, és az élet előre haladottabb állapotában leépülő, az információ
feldolgozásban lemaradó energiaszerveződések egyre hibásabban működnek. Az öregedő
emberben megváltozik a felépülő és a lebomló információt tároló agysejtek képződő-pusztuló
korszerűségi aránya, amely miatt egyre csökken az új korszerű aktuális információ
befogadásának a lehetősége. A folyamat során, ha a természetes szellemi leépülés nagyobb
mértékű, ez esetben, a térben az agysejtekre rétegszerűen halmozódó új információrétegek vagy
nem képesek lerakódni, beépülni, vagy gyorsabb arányban pusztulnak, mint a képződésük. Egy
hagymahéjszerűen lebomló folyamat során, az anyagi rendszerbe beépülő későbbi rárakódások
lepusztulása lekopása során egyre régebbi információ lerakódások, (térbeli) rétegződések
kerülnek felszínre, amelyek aktívvá válásával az emlékezetben fiatalkori információs
rögzülések, emlékképek válnak ismét aktívvá. Az egyénben többnyire valamely, a korai
életszakaszában számára fontosabb érzelmi töltés energiához jutása, életfelszínre kerülése miatt
kiemeltebb energiával beépült régi információs hatások, újraéléséhez vezet. Az idősödő
emberben megjelennek visszatérő fiatalkori emlékképek, ízek, szagok és élmények, amely
egyértelműen a múltbeli történéskori információ újbóli előbukkanása, a későbbi ráépült
információk lepusztulódása után. A halál közeledése, azaz a szerveződés életesélyének a
csökkenése, és a múltban szerzett információk felszínre bukkanása az elmét rendszerint elviszi
az általa érthetetlen dolgokra, így az elmúlásra is ésszerűnek látszó magyarázatot adó, fiatalabb
korban beplántált hit világába, amely fogódzkodót kínál az értelemnek az elmúlás elviselésére.
A HIT, stabil fogódzkodót ad az abban hívő embereknek, de ez sokkal több, mint a valamiben
hívő ember egyszerű céltudatossága. A HIT, szabályrendszerbe illeszkedő harmónia elérését, a
visszatérő megnyugvási állapot lehetőségét kínálja, amely a megtisztulni vágyónak mintegy
lenullázza az érthetetlen és feldolgozhatatlan ellentmondásos információkat, és egy stabilabb,
kevesebb feszültséggel újrakezdődő, harmonikusabb életciklus lehetőségét teremti meg.
Az újra és újra továbbadott, felelevenített információval, az Istent a tudatunkban
megteremtettük és ez bennünk, mint a létezésünkhöz Szükséges Isten él tovább, amely
személyenként eltérő információs tartalommal segíti az életvitelünket és harmóniánkat és
a társadalomba illeszkedésünket.
A leépüléssel járó folyamatban nemcsak felelevenedik, hanem megerősödik a hittel és az
Istennel kapcsolatos információ, mint értelmes összefüggő és tartalommal bíró, az elmébe
beépült szimulált de lehetséges valóság, mint kommunikációs és információs hagyaték.
Az ember által észlelt információkat rendszerezetten tároló csodálatos elme minden hatást,
minden észlelést, információt képes befogadni, és olyan elérhető helyre eltárolni, amelynél, ha
szükséges bármikor elérhető. A tudat a befogadott információ töredékeket, milliárd variációban
próbálja összekapcsolni a korábban már beépült hasonló tartalommal, és addig össze nem
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tartozó információkhoz kapcsolódás keresése közben, képzelt és lehetséges esemény variációk
tömkelegét képes generálni. Amit az elme el tud képzelni, az, mint lehetséges történés,
halmozott és feltételezett információkapcsolódásként beépül és valóságosnak ható
információként rögződik. Ha ez a gondolat, információkapcsolás, a túlélést, a megmaradási
effektust szolgálja, képes az elme olyan komolyan venni, hogy az elképzelt hatás lereagáláshoz
szükséges lehetőségek zömét is idegsejtekbe és kapcsolódásokba konzerválja. A hatástároló
elméből irányító elme fejlődött ki, amely az elgondolt lehetőségekre felkészíti a testet építő
sejteket, de ezen túlmenően képes az elgondolt elképzelt jó célokat kitartó részecskékkel
megvalósítani. A megmaradási effektus az elképzelt információt, mint a túléléshez szükséges
hatásvédelmet, a sejtépítésnél és a reakcióknál felhasználja, és az ehhez szükséges módosító
utasításokat az elmében és a genetikai láncban is letárolja. Ez azzal a következménnyel jár, hogy
amit az ember elég erősen hisz és elképzel, az, az egyén számára elérhető valósággá válhat, és
olyan eset is lehetséges, hogy az erős hit az utódokba átörökítődve generál az ős által kitűzött
célok elérésére a későbbi generációkban megerősödő hajtóerőt.
Vajon mi különbözteti meg az anyagi struktúrába vésett információtartalmú létezést az elménkbe
épülő alacsonyabb kölcsönhatású energiaszerveződés információjától, létezésétől? Nem lehet
hogy mindegyik csak egy szuperagy gondolati játéka a lehetőségekkel? A valós világunk is teli
van tűzdelve szimulált lehetőségekkel, amelyeket komolyan véve a saját világunk mindig arra
kanyarodik, hogy az elképzelt lehetőséget valóságosan megélje, átélje, ha kell ennek érdekében
létrehozza..

26. fejezet

Az életszerű szimbiotikus rendszerek frakktál jellege
A hatáshalmozódásokban a megmaradási effektus kifejlődésével megjelent a hatás ellen fellépő
túlélési akarat, amely evolúciós folyamatban e szerveződést elemezni tudó megfigyelő
kifejlődéséhez vezetett. A kezdeti együttműködés, az információ jelentéstartalmának az
értelmezésétől tekinthető, eleinte csak spontán kihasznált együttműködési lehetőségnek, amely a
véletlenszerűen felismert előnyös következményekből került be a megmaradó képesség
fegyvertárába. A természetes szelekció, a megmaradási effektus sikeres
folyamathosszabbításával kezdődött, amely a hatásterjedés lassításával, tovább tartó, később
felboruló hatáshasznosításhoz vezetett.
Egy újszerű gondolatsort szeretnék kifejteni, amely a lehetséges élethossz megtartásában,
meghosszabbításában jelentős szerepet játszhatott, amely az evolúciós fejlődést megalapozó
természetes szelekciót eredményezhette. A hatáshullám más hullámmal találkozása, önkioltása,
megsemmisülése, másik hatásváltozást generált, a változásban impulzust szült. Az elsődleges
reprodukció tehát adott, amely a tér fluktációjának a természetes eredője, következménye.
Minden torló hatást jelentő hatáshullám kereszteződésre jut egy önkioltó fázis, amely a
térenergia eloszlását, folyamatos áramlását megbontotta, szaggatottá, lüktetővé tette. Az
egymásra hatás eredője analóg és digitális jelrendszert eredményezett, amelyben a van jel és a
nincs jel, a periódusváltás, a foton eltűnő és megjelenő hatáspulzálásához hasonló lüktető
hatásfluktációhoz vezetett. A pulzálás, a gömbfelületeken a térben terjedő hatáshullámhegyek és
völgyek más analóg hatásokkal kereszteződése. E kereszteződések, metsződéseitől kezdve
jelenik meg az idő, a történési eseménysor, amely gyakorlatilag a hatáserősödés, gyengülés
időben váltakozó folyamatának az információs energiaszintű történet eseményeinek a megértett,
egymásra rakódó, kapcsolódó halmozódásiként is értelmezhető. A hatások kereszteződéseinek
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az egymásra hatása annál erősebb elnyelődést vagy hatásösszegződést eredményez, minél
erősebb a téridőbeli fejlettség azonossága. A hatásváltozásokat közvetítő térhullámok
kereszteződéseiből kialakuló, már időszerű iránnyal, egymás után történő változások
sorrendjének a megőrzésével is jellemezhető hatásterjedések egymásra hatásának az eredője
hatásváltozási folyamatot, változást és ebből következményi eseménysort indít el. A
hatásváltozás hossza, vagy időbeli lecsengése, a hatáskövetkezmény stabilizálódásáig, egy
másik szimmetriáig tartó változó periódusú eredőváltozással jár. Az így elindított idő relatív
gyorsasággal lecsengő eseményváltozásokat, esemény történésének megfelelő épülő, vagy
bomló sorrendet okoz.
A hatásegyesülés határozottabb iránnyal jellemezhető, erősödő hatáscsúcsba forduló
fázisszakasza, és a gyengülő hatás fázisszakasza között kialakuló szinuszhullám elindította az
időt, a korábbi állapot és szimmetria megváltozását, a térbeni energianyomás túltelítettségéből, a
folyamatot létrehozó következményi hatásváltozási sorozatot. Az anyagba épülő 3.D-s
hatástárolódás egy változási folyamatot és ennek az emlékeinek a megőrzését, az impulzushatás
megmaradás következményeit jelenti.
Az előző fejezetekben már kifejtett gondolat folytatásaként, induljunk el abból, hogy a lendület
torlódásból anyagba épülés lelassította a hatás áramlását, egyre jobban meghosszabbította a
megértésre alkalmas folyamatidőt, azaz a hatás megmaradását, megőrzését. A meghosszabbodó
hatásidő, lehetővé tette, hogy a hatásakkumuláció a folyamatidő (létezési ideje) alatt egyre több
új hatást, változási emléket fogadjon be, amellyel egyre nagyobbá és bonyolultabbá válhatott. Ez
az információ azonosságból megerősödő önszerveződő folyamat tovább lassította a
hatásáramlást, azaz a közös tömeg növekedésével tovább nyújtotta a lehetséges hatásidőt, a
kialakult lokális szimmetriahiány teljes helyreállását, és ezzel lehetővé téve a nagyobbra és
egyre bonyolultabbra halmozódó önszerveződést. A hatás akkumulálódásával egyre több
hatáskapcsolódás jött létre, amely egyre eltérőbb és bonyolultabb szerveződéseket
eredményezett, amelyek közül némelyek lerontották a szerveződés lehetséges megmaradási
folyamatidejét, mások pedig javították, meghosszabbították azt. Az önszerveződés folyamata
növekvő bonyolultsághoz vezetett, amely bonyolultság eljutott a hatásbefogással járó, később
megértett jelrendszer kialakulásához. A folyamatidőt sikeresen meghosszabbító spontán
hatáskapcsolódások, az egyre nagyobb bonyolultság és tömegeredő kezdetben véletlenszerű
egymásra hatásaként egyre nagyobb megmaradási lehetőséghez jutottak. Ez azon egyszerű ok
miatt alakult ki, mert a sikertelenebb hatáseredőkkel rendelkező szerveződés hamarabb
felbomlott, tehát a sikeresebbek (és a szerencsésebbek) ezekkel szemben mindig
túlélőképesebbé váltak. Ha a sikeresebb önszerveződések, az egyesülésükkel arányos számú
utódot hoztak létre, akkor nemsokára olyan utódokkal telt meg a tér, amelyek hosszabb
időfolyamatot megélt, sikeresebb időszimmetriában változó szülőktől származtak. Ezzel a
természetes szelekció kialakult, de ez nem cél, hanem a véletlenszerű fejlődés természetes és
szükségszerű, csak később tudatossá váló megnyilvánulása. Ha a térben jelenlévő
hatásváltozások egy része, egyre nagyobb megmaradási időhöz jut, amely a bonyolultság
irányába elindult szelekciót eredményez, akkor szükségszerűen egyre bonyolultabb és egyre
hosszabb hatásidejű szerveződéseket hozhatnak létre. A szerveződések bonyolultabbá válása
egyre többféle egymástól eltérő hatáseredő közös rendszerbe épülését eredményezte, amelyek a
hatásenergia befogásában és az életfolyamatként megismert változási sorozat megtartásában
többé-kevésbé sikeresen együttműködtek. Ha a sikeresebben együttműködő szerveződések
folyamatidejét az együttműködés sikeressége meghatározta, akkor az együttműködések
sikertelensége, felborulása, az együttműködés megszűnéséhez, ezzel a közös tömeg számbeli
csökkenéséhez vezetett. A sikeresebb szerveződések számbeli többségbe és előnyös helyzetbe
kerülhetnek akkor, ha a sokféle szerveződésből a hamarabb felboruló egyensúlytalanná váló
szerveződéseknél hosszabb folyamatidőt érnek el, amely alatt sikeresebb reprodukciót hajtanak
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végre. Tehát az evolúció egyik kulcsa az adott körülmények között is sikeres reprodukcióval is
növelhető túlélési esély. A természetes szelekció, a hamarabb, többet, jobban túlélőt
eredményező hatásegyesüléseknek kedvezett. A bonyolultság, a reprodukciót eredményező
hatás alkalmazásával indult el a siker irányába, amely még messze a fehérjealapú bioszintézis
kialakulása előtt és nem a Földön kezdődött.
A kezdeti reprodukció alapja a hatásmásolás, a folyamat alatti történések eltérő környezetben
sikeres, kicsit eltérő módon megismételhetősége. Az általunk ismert legegyszerűbb
hatásreprodukció, az impulzus azonban még nem hatásegyesülés, csak a hatásváltozásból
kialakuló hullámrendszer, a hatás-ellenhatás időben mássá átalakuló, differenciálódó
következménye. A kezdetben zártláncú információ tárolás az események sodrában megszakadt,
és a láncok eltérő töredékei más információs töredékekhez tudtak kapcsolódni, amelyből
kifejlődött a nagyobb bonyolultságra is lehetőséget adó nyitott életlánc. A szimbiózisszerű
kezdetleges hatásegyesülés, véletlenszerűen meghosszabbodó folyamatidőt eredményezett,
amelyekből kialakult jósági felismerés egyre nagyobb hatásegyesülések szerveződésével, egyre
nagyobb nyitott hatásláncok alakultak ki. Valamennyi hatásláncra jellemző, hogy sokféle
egymástól eltérő minőségű és információ tartalmú hatást épített egyre nagyobb közös
halmozódásba, egymással kölcsönhatásban álló egyre nagyobb bonyolultságú szerveződésbe.
Sok esetben történhetett szervezési katasztrófa, amelykor az együttműködés valamely sikertelen
irányba fordult, vagy valamely összetevője a közös folyamatidőt meghosszabbodása ellen hatott.
Külső katasztrófák is előfordulhattak, amelykor egy idegen hatás a már összeállt hatásegységet
feldarabolta, széttördelte. A fejlődési lehetőségek végtelen sorában sokszor előfordulhatott olyan
részbeni, nem teljes katasztrófa, amikor egy feldarabolt nagyobb hatásszerveződés kisebb
darabokra szakadó részei képesek váltak újabb, velük kellő, de nem teljes azonosságú hatások
befogadására, és ezzel lényegi más állapotban újraszerveződésre. E lehetőség is számtalan
variációban megismétlődhetett, amelyből a sikeresebb megoldások meghosszabbodott
folyamatideje, számbeli, mennyiségi többlet kialakulásához, és a túlélési gyakoriság
meghosszabbodásához vezetett. Ezzel nemcsak a sikeres reprodukció alakult ki, hanem a
különböző hatásakkumulációk és egységek olyan sikeres együttműködése, amelynek eredője a
számbeli és időbeni megmaradást, a túlélési effektust szolgálta. Ez bizony már szimbiózis,
mégpedig határozottan az evolúciót segítő, a bonyolultság irányába ható együttműködés. A
reprodukció lehetősége és sikere azonban nemcsak a kezdeti szelekció fontos része, hanem a
hatásbefogás és hasznosítási lehetőség későbbi is fontos kulcsa.
Induljunk el abból a gondolatból, hogy a kezdetleges szerveződésben egységbe tömörülő
hatásakkumulációknak a térenergiából vett hatásegységekkel kell táplálkozniuk. Bármilyen
bonyolult, kicsi vagy nagy, egyszerű vagy összetett egy szerveződés, mindenképpen kicsi vagy
nagy, esetleg összetett hatásenergiát kell táplálékul, információs bemenetként felvenniük,
pontosabban felhasználniuk, magukhoz, magukba építeniük. Az általunk most-már jobban
megismert tér viszont nem állandó, abban az egymásra hatás és a térenergia áramlása miatt
folyamatosan és határozatlanul változóak a feltételek és a körülmények. Ez a körülmény viszont
meghatározza az életszerű folyamatok szerveződési folyamatidejét, mert a hatáshullámzás,
interferencia és az energiakicsatolási mezők eredője, az anyagcserével, az információ cserével
lassan, de folyamatosan módosul. Bonyolítja a dolgot, hogy a szerveződések, a térben és az
időben is egy nagyobb rendszerben zajló folyamatban vesznek részt, tehát helyileg is állandó
változásban vannak. Tételezzük fel, hogy a kezdeti szerveződésben már kialakult a szimbiózis
együttműködés, viszonylag nagy, bonyolult és reprodukcióképes hatásszerveződések jöttek
létre, amelyek bemeneti energiájukat, a térség nagy, és időben gyorsan változó
hatássugárzójának a nagyfrekvenciás hatásnyomás kicsatolásából, a korszerűbb információkból
fedezik. E szerveződéseknek már viszonylag hosszú, de véges folyamatidejük, életperiódusuk
van, amely a szerveződés együttműködési katasztrófájaként is értelmezhető káosz
kialakulásával, a rendszer felborulásával ér véget.
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Tegyük fel a kérdést? Miért borulhat fel egy sikeres együttműködés, amelyben a legalapvetőbb
közös az azonos forrású tápenergia felhasználása?
Ha nagy az együttfejlődési ritmus azonosság és mindenki ugyanazt a bemeneti energiát és
ugyanakkor akarja fogyasztani, vagy és ugyanazt a terméket akarja kibocsátani, akkor a
fogyasztás felveri a keresletet, amely miatt sokan nem jutnak elég bemenetei energiához,
miközben az egyszerre történő kibocsátás annyira telítheti azonos túlkínálattal a környezetett,
hogy ez miatt az hatás létrehozására vonatkozó együttműködések sikertelenné és értelmetlenné
válnak. Az ilyen ritmus-összetolódásos időben, túl nagy azonosság és túl nagy ritmusazonosság
fejlődhet ki, amely miatt elhelyezési és megélhetési problémák keletkeznek. Amikor a fejlettség
nem elég széthúzott, nem elég egyenletes és főleg nem megfelelően eltolt a téridőben, a túl nagy
azonosságúvá váló, túl azonos fejlettségre jutó szervezettség megfeneklik, életképtelenné válik.
Ilyenkor könnyen elhal és kipusztul az az energiahullámba szerveződő közösség, amelyik nem
tudja eléggé széthúzni az élet spirál felületén a fejlődés fokozatosságát. Ha egy élőrétegben
körbeér a keveredés, mindenki majdnem azonosan fejletté válik, a fogyasztási és a kibocsátási
igények és szokások is azonossá fejlődnek, és ilyenkor túl egyszerre jelennek meg, és halnak el
az azonos igények, amely miatt az életidő együttrezgővé, túl nagy interferenciába fordulóvá
válik. Az életszerveződési hiba csak a túl nagy azonosság lebontásával, egymástól
eltávolításával, ritmusváltással javítható, amikor az azonos szokásokat, fogyasztásokat,
kibocsátásokat időben egyre távolabb kell húzni egymástól, életspirálon az időben is ki kell
teríteni. Ha mindenki csak nappal dolgozik és éjjel alszik, a nappal túlterheltté, az éjjel
változáshiányossá válik. Ha mindenki azonos könnyű pénzkereseti lehetőségre törekszik, azonos
ritmusúvá és azonos célra törekvővé válik, és egyre többen futnak egymásnak a közös cél felé
haladásban. Ha mindenki azonos végterméket, könnyű tömegigényeket, autókat szemetet bocsát
ki, akkor a kibocsátott végtermékek azonossága lenyomja az árakat, és a kínálati piac olyan
nagy túlkínálatot hoz létre amelyet a kereslet nem tud felvenni. A következmény nagy infláció,
munkanélküliség, együtt lézengés, együtt szidás, közös útkeresés. Ilyenkor a munkaügyi
Hivatalokban egyidőben bekerülő új útkeresők is egymásnak torlódnak, és az élet korábban
egyenletes pulzusa érces hangot adóvá válik. Az élet mezőnyét ilyenkor szét kell húzni, egyre
szélesebb spirálba kell elcsúsztatni egymáshoz képest, nemcsak az időben, hanem a
termékekben, a szolgáltatásokban és a kibocsátásokban is. Nem lehet az életet optimálisra
tervezni, ha túl nagy a ritmus azonosság. Ilyenkor egyszerre jönnek betegségek, egyszerre telnek
túl az orvosi rendelők, a kórházak, az iskolák, az óvodák és az öregek otthonai. Csökkenteni kell
az időbeli, szervezetbeli, fogyasztásbeli és kibocsátási azonosságot, mind ritmusban, mind
termékekben, alapanyagokban és minden más hatásban. Növelni kell az egymásnak feladó
körök, termékek és hatások számát, azaz a termelést és a fogyasztást teljesebb és eredmény
érdekeltségű új életkörökbe kell építeni. Ha a folyamatok a hatásokat egymásnak továbbadókká
válnak, a hatásátadás az időben eltolódik, és a ritmikus változás lassan kiegyenlített gazdaságos,
mindenkit foglalkoztató, hasznossá és megbecsültté tevő folyamattá válhat. Ez az, aminek az
eredményeként, minden közreműködésben résztvevő éppen a szükséges hatást adja a közös
szerveződés folyamatidejének a meghosszabbítására, amely sikeres együttműködési láncokat
hozhat létre.
Van e akarati célja a szerveződésben kialakult spontán együttműködésnek, vagy a másik közös
jövőkép, az együttesen stabilabb szerveződés lehetősége az összetartó erő?
Amíg az élettér nem telített, a spontán együttműködés megfelelően elterülhet a kellően nagy
térben. Ha azonban egy tér telítetté és túl nagy ritmusazonosságúvá válik a spontán,
szervezetlen, az érzeten alapuló együttműködés már nem elég, ilyenkor tudatos és átgondolt,
egymással sikeresen összehangolt, egymásnak folyamatosan feladott hatásokat átvevő, átalakító
együttműködésre van szükség. A hangsúly a folyamatosságra és a kiegyenlítettségre, a mind
jobb és egyenletesebb hatáselosztásra kell, hogy kerüljön. Az élet csak akkor tud mindenki , de
legalább a többség által kiszámítható, megérthető, a tudattal és a tudatfejlődéssel is követhető
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életláncba szerveződni, ha a közös érdekeltségű a két végén kellően nyitottá váló életkörök,
egymásnak hatásokat folyamatosan továbbadó életspirálba, sokszorosan visszacsatolt, az egész
és a rész működésében egyaránt érdekelt életpiramisba szerveződnek.
Ha túl nagy az élet ritmus azonossága, rapszodikussá válik a közlekedés, hol túlterheltté, hol
kihasználatlanná válnak a gépek és az eszközök, nem térülnek meg a befektetések, és a kevésbé
kihasznált eszközök nem öregednek el időben, nem adnak helyet az újabbaknak a
korszerűbbeknek, azok hiába fejlődnek ki, nem tudnak a piacra betörni, elterjedni.
Cél e a tartós megmaradás, vagy csak a megmaradás következménye a sikeresebb túlélés?
A legvalószínűbb válasz, hogy a feltételezés szerint az információ értelmezési lehetőségének a
kialakulásáig, csupán spontán véletlenszerű hatáskövetkezmény lehetett az együttműködés
hatásidő hosszabbodása. A túl sikeresen túlélő életek, eszközök és szervezetek, azonban
foglalják a helyet a közös térben és az időben, nem engedik a friss korszerűbb hatásokat az élet
felszínére kerülni. A megmaradása akarat túl sikeres eredője esetén, az élet folyamata zavart
szenved, egyre többen érik utol egymást a fejlődésben, de egymástól nem férnek be a közös
térbe, a közös ritmusokba. Az élet elértése, annak a megértése helyett súlyos következményhez
vezet, és az egyesek túlélése mások elégtelen élését eredményezi.
Az információs rendszer kialakulásával, a jelek megértett tartalmával lehetőség nyílt az egyéb
hatások megértésére is. A hatások között ott volt a véletlenszerűen hosszabbá nyúló
folyamatidőt eredményező hatássorozat is, amely lassan felismert és megtanult előnyként
értelmezhetően a jó hatásokhoz sorolódott. Ezzel párhuzamosan alakult ki a hatásminősítés,
amely a szerveződést ért hatásokat előnyös vagy hátrányos következményük szerint, a hatásmegmaradást segítőt jónak, a megmaradási esélyt csökkentőt, pedig rossznak minősítette. Ez az
időszak a tudat kialakulása, az esemény és az értelem összekapcsolódása. Kialakult a jó hatások
megértése, egy akaratszerű vágyat indított el, és céllá alakította a túlélni akarást, a megmaradási
igényt. E célból fakadt az élni akarás, az egyre stabilabb szerveződési lehetőség előnyként való
értelmezési lehetősége. Megerősödött a megmaradási effektus, de most-már tudatszerű akarat
formájában, amely elemi erőként dominánsé vált a hatásszerveződések értelmezési gondolatszótárában. A felismert előnyös hatások akarása, azonban még nem eredményezett túlélési
lehetőséget, csak a túlélési akarat által befolyásolható döntési lehetőségekben jelentett apróbb
kicsi elmozdulást. A döntési lehetőségek pedig választási lehetőséget eredményeztek, a
minősítés mellé felsorakozott a törekvés, a cél.
A cél és a tudat összekapcsolódásával kialakult a céltudat, amely az akaratot a történések
irányító lehetőségére emelte. A céltudat megerősödése megalapozta a hit lehetőségét,
amellyel a tartós céltudat a, vágyakban és az elképzelésekbe vetett hit rangjára emelkedett.
A tudatosság egyre dominánsabb akarati meghatározóvá vált, amelynek a rutinná válásával
beépült a tudat alatti akaratosság mezőjébe. Ezzel eljutott a stabil hit a tudat alatti megvalósítás
lehetőségéhez, amely a belső parancsok, tudat alatti választások és döntések sorozatával, a hittel
támogatott cél elérését lehetővé teszi. Az erős hit, kitartó céltudattal szinte mindent képes a
megálmodott cél elérésére mozgósítani, amelyre a szerveződés tudat alattija befolyással lehet.
Vannak azonban olyan külső,nagyobb energiaszinten a környezetet jelentősen megváltoztató
hatások, amelyek jelentős befolyással vannak a szerveződések ciklusidejére, és ezt
akaratlagossággal, tudatosan vagy az alatt sem igen lehet befolyásolni. Ilyen az alapvető
bemeneti energia megszerzése, feldolgozása és hasznosítása, és állapota. A szerveződés
kifejlődése és relatív hosszú hatásideje alatt sikeresen alkalmazkodott ahhoz az időben
kiszámíthatóan változó környezetéhez, amelyből a táplálékát szerezte, amely a működését
lehetővé tette. Már ismerjük, hogy a táplálék alsóbb fraktálszinten átalakított hatásenergia,
amelyből képződő anyag és a környezeti hatások feldolgozása, egymással összehasonlítási
lehetősége egy viszonylagos egyensúlyt, harmóniát teremtett a szerveződés életciklusának
nevezhető stabil időszaka alatt. Ez a viszonylagos egyensúly, egy harmonikus együttműködés,
együttfejlődés eredménye. E harmónia része az a hatásenergia hasznosítás és a hangsúlytalan
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környezetváltozás, amely a tér fordulása és a hatássugárzók egymáshoz képesti változása miatt,
a tér adott részén szerveződő hatásbefogás hatékonyságát, szimmetriáját időnként lerontotta.
Az ősrobbanástól, vagy valamely hatássugárzóból kiáramló energia, anyagba szerveződésének a
periódusaihoz, kísértetiesen hasonlóan fejlődött ki az életperiódus ritmusa és lejátszódása. Az élet első
szakaszának ritmusa is kísértetiesen hasonló dinamizmussal rendelkezik, a fiatalság robbanékonysága,
fogékonysága és számos lényeges tulajdonság azonosság észlelhető. Az életperiódus előrehaladásával
lassul hatásenergia áramlása és anyagba szerveződése, és válik lassabbá az ember a kor előhaladtával.
Idősebb korban, tapasztaltabbá, megfontoltabbá, és egyre körültekintőbbé válik. Ez, magasabb
információ tartalomra utal, és arra enged következtetni, hogy a hatáseredő lényegében a korral és a
szerveződés előrehaladásával nem nagyon változik, de folyamatosan mássá alakul. Miközben a
hatásáramlás és a megértő képesség, az új dolgok befogadási lehetősége lassul a bonyolultsága egyre nő
a rend és a kezdetben még jó rendszer fellazul, amely miatt az önszerveződés rendezettsége hiányt
szenved, és ez végső soron a szervezetten együttműködő rendszer felbomlásához vezet.

Ismert, hogy a megmaradási effektus, ellen is kialakult számos visszahatás, amely végül
többszörös biztosítékrendszert alakított ki a szerveződések harmóniájának a megőrzése
érdekében. A külső és túl nagy hatásváltozásokat és a körülményekben bekövetkezett
változásokat azonban nem tudta mindig a szerveződés kompenzálni, amely megoldására
fejlődött ki reprodukció, a megújulás, az újrarendezettség, átrendezettség, korszerűsödés
lehetősége, a bioszintézisből fakadt szimbiózisból kifejlődött a hatástöredék újraépülési, más
variációkba átfejlődési lehetősége. Ezzel lehetővé vált a bevált megoldás újbóli felépülése,
gyakorlatilag a korábbi hatásrendszer megváltozott körülmények közötti újra sikeres megoldású
másféle összeállítása. Ez egyre sikeresebben reprodukálta a szerveződést, lehetővé téve a
megváltozott körülményeken, a már bevált séma szerint, a szerveződési folyamat
megismétlődését, pontosabban az életciklus új körülményekhez igazítását.
A térbeli hatássugárzók folytonos és egymáshoz képest történő határozatlan változása miatt, a
folyamatidő múlásával, a bemeneti táplálékfelvétel hasznosítása, megértése, összefüggésbe
építése és az átalakításának a hatásfoka a kívánt végtermékké folyamatosan romlik.
Mindkét hatás lehetséges, ezért vizsgáljuk meg a kialakulási lehetőségüket.
A bemeneti tápforrás helyzete és frekvenciája, összetétele és korszerűsége folyamatosan
változik. Ha a szerveződésben résztvevő együttműködők bonyolultsága véges, ez esetben
szükségszerű, hogy véges, azaz x folyamatidő után már nem tud alkalmazkodni a megváltozó
tápforrás megfelelő vételéhez, vagy és a megváltozó körülmények által igényelt változáshoz. Ez
miatt romlik a hatásbefogás, amely a megváltozott körülmények miatt elégtelen hatáseredőt,
megváltozó hatáshozzáadást eredményez a szerveződéshez. Bármelyik fontos részhatás-eredő
változik meg, az apróbb rendellenességekből hosszú láncba szerveződés esetén hatalmas
zavarok kialakulásához vezethet, amely súlyos kihatással lehet a szerveződésre. Ez miatt az
addigi egyensúly felborulhat, az önszerveződésben egyre nagyobb labilitás, majd káosz
alakulhat ki. Ez szükségszerűen a szerveződés felbomlásához vezet, amelynek egy része, jó
esetben reprodukciós terméktöredék formájában lehetővé teszi a folyamat újabb körülmények
közötti egy kicsit másképpen történő megismétlődési lehetőségét.
Tételezzük fel, hogy minden életszerű szerveződésnek szüksége van kiegyensúlyozott
adagokban hasznosítható, folyamatosan felvehető bemeneti energiára. Hogy ezt egy kicsit
jobban megértsük, tegyünk egy gondolati kitérőt: A reprodukció folytatódó lehetőségét a
korábbi szerveződés olyan most-már e célra szelektálódott töredéke biztosítja, amely alkalmas
hatások rendezett befogásával, az őse hatáseredőjének megfelelő olyan új, eltérő szerveződést
tud felépíteni, amelynek a részecskéi a megváltozott körülmények között is képesek, közel
azonos folyamatidő-hosszig egymással szimbiózisban együttműködni.
Ha ismerjük a Tér szerkezetét, akkor már megértjük, hogy a térenergia áramlására is hat a
határozatlansági tényező, amely a hatásáramlási csatornák folytonos változása miatt, a
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hatássugárzások frekvencia eltolódását, és ezzel a hatásbefogás vételi lehetőségét folyamatosan
megváltoztatja. Ha egy szerveződés, vagy annak szimbiota alkotói nem tudják követni e
változást, vagy kikerülnek abból a gyorsuló pörgő hatásmezőt képező térből, amelyben a
hatásösszegződés az energiakicsatolás folyamatos lehetőségét biztosítja, akkor a hatásbefogadási
lehetőségük romlik, megváltozik. Mivel már ismerjük, hogy véges az a folyamatidő, amelyben
alkalmazkodni tudnak e változásokhoz, ezért szükségszerű, hogy az alkalmazkodási probléma
miatt a hatásbefogás és hasznosítási lehetőség is csorbát szenvedjen. Ez a hiba, a feldolgozási
problémán keresztül a kisebb szerveződés által a nagyobb szerveződés harmóniájához
hozzáadandó hatáskibocsátást is módosítani fogja. Ezzel a kisebb alegységben beálló zavar, a
nagyobb egység harmóniáját megbontja, amely miatt az módosul, és e zavarok hatására az
esetek többségében a szerveződési zavar halmozódásából egy idő múlva káosz alakul ki. Tehát
az összetett szerveződések öregedését feltételezhetően az okozza, hogy a rendszert alkotó alszerveződések egy része, vagy csoportja, az elhangolódás, a fejlődés miatt, alkalmazkodási,
hatásbefogási hibát szenved. A hiba hatásviharrá halmozódása, létfontosságú szervezési (szervi)
közreműködési hibát eredményez. Ez végül a nagyobb szerveződés, (biorendszer) önálló
egységként történt harmonikus működésének a megszűnését, a hagyományos értelmezésben a
rendszer halálát eredményezi. Könnyen lesöpörhetné az előzőket az-az érvelés, hogy ez nem
igaz a fehérje alapú bioszintézisben együttműködő szerveződésekre, mert azok másféle
bemeneti energiát fogyasztanak, amely folyamatosan pótolható. A gyakorlatból viszont tudjuk,
hogy az életkor haladtával romlik minden hatásfeldolgozó képesség, az információ és a
rendszerezés feldolgozó képesség is.
Szeretném meggyőzni a Tisztelt Olvasókat, hogy a térenergia hasznosítása minden élő
bioszerveződés teljes életfolyamatában igazolható. Ez bár már nem domináns, de fontos
kiegészítése a fehérje alapú energia-felvételből fedezett molekuláris egységekben felvett
hatásenergiának, sőt az is feltételezhető, hogy minden nagyobb energiaszintű táplálék, ezen
kisebb egységek egy kicsit másképpen kifejlődött, kisebb tömegszámú, vagy és kevésbé fejlett
feladásából, szerveződéséből fakad.
Minden kertész ismeri azt a folyamatot, hogy a földben vagy a földön álló növény sokkal gyorsabban és
intenzívebben fejlődik, mint a földtől elszigetelt cserépben nevelt. Ha két vagy több azonos palántát csak
ennyi eltérővel, de azonos táptalajba ültetünk, akkor a földdel érintkező potenciáldifferenciája,
lényegesen nagyobb lesz, amely intenzívebb hatásáramlást eredményez. Az állítás lényeges része az,
hogy a gravitációs árnyékolóhatás miatt, a hatáshézag mérete döntő a hatás intenzitásra, a hajtató erőre és
a keveredésre vonatkoztatva. A mag, vagy a palánta, hatásintenzitása, függ az egyéni sajátosságtól, a
hatásárnyékoló közelségétől, és a töltéselvezetés lehetőségétől. Ha egy mag, amelyben csíra lakozik, a
gravitációsan leárnyékolt talajba kerül, amelynek a nedvességtartalma alkalmas az ionáramlás
közvetítésére, vezetésére, akkor a magban elinduló hatás átalakítás, jelentős mennyiségű energiát képes
kicsatolni abból a térből, amelyikben lévő nagysűrűségű hatásenergia nyomása a földhöz szorítja. Minél
közelebb van a földhöz, azaz minél kisebb a hatáshézag, amelyben az áramlás történik, annál nagyobb
hatásáramlási nyomásdifferencia és a vezetőképesség kialakulása, amely miatt annál intenzívebb a
hajtóerő anyagszerkezetet eredményező hatásbefogása. A kifejlődött evolúció miatt, sokféle eltérő
rendszer alakult ki, amelyek különféleképpen növekednek, de alapvetően a hajtató mechanizmus, a
hatásindítás, hajtóereje a leírt energianyerés eredője.

A földelt kapcsolat jelentős potenciáldifferenciát eredményez, nagyobb feszültséget, ezzel
nagyobb felhajtóerőt, és intenzívebb töltésáramlást okoz a növényben. Bár a szabadban és a
cserépben lévő növényt is azonos hatásmennyiség éri, ez a levezetődést segítő közvetlen
kapcsolat elszigetelése esetén nem tud elég intenzív hajtató-erőt viszonyítási lehetőséget és
életcserét, hatáscserét, keveredést produkálni.
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A kapilláris hatás értelmezése és a biológiai kihasználása:
A növényvilág, de valószínűen a teljes sejtrendszerű bioszintézis a Casimir alapú hatásnyomást
hasznosítja a felépülését és a fejlődését biztosító hatásáramlásra. A hatásleárnyékolás eredője
jelentősen függ a hatáshézag méretétől, amely a kizáródott hatásenergiát meghatározza.
A biológiai hatás átalakítók többsége, kapilláris jellegű áramlási csatornát alakított ki, amely az
eltérő sűrűségű határoló fal leárnyékoló hatására alapul. Ha e kapilláris csatornákból kizáródik a
hatásnyomás egy része, akkor nyitott vagy átjárható végek esetén, a környezet nagyobb
hatásnyomása áramlást indít meg, a gyökerektől a hajtáscsúcsok felé, vagy visszafelé,
amelyeken át a hatásáramlás, pl, folyadék kipárologtatásával távozik. A már leírt sűrűségbeli
differenciálással, például a hőmérsékletváltozással elérhető hatóerőirány változás
kifejlesztésével, az élő átalakítók sejtrendszere nagyon finoman szabályozott, a környezeti
nyomás különbséggel az időben váltakozó egyenirányítási lehetőséghez jutott, amelyen át a
nedves tápoldatba beépült nyomelemeket és ásványi sókat, a hajtásvégeken lévő párologtató
nyílásokig el tudta juttatni. Amikor a térnyomás különbségének az iránya megfordult, pl. éjjel a
hatásáramlási irány is megváltozott, és a bemeneti áramlás kimeneti áramlássá fejlődött. A
természetnek csak a be és kimeneti nyílásszabályozást kellett megoldani, hogy a megfelelő
áramlást okozó hatáscsatornák kialakulhassanak.
Gondoljuk át még egyszer az általunk ismert hatásterjedésekből a bioszintézis által
legeredményesebben felhasználható hatásenergiák áthatolóképességét.
Ismert, hogy a fény és az ennél kisebb frekvencián érkező hatássugárzás hasznosítása milyen
jelentős a bioszférára. E hullámtartomány, és a nagyobb hullámú hatások áthatolóképessége
kicsi, szinte teljes egészében hasznosul és elnyelődik a földi árnyékolásban a talaj vagy a tenger
felszíne alatt. Ez a hatásáram a növények által felismert fotoszintézis előtt is áramlott a földre,
de korábban még nem alakult ki az a hatásrendszer, amely az így befogott energiát, a már
kialakult hatásmechanizmusához csatolva hasznosítani tudta volna. (Ez nem teljesen így igaz, mert
az élet feltételezhetően (és ma már igazolhatóan) többször is visszaszorult a föld alá, ezer méteres
mélységekbe, ahol a földet ért kataklizmákat átvészelte.)

A fény és a hosszabb hullámhosszakon érkező hatásenergia elnyelődött a felső rétegekben,
amely miatt a mélyebbre vonult kezdetleges életszerveződések, csak a nagyobb frekvencián
érkező, nagyobb áthatolóképességű hatásenergiával táplálkozhattak. Feltételezhető, hogy a
kezdetleges életszerveződések korabeli kifejlődése egy idő után a geotermikus
energiahasznosítást felismerve később már hasznosítani tudta, azonban az előtti életében csak a
magasabb frekvencián érkező térenergiát fogyaszthatott.
A nullponti sugárzás és a fény sugárzási frekvenciája között, rengeteg különböző, és egymást
nem zavaró, de egymással fel, vagy alharmonikus rezonáló képes viszonyban, hatáshullámban
terjedő energiával is telve van a Tér, amely az impulzusokból kialakuló mikro-hullámzásból
interferrálódó hatásösszegződés eredménye. Ezen különböző hullámok áthatolóképessége, és a
bioszféra által elnyelt hasznosítási lehetősége eltérő, de nem ér véget a fényhullámra jellemző
hatásenergia hasznosításával. A fényenergia hasznosítása előtt a kezdetleges földi
életszerveződések csak a magasabb frekvenciákon terjedő és elnyelhető, (befogható)
hatásenergiát voltak képesek hasznosítani. Ez viszont a fénynél magasabb, frekvencián terjedő,
de az áthatolóképességben a bioszféra alsó rétegéig áthatoló, elnyelődő hatásáram hasznosítását
feltételezi. Az a tény, hogy a bioszintézis nagyobbrészt áttért a napból érkező nagyságrenddel
nagyobb hatásáram hasznosítására, még nem jelenti azt, hogy végérvényesen lemondott a
korábban bevált hatáshasznosítási megoldásokról.
A fényenergia hasznosításában sem csak egyféle hullámhosszú hatássugárzásra kell gondolni, mert a
növényekben kifejlődött klorofill a színspektrum teljes sugárzási tartományát hasznosítani tudta. Ez a
színbeli eltérés valójában a frekvencia és a hullámhossz eltérését is jelenti, amely miatt az élővilág széles
sávban megtanulta hasznosítani a fényre jellemző hatásterjedés teljes spektrumát.
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A fénytől a mikrohullámú hatássugárzás felé folyamatosan növekszik az energiasűrűség, de
csökken az erősség. Itt két különböző hatásforrást el kell különítenünk.
A korábban már tárgyalt pontszerű forrásból hatásokat kibocsátó sugárzások csak relatív kis
távolságokba hatnak elég intenzíven ahhoz, hogy az életszerű szerveződések kellőképpen
hasznosíthassák. Ezek a sugárzások, bár minden irányba hatnak, azonban a térségben lévő
szerveződésekre, mezőkre, jól beazonosítható irányból érkezik a hatásáram. Ez a sugárzás a
bolygók eltérő sűrűségű felületeinél nem izotróp, leárnyékolható és célzatosan beállított
hatásfogóval nagy sűrűségben elnyelethető. Ilyen a közeli csillagból, a napból érkező
hatásáramból a természet által megtanulta fény spektrumot is képező frekvenciák sikeres
hasznosítását.
Ha egyidejűleg, a sokmilliárd hatássugárzóból folyamatosan intenzív hatáskibocsátás tölti ki a
teret, amely minden hatásterjedés és hatáshullám metsződésben kölcsönhatási változást szenved,
(amelyből új hatásimpulzusok sugárzódhatnak ki,) akkor egyidejűleg a tér minden szegletéből a
tér minden irányába, nagyjából egyforma és izotróp hatássugárzásnak kell hatnia.
A magasabb, korszerűbb, későbbi frekvenciákon nagyobb energiasűrűség, részben az
elnyelődési hiány, pontosabban a nagyobb áthatolóképesség következménye, másrészt minden
hatás átalakítóban a hatásfékezést egy hatásgyorsítás, frekvenciakeltés, korszerűsítés, információ
kiigazítás egészíti ki.
A gravitációs testektől távoli tér, majdnem nyugalmi helyzetben álló, rezgő energianyomott,
egyensúlyban álló, viszonylag homogén, de az állandó kölcsönhatástól nagy tömegbe épülni
nem képes energiával telített hatásrendszernek tekinthető. Nem igaz ez az egyensúly az olyan
gravitációs mezők mellett és között, amelyekben a kialakult különbség miatt hatásbefogás,
hatáshasznosítás történik. E térrészekben az elnyelődött és átalakított hatások pótlásával
folyamatos hatásáram alakul ki, amely iránnyal jellemezhető, sokféle frekvencián terjedő
áramlásnak tekinthető. A hatásáramlás hajtóereje a térben lévő nullponti sugárzás hatalmas
energiasűrűsége és hatásnyomása, amely minden hatáshiányos, az adott frekvencián változó
információkkal nem teljesen kitöltött helyre áramolva igyekszik helyreállítani az
egyensúlytalanná vált energianyomást. A nyitott láncú hatásbefogó rendszerek, az élő
szerveződések folyamatosan használnak fel információs bemeneti energiát, amely utánpótlására
is állandó igényük van. A kezdeti bioszerveződéseknek is rendelkezésére állt a közeli
hatássugárzóból bőséggel áradó energia, azonban a hatásáram nem elszigetelt térségből izoláltan
érkezett, hanem vegyesen a térenergia sokféle kicsatolásából is áramló hatásterjedéssel
keveredve. Ez a sokféle frekvencián és hatóerővel érkező széles spektrumú sugárzás, biztosítja
azt hatásharmóniát, amely a fotoszintézist is felhasználó élet kifejlődéséhez kellett.
Az iránnyal jellemezhető hatásáramlást befogja és felhasználja a 3 D anyagból kifejlődött
valamennyi nyitott láncú szerveződés. A befogás lényege az elnyelődés, amely az infra
sugárzástól a fény és a nullponti sugárzásig éppen a gravitációs árnyékoló hatással igazolható.
Csak ott nyelődhet el az energia tartósan, ahol nem alakul ki megfelelő ellenhatás nyomás, mert
az állandó pótlásra érkező ellenhatás, folyamatosan elvezetődik, elterelődik, megváltozik,
máshol felhasználódik. Hogy ebből mennyit tud hasznosítani a bioszféra, az egy külön dolog, de
kétségtelen, hogy a teljes harmóniához ezek a teljes sugárzási spektrumból érkező felhangok is
szükségesek.
Sokan csodálkoztak már rá az élet keletkezésére, a magból kifejlődő növény energiatömegének
a nagyságára. Sokszor látszólag csak víz (nedvesség) kell hogy a csírából, azaz a reprodukciót
biztosító hatástöredékből, az utódból, egy szivacson kifejlődjék a növény, és némi vegyszerben
adagolt nyomelemekkel, képes katalizálni és szintetizálni minden a felépüléséhez szükséges
anyagot. Sajnos nehezen mérhető egy mag energiatartalma és felhasználása, és még nehezebben
ellenőrizhető a növekedés közben a környezetből mikrohatásokban felvett hatásenergia és a
kibocsátott energia aránya. A beépülő tömeg mégis arról tanúskodik, hogy ez a növényekbe
kerülő energia máshol már hiányzik. Mégis, ha nagy tömeget vizsgálunk, például elégetünk,
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akkor szembeszökő, hogy a táptalajon nevelt nagytömegű növény elégetésekor, magasabb
mennyiségű energiát kapunk, mint a magból számítható, vagy annak az elégetéssel mérhető
energia. Ez csak akkor lehet, ha a növény hatásenergiát, anyagot, részecske tömeget épített be a
bemeneti energiából, amelyből viszont egyértelműen nem csak a víz, és a szivacs, hanem a
fotoszintézisből nyert hatástöbblet is kimutatható. Ha nagyon érzékeny mérlegünk lenne, és mérni
tudnánk a fotoszintézis energiabeépülését, akkor esetleg eljuthatnánk, a beépült hatásenergia közvetlen
kimutatásáig. Ennek hiányában meg kell elégednünk, a közvetett kimutatási lehetőségekkel, amely a
hatásváltozások, és az eredők megváltozásából ismerhető meg.

Mivel már ismerjük a térenergia kicsatolási lehetőségéhez szükséges legfontosabb hatásokat, a
töltés vagy hatásáramlás gyorsulását, a három Dimenziós mozgást, a csavart spirálmozgással
megbontott szimmetriatörést, ezért el kell fogadnunk, hogy a növények mozgása, tekeredése
alkalmas geometriai forma és hatásbefogás, az ilyen energiák valamilyen szintű kicsatolásához.
Mivel minden növény, a felépülése közben frakktál jellegű, térirányú szétterjedő hatáseredőben
növekszik, feltételezhető, hogy a térbeli és geometriai formaazonosság, fejlődési minta,
életprogram, vagy alkotói hatásazonosságokat rejteget. Ez a hatásazonosság, a kis önszerveződő
örvénylésből kialakuló egyre nagyobb hatásfelépülés, amely sokszorosan más szinteken is
megismétli a frakktálformát nagyon sokféle hasonló forma és méret kialakulását eredményezve.
Ha a hatáskicsatolást használja a bioszintézis növényvilága, amelytől az emberi evolúció a DNS
felől szemlélve nincs is olyan távol, akkor bátrabban kimondhatjuk, hogy a sejtfelépülés is
hasonló folyamat. A sejtépülés, a bázis-pároknak megfelelő sorrendben és csomagokban, a DNS
által is használt ősi energiaforrással, a közvetlen hatásbefogással segíti a sejtreprodukciós lánc
felépülését. Feltételezhető, hogy a folyamatidő meghatározott számú reprodukciós lehetősége
egyben meghatározza a reprodukció által elérhető alkalmazkodó képesség határait, pontosabban
éppen a hatásbefogás hatékonysága határozza meg a sikeres szimbiózis fenntartási lehetőségeit.
A hagyományos környezet látszólag biztosítja az élőtömeg folyamatos energiaellátását, amely
miatt nem találunk tápanyagellátásból fakadó határozott okot, a szerveződések egyensúlyának a
felbomlására. A zavar az apró fodrozódások hullámaiban keresendő, amely a hatásáramlást
megzavarva a harmonikus folyamatot egyre nagyobb és kaotikusabb hatásokkal megszakítja.
Valószínűsíthető, hogy minden bioszintézissel keletkező reprodukciós utód csak meghatározott
folyamatideig képes a térenergiát hatékonyan kicsatolni, és harmonikus áramlásba irányítani,
amely áramlásban beálló zavar a folyamatidő lejáródásával egyre nagyobb káoszhoz vezet. A
hatás ellen fellépő ellenhatásrendszer sokszintű kialakulása igyekszik helyreállítani a
díszharmóniát, de mivel ez hosszútávon nem lett sikeres stratégia, más módszerrel sikerült az
evolúciónak a hatásáramlás folyamatosságát biztosítani. A folyamatos fennmaradás, a
reprodukció újrakezdődő lehetőségével, az információ rendszeres átrendeződésével, a szervezet
korszerűsödésével vált biztosítottá. Azon szerveződések, amelyek újrakezdési lehetőséget
biztosító hatástöredéket, magot, vagy embriót fejlesztettek ki, sikeresen megoldották az
elhangolódásból fakadó díszharmóniát. Mire a kiöregedő, és harmóniát vesztett szerveződés már
nem képes a körülmények által okozott változáshoz alkalmazkodni, addigra már átveszi a helyét
a hatásáramlást fenntartani tudó, a már megváltozott körülményekkel induló utód, amely
hasonló folyamatideig képes alkalmazkodni a saját folyamatideje alatt is tovább változó, egyre
másabbá váló körülményekhez. Ezzel az evolúció, a térenergiában történő elhangolódást, a fázis
eltolódást, a reprodukciós alkalmazkodási léptékváltással oldotta meg. Ez a megmaradási
effektus stratégiája. Hogy a harmóniában beálló legkisebb áramlási zavarból, miképpen lesz
káoszhoz vezető díszharmónia, arra jó példa két kudarcba fulladt nagyszabású kísérlet,
amelynek célja az elkülönített bio-térbe zárt hatásfolyamat fenntarthatóságának a vizsgálata.
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A bioszféra kísérlet tanulságai:
A létesítendő űrállomás bio egyensúlyának a vizsgálata céljából, egy üvegházrendszer alá
elkülönített bio rendszerrel kezdtek kísérletezni. A Bioszféra 1 és 2-es kísérletben az élővilág
egy részét betelepítették, amelynek az önfenntartási lehetőség megismerése volt a kísérlet célja.
Bár kellő mennyiségű növényzettel volt betelepítve, és a napból származó hatássugárzás
bizonyos spektruma, és kellő mennyiségű víz, táptalaj, levegő biztosítva volt, mégis viszonylag
nagyon hamar felborult a búra alá zárt ökoszisztéma. A kudarc oka a hatáslánc működésében
az ismeret és a megértés hiánya. Feltételezhető, hogy kellő mennyiségű talajt halmoztak fel,
amely azonban nem tartalmazott elég biomasszát, illetve a bezáródott mikroorganizmusok nem
kapták meg a fejlődésükhöz szükséges spektrumú hatássugárzásokat, az energia feladást, vagy
nem olyan minőségben és mennyiségben, miként arra szükségük volt. Ez miatt a teljes rendszert
alkotó, zárttá váló hatáslánc nem működhetett. A kudarcnak a legfontosabb oka, hogy az
izolációs szándék miatt búra alá zárt rendszerbe bemenő legfontosabb hatásáramlásból,
kizáródott egy csomó szükséges spektrumú sugárzás, az UV és egyéb a harmonikus
hatásösszetevő, amely miatta kezdetben széles spektrumú, kellően széthúzott és egymásnak
feladó hatásláncban nagyon gyorsan magas azonosság, és ritmusazonosság fejlődött ki. A
legkisebb életközösségek a mikroorganizmusok szintjén a hatásáramlási lánc felborult, amely a
működési zavar miatt a ki nem bocsátott termékhiány, a lánc alján a feladási és oxigénhiány
jelentkezett. A tervező ember, az ismeret és a megértés hiánya miatt, nem gondolta kellően át a
hatáslánc részleteinek, és a nyitottságának a fontosságát, nem értette meg, hogy a
hatásáramlásban milyen fontos része a nagyobb egységek között lévő kisebb egységek
szükséges harmóniája, együttfejlődése. Nem értette meg a gondolkodó ember, hogy a
hatásrendszerek egymással sokezer szálon, rokonságon, feladásban és fogyasztásban is
összefüggenek, azaz kölcsönös függőségben vannak, és a legkisebb hatásláncba szerveződéstől
a legnagyobbakig, lényeges és élő, együttfejlődő kölcsönhatási kapcsolatban, életláncban állnak.
A kialakult Oxigénhiány, a tápláléklánc gyors felborulása az izoláció hibája. A tanulság a
rendszerek átjárhatósága, összetettsége és elválaszthatatlansága, amely a legkisebb
rendszerektől a legnagyobb, azaz a Világegyetemnyi méretű hatásszerveződések
kölcsönhatási kapcsolódását, életműködését egybefűzi. Tessék tudomásul venni, hogy a
függetlenség idea, ábránd, ebben az érzékeny egyensúlyú életrendszerben mindennek köze
van a másokhoz, egymáshoz.
Az élet a táplálékláncokon, az egymásnak feladott információs energián át épül fel egyre
nagyobb fraktálrendszerben működő hatásrendszerré. A tápláléklánc alsó részén álló
szerveződések nagyobb részét még nem, vagy nem kielégítően ismerjük, amely miatt egyre
többször szakítja meg az ember az egészségesebb hatásrendszer felépülését, amely a
nagyrendszer színességén, változatosságán és egészségén ejt csúnya, sokszor kijavíthatatlan
foltokat. A teljes ökoszisztémában, azaz a földi tápláléklánc összességében, csak a jéghegy pici
csúcsa a gerincesekből kifejlődött emlősrendszerű életszerveződés, amely alatt milliárd
egymásra épülő apró rendszer bonyolult kölcsönhatási eredője tette lehetővé a gerincesek
kialakulását, és teszi lehetővé még a mai napig az egyre veszélyeztetettebb megmaradását. A
tápláléklánc, az egymásba épülés, azaz a hatástovábbítás remek láncolata mindig megszakadhat,
ha bármely alkotóközösséget képező tagja hatásbefogási, együttműködési, illeszkedési hibát vét,
vagy valamely magasabb szerveződésű fraktálrendszerben lévő tagja nem figyel a rendszer
egészének a harmóniájára. Bár az életszerveződés, a nagy láncolatban megtanulta, hogy
oldalutakon, és párhuzamos szálakon, - ha kell - megkerülje a zsákutcába vezetett lánc
végérvényes megszakadását, azonban a tartós folyamathoz szükséges alapvető feltételek
bármelyikének a megszakadása, az összes oldalút, oldalág megszakadásával járhat, amely egyegy ökoszisztéma, életág teljes megszűnését eredményezheti. A megszűnő hatáslánc méretét az
alapvető feltételek rendszerében bekövetkező változás határozza meg. A földi élet
szempontjából alapvető biodiverzitás, a levegő, a víz és a föld állandóan regenerálódó,
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hatásmegőrzés szempontjából létfeltételt jelentő alkalmasságának a megváltozása, a teljes földi
tápláléklánc átalakulásához, a lánc megszakadását eredményezhető instabilitás kialakulásához
vezethet. Ez az instabilitás egyre növekvő szakaszba lépett, amelynek megnyugtatása talán még
lehetséges. Mivel nincs elegendő időnk arra, hogy a Bolygónk lakhatatlanná tételéig a Föld
lakosságát evakuáljuk egy másik bolygóra, az egyetlen lehetőség a földi élet embermegtartó
képességének a megőrzésére, hogy visszaállítsuk azt a harmóniát, amely a teljes földi hatáslánc
rendszer működőképességét a legmagasabb szinten, a lehetséges legegészségesebb állapotban
megőrzi. A négy alapvető feltételrendszer működőképességének és harmonikus illeszkedésének
a megóvása már létkérdés, amely már majdnem visszafordíthatatlan hatásmódosulásokhoz
vezetett. A levegő, a víz és a föld, - mint három egymás mellett változó generáció tisztaságának az igénye, a környezetét szennyező emberhez kiált, azonnali megálljt
parancsol, ésszerű környezeti rendszerbe illő gazdálkodást kíván, amellyel a föld
biodiverzítása, termőképessége még visszaállítható.
Az alacsonyabbként ismert szimbiota életszerveződések szintjén, a gombák társadalmában is
vannak ellenségek, táplálékfelvétel, hatásbefogadás és feldolgozás után megváltozott, akár
egymás hatását semlegesítő hatáskibocsátás. A szerveződés csak látszólag önálló, mert függ az
alatta lévő szerveződés hatáskibocsátásától, a szakosodástól függően a fakorhadékot vagy a
bőrzsírt előállító mikrobák hatékony és kiegyensúlyozott működésétől. A korhadékot, vagy
elhalt bőrt feladó mikrobák által táplált gombák által továbbalakított és a közös térbe kibocsátott
hatás esetleg egy hangyabolyt, állatokat, vagy embereket táplál, vagy éppen súlyos mérgezést
okoz, egy az ismerethiány miatt azt elfogyasztó emberben.
A hatásfeldolgozásra létrejött szimbiota szerveződésekben az egyedek sok döntési lehetőséggel
rendelkeznek, azonban az együttműködésüket egy nagyobb rendszerben a közösen elfogadott
kialakult szabályok és alkalmazkodási, együttműködési kötelezettsége határozzák meg. Bár a
hangya választhat abban, hogy a fűszálat jobbról vagy balról kerüli meg, azonban az
együttműködési szabályok megtagadása, a nagyobb szerveződés és ezzel a hangya
megszűnéséhez vezethet. Nem létezik tehát egymástól független kis rendszer vagy nagy
rendszer, ezek a hatásfeldolgozásban és a hatástovábbításban egymáshoz kapcsolódnak, amely
az alaki vagy formai különbözőség ellenére, a nagyobb rendszereket kialakító hatásburjánzás,
azaz frakktál halmozódás. Lehet hogy a hangyák, meg vannak győződve arról, hogy az Ő
társadalmuk az ideális, miként az emberi elbizakodottság is rendszerfejlődés csúcsterméknek
képzeli magát. Az a téves hit, hogy a természet bennünket szolgál, és mi annak
szabályrendszereit büntetlenül áthághatjuk, hogy függetleníthetjük magunkat a kisebb vagy
nagyobb rendszerektől elbizakodottá tette az embert. A gombák által feltárt hatásokon,
növények fejlődnek, amelyeket állatok és az ember is fogyasztva függnek a legkisebb
szerveződések hatékonyságától, szerveződési egyensúlyától. Az emberek sem a szerveződés
csúcsai, mert nagyobb energiaszintű dinasztikus együttműködő rendszereket hoznak létre,
táplálnak feladott hatásokkal, munkával információval, változással. Az együttműködő
rendszerek nemzeteket, országokat, és azonos ritmussal változó élőrétegeket hoznak létre, tehát
a nagyobbak is függenek a kisebbek hatásaitól, de a kisebbek is függenek a nagyok
visszacsatolásaitól.
Az ember megváltoztatja a környezetet, társadalomba épül, amely hat a bolygó ökológiai
rendszerére. Pedig csak hangyák vagyunk a nagyobb rendszerben, amelyeknek, - mint a rajban
úszó halaknak, - időnként némi szabad döntési választásuk is van, de a nagyobb rendszerekben,
a nagyobb tömegszámú társadalomba szerveződésben csak a nagyobb törvényszerűségek által és
egymás által hajtott apró fogaskerekek vagyunk. A hatásközösségek együttműködésbe
szerveződése, nagyobb fraktálszintű szerveződéseket szolgál, amelyeknek az egyén felett álló
hatáslánc, hatásszint szerveződéseként értelmezhetünk. A jelen ismereteink szerint nincs a
szerveződéseknek megnevezhető, általunk megismerhető legfelső szintje, amely felett nem áll a
hatáskibocsátásra érzékeny Ökoszisztéma. Az ember csoportokba, családokba szerveződik,
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amelyből országok, társadalmak képeznek nagyobb szerveződéseket, amely felett az emberi
hatásközösség legnagyobb szerveződése, az emberi közösség világszintű együttműködése képez
még nagyobb egységet. Ne higgyük, hogy ez a szerveződés legnagyobb foka a bolygónk
harmonikus életközösségében. Az emberi hatásszerep bár túlértékelődött, de csak morzsát
képez az ökoszisztéma nagyobb, teljesebb, egészebb rendszerében. Közös viszont
valamennyiben, hogy a kisebb egységek harmóniájára érzékenyek a szerveződés által
kibocsátott hatásokat tovább-feldolgozó nagyobb egységek, és viszont is, azaz a hatásáramlás
teljes kölcsönhatási rendszerben szerveződik minden szinten. Az orkán, a kis fuvallat zavaraiból és
kölcsönhatás kapcsolatrendszeréből épül fel, és a fuvallat halmozódásának a megszakadása a szél – mint
nagyobb energiaszintű szerveződés – kialakulását gátolhatja. Ekkor elmaradnak az Ázsiai síkságokat
megtermékenyítő monszunok, és az élet feladó táplálék nélkül marad. Ettől összeomlanak a társadalmi
szerveződések, amelyek miatt élőrétege változhatnak meg, törhetnek sikertelenül együttműködő részekké
és egésztelen darabokká.

Logikus értelmezése a helyzetnek az a felismert következmény, hogy a bolygónk is csak része a
nagy Ökorendszernek. Még nagyobb hatásrendszeri szerveződések része a naprendszer, a
felmenői csillagcsalád, és a galaxis, amely még mindig csak relatív kicsi része a
Világegyetemnyi méretben megvalósuló információs szintű energia áramlásnak.
Ha a kisebb szerveződések szimbiota együttműködése élő rendszernek tekinthető, amelyekben a
meghatározott anyag és információcsere folyamatosan zajlik, akkor megállapítható, hogy ez a
nagyobb olyan szerveződésekre is igaz, amelyek a bemeneti hatásáramlásból fakadó információs
energiát átalakítva, életciklus-szerű folyamatidő alatt más összetevőjű kimeneti információvá
alakítja, amely hat egy nagyobb egységre, annak az egészségére, amelynek ez az egyik alkotója.
Ezzel el kell ismernünk, hogy a Világegyetem méretű hatásszerveződésben hasonló, analóg
folyamat zajlik, mint az élő bolygó ökoszisztémájában, amely csak része a kialakult az embertől
független és felette álló nagyobb hatáslánc szerveződéseknek. E nagy tömegszámú
szerveződésben a bolygók és a csillagok a sejtek a hatáshasznosítók, amelyekbe áramló
kölcsönható hatásenergia nagyobb, szervszerűen együttműködő galaxisokat és halmazokat
alakított ki. Semmi sem támasztja alá, azt a feltételezett kizárólagosságot, amely a tér általunk
történő átlátásának a hiányában a Világegyetemünket a legnagyobb rendszernek állíthatná be. A
gombák nem látják át az erdőt, csak a gombatelep mértékének megfelelő kölcsönhatási
rendszert, a sejtek nem látják át az embert, az ember pedig csak a Világegyetembeli mértekig
tud a változás folyamatába belátni. Az ASPEKTUSBÓL szerzett új ismeretekből már sejthetjük,
hogy a csillag, galaxis vagy Világegyetem méretű szerveződések, még nagyobb egységeket
képezhetnek, a frakktál-rendszerű hatáshalmozódás szerveződési és áramlási szabályai szerint.
Ha az ember felett szerveződő hatásrendszerek nagyobb hatásszférát fognak át, joggal
feltételezhető, hogy a szabályrendszerben magasabb szerveződési logikának, ismeretnek kell
felhalmozódnia. Az emberi közösségi gondolat létrehozta a maga feletti dolgokat értő Istent,
mint a felette álló dolgokban közreműködő, azt jobban értő és átlátó mindenhatót, a Gondot
viselőt, amely a nagy egység harmóniájáról gondoskodik, vagy legalább magasabb szinten azt
átérzi és megérti. Ha a nagyobb önszerveződő rendszerek nagyobb, vagy más logikai szerveződése
egy magasabb fraktálszintű együttműködő rendszert képez, ez esetben ez is életszerű, saját
logikával és megmaradási törvényszerűség szerint működő, önálló információs rendszerként
képzelhető el. Ez a nagyobb rendszer, lehet hogy magasabb kapcsolódási logikával, több
információ feldolgozó képességgel rendelkezik, azonban az Őt tápláló kisebb részletek általa a
felbontási lehetőség, fókuszálás véges következménye miatt ismeretlen részleteiben, nem biztos,
hogy eligazodik. Létezhetnek hát, magasabb logikai rendszert értő szuperlények, istenségek
rendszere, amelyek a tömegben és az energiaszintben, a hatóképességekben magasabban álló
nagyobb hatásszerveződések folyamatát átlátják, értik, vagy éppen a hatásáramlással továbbított
információ megértése, gondolatai képezik a lényeknek már csak a gondolati ábránd szabadságát.

158

ASPEKTUS- MOETRIUS

Az emberek közötti differenciálódás is ilyen eltérő értelmezési szinteket ért el, amelyben
magasabb szabályszerűségeket felismerő, átfogóbb, összetettebb logikai rendszerű emberek is
kifejlődtek, azonban ez nem istenszerű felette állás, csak a logikai fraktál rendszer magasabb
szintű információ-értelmezés eltérő lehetősége. Talán nem véletlen, hogy a hatásáramlás, éppen úgy
igyekszik a térzavarként értelmezhető torló hatások mögötti hatáshiányossá vált térben az energiasérülést
helyreállítani, mint miként ismerjük a sérült szervezetben beálló zavar elhárítására, a helyszínre áramló
restaurátor sejtek által a keletkezett seb miatti harmónia és áramlászavart helyreállítani. Ez azonban
valószínűbben egy fordított következményi rendszer, amelyben a térzavar kialakulásának az elhárítási
mechanizmusát másolta le az evolúció.

A gondolat folytatásaként, a bolygónkat egy olyan élő szerveződésnek kell értelmeznünk, amely
hatalmas de többnyire időben váltakozó egyensúlyban lévő folyamatban működve, a tömegének
az árnyékoló hatásával, a napenergia hasznosítása mellett folyamatosan térenergiát, korszerű
információt csatol ki, miközben sikeresen alkalmazkodik a környezetében történő
változásokhoz. A szerveződés, mint bolygó, a térségben képződő hatás akkumuláció anyagba
épülésével keletkező, és a környező kozmikus porfelhőből, hosszú idő alatt önszerveződő
gravitációs árnyékolóhatással besűrűsödve jött létre. E bolygónak, már a kezdeti
hatásárnyékolás, (a Nap) elkezdte növelni az anyagát, amely alapján az is feltételezhető, hogy az
átalakuló hatásenergia a frekvenciasugárzóknál leírtak szerint, de még a biológiai életszerű folyamat
kialakulása előtt, körkörös áramlást, hatás-átalakító rendszert hozott létre. Ez a szerveződés az
elmúlt négy-hatmilliárd év során folyamatosan változott, egyre bonyolultabbá vált, miközben az
Őt ért hatásokat részben tárolja, és másféle hatásárammá alakítja át. Nemcsak hatás-átalakítóvá
vált, hanem maga is hatásbank, azaz anyagszerű hatáshalmozódási rendszernek, puffer hatásnak,
energiatárolónak tekinthető. A lényben organizált szimbiózisszerű együttműködésben, a
hatásenergiát hasznosító, azt tovább-feldolgozó baktériumok, sejtek és egyéb élőlények
változatos világa hat időben váltakozó szimmetria folyamatban egymásra. Ezek táplálék vagy
hatástovábbító láncot alkotva fogyasztják a lánc alacsonyabb részén elhelyezkedő hatás
átalakítók bemeneti információs energiaként a környezetből érkező hatástermékekét, amely az
elfogyasztott szerveződések kimeneti (eredő) energiájaként, pontosabban átalakult új
hatáseredőként beépül a magasabb szintű szerveződés életpiramisban változó rendszerébe. E
beépülés a nagyobb rendszer harmóniájához, egészéhez, egészségéhez hozzájárul, amely
továbbhat egy, vagy több, még-nagyobb tömegszámú, más időrendben változó rendszerre.
Az élő bolygó hatástorlódás többrétegű burokkal, ózonpajzsként ismert védőhártyával
rendelkezik, miként a mag, a gyümölccsel és annak a bőrével és az ember a csontokat körülvevő
húsával és bőrével. A fa a kérgével képes a térben lévő nullponti hatásnyomás energiáját félig
áteresztődve feltartóztatva kicsatolni. A rendszerben folyamatosan áramlik az
információtartalommal rendelkező változó, szintről szintre átalakuló hatásenergia, amely
megértése éppolyan tanulási, megértési folyamat, mint a hatás következmény megtanulása.
A sztratoszféra alatt gomolygó vízgőzben, milliárd apróbb és nagyobb légörvény energiasűrűbb
és ritkább terei váltják egymást, amelyekből a térbeli hatászavar, energiadifferencia megoldására
a villámban kisülő ionáramlás, gondolatszerű hatásáramlással rendet teremt, nagyobb
szimmetriát, egyenlőséget hoz létre a túl nagy különbségbe fejlődött légben változó felhőnyi
szervezetek között. A reprodukció képesség sem lehetetlen, mert a szerveződés
hatásrendszerének a felborulásakor, amely feltehetően csak a széttördelése, felrobbanása esetén
következhet be, a szétrepülő kisebb egységmaradványok, mint további hatásárnyékolók tovább
folytatják a térenergia más energiaszinten megvalósítható leárnyékolását. Az energia befogása,
átalakítása és sikeres kicsatolódása, egyéb megfelelő körülmények esetén egyre nagyobb
anyagtömegbe épülésével, milliárd évek múlva egy másik lehetséges élő bolygót
eredményezhet.
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E bolygót, mint életrendszerben változó Ökoszerveződést, most a korábbiaknál nagyobb veszély
fenyegeti. Bár a bolygónk alkalmazkodási képessége hatalmas, képes a legkülönfélébb
változásokhoz, környezeti zavart okozó energiacsapolásokhoz, a környezet és hő
szennyeződéshez is alkalmazkodni, de ez nem végtelen lehetőség. A legnagyobb élősködő, az
ember az eszetlen önállóságra törekvése, rákos túlburjánzásként a gazdarendszer halálát
okozható beavatkozásra, merényletre készül. A rendszer működését és összefüggését, az egységét
nem eléggé értő, csak töredékfolyamat precíz ismeretére szelektálódott tudóscsoport egy része, a
rendszer védelmét és energiaforrását jelentő bőrét akarja fellazítani, és a védőmezőt feljebb emelni,
amely viszont mint a rák kiszámíthatatlan változásokat generálhat. A 2002-re várható, tervezett
beavatkozást az USA kormánya tervezi Kanadában, amely a legnagyobb beavatkozás a bolygónk
Ökoszisztémájába. Ez a kísérleti terv még nem eléggé átgondolt, még nem látható át a hatása és a
következménye, ezért az egész életfolyamat, mint szerveződési egymásra-ható rendszer totális
felborulását, megszűnését, vele együtt az ember és az élet kihalását okozhatja. Miként a Philadelfiai
kísérlet, ennél is nagyobb veszélyt jelent egy még oktalanabb kísérlet, a Svájcban épülő gyorsítóban
tervezett aranyionok ütköztetése, amely általános részecskerajzást, rezonanciát válthat ki azon a
frekvencián, amelyet az életváltozás alapjának tekinthetünk. Ember, eddig és ne tovább, mondja az
Isteni Gondviselő, de az ember süket és nem hallja meg a természet bölcsintő szavát és jeleit.

Lehet, hogy már nem lehet, de az élet nevében meg kell mindenkinek kísérelni, megállítani
az esztelen ötletek végrehajtását. Mindenkitől elvárás, hogy emelje fel a szavát, és a
lehetőségei szerint tegyen a jelenleg még túl nagy kockázatú kísérlet megakadályozásának
az érdekében, addig, amíg még nem lesz késő. Ha a kísérlet balul üt ki, könnyen
megismétlődhet a múlt, és aszteroida sem kell hozzá, hogy az élet visszaszoruljon a tengerekbe
és/vagy a föld felszíne alá. Az ember azonban nem képes ilyen rövid idő alatt, ekkora evolúciós
változásra, és nem lesz új delfin nemzedék, csak prokarióta, vagy ennél is kezdetlegesebb
hatáshalmozódásként, visszatér a porhoz, a hamu a hamuhoz.

27. fejezet:

Az emberi környezetben egymásnak átadott alacsony kölcsönhatásokról:
Ha az emberi érzés is információ, és ez az információ az élet folyamán felhalmozódik, az
anyagcserével ennek egy része szükségszerűen távozik. Az emberi érzékenység, az
információadás és vétel igen szélsőséges példákkal rendelkezik. Minden élő szervezet kiválaszt
sokféle eltérő frekvencián távozó anyagot, ez lehet elemi vagy fehérje természetű, szerves anyag
is. Semmi sem indokolja, hogy a kiválasztott anyaggal ne távozzon összetettebb, az
elektromágneses sugárzásnál kisebb, csak kvantumos adagokban mérhető kölcsönhatású
energia. Az energiaterjedéssel szükségszerűen távozik a hatáshoz kapcsolódó információ, amely
valóba sokféle eltérő tartalmat közölhet a hatás új befogási helyén.
Az emberi információközlés és vétel, mind a tudatos, mind a tudat alatti zónákban rendkívül
széles skálán működik, amely a megismert dimenziók bármely változását regisztrálni és jelezni
képes. Értünk a szóból, de értünk a testbeszédből, a mimikából, a hő, az optikai hírközlésként
ismert fény és a hangjelekből. Értjük a szem villanását, az arc rezdülését, és szinte minden
környezeti változás rengeteg értett tudatos és tudat alatt vett információ befogással és
kibocsátással jár. Megérezzük, ha néz valaki, és ezt akkor is sokan észlelik, ha az illetőnek háttal
állnak. Számos állat és embertársunk olyan érzékeny szelektálódott idegrendszerrel bír,
amelyben megérzik, ha a hozzá tartozóval (hangolódás) baj vagy jelentős esemény történt.
Hogyan lehetséges ez?
Az élő lények által kisugárzott alacsony kölcsönhatású energiamezőben van egy éppen-csak a
tudatos hatásészlelés határán, és az alatti energiaszinten, egy olyan érzékelési és
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rezonanciaképes, egymást értő frekvencián kommunikáló állomány, időben más ritmusban
változó tartomány, amely a már nem atomi, hanem a fény foton-egységnyi energiaszintjénél
kisebb hatásokat is generálja vagy veszi. Ez még valóságos kommunikációt tesz lehetővé, és
valóságos hatásmechanizmust eredményez, azonban ezt nem a hagyományos, pontosabban nem
a tudatos szintet elérő érzékszerveinkkel észleljük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a
hatásváltozásokat nem észleljük. Az evolúció során valamennyi észlelési lehetőség beépült az
emberbe is, amelyek számos észlelt de nem használt jelrendszer megértésének a
visszafejlődését, vagy nem tudatos, ösztönös szinten maradását eredményezték. A DNS-ben
tárolt információnak csak azt a csekély 10%-át használjuk, amelyre az emberré váláshoz vezető
fejlődés során az utóbbi pármillió évben a szükségünk volt. A hatáshasznosítási
energiaszerveződésbe beépült régebbi információknak, csak a jelenlegi életünkhöz szükséges
töredékeit használjuk. A múltban érthető információ volt egy halmozódást ért, egy információs
egységet jelentő bármely csekély hatásváltozás akkor is, ha annak főhatása nem a hatást csak
közvetten érzékelő halmozódásra irányult. Ez egy olyan információ közlés-megértés,
kommunikációs csatorna, frekvencia, szint lehetőségéhez vezetett, amelyben az érintett a
közvetett áttételes gyenge hatásból is megérezte, ha a közelében más hatásegységre ható ismerős
információtartalmú hatásváltozás, például egy gerjesztést okozó hatásbefogásból energianövekedés
született. Ebből fejlődött ki az intuitív képesség, amely mindannyiunkban megvan, bár a nagy
környezeti, vagy belső zaj miatt csak kevesen értik meg e belsőnkből érkező, valójában
környezeti hatásváltozások eredőjét módosító jelrendszert. A ráhangolódás, azonban
aktivizálhatja e szunnyadó képességet.
Az egyes keleti életmódokban fellelhető, vallásszerűen gyakorolt és átörökített hatásérzékelés,
finoman szelektálódott rendszerben és töredékeiben egyes elszigetelt élőhelyeken megmaradt. A
jógával és más belső, az életváltozás külső zajait sikeresebben kikapcsoló filozofikus életmóddal
elérhető, hogy a szokottól eltérő információs csatornára átváltsunk, és a más dimenziókban
keletkezett információk, hatásváltozások, ritmusok, kölcsönhatások megértésével a
hatásérzékelési képességünket ismét aktiváljuk és kiszélesítsük. A gondolat, a megérzés, a
valóságos észlelési szintünk alsó határán befogott, nem mérhető, de azonos információtartalmú
töredék is hatásváltozással terjedő információ, amely ingerületsor újbóli analóg összerakásával
valóságos kommunikálást tesz lehetővé. Ez a sokmillió évig működő képesség azért került csak
háttérbe, mert az így észlelt túl sok információ befogadása és feldolgozása az egyén túléléséhez
egyre jobban feleslegessé vált, és mint az adott korban kevésbé fontos, feleslegessé vált
hatásmechanizmus, kiszelektálódva, szunnyadó receszív dominanciát kapott. Ebben a
tartományban zajlik az élettani folyamatok nem izommunkához felhasznált, és nem szilárd
salakként távozó információs energia kibocsátása, amelyben szinte valamennyi szervben zajló,
nagyon alacsony kölcsönhatású energiaátalakítás aktuális történésre jellemző információ tartalmú
energiasugárzást bocsát ki. Ebben a tartományban hallgatható le, hogy milyen zajjal nő a fű, és
ebben a tartományban kommunikál, az általunk némának ismert állatok és növények nagyobb
része. Természetesen az állatok és a növények is használnak más információs csatornákat,
amely az illatok, a feromonok, a színek vagy az optikai hírközlésre Pl. mozgásra szelektálódott
jelrendszerből áll. Az eddig némának tartott halak között is részletes és általuk pontosan
megértett jelrendszerre alapuló kommunikáció folyik, amely a többi gerinces lényekre is
kiterjeszthető. Egy kibocsátott vegyi anyag, egy farok mozdulás, egy sorozat buborék, egy
megváltozó testtartás, vagy az uszonyok apró rántásai, rezdülései mind érthető információvá
válnak a jelrendszer tartalmát megértő szemlélőnek. Amiért mi kevésbé értjük e jelrendszert,
annak az oka az eltérő környezet, a másféle genetikai és információs eltávolodás.
A genetikailag közös információt hasonlóan ismerősként egyformán értelmezhetjük, és
bármilyen távol állunk, a közös jeleket még megérthetjük. Ezzel kommunikálunk a
környezetünkben lévő álatokkal, megértve a mindkét lény részére azonosat jelentő információs
részleteket, az adott és közölt felismert hatásokat.
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28. fejezet:

Az emberi információ, a testbeszéd és a mimika:
A kibocsátott hatásenergiához kötődő információ, az energiacsomagra jellemző jelrendszerű
kommunikáció.
Ahhoz hogy a további okfejtést megértsük, szükségünk van egy kis kitérőre. Beszéljünk
egy kicsit többet a jel és az információ természetéről.
Az általunk megismert legkisebb de jelentéssel bíró információ a jel, amely az információs
szerkezet tagoltsága szerint két tartalommal bírhat. Van vagy nincs. Ha ezt az információt
megelőzi egy nagyobb információval rendelkező kérdés, egy mondat, akkor a legkisebb jelnek
is lehet nagy hatáskeltő, érthető információs tartalma. Ez lehet egy rezdület, egy impulzus is,
amint éppen keltődik, vagy becsapódik és hatást generál. Ha valahol keltődött egy impulzus,
amely egyesül egy másik impulzussal, ekkor az egyesülés során becsapódás és fékeződés,
egymásra kölcsönhatás történik. Leírtuk korábban, hogy a becsapódás egy oszcilláló mozgást
eredményez a pozitív hatáshordozók negatív gravitációs terében, amely sok
információtartalommal rendelkező jelnek, pontosabba időben folyamatosan módosuló
jelsorozatnak vehető. A becsapódáskori, beépülési hatás, oszcilláció rezgést (pendülést) kelt,
amely hang a részecskenász sikeréről informálhatja, az e jelet, felismerőt. Évmilliókon át,
keltődtek a jelek, hatások a térben, amelyek kis sűrűségű, kellő azonossággal nem rendelkező
térben nem nyelődtek el azonnal, hanem a tér más részéig áramlás közben csak életakadályba
ütközve adták át az energiájukat és az információjukat. Az elnyelődés tulajdonképpen
információs hatásátadás, hatásközlés az elnyelő, a lendületet lefékező közegnek. Ha a
véletlenszerűen előnyös hatásegyesülések túlélési aránya egyenlőtlenné vált, és ez kezdetben
spontán információt jelentett, akkor a részecskéknek évmilliárdok (pontosabban az örökké
valóságtól folyó változás) állt a rendelkezésre ahhoz, hogy az egyre nagyobb, sikeresebb
egyesülések által kibocsátott jelek előbb csak megérzett, majd azonosan érzett információ
tartalmát megértsék és megtanulják. Az információ azonosság, a hatásazonosság, a
következmény azonosság rendszerére épül. Bizonyos, hogy az eltérő egyesülések eltérő ütközést
és eltérő jelet produkáltak az egyesülésekkor, de ugyanolyan, vagy nagyon nagy azonosságú
egyesülések, kölcsönhatások, közel ugyanolyan következményeket okoztak. A jel, a
hatásváltozásból fakadó jel és a következményi jelentés tartalom idővel szükségszerűen
összekapcsolódott tartalmi jelentéssé formálódott. A szférák zenéjeként meghatározható sokféle
jel és rezgés más és más tartalmú információt adott akkor, ha sikeres, és ha sikertelen volt egyegy ütközés, összehangolódás, hatásegyesülés, csoportosulás. Eljöhetett az idő, amikor a sikeres
egyesülés éles sikolyát megértette a jelet már ismerő, a dolgot, a hatásváltozást már átélt
részecske. Ha a kezdeti szelekció során a sikeresebben túlélő, kitartóbb, több hatás
összefüggését megértő, nagyobb bonyolultságig eljutó részecske kapcsolat javára dőlt el az
anyagba halmozódó energia, akkor a kevésbé sikeres impulzus akkumulációk szétesése újabb
lehetőséget adott sikeresebben együttrezgő nagyobb csomósodások kialakulására. A kezdeti
sikeres egyesülések eközben már helyzeti előnyben, növekvő árnyékolási gravitációval
halmozták magukra a begyűjthető impulzus párokat, a későbbi együttműködő szolga sereget. A
jel sokáig csak impulzusszerű hatás adásvételeként zajlott, de a kialakuló és beépülő egyéb jelek
megértett tartalommal bíró hatásváltozások anyagi struktúrába vésődése színesíteni kezdte a
valóságot. A jel megértett információ tartalma ezzel folyamatosan növekedett, amelyhez társult
a gravitációs és a fluxus hatásból származó egyéb jelrendszer fejlődése, eltérőbb
hatáskövetkezménye, amelyet az eseményt már átélt hatásegység, közösen változó részecske
szervezet ismerős információhoz társított hatásként már megérthetett. Ez a folyamat az anyag, a
részecske tömeg felépülésével párhuzamosan kifejlődő információs jelrendszerekből, a
jelrendszert átélt és megismert hatásakkumulációk közötti érthető kommunikáció kifejlődését is
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megalapozta. Egy idő után az értett, érthető jelcsoportok is felismert tartalommal, megértett
következménnyel bírtak, és megértett folyamattá vált az anyag szerveződése, a közös tömegbe
épülés, vagy bomlás sikerét vagy sikertelenségét okozó hatások differenciálódása. Ismert
információt jelentett bármely részecske kiválása vagy új hatás befogása. Az események
sűrűsödésével érkező részecske záporok nagyobb sűrűségű jelcsoportjai is értelmezhető
információhoz vezettek. Ezzel a hatásváltozás egy kölcsönható információs rendszer létrejöttét
eredményezte.
A kommunikáció lényege, hogy az áramló és változást okozó hatáskeltéssel egyidejűleg
kifejlődött egy attól soha el nem váló információs tartalom, amely az-óta is megérthető
következményként együtt jár minden hatásimpulzussal, és lerakódik ott, ahol az impulzusnyi
hatás-pár pillanatnyi megnyugvást lel. Ez még nem célzatos és tudatos tartalommal kezdetben
még nem bíró információt jelentett, amely csak később fejlődött ki, tapasztalásból fakadó
összehasonlító hatásélmény az energiaszerveződés akarati irányítottságának eredményeként.
Az evolúciós alkalmazkodó fejlődés során, az intelligensnek nevezett tulajdonság kifejlődésének
ára van. A genetikai fejlődésre jellemző információ lényegesen nem változik a törzsfejlődés
során mennyiségileg sem, amelynek az a következménye, hogy az alkalmazkodóképesség
megőrzéséhez változnia kell az információ tartalmának. Ez az átöröklött dominancia folyamatos
változását eredményezi. A természet azokat az adottságokat, tulajdonságokat veszi elő,
amelyekre a generációk alkalmazkodásához éppen szükségük van. A logikus összetett
gondolkodás megszerzésének az ára, a következetes gondolkodás háttérbe szorulása. A
találékonyságnak, az ötletességnek, az összefüggések meglátásának, megértésének az ára az
emlékezet romlása, a lokális részletek kevésbé észlelése.
Az összetettebb gondolkodási rendszer a jelen megfelelésre szakosodás iskolapéldája,
ugyanakkor jelentős hiányossággal bír, a szagok, a veszélyérzet, az oksági tanulás terén. Míg a
nagyon közeli genetikai mássággal rendelkező álatok már egy tapasztalással megszerezik az egy
életre szóló beidegződést jelentő - szabad vagy tiltott, veszélyes vagy ártalmatlan - információt,
addig az ember már rendszeresen elfelejti, és újra és újra elköveti az intelligens fejlődés miatt
háttérbe szorult elemi tapasztalásokat. Csak az ösztön, (a tartósan rögzült konzervatív
tapasztalások tárháza) képes a kiscsengőt megrázni, és a még nagyobb intuícióval és erősebb
ösztönös adottságokkal rendelkező egyedekben, főleg és inkább a nőkben a szunnyadó
tapasztalati emlékezetet felébreszteni. A veszélytelenebbé vált társadalmi életforma az ösztönös
emlékezet rovására elengedi a jelen környezeti veszélyek felismerésének a lehetőségét. A jelhez
köthető információ kifejlődése is csak párhuzamos tanulás során, a jel tartalmi jelentésének az
eseményhez köthető ismétlődő hatás felismerésének az útján haladhatott. A Pavlov kutyája is
tanítható a jelek ismétlésével, mert a tanulás során előbb ösztönös felismeréssé majd tudatos
ismeretté váló hatás és a jel tartalmi része összekapcsolódik. A természetben a kezdeti impulzus
hatások egymáshoz kapcsolódása, feltételezhetően azonos hatástartalmú jel (pl. löketimpulzus,
rezdület,) ezreinek a tárolásával és a sokszoros ismétlődés lassú megértésével kezdődött. A sok
azonos jelentésű jel rengeteg információtári helyet foglalhatott el, amely mind azonos jellegű
tartalmat jelentett. Ez az evolúció során összekapcsolódott, egyszerűsödött és ha kellő számú
hatás épült közös, erősebb tartalomba, nagyobb jelbe, ez egy a hatáseltérés erősségét, a
visszaigazolók számát is felismerő mechanizmus kifejlődéséhez vezetett. A pendülés megértett
megtanult információvá vált, amelyben a jelentés és a hatástartalom összekapcsolódott. Pl. a
legtöbb esetben ez örömöt vagy fájdalmat, rezdülést, tömegváltozást, stb. jelentett. E megtanult
jelentéstartalom algoritmusba foglalható lényege, szabályossága, törvényszerűsége idővel a
megértés és a közös tudás, az azonosan tudás és az azonosan értés kialakulását eredményezte. A
véges számú jelrendszerben nagyon sok ismétlődés, azonosság alakult ki, és valószínűsíthető,
hogy a változás tartalom, gyakori jeleket eredményező azonos változásokra, és ritkábban
kialakuló kevésbé azonosan értett eltérő szerkezetűre egyszerűsödött és ezzel mind jobb
hatásfokúvá válva egyre nagyobb túlélési esélyt eredményezett.
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Az élő szervezeten kívül, ma már a számítógépes információtárolás is ez irányba mozdult el, és
a már felismert tartalomhoz nem kellett az egész jelrendszert mindenkor megismételni, hanem
elég a változástartalmat a meglévő információhoz, a jelrendszerhez hozzátenni. Így működik az
élőben a látás, a hallás és szinte valamennyi környezetváltozást érzékelő mechanizmus. A
tudatban rögzült ismeret adja az ismerős háttérképet, és az eltérést, a változást közvetítik a
különbséget észlelő érzékszervek. Az összes információ így kiegészül, és a jelentés tartalma
módosul, megváltozik, de e változás mindenkor a korábbi sok ismerős információnak csak
töredék, még nem ismert, vagy csak új részét érinti.
Az időegység alatt a meglévőhöz kapcsolható új információ befogadási és feldolgozási
sebessége véges. Ha e feldolgozó, befogadóképességnél nagyobb mennyiségű az új, akkor a
korábbi ismerethez nem kapcsolható információ, ez feldolgozási, értelmezési hibához vezet.
Az ösztön szerepe a rutinszerű, már sokszor bevált törvényszerű (algoritmusba foglalt) reakció
indítása, a felismert rendezetlenséget okozó hatás kivédésére. Az intuíció az ösztönös reakció
fejlettebb kistestvére, amely szintén a felismert algoritmus töredékek összekapcsolásával
prognózisba foglalja a tudat alatti információtár által felismert lehetséges hatás kivetítődéseket.
Az intuíció azonban nemcsak az előérzési tartalommal több az ösztönös megérzésnél, hanem a
kifinomultabb hatásérzékelő rendszerrel sokak számára nem észlelhető szélesebb láthatatlan
jelrendszer felfogására, és a tartalmi információtöredékek, a hatás és a következmény
összekapcsolására képes. Az intuitív érzék a pici megérzett tapasztalati részletekből, a logikus
gondolkodás pedig a lehetséges kapcsolódó hatások felismerésével képes több jelentéstartalmat
kihámozni az észlelt változás információiból.
Az emberi kommunikáció sokkal szélesebb hatásrendszert használ az információ közvetítésére.
A szóban közölt egyszerűsített információ olyan része az információs csatornáknak, mint a fénnyel
érkező energia a teljes energiaspektrum hasznosításban. Miként sokféle energiával tápláljuk
magunkat, e-képpen a szó mellett számos más, kevésbé tudatos, (de megtanulható)
információval kommunikálunk egymással és a környezetünkkel. Az öltözködés, a megjelenés, a
testbeszéd, a mimika, az egyidejű cselekvés mind rengeteg információt, hatáskibocsátást közöl a
környezettel, azonban ezek jelentős részének a megértése nem tudatos felismerő képességet
igényel. Egy jó szónok legalább annyit mond testtel, mint szóval, és az igazi politikusok képesek
negatív információt pozitív érzésként elfogadtatni rendkívül jól megtanult pozitív testbeszéddel,
gesztikulációval. (Ezt nem cáfolja az sem, hogy sok csapnivaló politikus is a színpadon marad).
A párválasztáskor, ha csak levélben vagy telefonon ismerkedünk meg valakivel, a megértett
információhoz a képzelet sok ismert kedvező elvárást társíthat, amelyhez a találkozás első
perceinek a benyomása rengeteg járulékos, új információt szolgáltat. Elég ránéznünk valakire,
hogy a tanult képzeletből rengeteg minősített előítélettel ruházzuk fel, és egy szépen fejlődő
varázs, pár pillanat alatt lehet, hogy semmivé lesz. A fiatal korban történő párválasztás általában
még nem tudatos információ viszonyítással történik, hanem a mindenkiben felépülő, örökölt és
megtanult eszményített képhez, mint elváráshoz, a képzelethez való viszonyítás. Ha a szülők,
mint a legközelebbi viszonyítható alap és az együttélésük, mint környezet példája pozitív
információt rögzített az egyénben, ez a későbbi párválasztásban döntő belső elvárásként meg fog
megjelenni. Tudat alatt a felépült eszményképbe illő párt keressük, és a szerencsések néha belső érzésre,
vagy ránézésre egyből felismerik. Ő az!

A több milliárd jelenleg élő emberben, az öröklött és a tanult képesség, tudás, a mélyebben
rögzült ösztönös tulajdonságok, és az intelligens fejlődésnek olyan sok egymástól különböző
változata és variációja alakult ki, hogy a könyvben leírt gondolatok és következtetések hasonló
képességű de eltérő információkészlettel rendelkező egyedekben sokféleképpen, eltérően is
rendeződhető, más gondolati, logikai eredményre vezethetnek. Bizonyos, hogy egyikünknek
sem hibátlan a következtetése, a logikai eredménye, vagy a megfogalmazása, mert
valamennyien a folyton változó környezetben sohasem meghatározható teljesség helyett, csak a
túlélésünkhöz szükséges töredék saját információval rendelkezünk az egészről. A bennünket

164

ASPEKTUS- MOETRIUS

tápláló mikrovilágról, és a nagyobb környezetünket jelentő Világegyetemről, avagy az emberi
fejlődés és együttélés szabályairól csak részinformációink vannak, amelyek ismeretében és a
hozott konzervatív ösztönök, és a tanult tudatban rögzült információk eredőjeként látjuk és
reagáljuk le a környezetünket. Egy-egy egyed csak a számára hasznossá vált töredék
információkészletet variálva próbálja a túlélése során alkalmazni, amelyek folytonos környezeti
változásokhoz igazítják az egyed fejlődését. Az érzékszervek, Pl. a szem, a fül a környező
világból csak a változásokat adja hozzá az agyban már rögzült tudati képhez. Ezzel elkerülhető,
hogy felesleges információk ismétlődő hada lekössön szabad agysejteket, és túlterhelje az agy
információ feldolgozó képességét, a változás felismerési lehetőségét.
A környezetünk rengeteg zajjal, információval terhelt, de ezt, mint az élőterünk monoton
háttérzaját, mint a túlélést nem befolyásoló információt nem halljuk. Csak az eltérő, ennél
alacsonyabb vagy magasabb intenzitású, a veszély vagy örömérzéssel kapcsolatos rezgéseket,
változásokat észleljük. Azért halljuk meg például a csendet, mert kilóg a zajból.

29. fejezet:

A bemenő és kimenő információ arányának változása, a belső ritmus, az
időérzet megváltozása:
Az általunk ismert világegyetem, mint fejlődő, változó energiaszerveződési rendszer,
életciklusként ismert folyamat, időmúlás alatt tesz egy periódust, egy nagy lüktetést.
Kétségtelen, hogy ennek az időmértéke és az amplitúdója a mi mércénkkel szemlélve igen nagy,
azonban az energiaszerveződések minden szintjéhez, a világegyetemek habosodásának a
térszerkezetéhez hasonló léptékváltó időszerkezet kapcsolódik. Ez olyan, mintha az idő a kis
hatásokhoz kapcsolódva kötődnék, amely a hatásegységek időbeli változása a számukkal
arányos mértékben működnék. Sok azonos részecskének gyorsabban telik az idő.
A Világegyetemnyi léptékben, a kitágulás, vagy a hatáskeletkezés alatti fél periódusban az
anyaggá szerveződés akár nagy sebességgel is kezdődhető, de időben lassuló folyamat, amely
abból a szempontból lényeges a számunkra, hogy az újszerű információ sűrűsége a kiterjedés
során folyamatosan ritkul, amelyben egyre több a megtanulható ismétlődés. Ez azt eredményezi,
hogy a szerveződő rendszerekbe bemenő információ a folyamat előre haladása, a kitágulás során
nem sűrűsödik, csak mennyiségileg sokasodik, amelyben igen sok ismétlődő szakasz található.
Más történik azonban akkor, ha nem kifelé és egymástól szétáramlanak a részecskék, hanem egy
átlagos sűrűségű állapotban kialakuló változásban befelé, egymás felé áramlanak. A kifelé és a
tágulva növekvő tér felé áramló, sokszorozva egyre kisebbé és részekre váló információs
töredékek mind szabadabban áramlanak (egy ideig). A felépülő energiaszerveződésekben a
kifelé és a kevésbé kitöltött, szabadabb térrészek felé, viszonylag paralel és ritkuló áramláskor a
bemenő információ és a keletkező információ nem több a rendszer információ feldolgozó
képességénél, és mert az újszerű feldolgozandó információ az első félperiódus idején egyre
ritkul, ez kihasználatlan szabad információ feldolgozó képességet eredményez. A felépülő
rendszerekben ez a nagy dinamizmushoz szokott információ feldolgozó képesség a jellemző,
amely a csökkenő információ esetén gyors felfogóképességet eredményező információ befogadó
kapacitási többletben jelenik meg. A rendszer előrehaladtával, a telítődés felé a feldolgozó
képesség csökken, amely egy idő múlva egyre kevesebb lesz, mint az érkező információ. Ez
főleg akkor jellemző, ha az átlagos felületről, rétegekből nem kifelé, hanem befelé és egymás
felé, a sűrűsödés felé áramlanak a hatásrészecskék, vagy ha a tágulási szakasz végén egy másik,
időben gyorsabban változó analóg rendszerhez közelednek. Ha bármely rendszerbe olyan nagy
mennyiségű információt engedünk, amelynek a feldolgozására, az nem képes, az információ
feldolgozatlansága miatt a rendszer zavarával és káosz kifejlődésével kell számolnunk. E
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zavarra jellemző, hogy a friss információkat venni nem képes, ezektől elszigetelődő rendszer az
információ feldolgozatlanság hatására időzavarba kerül, és a rendszerező és addig rendezett
időbeli és cselekvési, történési folyamatok felborulnak, a környezeti gerjesztést adó
eseményekhez képest a belső rendszeridő, a megértő és esemény feldolgozó képesség romlik. A
nagyobb változássűrűség felé felépülő energiarendszerekre nagyobb belső feszültség, a sima
kitöltött határoló felületek jellemzők. A jelentősen növekvő entrópiájú, öregedő rendszerekre a
lendület, a belső túlnyomás és a tágulást fenntartó feszültség csökkenése ráncosodáshoz, és az
információ feldolgozó-képesség folyamatos csökkenéséhez vezet. Ez a folyamat okozza az
addig kiegyenlített energiaszerveződések Pl. a csillagok életszakasz váltásaikor történő
felrobbanását, és ez az élet derekán túlhaladó idős emberek, biológiai szerveződések időzavarba
kerülését. Ha volt ősrobbanás, akkor a Világegyetem elődje is hasonló időzavarba kerülhetett a
tágulást követő összehúzódási, összenyomódási szakaszban, amely a korábban nagy térbe
kiáramlott sok információ, hatásváltozás egyre kisebb térbe sűrűsödésével jár. Az élet során
szerzett hatásokból származó megértett információ tovább szaporodik, azonban a feldolgozó
képesség a kapcsolattársítás ezzel nem tud lépést tartani. Ez azzal a következménnyel jár, hogy
az összehúzódási szakasz kevésbé rendezett, kaotikusabb és gyorsabbnak, egyre kevésbé
követhető, az időzavarba kerülőnek lemaradó lefolyási érzetet kelt a benne élő szemlélőnek.
Az emberekben, mint meghatározott életlehetőségű energiaszerveződésekben, a fiatalabb
életszakaszban az idegsejtek növekedési üteme és ezzel az információ tároló kapacitása
meghaladja a hozott információ, és a környezeti ingerekből felvett információraktározási igényt.
Ez nem csak a számszerű rögzítési hely, a tároló tér kapacitástöbblete miatt kialakuló helyzet,
hanem az információosztályozás, a logikai rendezés, azaz a bonyolultság megértését
eredményező belső idegkapcsolatok gazdagságát eredményező barázdáltabb agy felé fejlődést
segíti. A felépülő fiatal rendszerek belső órái az idő lassulásának az érzetét keltik. Az öregedő
rendszerekben az információ feldolgozás lassul, amely a belső időritmusnak a világegyetem
gyorsuló időlefolyásához hasonló érzetváltozását okozza. Az érzet pedig nem csal, mert az ilyen
szervezet felé egyre gyorsabban záporoznak az őt gerjesztő idegenebb, sok másságot, sok
újdonságot tartalmazó részecskék. A bonyolultságot megértő idegkapcsolat, a részecskék
elporlódása, eltávozása, aurába kikerülése, lokálisan számbeli csökkenése miatt, egyre csökken
az egyén új információt befogadó és feldolgozó képessége, amely miatt a környezeti hatás
változatlan, vagy növekvő információ tartalmának a feldolgozásakor, egyre nagyobb időzavarba
kerül. Ezt az evolúció sokféleképpen kompenzálja, amely elsősorban a környezeti
alkalmazkodás, a megértés, megtanulás az információ befogadásának a szűkítésével igyekszik
szinkronba hozni a feldolgozó képességet. A jelen világban élő ember által létrehozott túl gyors
fejlődés, azaz a környezet a feldolgozó képességgel aszinkronban álló túl sok új környezeti
inger, az időegységre jutó túl nagy mennyiségű információ miatt eleve időzavarba kényszeríti a
ritmust felvenni próbáló résztvevőket. Ez a belső időérzet megváltozását okozza, mert az egyén
azt észleli, hogy egyre kevesebb az ideje az őt ért környezeti inger, a szükséges cselekvési
kényszer lereagálásához, az információ teljes feldolgozásához. Egyre gyakrabban kihagy és
nagyol, egyszerűsítésre kényszerül, vagy kapkodni kezd és a döntési eredményének a hatásfoka,
csökken, egyre több rossz döntést hoz és hibázik, (Akella elvéti az ugrást), vagy az életritmusát
igyekszik gyorsítani, amellyel az elporlódása fokozódik. A természet a visszahúzódás, az
életritmus és a szelektáltabban befogadott információ csökkentésével védekezik a rendszer túl
korai felborulását okozható diszharmónia ellen. Azok az öregedő energiarendszerek, amelyek
nem képesek alkalmazkodni a belső ritmus csökkentésével a környezeti ingerek lereagálásához,
egy gyorsuló spirálba kerülhetnek. Ezt az okozhatja, hogy a változatlan vagy folyamatosan érő
hatásinformációkat egyre kevésbé képes rendszerezni, és egyre kevésbé képesek a feldolgozási
igénynek megfelelni. Az öregedés a szervezet elporladását eredményezi, amikor közeledik az
origója felé, egyre kevesebb és elporladtabb, túlérzékeny részecske marad a szervezetben, a
nagyobb áthatolóképességű fiatalok kiáramlanak a környezetbe, az aurába, vagy páratlan
egyediség, nagy lendület esetén más térrészekbe áramolhatnak, amíg a párjukra nem találnak.
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Minden olyan információs áradat, amely egységnyi idő alatt az adott személy élőlényre jellemző
információ feldolgozásnál nagyobb mennyiségben zúdít eseményeket, az agyi tevékenység
rendkívüli növekedésére vezet, de mivel ez nem gerjeszthető minden határon túl, az információk
rendezése zavart szenved, időzavarba kerül az észlelő. A feldolgozó képesség látványos zavara,
az ekkora változás feldolgozásához nem szokott emberek gyors fejlődésre késztetése, a
környezetük hirtelenszerű átrendezése, megváltoztatása, és a TV, illetve újabban az Internettel
továbbított irdatlan információ emberiségre engedése. Az agyi védekező mechanizmus nem
készülhetett fel biológiailag ekkora feldolgozási kényszerre, és ezért egyre irányíthatatlanabbul
szelektál, a való és a látszólagos virtuális világok egyre sikertelenebb szétválasztásán. Ez egyre
gyorsabb információ feldolgozó képességgel rendelkező emberiség, szervezettség
kifejlődéséhez vezethet, vagy sikertelen szelekció esetén emberek alkalmazkodóképessége a
valós világhoz lecsökken, amellyel kieshetnek az idő rostáján.
Az iskolákban már tömegesen találhatók szuper és hiperaktív gyermekek, amelyek már a nagyobb
gyorsaságú információ feldolgozó képesség igényére szükségszerűen fejlődnek ki. Az Internet általános
térhódítása miatt, a normál és a nagyobb feldolgozó képességű gyermekekre, a korábbi generációkra jutó
információ sokszorosa zúdul, amely magában rejti a veszélyt, hogy az emberek jelentős része, az
információ feldolgozás ily gyors ütemet diktáló igényét nem tudja teljesíteni, időzavarba kerül, és a
biológiai rendszerük a kelleténél sokkal korábban megbomlik.

Ha az emberiségre növekvő nyomást gyakorló információáradat, általános feldolgozási hibához
vezet, ez komoly félelmet kelt az energiaszerveződési rendszerek fejlődését valamelyest ismerő
emberben. A kifejlődött elöregedő rendszerek leépülő szakaszaira jellemző az információ
feldolgozó képesség elmaradása, amely megfordítva azt eredményezheti, hogy az elmaradás
miatt a kifejlődött emberi szerveződési rendszer már az evolúciósan elöregedett leépülő
szakaszban jár. Az ilyen időritmust vesztett egyének szerteágazó töredékinformációkat nem
képesek feladat szerint sorba rendezni, és hiába a tömérdek információ töredék, ha abból az
életet, a megmaradást segítő hatás nem bontakozhat ki.
A rövidtávú megoldások eseménylabdái egyre sűrűbben hullanak vissza a feldolgozóhoz, amely miatt ez
szűkíti a rendelkezésre álló időt, gyorsabb idő és esemény feldolgozást kíván. Ha a résztvevő nem tudja
ezt követni, a hibaesemények szükségszerű megnövekedése miatt felgyorsul a rendezetlenség, és egyre
hamarabb széteshet az energetikai halmaz, az ember.

A csak töredékekben összeálló információkból, teljes hatásrendszer és gyakorlati alkalmazás
hiányában, nem születhet egyre fejlettebb megmaradási rendszer. A rendezetlen, nem
alkalmazott, nem hasznosítható tudás sem vezethet eredményre, mert a megmaradást segítő
hatás elmaradása, az egyén és a közösség előnye nélkül csak energiát fogyasztva növeli az
entrópiát. Tehát a tudáshoz vezető információbővülés, csak akkor segítheti a megmaradásunkat,
ha az információval elérhető gyakorlati kipróbálás, a rossz irányba haladó élet célirányának a
módosítása, amely sikeres szemléletváltás esetén, valóban az életesélyt javító túlélési eredményt
produkálhat.
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30. fejezet:

Információ, hatáskeltés, evolúció!
A DNS csavarodása tengelyirányból ötszörös szimmetriát mutat. Ez pontosan megfelel egy
aperiodikus kvázikristály térbeli szerkezetének, amely végtelen információ befogadását és
tárolását teszi lehetővé. Ez egy sikeres térkitöltési modell, amelynek létezését csak most kezdi
felismerni a tudomány. A DNS, mint információhordozó nyelv, lényegében többszintű
jelrendszerrel, a változó környezeti hatás által okozott entrópia hatás ellen eddig kifejlődött
hatásmechanizmust írja le. A jelrendszer, amit az élő szervezet a DNS-ben használ, leírja a
szerveződés ősét ért impulzus hatások azon megfelelő kapcsolódásának sorrendjét és
körülményeit, amelyekbe kapcsolódó energiaépülés, a rendezetlenség ellen már hatásosan túlélő
egyed felépülését eredményezte. Ez sok milliárd impulzus sokdimenziós összeépítését jelenti.
A hatás összeépülésben pontosan meghatározott a kapcsolódási szám, a tömeg, a hely és az idő,
a térszög, az amplitúdó, az együttrezgési frekvencia, stb. Az e szabályok szerint összeépülő
impulzusenergia hatások milliárdjainak, a folyton változó tér adott pontján (az egyedben)
történő egyesülése egy entrópia kivédő folyamat következménye. Ahhoz, hogy e változó
környezetben is sikeres lehessen az organizmus szervetett felépítése, egy sokszintű védekező
mechanizmusra volt szükség. E fejlődés során, minden módosulást okozó gátló hatás ellen
fellépő ellenható rendszer alakult ki, amely mind jobban képessé vált a megmaradási effektus
ellen ható hatások kivédésére. A mérsékelten eltérő körülményekhez igazodó alkalmazkodást,
az tette lehetővé, hogy a meg nem értett de vett jelek is beépültek az információ készletbe,
amely megjelenik a DNS-ben is. E jelek felkészítik az élő képletet minden, a világegyetemben
eddig észlelt hatás későbbi értelmezésére, amely hatások felszaporodása a lénynek az eltérő,
megváltozó körülményeket jelentik. A magas fokú biodiverzitást, az alkalmazkodó képességet, a
hatásváltozást is felismerő jel megértésére kifejlődő szelekciós hatásnak tulajdoníthatjuk, amely
során a változó körülményeknek megfelelő jelrendszert megértő és beépítő hatásképlet
alkalmasabb túlélési eredményt tud felmutatni. A nem túl nagy körülményváltozási értelmezési
lehetőség, tehát már információként be van épülve a DNS-be, és attól függően vezet sikeresen
vagy sikertelenül túlélő egyedek kifejlődéséhez, hogy a körülmények mely irányba változnak.
Mindig van a megváltozó feltételekhez alkalmazkodni tudó túlélési lehetőséget hordozó
lényeknek esélye, ha a változás nem durva, nem ugrásszerűen túl nagymérvű. Vannak azonban
esetek, amikor a változás általunk is felismert ugrásszerű evolúciós lépcsőt jelent. Ez két érdekes
lehetőséget eredményez. Hirtelen ugrásszerűnek érzékelhetjük azt a váltást, amikor a sok már
előzőleg beépült, addig kisebbségi kis hatás hirtelen domináns lehetőséghez jut, amely a
megváltozott körülmények között lényegi helyzeti előnyt eredményez. Ezt sokszor az váltja ki,
hogy az addig túltelített fejlődési pálya, Pl. kihalás miatt hirtelen szabaddá válik, vagy a
megváltozó, új körülmények között alkalmasabb képlet új fejlődési zónát, új pályát, új célt talál
magának. Ez egy érdekes analógia felismeréséhez vezet, amely szerint kereskedő lesz a helyzetet jobban
felismerő és kihasználó vonal domináns leszármazottaiból, és termelő iparos vagy mérnök az új pályát,
új tortát, új életterméket készítőből. A nagyobb életnyomás megnöveli a szervezet térbeli kiterjedését, és
akik kiszorulnak, külsőbb rétegbe kerülnek egyszer-csak felismerik, hogy a nagyobb életfelületen több
addig nem ismert szabad pálya, új áramlási irányok lehetősége nyílik.

Az ugrásszerű evolúciós váltás másik pályája, a drasztikus körülményváltozás által kiprovokált
kényszerváltás. Ez olyan nagy körülményváltozást feltételez, hogy a kihalás, tehát a teljes
alkalmatlanság még nem következik be, de az addig bevált sémák nagy része, az új
körülmények között nem vagy nem eléggé hatékonyan működik. Ekkor előkerül az
információtárból a rejtett genetikai tartalék, és ez az új hajtásokat, új irányokat találó de túl nagy
változótartalmú lehetősége miatt, néhány generáció után könnyen felboruló, vagy a megkezdett
irányba továbbfejlődő hatáseredményű élőlények sokféle megjelenését eredményezheti. Ha ezek
közül némelyik alkalmazkodása sikeres, a generált változás lecsendesedik, és a tér életnyomása
nagyobb felületre kiterjedve stabilizálódik.
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A fentiek ismeretében tételezzük fel, hogy egy alapegységnyi energiatér (buborék) 5 bit információval
rendelkezik, amely kb. megfelel 5 ev. tömegnek. Ez az információ az alapegységre jellemző, belső
pozitív, a vele együtt keletkezett negatív gravitációs erőteret összetartó felületi feszültségére, nyomására
és térfogatára, valamint ezek összhangjára jellemző adatokat rögzíti. Ha két, négy, nyolc, 124 stb. egység
egyesül, ez már tekintélyes mennyiségű információ, és ez közben bővült, az egymáshoz való viszony az
egyesülés történetével. Ha az egyesülő hatásakkumulációk az egyesüléskor, újabb hatásokat generáltak,
vagy ilyenek érték, befolyásolták a keletkezésüket, megmaradásukat, akkor mindezt a történés hat a
végeredményre, amely gyakorlatilag rögzíti a hatásváltozásokat. Mivel a hatás alapegységek
halmozódását eredményező egyesülések, és a kiváló egyesülések információ tartalmi részében sok az
azonosság, ezeket egymással rokon kötelék hatáscsaládokba sorolhatjuk. Feltételezhető, hogy általunk
még nem kellően ismert kötött szabály rögzíti azt, hogy mekkora léptékű egységek hatáshalmozódása,
egyesülése lehetséges, és mely az, az energiaszint, amikor a térbeli kiterjedés valamely szinten telítetté
válik és léptékváltást igényel. Ez hasonló szabályrendszer lehet, mint az atomi anyag szerveződésének az
energiaszintjei, amikor a belsőbb elektronpályák betelése, telítődése után, a külsőbb rétegek nyílnak, és a
belső atomi településre már be nem férők, a külső új utcákba, rétegekbe szorulnak. Ez a bonyolultság
változás, mint szabály nagyobb léptékekben is kiterjeszthető. A már milliónyi bit információval
rendelkező atomi méretű energiaterek, mint hatáskoncentrációk, csak egy elektron (részecske)
tömegének megfelelő méretű hatások befogadását viselik el, amely izotóp jellegű töltöttségbeli változást
is okoz. Ha a hatáshalmozódások befogásával több elektron tömegének megfelelő erőtér növekedés
történik, ezek az atomra jellemző nagyobb erőtér határokat, új elektron pályákat, azaz a tömegszám
növekedésével arányos nagyobb energiatereket eredményeznek. Ha a belső energia és információtömeg
egy kritikus méretre nő, akkor az atom kifelé mutatott jellemző tulajdonságai változnak és a
hidrogénatom valamilyen kisebb egységbeli tömegnövekedés közben berilliummá, vagy héliummá
alakul. Ez valójában nemcsak nagyobb erőtér megtartását, tehát más energiaállapotot jelent, hanem olyan
lényegi információ többletet is, amelytől a hidrogénatomnál több, valamiben fejlettebb a héliumatom. Ez
az információ tartalom határozza meg az elemek kémiai (és egyéb eredő) viselkedését, egymáshoz való
affinitását, tehát az izotópok reakcióképességét is.

Ha feltételezzük, hogy az együtt táguló, közös árnyékoló-rendszerbe szerveződő
tömörülésekben egyre több sikeresebb hatásegyesülés, a rokoni kapcsolódás, az azonosság
nagyobb térbe kiterjedő együttműködése, akkor a táguló térben azonos külső irányba terjedő
hatásegységek információ tartalma is sok azonosságot kell, hogy tartalmazzon. Ilyenkor az
addig izotrópabb vegyesebb környezeti összetevő visszaszorul, és a genetikai azonosságtartalom
kiterjed, nagyobb élettér lehetőséget kap. Ha sok az azonos jellegű információs szakasz, akkor
ezek könnyebben képesek együtt rezegni, amely a hatáshalmozódás túlélési esélyét a spontán
csomósódással szemben megnöveli.
Érdekes gondolatot indít el a hatáshalmozódás, egy hatásbefogási eredő értékelési lehetőségét
sejtetve. A nagyobb kölcsönhatásúvá vált gerjesztett energiájú kvantumos tér jövőjét, két
lényegesen eltérő hatástapasztalás alakíthatja. Megjelenik az életre ható változásokat minősítő
fogalom, a jó és a rossz.
Jótékony hatásnak számít a továbbiakban minden olyan hatásbefogás, amely eredményeként
az adott egység alacsonyabb frekvenciás energiaszintje, népesség vagy tömegszáma
maradandóan megemelkedik, tehát az energiatartalék, az azonos hatásra ráerősítés nő, amely
egyúttal a folyamat időegyenlegének a tartósági esélyét is javítja. Ez az elv meghatározza a
lehetséges élethossz szempontjából legfontosabb jelentőségű hatást, az energiaszint
növekedésével járó jobb hatásbefogást, amely többségi eredő növekedést, azonos gerjesztetési
növekedés az élőlényeknél sikerélményt, örömérzést, gazdagodást, életesély növekedést jelent.
Az ellenkező hatás, amikor a pozitív energiabefogás helyett energiavesztés következik be, akkor
éri a kvantumbuborékot, amikor energiaszegényebb vákuumos környezetben, a környezet
alacsonyabb energiaszintje energiát, a közösséget elhagyó részecskéket von el tőle. Ekkor a
gerjesztettsége, az energiaszintje lecsökken, visszatér a kisebb energiájú, de stabilabb állapotba.
Ezt az energiavesztést rossz hatásként éli meg a korábbi energia akkumuláció. A családtagok
elvesztése rontja a kifejlődött közösség megmaradási esélyét, fokozza az elöregedést.
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A szerveződési periódus második felében, az öregedéskor egyre jobban az energiavesztés válik
uralkodóvá. Az elöregedő szervezetekből eltávoznak a kellő élménymennyiséget, munkát, hasznossági
elismerést nem kapó fiatal részecskék. Az elöregedés kivédésére új motiváció keletkezik, a tudatos
energiatöbblet megszerzésére, egy ösztönös hajtóerő, a már tudatos választással megerősített
hatásmechanizmus elindítására. Szaporodjunk gyorsabban, vagy raboljuk el a szomszéd szervezet
lányait, és segítsük a közösségünk erőben, tömegben sikeresebb növekedését. Az egyén által részben
megválasztható cselekvés, az akaratlagos ráhatású történések energiahatást kiváltó láncolata.

A túléléshez, a belső erkölcsi és energiaegyensúlyunkat támogató folyamatosan kiváltott
hatásokra, történésekre van szükségünk. Ha az ingerszintünknél alacsonyabb a környezet
eseményaktivitása, akkor a környezetre hatás generálunk, amellyel információáramlást,
változást keltünk. Ennek a belső célja többnyire az életünket és a megmaradást segítő pozitív
energiahullámok, hatások kiszűrése és befogása, amely az energiaháztartásunkra jó hatást
gyakorol. A legjobb energianövelő hatás, a sikerélmény kiprovokálása vagy spontán megélése,
amely a legerősebb energianövelő hatást, az örömérzést generálja. A sok örömérzést adó
családokba, környezetbe sikeresebben települnek be az élet ilyen környezetre vágyó részecskéi.
Az örömérzés, egy váltakozó, többnyire a természetes nagysűrűségű energiaáramlás ritmusának
és hullámzásának megfelelő energiafeltöltődést, pontosabban sikeresebb információ és
részecske, (hatás) cserét eredményez, amelyet a hasonló információ tartalmú esemény
cselekvéssor, hatás kiválthat. Ez lehet zene, egy szépen csengő hang, egy kellemes vizuális
információ, a kedves arca, egy csokor virág, egy levél vagy egy jel is kiválthatja. Az örömérzés
a legnagyobb, tudatosan is kiváltható, a belső energiákat mozgósító, növelő érzés, amelyet meg
lehet tanulni, és meg lehet tanítani. Az örömszerzéssel generált örömérzés az egyetlen olyan
hatásos energia-mozgósító, növelő lehetőség, amely kölcsönös, a környezetre is pozitív
eredőjű energia energiatöbblettel végződő hatásváltozást okozhat. Úgy tűnik, hogy a
zártláncú, hurokba szoruló élet örömérzése akkor a legnagyobb, amikor az hurokba kerülő élet
rátalál a zsákutcából kivezető útra, amikor megszületik az új megváltó, aki képes megmutatni a
szorult életállapotból kivezető irányt és utat. Ilyenkor megszólalnak az élet harsonái, és
örömódákat zeng a tér. Ilyenkor csökken az elöregedés, az elporlódás növekedése, ismét nyitottá
válik a szervezettség, és megfelelő kölcsönhatású arány, az együttműködés helyreállása
újraindítja az élet hitét és korábban megfeneklett áramlását. A kivezető út pedig az átlagos
határfelület, az elszigetelődés áttörése, az életgyümölcsök globalizációjával, közös térbe
kerülésével, sikeresebb keveredésével és gyorsabb szaporodásnak indulással kezdődik.
A hatásmechanizmusa feltételezhetően a beépült pozitív emlékű energianövelő
információhatások teljes mozgósítása, amely nagyfokú belső együttrezgéssel az örömként
megélt és elraktározott információt, az életkedvet kölcsönösen aktiválja. Az egészséges
társadalom tagjai sok örömérzés kiváltására, átélésére képes, ezt sokszor kiváltó, megélő, magas
energiatámogatású egyedekből áll, amelyek az örömérzést a saját és a társaik energianövelő
támogatására használják.
Mint minden más, az örömérzés is relatív. Lehet hasznos vagy káros is, amelyet, aszerint
különböztethetünk meg, hogy a kiváltó hatás csak a kiváltóban, vagy a hatást érzékelőkben is
örömérzést okoz e? Ha nincs negatív hatáskiváltás, tehát az eseménynek öröm az eredője, akkor
a túlélést legjobban támogató hatás lehet, viszont ha a keltett információ, másban negatív hatást,
fájdalmat vagy energia-elvonást okoz, akkor a negatív energia-elvonást megélő tömeg túlélését
nem támogató, káros hatáskiváltás, csak lokálisan áthelyeződő változó állapotot eredményezhet.
Az örömérzés azonban nem mindenkor általános, pozitív hatásváltozás, hanem ezt hibásan
megtanult egyedekben, a környezetre károsan ható – rosszindulatú – eseménysor kiváltása is
okozhat defektes, egyoldalú örömhatást. Az örömkeltés megosztható pozitív hatásváltozása
helyett, a valamennyiünkkel megtörtént negatív ráhatások, a gyermekkori ártatlan állatkínzás,
egy béka vagy egy kis lény bántása is kelthet átmeneti örömérzést, azonban az egészségesen
fejlődő egyedek hamar megtanulták, hogy az örömérzés egymás épülésére, a környezet
károsítása nélkül is működtethető. Az alapvető örömérzés, az anya kapcsolattal megélt pozitív
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hatásélményre kiváltódó, elégedettség és boldogság érzet, amellyel elsőként találkozik az
érzésből fejlődő tudat. Az ilyen hatásokat nem, vagy sikertelenül megélt, egyedekben, nem
alakult ki a kölcsönös, másokat is hasonló élményben részesítő örömszerzési vágy, a negatív
hatásokat keltésével megszerezhető örömélményt gátló ellenhatás. Az ilyen személyek, a
pozitív, kettősen, (belülről és kívülről is) visszacsatolt hatásélmény hiányában, az általuk ismert
és számukra örömérzést keltő, de a környezetükre esetleg negatív hatást eredményező
hatásprovokációval igyekeznek a saját elégedettségüket kiváltó sikerélményeket megszerezni.
Tehát a társadalmi normákat nem kellően elsajátító, érzelemhiányosan felnőtt egyedekben a
kegyetlenség, a fájdalomkiváltás és a súlyosabb gyilkosság is okozhat belső elégedettséget
okozó öröm átélést és sikerhatást. Ha a másoknak fájdalmat, negatív hatást okozó egyedekben
ez a kegyetlenkedés, szadizmus nem lépi át a kialakult saját belső erkölcsi normákat, akkor ez
lelkiismereti vállság, és bűntudat nélkül, - de a környezet kárára - valóban boldoggá teheti.
A neveléssel tanítással elsajátítható, és megtanítható erkölcsi gát kialakítása, a társadalomra veszélyessé
váló, a bűnözésre hajló egyének belső erkölcsi szintjét hivatott növelni, a közösségre ható e káros
viselkedési norma kialakulásának és negatív hatásainak a csökkentésére. A sikertelen, vagy tanítás
hiányában ki nem alakuló, visszatartó belső erkölcsi erővel, belső tudati gáttal nem rendelkező ilyen
egyedek többnyire olyan bűnözőkké válnak, amelyek nem érzik az általuk sikerélményként megélt hatás
környezetre és rájuk visszaható negatív energia elvonását. Ez miatt a római és a nemzetközi jog alapján e
magatartást fenyegető, rájuk kiszabható gátló célú büntetés visszatartó hatása sem alakulhat ki. Az
eredményesebb fellépés érdekében, a jogrendszer alapján kell változtatni, az átlagnak szemlélt jogalany
helyett, a büntetést az egyén specialitásához igazítani. Ezzel a cél, hogy a bűnözőben tudatosítani kell,
hogy a kiváltó hatással (bűncselekmény) az általa megszerezni akaró előnyt vagy sikerélménytől éppen e
megfosztást érheti el. Tehát a büntetés visszatartó ereje abban összpontosulhat, hogy az előny vagy
örömszerzési cél, a másokból álló társadalomnak káros módszerrel egyre kevésbé érhető el. Ezzel
egyidejűleg megtanítandó az örömszerzési lehetőség társadalmi és közösségnek hasznosabb átélési
lehetőségére, az örömszerzés kölcsönösen örömöt adó, közös átélésének a társadalom hasznos tagjává
válás éreztetésének a visszacsatolt lehetőségére.

Az energiatöbblet megszerzésének az ősi receptje még ma is működőképes, amely azt az
örömszerzést, hatáskeltést támogatja, amelyik a környezetbe további örömszerzéseket
generáló hatáskeltődéseket vált ki. Ilyen a részecske energia kibocsátása, amely mindig újabb
és újabb, a befogadókban pozitív hatáskeltést vált ki, újabb öröm és sikerélményt átadó
változásokat, mindenkinek jobb hatáscserét generálhat. Ez a hatássorozat a túlélési esélyt javítja.

Az információ sorsa:
Az idő az alany szempontjából a felépülési növekedési időszak és a leépülési időszak,
pontosabban az energia és információ, azaz sikeres hatásváltozási folyamat. E szempontból az
ősrobbanás hatóideje nemcsak egy ciklus, hanem ciklusok végtelen sorozata, azaz nem teljesen
egyformán, változatosan ismétlődő folyamat. A határozatlansági elvből következően az
összetétel és a tartalomi variáció mindig változó. Ez akkor is periodikus folyamatot jelent, ha
nem ősrobbanásból fakad az állandó hatásáram, hanem egy vagy több folyamatosan változó
forrásból. Ez kivetíthető (analóg) az életszerű energiahalmazok életciklusára is, amely szerint az
energiaszerveződések szétesésekor nem veszik el a tudásban, tapasztalásban stb. felhalmozott
teljes információ és energia, csak a szerveződések az organizációja bomlik fel, a további már a
közösség többségének rossz eredőjű szerveződési program omlik össze. Ez azért következhet be,
mert a korábban kellően nyitott, de egy idő alatt hurokba kerülő, zártláncúvá váló energiahalmaz
a továbbiakban már nem képes a környezeti feladó energiát megfelelően befogni, cserélni, vagy
az információs rendszerébe, a struktúrájába illeszteni, vagy és a rossz hatásainak az átvételét
megtagadó környezetnek ezeket leadni. A rendszer felépülésének, a környezettel folytatott jó
hatáscseréjének a megszakadásakor, majdnem minden külső gerjesztettségét elveszti, de a belső
már túl nagy gerjesztésben az atomi alkotóira, hatásinformációs csomagokra esik szét. A
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nagyobb biológiai rendszerek szétesésekor, nem törvényszerűen következik be a halmozódás
legkisebb alapegységre bomlása. A hatásrendszer a felbomlásakor a megmaradó részekre
jellemző információs tartalom csak Morffy szerinti a rossz eredőig bomlik csak vissza.
Az atomi szintű és az ennél kisebb energiacsoportosulások, sőt nagyobb kellően nyitott
fehérjeláncok is képesek együtt maradni és beépülni újabb növekedési folyamatban lévő más
energiahalmazokhoz kapcsolódni, amelyekbe átkonvertálhatják, sikeresen elcserélhetik a
megmaradt de már túl nagy azonosságú információs hozományukat. Erre jó példa a szerves és
szervetlen anyagok élőlények általi újrahasznosítása, a lazacívás lebomló fehérjemaradékát
felhasználó partmenti növényekbe kerülő anyag és információ átépülése.
A térben keltett, (leadott) energiahatások (információk), nemcsak a legelemibb energiahatásként
magányos impulzusként adódhatnak át, hanem magasabb energiájú kvantumos csoportokban is.
Most nem az átörökítéssel átadott, tulajdonságokat együttörökíthető DNS energiahalmazokra
gondoljunk, hanem a szóban, szeretetben átadott információk, örömérzések, nagyobb csoportú
és amplitúdójú hatásbefogására. A meghallgatott, olvasott stb. észlelések megértése és
gondolatba épülése, mind apró energiahatás-változásként beírja magát az észlelő tudatába, tehát
az információt adó (keltő) energia hatása, tudatos vagy tudat alatti észlelésként, kitörölhetetlen
fehér elefántként beíródik a vevő tudatába. Minden hatásváltozást okozó esemény, minden
élőlény, az életciklusa alatt rengeteg információs energiát és információt szór szét, és fogad be
cserélve a környezetébe, amely a hatás által érintett és az arra fogékony egyedekben a jelnél
nagyobb értelemmel bíró rendezett információként, változatos élettörténést eredményező
hatásként elraktározódik. Ez az információ, emlékképek, élmények stb. formában, a raktározó
terület gerjesztettségének változtatásával ismételten rendezetten aktivizálható, az emlékezetből
visszahívható, újra és újra, kisebb emlékező szinten újraélhető.

31. fejezet:

A nyugalmi energia bomlásából keletkező alacsony kölcsönhatású energiáról:
Az energiabomlással járó alacsony kölcsönhatású energiakiáramlás, nemcsak a nagyon
nagy tömegkoncentrációjú és gravitációjú térrészek sajátossága, hanem minden a
környezeténél az adott frekvencián magasabb energiasűrűségű anyagkoncentrációra
jellemző általános kvantumfizikai jelenség.
Ez alapján kijelenthető, hogy a csillagok, a nap, és a bolygók is folyamatosan bocsátanak útjára
jelentős mennyiségű, még általunk nem mérhető, vagy az információs készletünk szerint még
nem értelmezhető kölcsönhatású hatásimpulzusokat, amelyek hozzákapcsolódhatnak más
alacsony energiatartalmú, de hasonló rezonanciával rendelkező más információs
impulzusokhoz. Az ilyen kicsi információ és energiatartalmú impulzuscsomagok energiája
azonban sokszor nem elég a nagyobb, érzetet, vagy felismerhető átérzést adó
hatáscsoportosulások összekapcsolódásához, az ember által megérthető információs lánc
felépüléséhez, ezért csak ritkán hasznosítható információ töredékeknek tekinthetők. Nagyobb
összekapcsolódások néha mégis létrejöhetnek, amikor az információ tartalom növekvő
tömegszámú, az azonosságban is erősödő egyre nagyobb szakaszai miatt könnyebben alakul ki
rezonancia. A sok információt tartalmazó kölcsönható hatáshullámok, a környezetre már
határozottabb irány felé ható változásokat generáló eredővel rendelkezhetnek. Minden
energiahalmaz folyamatosan bocsát ki hatásimpulzusokat akkor, ha azonos hőmérsékletű térben
az adott frekvencián az energiasűrűsége nagyobb, mint a környezetéé, vagy ha kellően telített és
erősebb változás éri. Az áramlás megfordítható, ha a hőmérsékletet, vagy a sűrűséget, a belső
életnyomás viszonyát a külsőhöz képest változtatjuk. A nagyobb energiasűrűségből a kisebb
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sűrűségű térrész felé áramló hatásáramlás törvényszerűnek tekinthető olyan folyamat, amelyre
alapul az anyagcsere finoman szabályozott mechanizmusa is. Természetesen nemcsak az
atomrobbanásokkor mért óriási energiasűrűségű hatás és elektron kisugárzásra kell gondolni. A
villanykörtében, a meleg élő testben, az élő növényzetben, a sejtben és a nyugvó anyagban is
folyhat olyan, a környezetbe energiát és információt kibocsátó anyagbomlás, amely alacsony
kölcsönhatású részecskék kisugárzó áramának és szerveződés energiájának a fogyását
okozhatja. Az ilyen energiahatások alacsonyabb energiasűrűség és kis tömeg esetén, általában
még nem okoznak a környezetre közvetlen észlelhető kölcsönhatást, de ezzel együtt ez az életet
létrehozó és az evolúciót fenntartó információs és hatásmechanizmus igen fontos része. A
környezetnek azonban nem jók a túl nagy azonosságú hatások, ebből csak a kevés a jó hatás, ha
túl sokká válik az idegen mono hatás, az az életváltozást megmérgező hatássá fejlődik. Ne
felejtsük el, hogy minden dologból az elégnél több rontja az élet lehetőségeit, és a túl sok pedig
mérgezővé válik. A széles spektrumú, nagyobb biodiverzitású hatásátvétel, kellően
változatossá, átszellőzhetővé teszi a genetikát, a bezárt folyamatokból kellően nyitott életláncot
hoz létre.
A különböző energiaszinten megjelenő alacsony energiájú hatáskibocsátás, kis távolságokon
belül, vagy nagy energiasűrűség esetén, az általunk még tudatosodva észlelhető hatások alatti
energiaszinteken jelentős információk továbbításában játszik igen fontos szerepet. Eljutottunk az
agyi energiahatás, kiáramlás, a gondolati hullámterjedés hatásmechanizmusának az észleléséig, amelyről
az információ egy későbbi Aspektus könyvben található majd meg.

A fény, - mint viszonylag már nagy energiát közvetítő, már jelentős tömegméretű
hatásakkumuláció - terjedési sebessége, a nagyobb azonosságú környezetben már jelentős
kölcsönhatással akadályozott, fékezett hatásterjedésnek tekinthető. Ez alapján kijelenthető, hogy
a fénynél kisebb energiát és hatástömeget koncentráló alacsonyabb kölcsönhatási eredővel
rendelkező hatásterjedések, kisebb energiasűrűségű, kisebb azonosságú közegben a fénynél
nagyobb sebességgel terjedhetnek. Bármely közegben történő hatásterjedésre meghatározó a
hatásterjedés induló energiája, frekvenciája, a közeg sűrűségi állapota, és a terjedés
akadályozása. Ha a hatásterjedést nem akadályozzák meg kellő azonosságú ellenhatások,
fluxus, gravitációs hullámok, azaz a közeg az adott minőségben üres, (abszolút vákuum van,)
pontosabban nem teljesen telített, akkor a hatásterjedés sebessége, az elindító reakció
sebességével közel megegyezően nagy lehet. Ez alapján feltételezhető, hogy a gondolattal
keltődő információs csomag olyan egyedi és kicsi tömeg tartalommal rendelkezik, hogy igaznak
tekinthető a mondás, sebesen száll, mint a gondolat. Az ősrobbanáskor kifelé áramló, kiürült
térben, az elöregedett hatástárolódások egyesülésekor olyan nagyenergiájú és nagyfrekvencián
kipattanó (nyugalmi energia felszabadulása) új impulzusok keletkeztek, amelyek terjedési
sebessége a minőségükben nagyobb azonosságú sűrűbb tér eléréséig megegyeztek a
felfúvódáskor észlelt tágulás kezdeti sebességével. Ez a sebesség a nagyenergiájú impulzus, a
hatásterjedés, számottevő közegellenállás nélküli természetes terjedési sebességének tekinthető.
A nem abszolút vákuumban vagy a különböző sűrűségű, nagyobb azonosságú részecskéket túl
nagy arányban tartalmazó terekben, a hatásterjedés sebessége, a részecske áramlás,
hatásváltozást szenved, a terjedési sebessége megváltozik. A gravitációs mezők közötti azonos
ellenhatású részecskéken torlódás hatásnyomást és elterelődést, megváltozást okoz, míg a hatást
elnyelő alacsonyabb frekvenciába épülő, nem telített mezők felé folyamatosan áramlik.
Ha a gondolatsort folytatjuk, akkor az elemi részecskék, hatáshullámok vagy hatásterjedések sűrűsödése,
vagy felhígulása mindig hatásváltozással jár, amely hatásváltozás térbeli szétterjedése jellemző az adott
tér vákuumállapotára. E feltételezés helyessége esetén, a még általunk mérhető kölcsönhatással
rendelkező energiakoncentráció az atom, neutronokra és/vagy még kisebb energiahalmazra bomlásakor,
mindig az elemi impulzust övező tér elektron aktivitása, gerjesztettsége, azaz telítettsége, ezzel a
vákuumállapoti helyzete, azaz a sűrűsége és az állapota változik meg. Az energiaként észlelt hatás,
mindig egy hatásváltozás közvetítője, amely lehet a sűrűség, azaz a vákuumállapotok változása.
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32. fejezet:

A kavitációs hatásról és a térenergia bontásról
A több központú világegyetemek létezését bizonyítaná, ha az ősrobbanástól forgás, tömeg és
erőhatás miatt pályát nem módosító, sugárirányban a robbanás helyétől távolodó mérőhelyünk
volna. Egyközpontú világegyetem esetén a világegyetem bármely pontjára eltérő sugárzást
kellene mérnünk a tágulási oldalon. Mivel nincs stabil mérőhelyünk, és a sugárzási energia a tér
minden irányából nagyjából egyenlően hat a tér pontjaira, amely a sokközpontú Univerzumot
bizonyítaná, a világmindenséget alkotó dimenziók átalakulásával is járó állandó egymásra
hatásának folyamatos keveredését, amely a folyamatos térbeli forgatások miatt elvesztette az
eredeti hatóirányát, elfelejtette, hogy honnan indult és miből származik.
Az utóbbiak azokat az új megoldású földi energia átalakítók működési lehetőségét bizonyítanák,
amelyek a nagyjából mindenirányból egyforma intenzitással érkező univerzumi energianyomást
valamely hatással leárnyékolják. Ezek a pozitív 100%-nál nagyobb hatásfokú gépek és eszközök
hibásan a Perpétum kategóriába soroltak, pedig a leadott és kivehető energia csak a földön
elvont, betáplált energiához képest ad nyereséget. Valamennyire igaz, hogy nem zárt
rendszerből kapja a tápenergiát. Természetesen az is igaz, hogy a nem zárt rendszer miatt az
energia megmaradás elve sem sérül, és mivel nem zárt rendszerben csak helyileg hasznosul a
kicsatolt többlet energia, ez időveszteséggel át és visszaadódik a környezetébe, és ismét átalakul.
Valójában az energia átalakító gépekkel megbontjuk, megváltoztatjuk az univerzum amúgy sem
teljes homogenitását. (Ez tehet arról, hogy a magas frekvenciájú térenergia hasznosítók nehezen
hangolhatók és a folyamatos változása miatti elhangolódás folytán, rendszerint rövid idő alatt ismét
elveszítjük a kinyerhető többletet.)

Feltételezhető, hogy akkor jutunk folyamatos térenergia kicsatoló lehetőséghez, ha az
elhangolódást ki tudjuk számítani, és ennek kiküszöbölésére alkalmas számítógépes irányítású
energia kicsatoló rendszereket tudunk építeni. A másik lehetőség, az élő szervezet evolúciójához
hasonlóan, minden lehetséges irány, kombinálásra képes, nem csak van vagy nincs, hanem a
ha, és az és jelet, tehát a többdimenziós létezést szimuláló számítógépes generációt fejlesztünk
ki. Ez utóbbiakat már az ember már megalkotta, és nemsokára termelni kezdi, és ezzel maga is teremtő
istenévé válhat egy általa létrehozás alatt álló szimulált új világban. A két eltérő, való és a szimulált,
virtuális valóság azonban analóg szabályok szerint működik, és egymás felé fejlődik, ami miatt a jelenleg
képzet eredőjeként működik általunk kreált világ, egy idő után össze fog keveredni az egyre kisebb
szintek felé fejlődő Elődeink által kreált isteni világgal.

A kavitáció, az egységes térenergia nyomásának a leárnyékolása, amelynek a lényege, hogy
ha a meglévő energianyomásnál a tűrési értéket meghaladóan kisebb helyi energiasűrűséget,
vagy nagyobb változás sűrűséget, tehát kellően nagy eltérést sikerül létrehoznunk, akkor a
nagyobb nyomású térenergia, a természetes kiegyenlítődésre törekvéssel megtölti a kiüresedett
energia szegénnyé vált teret. Ez hatásáramlást okoz, amelyet mi energiaátalakításként ismerünk.
A térben lévő hatalmas és összetett frekvenciájú hatásnyomás, bárhol megcsapolható, ha sikerül
elérnünk, hogy valamely hatással leárnyékoljuk valamely irányban, vagy csökkentjük egy adott
helyen a tér sűrűségét, tehát növeljük kifejlődött különbséget. ???
Jelenleg két lényeges hatásárnyékolást ismerünk, amelyek mindig energia, azaz hatásáramlást
okoznak. Az egyik a többirányú gyorsuló, több tengely körüli forgásában is kiszámíthatatlanul
változó forgatás, amelyben helyi hatásdifferencia, egyre nagyobb különbség alakul ki a kellően
lekötött és megtartott részecskék, és a forgatással bódulatot, illúziókat szerző, elkábuló, a
valósággal a kapcsolatot elvesztő részecskék között. Sokan készítettek már ilyen hatáskicsatoló
szerkezetet, de a pontos hatásmechanizmust nem sikerült feltárni. A feltételezés szerint helyi
hatássűrűség megváltozik, és hatás-differenciált tér alakul ki. Ez a forgatás megegyezhet a
hatásáramlás természetes mozgásával, amely nem teljesen megérthető, de egy érdekes
gondolatot indíthat el. Az élő szerveződésben ható együttműködési folyamatokat megzavarja a térbeli
forgatás, és a gyorsuló mozgás eltolja a természetes jelent. Ez időzavart, azaz folyamati zavart okoz.
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A forgatás hatására kicsatolható energia éppen olyan változást okoz, mintha a hatásmező
megpörgetésére keletkező gerjesztés növekedés miatt kifejlődő információzavar. A forgatott
mezőben lévő hatásegyesülés zavarként éli meg a pörgetést, amelyet, mint minden élő rendszer,
hatásáramlással igyekszik a zavart kijavítani. Ez egy olyan feltételezéshez vezethet, amely szerint a
körülöttünk lévő tér, egy életszerű hatásmechanizmusba szerveződött, amely az életfolyamatát
megzavaró hatásokra védekezően a hatászavar helyreállításával próbálkozik.

A térenergia sokféle módszerrel kinyerhető, finoman vagy drasztikusan is megcsapolható. Ha az
élő szerveződésben hatásáramlási zavar keletkezik, a zavar megszűntetésére áramlás indul meg
a helyi rendellenesség megszűntetésére. Ha a zavar nem okoz lényeges negatív eredőt, és nem
szűntethető meg, a szerveződés egy idő után alkalmazkodik a zavarhoz és befogadja a
rendszerébe. Ha nagyobb a zavar, vagy a környezeti eredőt jelentősen megváltoztatja, akkor erős
hatásáramlás indul el a rendezettség javítására. Ha ezzel nem szűntethető meg a drasztikus
hatászavar, esetenként ez a szerveződés egyensúlyának a felborulását, és az életfolyamatként
ismert kölcsönható rendszer megszűnését eredményezheti.
Ha a környezeti hatásrendszert életszerű szerveződének tekintjük, akkor a kisebb hatászavarok,
az energia megcsapolása még nem okozza a rendszer felborulását. Nem biztos ez a nagyobb
energiakinyerő rendszerek esetén, amelyek lényegi változásokat okozhatnak egy-egy
hatásrendszer megcsapolásakor. Feltételezhető, hogy a nagyobb energiarendszerek, mint a
térenergia Univerzumbeli áramlása, olyan nagyságrendű hatásrendszer, amelyből milliárd KW.
energia átmeneti elvonása is kivonható, a rendszer egyensúlyának az azonnali felborulása
nélkül. Mivel nyitott rendszerben minden elvont hatás, a felhasználási helynek máshol
visszaadódik, ezért az energiamegcsapolás is, csak az áramlás eltérítésének, kölcsönvételének, a
helyi eredők megváltoztatásának számit. Tehát az egész térben a hatáseredő lényegesen nem
változik meg, de olyan kisebb lokális zavarok kezdődhetnek, amelyek nagyobb rendszerekben
halmozódásai már hatalmas viharokként érkezhetnek vissza. Az elvont és a céltól elterelt hatás
később sokkal nagyobb lendülettel visszajön, és ha tartós folyamatban sok hatást terelünk el
valahonnan, akkor a tér természetes egyensúlyra törekvése miatt, később nagyon sok egyszerre
túl azonos hatás érkezhet vissza.
Szintén ismert és jelentősebb térenergia kinyerési lehetőség, a hatásegyensúlyt jelentő áramlás
megbontása, amely valamely frekvencián terjedő hatás sikeres elterelése, leárnyékolása. Ez már
jóval érthetőbb hatásmechanizmus, amely okozza a hatásleárnyékolás miatt növekvő gravitációt
eredményező hatásterjedés anyagba épülését. Ezt az energiát tanulták meg hasznosítani a
kezdetleges életszerveződések, amelyek a gravitációs hatástömörülésekből kifejlődő
információs azonosságokat megtanuló megmaradási effektus eredményei.
Érdekes módon ebből a hatáskicsatolásból is életszerű jelenségre asszociálhatunk, amelyben a térenergia
zavarát, egyensúlyát vagy áramlását megbontó hatások ellen, egy helyreállító hatásmechanizmus lép fel.
Ez a helyreállító mechanizmus a hatásáramlást megzavaró hatások ellen lép fel, amelyből könnyen
kifejlődhetett egy többszörös megmaradási hatásvédelmi rendszer, azaz a hatásváltozást okozó
anomáliák ellen túlélőképességgel rendelkező élet.)

Egy harmadik a térenergiát megcsapoló lehetőség, szintén a többszörös forgatáson alapul,
amelynek járulékos következménye a helyi hatásegyensúly megbontása, amely kavitáció néven
ismert hatássűrűség csökkenést, és anyagszerkezeti bomlást okoz.
Ha valamely szerencsésebb nyomásdifferenciából származható közegben, folyadékban,
gázokban vagy az elektromágneses térerőben a többirányú forgatás miatt, sikerül tartósan magas
gerjesztésnek kitett felületeken a hatásáramlást megváltoztatni, előállhat egy olyan eset, amikor
a helyreállító energia és a meghajtó energia együttes hőtermelése, helyi változás sűrűsége és
ezzel energia leadása nagyobb lesz, mint a befektetett energia, amely miatt a befektetett
energiánál nagyobb mennyiségű hőenergia, (energiaáram) vehető ki a rendszerből. Ez nem
különleges helyzet, mert a meghajtó energia eleve hő-veszteséget is eredményez, amely áramlást
okoz, viszont e különleges esetekben, amikor relatív vákuum keletkezik, a vákuumot
megszüntetni akaró hatásáramlás, a megmaradási effektus is hőt termel. A hőtermelésért a
kisenergiájú anyagbomlás tehető felelőssé, amelyben a különleges hatás melléktermékeként, a
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forgatásban résztvevő nagyobb hatássűrűségű anyagból áramlik a hatás a hatás-szegénnyé vált
munkatér felé. A hő és a változásban keletkező részecskék a kisebb életnyomású környezet felé
elvonódnak, eláramolnak, a hiányuk fizikailag is észlelhető anyafogyásban, molekuláris és
atomi hiányban mutatkozik meg. A térenergia egyensúlyának az ilyen megváltoztatása
anyagbomlást okoz, azaz energia hatásakkumuláció tördelés, kiválás keletkezik. Ez a folyamat,
a hidegfúzióhoz hasonló fordított hatásváltozás. A kavitációs anyagbomlás a vákuummal
találkozó résztvevő anyagokba épült helyzeti energia egyensúlyt bontja meg, amelyből
folyamatosan nagyobb mozgási energiájú, azonos, közös irányba gyorsabban áramló, a szökési
sebességet elérő energiacsomagokat szakít ki. E folyamatban a kiszakított kötési energia
szabadul fel és alakul át elvont hőenergiává, amely másodhatás következménye, a vákuummal
érintkező egymással súrlódó anyagok roncsolódása, fogyása. Az energia kinyerés ára
valamely szimmetria sérülése. Egely György ezt jól vette észre, de abba a hibába esett, hogy
az anyagtól, a fától, a helyi hatástól nem ismerte fel, hogy élő rendszer, az erdő szimmetriáját
sérti meg.
Az idő, a frekvencia, a gravitáció, a tömeg, vagy az áramlási sebesség egyensúlynak sérülnie kell az
energiatöbbletet adó gépeknél. Úgy tűnik, hogy az egyensúly egy nagyobb rendszert feltételezve nem
sérül akkor, ha a szimmetriát a nyugalmi energia tömegaránya és a mozgási energia közé illesszük. Ez
esetben, a tömegbe rögzült energiabomlás szükséges terméke a változatlan mennyiségű, de a
lokalitásában átrendeződő, átalakuló energiahatás, a nyugalmi energiából kilépő, áramlásra kényszerített
kvantumos energianyerés. Ennek a fordítottja is megfigyelhető, ha a még jelentős kölcsönhatás nélküli
gerjesztett vákuum energiát fókuszáljuk, rezonáltatjuk, ez esetben a hatásösszegződések, mint helyi
energianyereség észlelhetők. Ezzel nem születik új hatás, csak a helyi energiasűrűség, és az energia,
mozgási eredője változik. A nem kellően átlátott, egyoldalúan megbontott térenergia nyerés hatalmas
vakugrás a semmibe, eléggé ki nem hangsúlyozható felelőtlensége az emberi kíváncsiságnak. A
térenergiát használó élet, minden esetben amennyi energiát elvon, más minőségre átalakítva,
megváltoztatva visszapumpálja a valóságba. A környezet szimmetriáját ne, csak a saját erőterünk
szimmetriáját az időben megtartva lehet a környezet drasztikus hatása nélkül differenciálódni.

Az energia megmaradása csak zárt egységekre igaz, de a föld nem tekinthető energetikailag zárt
egységnek, ezért az energia megmaradást vizsgálva a megmaradás a tér egészére is
kiterjeszthető. A szimmetria egy átlagos eredő körül az időben változik, de bármennyire
differenciálttá válik, ez az eredő sokáig megtartott, csak a saját tér belsejében változtatott. A
korábban zárt rendszernek tekintett földi fizikai világban élő perpétum-szerű szerkezetek
lehetőségét tagadók abban tévednek, hogy a kinyert energia származási helyét a földön keresik.
A természet számos olyan energiakinyerő, hasznosító szerkezetet produkált, amely az
univerzum energiáját hasznosítva itt a földön látszólagos perpétumnak lennének tekinthetők, de
ezek is csak olyan energia átalakítók, amelyek valahonnan kivett energiát lokálisan
hasznosítanak. Az ember és a technika már eljutott abba a lehetőséghez, hogy ilyen térenergiát
és/vagy a vákuumot hasznosító szerkezettel a lokálisan befektetési energiánál nagyobb energiát
tud levenni. A nem zárt, azaz a nagyobb rendszerből energiát kivonó átalakítók, egy adott
helyszínen egy ideig energiatöbbletet konvertálhatnak, amellyel nemcsak veszteséggel,
hanem – feltehetőleg más térenergia vagy dimenzió rovására - energianyereséggel is
működhetnek. Ez nem más, mint az addig a térben és helyen nem észlelt, hatást nem
kifejtő, de hatás nélkül is jelen lévő térenergia megjelentetése, az adott rendszerben
munkára fogható hatássá, vagy időben változó mező részévé konvertálása.
A Schauber féle pisztrángszisztémás térenergia hasznosító:
Viktor Schauber erdész, gondolkodó emberként felfigyelt egy egyszerű hatászavarra, amelyet a
működési körében észlelt. Észlelte, hogy a pisztrángok szinte mozdulatlanul képesek helyben maradni a
gyorsan áramló hegyi patakokban, amely fizikai ismereteinek ellentmondott. Addig tanulmányozta a
hatászavar körülményeit, mire eljutott annak a felismeréséig, hogy helikális áramlási csatorna esetén az
energia megmaradás hagyományos tétele lokálisan zavart szenved. A korának a technikai állásához
képest rendkívül nagyot alkotott, amellyel örökre beírta a nevét a fizika és az energetika történetébe.
Azon kivételes emberek közé tartozott, akik a felismert eredményt gyakorlati megvalósítására is képesek,
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és egyszerű hőenergia termelő géptől kezdve, a gravitáció ellenében működő repülő szerkezet
megalkotására is képessé vált. Sajnos a háború és a kor körülményei ellene dolgoztak, amely és a
felismert hatások csak részbeni megértése miatt, nem sikerült a teljes hatásmechanizmust megértenie és
olyan szinten kidolgoznia, amely a rendszeres és hibátlan megismétléséhez, a bizonyításhoz és a
továbbadásához szükséges. Az egyik fel nem ismert hatásmechanizmus, a megfelelő árnyékolóhatást
okozó határoló felület kialakítása elkerülte a figyelmét, pedig a pisztrángok nemcsak helikális
csatornákkal, hanem kettős kúpos hatáskizárással is segítik a helyben maradásukat. Ennek a lényege
olyan áramlási tér kialakítása, amelyben az áramló közeg sebességnövekedése miatt kialakuló
oldalirányú nyomáscsökkenés, és a pisztráng mögötti nagyobb változás sűrűség különbsége tolja a halat
a vízfolyással szemben. Ennek részbeni szabályozására a kopoltyúnyílással változtatható kiáramlási
terelőkúpot használja a pisztráng, amellyel az evolúció vértezte fel a körülményekhez igazító
alkalmazkodását segítve.

Hasonló hatásmechanizmust alkalmazott David Hammel az általa megálmodott hatásárnyékoló
szerkezetnél. D. Hammel a kettőskúpos differenciált határfelületű szerkezetével, a rezgések
felerősítésével kialakuló hatásnyomási differenciát lokális viharrá erősítve, mesterségesen
irányított hatásárammal olyan nagy tolóerő hasznosítást ért el, amely a gravitációt kiegyenlítve
térenergiával repülő szerkezet megalkotásához vezetett. Viszonylag egyszerű, az árnyékoló
hatás elv szerint működő, megérthető hatásmechanizmusú energia kicsatoló szerkezet a Hammel
féle áramlás megbontó, terelő szerkezet. E szerkezet azon az elven működik, hogy egy
hatásnyomott térbe, eltérő elnyelő felületű hatásernyőt helyezünk, amelyet térirányba rezegtetve
állítunk elő helyi hatásegyensúlyi anomáliát, energiazavart. A rezgéskeltéssel átalakítjuk a helyi
energiasűrűséget, magasabb frekvenciájú és ezzel kiáramolható energiává. A helyi átalakulásban
az adott tér e része minőséghiányossá válik, amelynek a pótlására a telített környezetből
folyamatosan energia áramlik a szerkezetbe. A beérkező energia megfelelő közös irányba
terelődése kiáramlási növekedést, lokális anizotrópiát okoz egy már telítettebb frekvencián, azaz
iránnyal rendelkező lendületnyomást hoz létre. A térenergia szerkezetet érő hatásnyomási
differencia egyirányúsításával folyamatos hatásáramlást kapunk, amely viszonylag jól
szabályozható, mind intenzitásában, mind a hatóirányában. A gömbvillámról szóló részben
megismerhettük, hogy a súlytalanság, azaz a gravitációmentes burokba zárt tér állítható elő, az
olyan frekvenciát tartalmazó térben, amelyben nem nyelődik el a 3 dimenziós anyagra jellemző
frekvenciájú hatásnyomás, pontosabban nem alakul ki egyenlőtlen hatásnyomás, amely mint
izotróp nyomással lebegtettet állapotként ismert. Ma már nagyon közel van az emberiség ahhoz,
hogy a térenergiát hasznosító repülő szerkezeteket legyártsa, és ezeket alkalmazva a csillagközi repülést
megkezdje, és ezzel átmenekítse a földön veszélyeztetett életet, és egy alkalmas bolygón teremtő jellegű
Istenként megjelenhessen.

33. fejezet:

Az evolúciós léptékváltások kialakulása:
Az energia anyagba, életfolyamatban változó részecske mezőbe épülése, halmozódása, nagyon
sokféleképpen lehetséges, de az azonos hatásrendszerbe épülés, csak szigorú folyamati rend és
rendszer szerint következhet be. Ha a fejlődés iránya egyszer elindul, általában a változás
iránya, tendenciája jelentősen meghatározott, amelynek a járható utakról letérése csak kis
változatosság esetén engedélyezett. A változási lehetőség a környezeti határozatlanságból
fakadó alkalmazkodás felé lehetséges, amely csak nagyon ritkán, - meghatározott
feltételrendszer teljesülése esetén - engedi az ugrásszerű változásokat. A valószínűség elve miatt
valamennyi lehetőség megoldás eleve kizárt, mert a már elindult fejlődési irány, lényileg
meghatározott információs utakon jár, bár a környezet megváltozása el és más életcsatornák felé
terelheti a megkezdett irányokba áramlást.. Ez azt jelenti, hogy ezekről az evolúciós utakról
letérhetünk, elvileg más utakra is, de valamennyi lehetőséget egyszerre soha sem járhatja
végig, az úton már elindult szerveződés. Nem lehet egyszerre két ellenkező, vagy nagyon más
irányba áramlani együtt maradni igyekvő részecske mezőnek. Lehetséges, hogy

177

ASPEKTUS- MOETRIUS

visszakanyarodjunk, ennek nem olyan nagy a kockázata, mert a sok meglévő, megszerzett
információ felhasználhatóan segíti a jól ismert utakon a tájékozódást, de teljesen más pályára,
ismeretlen utakra téréskor a korábbi információ nagyobb része használhatatlanná válik. Az
ismeretlen új utakra térésnek nagy a kockázata, mert könnyen egy olyan teljesen új környezetet
jelentő világba érhetünk, ahol túl sok az ismeretlen, amely ellen nincs információnkba már
beépült kivédési, alkalmazkodási receptünk. Az evolúció nagyobb ugrásokat okozó, új utakra,
más felmenői élőrétegekbe, új eltérő környezetbe térése esetén többnyire nem képes
egyensúlyban maradó, működőképes rendszert eredményezni. Az evolúciós útra lépés, azonban
a fejlődési irány megválasztása miatt mindig szűkíti a variációs lehetőségeket, és számos más
pálya lehetséges variációit egyúttal kiejti. A végigjárható evolúciós utak száma nagyon kevés
ahhoz képest, amennyi lehetőség a fejlődési irányok kiválasztódása előtt a rendelkezésre állt.
Mindez feleslegessé és értelmetlenné teszi azokat a feltételezéseket, amelyek a véletlenszerűség
nagy számú lehetősége miatt, az evolúció élethez vezető ösvényét, valószínűtlen vak
véletlenszerűségnek, vagy eleve elrendelt lehetőségnek tűnteti fel. Nagyon valószínű az is, hogy ha
a fejlődés elindulása más útleágazásokon folytatódik, az a kiválasztott utak, és elágazásaik lehetőségeire
szűkíti az evolúciós pályát, és ez esetben, hasonló idő alatt, valamilyen más formájú lényekben de
hasonlóan kiteljesedhet a bonyolultság és az értelem kifejlődése. Jó példa lehet erre a tengereinkben
kifejlődött delfinértelem kialakulása, amely akár egy földi katasztrófa nyomán a tengerbe visszahúzódó
fejlett evolúciós vonal más, gyorsabban változó környezetben sikeres továbbélése is lehet.

Van egy öröklődő biológiai rend, az azonosság, amely meghatározza, hogy a hagyománykövető,
normál evolúció mennyi eltérést engedhet meg a meglévő információ átörökítése és az újak
befogadása mellett. Ez ezrelékben sem kifejezhető eltérésnél, egy gén, egy bázis
megváltozásánál nagyobb változások esetén már öröklődő mutációs ugrásnak számít. A
mutációs, nagyobb egységek megváltozását, cserélődését érintő, kiváltó ugrásszerű változások,
számos párhuzamos, de gyorsabb fejlődési lehetőséget eredményeztek, amelyek mellett
mindenkori biztosítékként a fő irányt a régi lassú utaktól csak nagyon kicsit eltérő konzervatív
hatásokkal fékezett, ellensúlyozott haladás biztosította. Rendszerint csak akkor került sor az
ugrásszerű fejlődési irányváltásra, amikor a már bizonyítottan előnyösebb túlélő vonal, az életnek az
adott körülmények között szerencsésebb megoldás lelépte a korábbi fejlődés eredményét, és annál
sikeresebben túlélő hatásmechanizmust eredményezett. A természet végtelenül takarékos, semmit sem
dob el. Az ugrásszerű kockázat kihalási lehetőségét jelentősen csökkentette az, hogy a fejlődő vonal
receszíven mindig megőrizte a korábbi öröksége főbb paramétereit, amely a főirány instabillá válása
esetén, mindig biztosította a konzervatívabb pályára visszatérés lehetőségét. E biztosítékokkal néha a
sokak kihalása, átalakulása mellett, sikeres nagyobb léptékváltásokra is sor került. Természetesen sok
fejlődési irány elhalása, csak az adott körülmények közötti sikertelenséget bizonyította, amely miatt az
átöröklődő receszív korábbi irányok, későbbi alkalmasabb körülmények között ismét járható fejlődési
utat eredményezhettek. A beépült mennyiség átalakulása minőségváltozást eredményezett, de ha a
minőségváltozás lehetősége csökkent, a nagy azonosság számbeli megszaladása lokális rezonanciába
fordulással megváltoztatta a helyi állapotokat. A sikeresebb impulzusegyesülésekkel kezdődő

megmaradási hatás eredményeként talán kezdetben véletlenszerűen megtalált fejlődési irány,
alkalmas útra terelte az élet fejlődését, a kevésbé hosszú és kevésbé stabil életű részecske
egyesülések szelekciós lelépésével. Az anyagban megtestesülő, felhalmozott információ
tartalmú, rendezett energia-hatás (átalakulási) - lánc, valójában az adott térben elhelyezkedő,
anyagi struktúra kialakulását eredményező közös eredőhöz kötött (élet) program, azaz a hozott
(genetikai) információtartalom szerint, az energiaszerveződésben (élet) ciklus, két nagyobb
energiaszintű külső változtató hatásidő alatt folyó hatás belső terjedése. Az életfolyamatként
ismert hatásváltozás-rendszer programszerű lefolyása, a jelenleg általunk ismert legmagasabb
bonyolultságú megmaradási effektussal rendelkező, energia hatás-lánc szerveződés, de ez
nemcsak az eddigi életszerveződésekre igaz, mert a nagyobb fraktálu rendszerek,
hatásszerveződések, a társadalmak, a bolygók a csillagok és a Világegyetemek is részben nyitott
hatásláncban működő, egymásra életfolyamatszerű változásban állandóan kölcsönható
rendszereknek definiálhatók.
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A hidegfúziós folyamatok az élő energiarendszerekben.
Ismeretes, hogy az élő szervezet sokkal nagyobb arányban képes a hidegfúzióra, mint annak az
eddigi ismereteink szerinti természetes valószínűsége. Az élő szervezetben folyó bioszintézis,
nem tartja be mindig a fizika eddig ismert törvényszerűségeit, hanem ha kell, ezek
megkerülésével is képes a szükséges elemek, enzimek vagy anyagok előállítására. Ez csak akkor
lehetséges, ha a csillagtérben is folyó nukleonszintézist, a hatáshalmozást sokkal alacsonyabb
energetikai lépcsőkben is képes megvalósítani, és a befogott jellemző információtartalmú
egységnyi energiákból, a szükséges elemeket (jellemző információjú energiahalmozódásokat)
jelentő hatásakkumulációkat) létrehozni. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az élő
szervezetben is folyamatosan befogásra és hasznosításra, állandóan cserélődésre kerül az
általunk még nem mérhető kölcsönhatású, az atomi szintnél akár milliószor kisebb kvantumos
impulzusenergia, amely jellemző információjú építőkockák egymásra építésével, hidegfúzióval,
a testen, de legalább az aurán belül is felépíthetők a vegyi katalízisekhez a szervezet számára
szükséges kémiai reakciókat biztosító atomok, a hiányzó elemek. Ez a felépítési lehetőség
megerősíti az életszerű szerveződés kialakulása előtti kötött információkapcsolódás lehetőségét,
azaz a hatásrendszer eredőjének a nemcsak véletlenszerű kialakulását. Ezt az energiát
hasznosította a hidrogénatom a hatáshalmozódás azonos információjának a sikeres
megismétléseként, és ezt a szénre alapuló oxidációt még nem ismerő magnélküli egysejtű baktérium, a
prokarióta őse is. E megállapítások alapján feltételezhető, hogy az atomi méret alatti
csomagokból sokféleképpen összeépíthető hatásenergia, az élő szervezetek többsége és a DNS
által is még a mai napig részben hasznosított energiaforrás. A feltételezés szerint a DNS
többszörösen csavart spirál alakja sem véletlenszerű, és nem csak a hosszú lánc miatt van
felcsavarodva, hanem ez az ötszimmetriás, egy irányba csavarodó spirál alakzat megfelel annak
a térenergia befogását lehetővé tevő kitöltési struktúrának, amely a térirányba pörgő, 3D-s
spinnel érkező kisebb hatásakkumulációk rezonáns, de meghatározott kapcsolódási rendű
egymáshoz csatolását eredményezheti. A hidegfúzió lehetőségét kifejtő gondolatból arra a
következtetésre juthatunk, hogy az elemekként ismert atomi energia-csoportosulások, olyan
kicsi hatások összegződő akkumulációja, amelyekre jellemző hatáseredőt, az összekapcsolódó
információs részek állapota határozza meg.

Az emberi hatáshasznosítás:
A fejfájást is okozó, és a halálesetek megugrásához vezető hatáshasznosítási hiba, a környezeti
hatásnyomási egyensúly erősebb megváltozása. A víz nem véletlenül lett a kialakult földi élet
alapvető bázisa. A víz (H2O) jelentős mértékben elnyeli a rezgéseket, amelytől könnyen vesz fel
vagy ad le különféle anyagokat, hatásokat. A bioszféra feletti légtérben kerülő vízgőz vastag
rétegeket képezve sűrű felhőréteget alkot, amely jelentősen módosítja a hatásáramlás, a
befogadás és a kibocsátás földet elérő eredőjét. Egy zivatar, vagy nagy front alkalmával, a
vastag felhőréteg olyan erős árnyékolóhatást fejthet ki, amely jelentősen csökkentheti a
beérkező hatásenergiát hasznosító élőszerveződések harmonikus működéséhez szükséges
energiaspektrumot, amely az árnyékolás ideje alatt könnyen hasznosítási hibát eredményez.
Ezzel a biológiai harmónia átmeneti zavart szenved, amelyet bár már megismert az evolúció,
azonban teljesen áthidalni a hatását még nem képes. Ez a hatászavar tehető felelőssé sok ember
által a front megérkezésével kialakuló fejfájásáért, amely a harmóniazavar, a szimmetria
megbomlásának a fájdalommal kijelzett értesítése. A labilis és már egyensúlyhiányos idősebb
vagy/és betegek esetében, ez a hatáshiány olyan nagyon megerősítheti a szervezetben
együttműködő hatásrendszer diszharmóniáját, hogy az ennek a hatására egyensúlytalanná válva
teljesen felborulhat. Ilyen hatásáramlási zavart okozhat minden olyan határfelület jelentős
megváltozása, takarása, átvonulása, amely a bio környezetben az energia áramlását valamely
frekvenciaspektrumban megváltoztatja. Ilyen hatásokat nemcsak a fejünk feletti árnyékoló
mezők okozhatnak, hanem az alattunk lévő anyagba sűrűsödött árnyékoló mezők rétegződése,
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sűrűségbeli változása is. A fény terjedéséhez hasonlóan a rétegek sűrűségének a megváltozása
áramlási töréshez vezet, amely a magasabb frekvencián nagyobb áthatolóképességű
hatásáramlást helyileg eltérően differenciálhatja, ez viszont visszahat az élő szerveződés
harmóniájára. Ilyen zavart okozhatnak a geológiai törésvonalak, a vízerek, de ezt a nagyobb
tömörségű és eltérő geometriájú épületek is kiválthatják. Igazolt vizsgálatokkal megállapították,
hogy a törésvonalak, vízerek felett lakók nagyobb veszélyeztetettségnek vannak kitéve, a rákos
hatászavar az ilyen lakóhelyeken élő embereknél gyakrabban fordul elő. Valószínűsíthető, hogy a
sikeresebb hatásterjedést lehetővé tevő vízerek és repedések, a széles spektrumú egyenletes hatások
helyett, nagyobb azonosságú mono szervezetek sugárzódását és kölcsönhatását segítik. Ez pedig eltolja a
szervezet kellő biodiverzitású változását a monoláncos állapot felé. Ha felismerjük a környezet

hatásáramlást befolyásoló alkotóit, nagyobb eséllyel védhetjük ki a károsító hatásokat. Ha már
egy kis áramlási zavart okozó felhősödés ilyen drasztikus hatásváltozást okozhat az élet
szerveződésére, elképzelhetetlen nagy zavart okozhat az ózonpajzs a földi védőernyő sérülése.
Az élő bolygó változatlan állapotban fennmaradása csak a teljes bioszféra egyensúlyának a
megtartása esetén lehetséges.

A bioszférai életnek leghasznosabb kölcsönhatásról, a fotoszintézisről:
A kicsi egységnyi kölcsönhatással rendelkező magas frekvenciás hatásimpulzusok, a
kölcsönhatás alacsony szintje miatt, annak ellenére, hogy nagyon nagy mennyiségben érkeznek,
kevésbé hasznosíthatók az anyag energiahelyzetének a lényeges megváltozásához, de fontos
küszöbérték átlépésével az induktort a mérleg nyelvét jelenthetik. A szervezetünkben nagyon
sok ilyen felajzott energiaszintű hatásakkumuláció várja a gerjesztést, a jelet, hogy egy sor
ösztönös parancssor elindításával a változást elindító hatásra reagáljon. A legkisebb olyan hatás
befogása, amely hatásváltozással kölcsönhatást generálhat, a hatásra jellemző információval,
lényeges változásokat okozhat az élő biológiai energiaszerveződésekben. Sokszor csak egy
tartalommal bíró jel az, amely elindíthatja a mag csírázását, vagy fejfájást okozhat, egy rezonáns
nagyobb egység véletlenszerű eltalálásával, gerjesztésével, vagy a jelet megértő információra
meginduló cselekvési parancs, a vegyi tartalom beolvasásával.
Az anyagszerű energiahalmozódások, szerveződések energiahelyzetét és információ tartalmát, a
jelentős mennyiségben a rendelkezésre álló energiabefogási lehetőségként, a legkisebb de még
könnyen mérhető kölcsönhatással rendelkező fényenergia, a foton befogása jelentősen
módosíthatja. A fényként észlelt hatásáramnak, mint nagyobb energiájú hatásterjedésnek,
pontszerű forrásból kiinduló határozott iránya van, amelynek az energiasűrűsége már mérhető,
és a hasznosítási lehetőséget a befogással, a természet már a növények megjelenése előtt
megoldotta. A fényként és hőként érkezett és energiacsomagok vegyi reakciókat tettek lehetővé,
hozzájárultak a jelenlegi földi élet kialakításához, azonban jelentőssé akkortól váltak, amikor
megjelentek az első fényt közvetlenül is hasznosítani tudó szerveződések.
Hozzávetőleg hárommilliárd évvel ezelőtt, a földön a ma ismert szervetlen anyagok legnagyobb
része már kialakult, de az energia hatáslánc sokáig nem volt képes új, magasabb bonyolultsági,
szervezettebb, szerves energiarendszert létrehozni. A hatásegységek növekedése és
bonyolultsága azonban mikro-szinten és a föld alatt is folytatódott, amelyből egyre nagyobb és
stabilabb információs rendszer szerint működő, hatásmezőkbe szerveződő szimbiózis fejlődött
ki. A kifejlődött rendszerek egy idő után képessé váltak a magasabb hatáscsomagokkal
megszerezhető kölcsönhatás befogására, a foton méretű elektromágneses hatáscsomag
hasznosítására. Ezzel a szerveződések hatástömege és bonyolultsága is növekedett, amelyek
ekkor már számos elemként jelenlévő hatáscsomagot képesek voltak a csere során hasznosítani.
Mivel a környezetben a szén lehetősége adott volt, a kezdetleges szerveződések ennek a
könnyen reakcióba építhető anyagnak a hasznosítását is megkezdték.
A mikroorganizmusok, még a növények megjelenése és a fotoszintézis kialakulása előtt, az
életfolyamatuk során felhasznált cukor energia építésekor, nagy mennyiségű oxigént termeltek,
amely információ hiánya a Bioszféra kísérletek kudarcát eredményezte.
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A szenet beépítő és már szervesnek nevezhető korabeli életkezdeményezések, a fotonokkal
érkező energiabefogást pozitív energianövelő, és ezzel a lehetséges életciklus növelési
lehetőségét hordozó hatásélményként észlelték, amely minőségileg új evolúciós lehetőséget
eredményezett. Az energiaszerveződések felépülése és élettartama kiegészült a minőség, a
bonyolultság egy újabb lehetőségével. Az energia hatás-láncból fakadó szerves
szerveződésekben nagyon sokféle elem és új vegyület keletkezett, és a már kellő mennyiségben
rendelkezésre álló szénatom a fotoszintézissel felszabaduló oxigénnel új, egyre bonyolultabb
energiaraktározási folyamathoz vezető, sikeres beépülést eredményezett. Az adott időben a
környezeti tényezők kedveztek e folyamat kialakulásának, amely következményeként a
kiteljesülő evolúciós láncon, a fotoszintézis egyre eredményesebb fényenergia befogásához,
nagyobb adagú energia felhasználási, átalakítási lehetőségéhez vezetett.
A fénnyel érkező már jelentős kölcsönhatású energiacsomag a szénatomokat és a széndioxidot
hidegfúzióval cukor és keményítő molekulákká egyesítette, amely közben további molekuláris
oxigén szabadult fel, amely sikeres magasabb szintű energia-hatáslánc szerveződést
eredményezett. A fotonnal érkező energia kölcsönhatása nemcsak magasabb energiaszintre
emelte az egyesülésben résztvevő atomok energiaszintjét, hanem a közös tömegbe épüléssel a
folyamat szereződési életidejét is meghosszabbította, és ezzel nagyobb számú sikerélményhez,
energianövekedéshez juttatta a közösségben tovább megmaradókat. Természetesen a korábbi
szerveződéseket létrehozó alacsony kölcsönhatású energiabefogás is nagyon sok szerveződésben
működőképes maradt, csak az új, nagyobb energiacsomag hasznosítása, kezdetben csak
periférikus, csak részben eredményesebb fejlődési lehetőséget indított el. A fotoszintézis előtti
ősi szerveződéseket korábban főleg a nullponti térenergia interferenciájából befogott hajtóerő
működtette, de amikor ezek evolúciósan is a háttérbe kerültek, azért megmaradtak az élő
szervezetek alternatív, a zártabbá váló életláncot kellően kiegészítő nyitott energiaforrásaiként.
Természetesen a fotonnál, a fénynél kisebb kvantumos hatású és nagyobb frekvenciájú egyéb
energiahullámok is hasznosítható hatások, azonban a napszerű csillagokból a fényként és hőként
érkező energiahatás a legjelentősebb természetes energiabefogási lehetőség elkényeztette és
leszoktatta az élet szerveződéseit, az életet a könnyebben megszerezhető energiák felhasználása
felé terelve.
Joggal feltételezhető, hogy a fény 380 nanométeres hullámhosszánál kisebb hullámhosszú
elektromágneses sugárzással is jelentős energiaáram éri a földünket, amely az oxigénes átlátható
légkörrel még nem rendelkező föld felszíne alá mélyen behatolhatott, elindítva az életszerveződés földön
kiterebélyesedő elporladás felé haladó folyamát. Az elektromágneses energiahatás befogási értéke a
szerves élet szempontjából egy frekvencia fölött, ma már nem annyira számottevő hatásforrás, azonban
az élet fenntartásához nélkülönözhetetlen kiegészítője az ökoszisztémának. A nagyon magas frekvencián
található igen nagy energia sűrűség, gyakorlatilag nagyon kicsi kölcsönhatást gyakorol az ilyen
részecskékkel nem rendelkező élő szervezetre, viszont van a fény frekvencia környékén egy fontos
sugárzási tartomány, amely még igen jelentősen közrehat, az információ és hatás hordozásában.
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34. fejezet:

Az információ első betűi, és a jelentéstartalom kialakulása:
Az impulzus energiakvantumok térbeli terjedése általában nem egyenes vonalú mozgást tételez
fel, hanem egy hatásirány köré tekeredő, a változásban kialakuló új lendületi/perdületi eredő
szerinti csigavonalban nyíló, csavarodó, növekvő átmérőjű (elengedett leeresztő luftballonhoz
hasonló) spirálpályát. A spirálpályát a környezettel való kölcsönhatásba lépés állandóan
módosítja, ezért ennek szinte kiszámíthatatlan az eredő iránya. A kölcsönhatást eredményező
elnyeléskor, rendszerint egy új eredő irány, vagy nagyobb tömeg és hatásdifferencia esetén csak
módosuló irányváltozás következik be. Az impulzus a kiinduló ponttól és egymástól is távolodó
hatásgömbön terjedő, de a felület növekedése miatt ritkuló sűrűségű energiahalmazt bocsát ki.
Ezek a táguló energia hatásgömbök nagyon sokféleképpen metszhetik egymás, és más, a
környezetben jelen lévő analóg képletek hatásterét, amely metsződések alakja és
felületazonossága, és a meglévő információ tartalma meghatározó az egymásra hatásban, és az
átalakulásban fakadó impulzus által továbbított eredő, új, következmény információra. Tiszta
interferencia (ráhangolódás) akkor következhet be, ha két (vagy több) azonos méretű,
csigavonalban megnyúló hatásterjedés impulzus sűrűsége és hatást vivő energiája a térben
azonos hullámméretben vagy azonosan tekeredve egymáshoz simul, azaz a lehető legnagyobb
felületen és ritmusazonosságban kapcsolódik össze. Ez többnyire rezonanciaként következhet
be, amikor az együttrezgés, azonos ritmus alakul ki. Ekkor a hatásterek és az energiák, valamint
a hozott információk egymásra hatása is összegződik, amely nagyobb változást vált ki és egy új
hatáseredő keletkezik. Az ilyen interferenciákra sikeres ráhangolódáskor, a látszólag semmiből
is energiát lehet lecsatolni, amely energiavétel a legtisztábban lefejtett hatásbefogás. Ezen az
elven működnek, az Örökmozgóként ismertetett találmányok, amelynek a megnevezése téves,
nem örökmozgók, csak olyan energiahasznosító rendszerek, amelyek nem a látható
környezetből, hanem a körülöttük lévő térből csatolják le a működésükhöz szükséges energiát.
Az ilyen találmányok jelentős része azért bukott meg, mert nem vette tudomásul a tér
legalapvetőbb tulajdonságát, a határozatlansági elvet, azaz azt a tényt, hogy egy-egy sikeres
kitüntetett frekvencia sem állandó, az a határozatlansági elv miatt gyakran elhangolódik, és a
kicsatolások is megváltoztathatják az energia-eloszlás korábbi frekvenciáját és e frekvencián a
térbe kiáramló részecskék útját.
Két lényegesen különböző, és hatásaiban is eltérő impulzusegyesülést különböztethetünk meg.
Az egyik a nagysebességű ütközés, amikor nagyobb energiájú és nagy sebességű tömegek
kellően szembe-irányú egymásnak ellenáramláskor, közös pont, térrész, vertex felé haladva
egyesülnek, amely nem minden esetben sikeres, és csak meghatározott feltételek esetén
eredményez tartós együtt maradást. Ez a kényszerkapcsolat, a fúziós energia közös térbe,
nagyobb lokális sűrűségű részecske felhőbe, anyagba épülése.
A normális hatáshalmozódás, a rezonáns alacsony energiájú hatásösszegződés, amelykor a
kialakuló hatásáramlás valamely árnyékoló tömeg felé áramlása közben, az információs
azonosságból fakadó rezonancia kapcsolat, a kölcsönös térhatás árnyékolásából vonzóerőként
ismert különbséggel egymás felé kezdi közelíteni az addig külön távolodó, vagy majdnem
párhuzamosan haladó részecske csomagokat. Ehhez szükséges az egymás felé (között) lévő
térrésznél nagyobb külső életnyomás, torló hatás, életakadály megjelenése, amely kölcsönhatási
kapcsolat, egymás keresésének az elindítója, amely hatására megváltozó áramlás és nyomás, a
hatás-párok időfolyamatban kialakuló összeépülését eredményezi. Az impulzusok egyesülése
előtt mindig egymás felé kényszerítő erőhatás adódik át, a gravitációs árnyékolóhatás egymáshoz szorító
hatása, amely az információ-azonos elektromágneses erőterek fluxus-metszéseit is okozza. Ez
mindenkor bármily kicsi és általunk még mérhetetlen rezgéssel, részecskék nem teljesen
ekvipotenciális szétáramlásával jár, amely csak egy halvány pendülés, de a milliárdnyi kisebb
nagyobb pendülésválasz egy jellegzetes zajt eredményez, amelyet a rádiótávcsövekkel jól
foghatunk. Ez a zaj valójában a szférák zenéje, amelynek a harmóniájából még nem áll össze a
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mi fülünk által is észlelhető, élvezhető valódi zene, de kétségtelen hogy a keltett hang jellemző
az impulzus keletkezésére, és az egyesülő akkumulációk egyesülési sikerességére. A túl sokféle,
egyidejűleg túl sok frekvencián változó valóság zaja azonban túl kevert, túl erős és összetett,
amelyből a fülünkkel még nem tudjuk kiszűrni a nekünk szóló, de eltérő frekvencián érkező
üzeneteket. E hangokat megtanulták megérteni a legkezdetlegesebb energiaszerveződések,
amelyek évmilliárdokig gyakorolhatták, a kezdetleges információ első betűit. Talán csak az
azonosság, az azonos hangmagasság, az amplitúdó vagy éppen a frekvencia felismerése,
megtanulása jelentette az első kommunikációt, amely az azonosan értett együttrezgéssel, az
azonos érzettel keletkezett, és csak nagyon lassan teljesedett ki szélesebb és bonyolultabb,
általunk is megérthető rezgési tartományra. Feltételezhető, hogy az azonos környezetben
felnövő élőlényekre ható információ mennyiségileg közel azonos, azonban a bennünket ért
információ többségével nem tudunk mit kezdeni. A nagymennyiségű információ sokféle, a
vevőegység képességétől, hangoltságától is függő rendezése az élet folyamán nagyon eltérő
rendezett tartalomhoz vezet, amely a kifejlődő tudás jelentős differenciálódását okozza. A
minőségi eltérést jelentősen fokozza a rendezett információ szakaszok eltérő hosszúsága, és e
hosszú szakaszok sokféle, más logikai össze, és más saját alapokhoz kapcsolása. A sokféleséget
épp e rendkívül sok variáció lehetősége hozza létre, mert egyedenként ugyanazon hosszúságú
információs csomagok észlelése, az észlelő információs készletétől is függően jelentősen eltérő
logikai összekapcsolása egészen más következtetésekre vezethet. Nagyon kevés olyan
információ van, amely még, mint hatás, nem ért még bennünket, vagy ősünket, amelynek
töredék információrészeivel még nem találkoztunk. A hatások tapasztalásainak a korábbi
információkhoz kapcsolási lehetősége sok nagyságrenddel nagyobb variációs lehetőséget enged.
Sohasem tudható, hogy mely egyedben keveredik olyan összetétel, amely a meglévő
ismeretekhez képest egészen újfajta kombinációval, új összefüggésekben világít rá egy addig
nem értett eseményrendszer, változó rendszer altérő aspektusból másképpen is megérthető
valóságképhez vezetve. Természetesen az esélyek nem egyformák. Az újfajta kombinációs
eredményre jutásnak számos feltétele van, amelyek csak egy része az adottság, a tanulás és az
alkalmazott tudás. Kell hozzá az agy egy különleges kombinatív képessége, és a vágy és kitartás
az újszerű út végigjárására. Mindez azonban nem elég, ha nem alakul ki olyan szervezetre
hangolódás, átérzés, ráérzés, amely rezonancia miatt az adott vevőben az isteni jel felerősödik,
és érthető alternatív tartalmi összefüggéssel ruházódik fel. A hibák itt is nagyságrendűek
lehetnek, ezért a szubjektív elmének az objektív elmékkel szövetkezése, a megértettek egy
közös felületre vetítése szükséges az egyező és elfogadható közös tartalom megtalálásához.
Az olvasó által a kezében tartott könyv anyagában sincs semmi lényegi új információ, mert a
leírtakkal, mint töredékekkel már sokszor és sokféleképpen találkozhattunk, azonban e logikai
megközelítéssel az addig töredék információk újszerű csoportosítása, az e csoportosítás szerint
át nem gondolt ismeretekkel még nem rendelkezőknek, újszerű érdekes információként hathatnak.
Az információ, mint események vagy hatások következményeiről szóló tudósítás, mindig
szakaszokban, egy-egy hatás történéseit közvetítve az energia hatásváltozásához kapcsolódva
terjed, és így adódik át a hatást befogadó felületnek, legyen az élő vagy élettelen. Ha a
hatásváltozással érintett rendezni képes a töredékeket, és abból a túlélését segítő információt
megértve hasznosítani is tudja, akkor képessé válhat a hatáskövetkezmény kifejlődés előtti, vagy
jelentést változást okozó főhatás megérkezése előtti megértésére, az esemény megtanulására, és
ez alapján később már az azonos hatású jel vagy jelcsoport értelmezésére. Az élő anyag is ilyen
kvantumokban kapja az információt, amelyekben az egész evolúció történése apró töredékekben
megtalálható. A már haszontalanná vált lényegtelen vagy nem használt elmeszesedett
információt ellepte, elnyomja a jelen körülmények között a túléléshez fontosabb információ
csomagok energiadúsabb konzervatív kapcsolatrendszere. A megmaradási akaratot, a túlélést
szolgáló leglényegesebb információk, ösztönös, nagyobb információs csomagokban átadódnak
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generációról generációra, hatalmas piramisrendszert alkotva, az alapvetően szükséges, de
mindig nyitott csúcstól, a meszes talajba süllyedő, mindent magába foglaló alapig. A beépült
információk elérési lehetőségét az idegkapcsolódások száma, hossza és kapcsolatrendszere
határozza meg, de a kellő nyitottsággal a térben változó életet figyelő szervezet, könnyen
ráhangolódhat az ilyen, valamelyik saját frekvenciáján változó szintjével kellő azonosságú
állandó információs áram nemcsak DNS szinten és minőségben terjedő, de a tudattal sokáig
elnyomott áramára. A tulajdonságokat meghatározó információ öröklése nem a legapróbb
érthetetlen információ töredékekben adódik tovább, hanem olyan kisebb nagyobb együtt
örökíthető magas információtartalmú csomagokban, amelyek jellegzetesen meghatározzák az
utód különböző tulajdonságait, és adott pillanatban az ingerre kiváltódó reflexszerű, ösztönös
reagálásait. A dominancia az átörökített hatások egy részét ideiglenesen a háttérbe szoríthatja,
egy-egy adott életszakaszban a kedvezőbb tulajdonságokat favorizálva, azonban amint szükség
lesz a lappangó tulajdonságokra azok megerősödve, az életkor más szakaszában dominánssá
válhatnak. Ez a változás elsősorban az idősebb korban nyilvánul meg, amikor a fajtajelleg
markánsabban előretör. Az emberi alapinformáció átörökítéskor minden ivarsejt viszi magával az
ősökből származó 23 kromoszóma csomagban átörökítendő információs piramist, amely aztán a
zigótában egyesül 46 együtt öröklődő ősi csomagból új információs piramissá. E csomagok tartalmazzák
a felmenő elődök által továbbörökített hatások információk, a fejlődési irányok és sorrendek, a saját
ritmus nagy részét, de az utódokban pontosan átörökített változatlan információ szakaszok esetén, a
régebbi és nem egyező információ áthatások a duplázódás kivédése miatt felülíródnak. Így lényegében
továbbörökítődik az ősök által továbbadott a közvetlen elődben, a szülőben változatlan, de az új
információs töredékekkel korszerűsödve felülírt aktuális információ, és az utolsó generációkban a
fogantatást megelőző ivarsejtképződésig beíródott lényegi változásokat tartalmazó információ. A túlélés
szempontjából értéktelen információk csak lényegtelen információ töredékekben íródnak át, amelyek
vagy eltávolítódnak, vagy rekombinációban hatástalanodnak. Mivel a csak kicsit eltérő, egymáshoz
hasonló hatások száma igen nagy, amely miatt az új információs piramisban rengeteg kicsit eltérő
információtöredék található, ezek között rangsornak, sorrendnek, szinteknek kell kialakulnia, hogy a
születendő új egyed belső szabályozása, bele ne zavarodjék a születésére kiteljesedő
információhalmazba. Ebben segítség az evolúció által kifejlődött dominancia rendszer, amelynek
lényege, hogy a túlélést jobban segítő erősebb tapasztalási hatások magasabb kapcsolat rendszerrel
rendelkező, elérhetőbb energiaszintre kerülnek, mint a kevésbé fontos társaik. A korábbi megállapítás itt
is helytálló, tehát a receszíve átörökített hatástárolások sem vesznek el, csak alacsonyabb energia
besorolással inaktívvá válnak. Számos élőnél megfigyelhető, hogy a szükséges helyzetben
dominanciaváltás alakul ki, amikor az adott helyzetben a receszív információ jobban beleillik a
megoldást igénylő képbe. Ha ez megtörténhet, azért megint csak a rezonancia tehető felelőssé, mert az
adott helyzetben észlelt probléma megoldására, az arra leghatékonyabban reagáló, azaz a leegnagyobb
azonosságtartalommal bíró információs töredékeket aktiválja.

A teret kitöltő közegben bekövetkező változás hatásállapot változást okoz. Ez a hatásváltozás
bármennyire is különbözik egymástól, ha folyamatosan keltődik, és áramlik nem lehet végtelen
szabadságfokú, azaz nem lehet végtelenül eltérő hatáskövetkezményt okozó. Bármilyen
egymástól eltérő hatáskeltődés keletkezik egy térben, a hatásváltozás nem teljesen véletlenszerű,
mert a változást okozó torló hatás, az áramló közegre nagyjából azonosan hat. Ha az áramlás és
a hatásnyomás viszonylag egyenletes, akkor a hatásváltozások között is nagyszámú hasonló
hatásváltozás, azonosság, keletkezhet. Ha egy térben, a folyamatos áramlás torlódása miatt
magas változás sűrűség és látszólagos káosz uralkodik, akkor szükségszerűen keletkeznek
azonosságok, azaz hasonló jellemzőkkel rendelkező hatások. Ha ezek áramlásban, folytonos
keveredésben vannak, akkor, mint a homokszemcsékből kialakuló fodrozódások, az azonossági
alapon elkülönülések és halmozódások jönnek létre. Ilyen problémát jelez a hídon áthaladó
tömeg, pl. katonaság egy részének a kialakuló azonos lépésritmusa, amely véletlenszerűnek
látszó folyamatban, a nagyszámú azonosság, pl. a lépéshossz, a haladási sebesség, az
egyedenkénti tömegsúly, ritmusazonossága miatt felerősödő rezonanciát okozhat, amely ha
megegyezik a híd tömegének a saját rezgésszámával hatalmas lengésekké erősödve akár a hidat
is lerombolhatja. A kulcs az azonossággal bíró hatásegyesülés felerősödése, áramlása.
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35. fejezet:

A kommunikációs információs csatornák, és hullámtartományok.
A mágnesesség, a mozgás, fény, hang, hő formájában megismert elektromágneses hullám,
lényegében a hulláminterferencia erősödésével kialakult nagyobb energiájú hatásterjedés. A
hatáskövetkezményként észlelt kölcsönhatású energia (hatás) terjedést hasznosító
információjának a megértése, biológiailag kifejlődött információ író–olvasó, értelmező rendszer.
Mindegyik esetben hatáskeltés, energiaváltozás következik be, amely valahol, erre alkalmas
vevőrendszerekben lecsatolható. Az impulzus sűrűsége, a hullámzásának, intenzitásának a
változása, artikulált különbséggel rendelkező információként befolyásolhatja a vevő
energiahelyzetét és a valamilyen szinten mindig gerjesztett állapotát. A fenti ismeretek
birtokában joggal feltételezhető, hogy a jó, azaz energia szint váltakozását optimálisra növelő
hatásadagolással, az élő szervezetek életereje jelentősen emelhető, befolyásolható, míg ezt
energia elvonással, kedvezőtlen információ átadásával csökkenteni is lehet.
A kommunikációs információvétel, lényegében rendezett (megtanult) energiabefogás, amely jel
vagy jelrendszer bármely információs csatornán érkezik, érthető információ közlésével alkalmas
a vevő pillanatnyi állapotán valamerre változtatni. Az adott információt vevő személyt
közvetlenül érintő erős pozitív vagy negatív hatás, az egyén energia egyensúlyát, nagy ráhatás
esetén az energiaszintjét lényegesen megváltoztathatja, növelheti vagy elvonhatja. A bármilyen
szinten lévő energiahelyzet, állapot megváltozása, nem független az érintett befogadó kialakult
energiastabilitásától, a belső pufferolásától és az egyén képességeitől. Ez egy fontos észlelés,
mert az emberre kivetítve lényeges megmaradási védelmet adhat az egyén belső stabilitásának, a
megváltozó egyensúlyra felkészültebb állapota. A környezettel és önmagával egyensúlyban,
harmóniában és kellően változatos folyamat egyensúlyban, folytonosságban élő
energiarendszerből nehezebben vonható el energia, pontosabban az elvonás hatására nehezebben
alakul ki labilitás. Az instabil bizonytalan, önmagában és cselekedeteiben kétkedő,
kiegyenlítetlen belső energia eredőjű rendszerből kivont energia, könnyebben okozhat labilitást,
amellyel az ilyen rendszer könnyen felborulhat. Az élet ezért nem tud megmaradni tartósan
magas, de labilitásra hajlamos egyensúlyú, átlagos állapotban.
A tudatba íródás az érintettségtől (hangoltságtól) függően nagyobb érzelmi hatáskor
erőteljesebben megváltoztatja az éppen képződő idegsejt engrammját, és ezzel a kapcsolódási
pályákat is. Ha az információ keltődése energiacsökkenésnek az eredménye, ez esetben minden
e pillanatban a tudatba épült, és ezzel összekapcsolódó, a megmaradást veszélyeztető eseményt
az egyén rossznak él meg, és ettől kezdve minden hozzá kapcsolódó dolog a megélt fájdalmat
juttathatja ismét az eszébe.
Az élő szervezetnek nemcsak egy szénalapú energiarendszere van, hanem képes többféle
energiahatást is befogni, és raktározni, ezeket részben egymástól függetlenül aktiválni. A
vitalitás, az életerő legmagasabb szintjén, a cukorban felvett energiatartalékolás mellett a belső
összhang, a szellemi és érzelmi harmóniát jelentő stabil energiaszint is jelentős szerepet kap. A
szervezet képes e tartalékokkal is gazdálkodni, a belső energiákat belső igény, vagy külső
ráhatás szerint mozgósítani. Az a feltételezés, hogy az idegsejt reprodukció során, nemcsak a
konzervatív öröklött információ adódik át, hanem az elraktározott, továbbadott információhoz
kötve az idegsejtekhez kötött információval képes rejtett szellemi energiát tartalékolni,
amelyeket a szükség esetén a szervezet tud mozgósítani. Ez az információ hatástartalmának az
aktiválódásakor doppingszerű hormonadaggal energianövekedés érzetét keltő hatásváltozást
okoz. A folyamatnak köze van a boldogságérzetkor is átélhető ujjongó örömérzéshez, a göndör
kacajhoz, amely miatt az ilyen energianyerések, a túlélési esélynek a sikeres átélése, az átélőre
és a környezete felé terjedő kvantumos hatással kisugárzódva pozitív hatást gyakorolnak. A
folyamatnak köze van az empátiához, az együttérzéshez, a szeretethez és a fájdalomhoz is,
amely az egymásra hangolódott alkalmas alanyok között, kicsi kölcsönhatású energiacseréjével
közvetített energiainformáció, pontosabban hatás átadás és vétel, kölcsönhatás csere.
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Az információval megértett fájdalom, mint továbbadott hatás, a megértőtől energiát von el,
amelyet a fájdalommal érintett a befogása esetén az általa elveszett energia pótlására használhat.
Az együttérzéssel energia átadás vagy csere, a mások által nem észlelt, nem megosztott
fájdalomnál, a fájdalmasan visszatérő (veszteségerősítő) gondolatnál empatikus átérzés,
együttérzés és energiavesztés következik be. Ez is minden esetben a nagyobb energiasűrűségű
térből, az éppen kisebb sűrűségű energiahiányos térbe történő, nem mérhető, de észlelhető
hatásváltozást okozó alacsony kölcsönhatású hatásenergia áramlásával jár.
Az agyban koncentrálódó idegsejtek szakosodtak a legmagasabb szinten az információ
befogadására, tárolására, osztályozására, szelekcióra, és igény esetén újraképzésére. Ez is anyagi
struktúra, amely szénhidrátból, zsírból, olajokból, azaz magas energiatartalmú anyagokból
szerveződött energia akkumuláció, a legnagyobb hatássűrűséget, emlékeket és a tároló címeket
megőrző természetes hatástároló. Nem az agy magas szerves anyag tartalma a jelentős, hanem
az a képessége, hogy a hatások észlelésével képes azokból a már ismert tartalommal
beazonosítható jelentést kihámozni, sőt ezen felül képes a korábbitól eltérő új ismeretek, és
mindenféle információ elraktározására és ismételt lehívására. A befogadott információ
mindenkor címkézett, fontossági sorrendet is meghatározó minősítést kap. A minősítést
valójában egy időfüggő differenciálás okozza, amely a belső óra ketyegését, ritmusát is
meghatározza. A fontos minősítés esetén, ha közvetlen és súlyos az információ tartalma, a belső
óra fókuszt, ritmust vált, és egységnyi idő alatt jelentősen megnöveli a beérkező hatásról
rögzítendő információs kép élességét, azaz az egységnyi idő alatt rögzített hatás befogásáról
készített kép idegkapcsolatba építését. A kép minden egyes epizódja egy (vagy több) új
idegsejtbe, neutrinó utódba íródik, amely kapcsolatban marad minden hozzá kapcsolódó
információt tartalmazó idegsejtbe rögzített előd információval. A minősítés attól függő, hogy az
előnyös vagy semleges, esetleg hátrányos a szerveződés életlehetősége szempontjából. A
megértett és ezzel az értőre ható információ, a tartalomtól függő érzelmi hatásokat válthat ki, az
örömmámortól a kétségbeeső félelemig. A beépülés-kori kapcsolatépítés, a hatás intenzitásától
függ, és főleg attól, hogy az észlelőre ez milyen hatást gyakorolt. A semleges hatások
észlelésekor csak az eltérő információ rögződik, míg az egyén életlehetőségeit jelentősebben
érintő negatív vagy pozitív hatások információ tartalma mindig több idegkapcsolatba rögződik,
sokkal több energiát aktivál. Nagyon erős megrázkódtatást okozó esetek olyan erős információs
lenyomatokat okozhatnak, amelyet a szerveződés egy életre megtanulhat, nagyon szélsőséges
vagy ismétlődő esetben átörökíthet. Több generációt ért drasztikus életveszélyeztető hatás, olyan
mély információs csatornát vájhat, hogy a későbbi utódokban is kialakulhat egy védekező-gát,
pl. víziszony. A beépülő negatív eseményeknek nem kell szükségszerűen az észlelővel
megtörténniük, sokszor elég az információ közvetett értesülésből beszerzése, az olvasással, vagy
a mással történő borzalom szemtanúi, közvetett átélése. Ez akkor is beépülhet, ha történetesen
azonos a genetikai információ, például ikreknél, amikor a körülmények eltérő alakulása felülírja
a korábbi genetikai hatáseredőt.
A hatással érkező információtárolás, mint emlékezet, mindig hagy a változást leíró információt,
csak ezek könnyen elveszhetnek a fontossági sorrendet kezelő memóriában az észlelő
hangsúlytalan információi között. Természetesen nemcsak az agysejtek kezelik a szerveződést
ért hatásokat, hanem szinte minden sejtbe eljutó idegnyúlványok többszörös visszacsatoló
mechanizmussal őrködnek a biológiai rendszer megfelelő működésén, az épen szükséges
információt tároló sejtek, részecskék gyors elérhetőségén.
A fejlett emlősök agya rendkívül differenciált és tagolt, barázdált, amely nagyfokú szakosodás
evolúciós végeredménye. Az agy nemcsak nagy energia sűrűségű, jelentős helyzeti energiát
képviselő képlet, hanem irdatlan rendezett információt kezelő, nagy információsűrűségű
információt tároló raktár. Felvetődik és megválaszolásra vár a kérdés, mi történik ezzel a
rendezett információval, mint energiával a szerveződés halálakor, a rendszer felborulásakor?
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A hitről és a vallásról szóló részben már elkezdtem e téma feszegetését, amelyet az újszerű
ismeretekkel kölcsönhatásban még érdemes újra átgondolni.
Az elöregedő energiaszerveződésekben, rengeteg rendezett, és néha túl sok nem kellően
rendezett öreg és elavult információtartalmú energia halmozódik fel az életciklusuk során,
amely a lény által az életfolyamat alatt megismert események, hatások őt ért
környezetváltozások idegkapcsolat-rendszerbe épült lenyomata. Számára a múltbeli
eseményláncolat érthető tartalommal bíró rendezett információ, amely nemcsak megtörtént
eseményeket, hanem szerves anyagba rendezett emlékezetet is jelent. Az információ tartalmat
lerögzítő idegsejteket energiával aktiválva ismét feleleveníthető az információ, a történés
szimulált környezete, körülményei és emlékképe. A hatásbefogáskor beíródó hatáshullámról
készített lenyomat, a tárolóban, hordozóban lévő információ azonnal aktiválódik amikor hasonló
hatáshullám információ, pontosabban hatás azonos ritmusú esemény történik. Mivel a pontosan
azonos hatástartalmú, és azonos feltételek és körülmények között keletkező információ nem
keletkezhet, ezért a hasonlóság és a kötődés alapján a legnagyobb azonosságokat tartalmazó
információs lenyomatok és kapcsolataik aktiválódnak.
A kezdeti saját idegsejtek kialakulását követően már minden hatás esemény, rögzítésre került,
mégpedig abban az időrendnek megfelelő sorrendben, amelyben az események lejátszódtak.
Érdekes módon nem nulla információval indul az érzeteket és hatásokat tároló idegstruktúra,
hanem szinte valamennyi elődben rögzült lényeges hatáslenyomat, mint információ újra felépül
az idegsejtek kialakulása során, tehát jelentős mennyiségű átörökítéssel beépült információval
indul az újraszerveződés. Ezek jelentős része azonban a fogamzást követő rekombinációban
vagy kioltja és hatástalanítja, vagy megerősíti egymást.
Az embrionális agy kialakulását követő saját idegsejtképződés első pillanatától hozzáadódik az
új egyed által észlelt minden új információ, az elődöktől származó, DNS-be íródva átörökített,
testbe és közös szervezetbe, és látható, tapintható szervezeti központba információ piramishoz.
Mivel egy hatástároló, - így az agy sem – képes végtelen mennyiségű információt egyenrangúan
kezelni, a véges kapacitás problémáját érdekesen oldotta meg a természet és a szelekció. A
térben és az időben különböző erősségű észleléseket, hatásváltozásokat, ötszimmetriás
aszimmetrikus szerkezet több dimenziós, a térben könnyen áramoltatható, cserélhető, lehívható
struktúrájába rögzítette, mégpedig az események hatássorrendjének megfelelő rárakódó időrend
szerint. A rögzítés során nemcsak a hely, az idő és a hatás erőssége, hanem a környezet,
változása és a lényt érintő hatása szerint is differenciált, mégpedig annál nagyobb hangsúlyt
kapott egy információ, minél nagyobb befolyással bíró eseményt rögzített. Ha az életet nagyon
veszélyeztető, vagy nagy örömöt keltő volt a hatás, a lenyomat ennek megfelelően nagyobb
számú idegsejtbe és több kapcsolatba épült be, amely miatt keletkező magasabb energiaszintre
kerülve az emlékezetben jobban megőrződött. Az új vagy erősebb hatás, mindig ráépült a
korábbi egyre alsóbb szintekre kerülő, a térben rétegeződő információkra, amelyekkel az
információ az azonossága szerint kapcsolatokat épített ki. A régebbi, és nem használt
információknak egyre jobban elöregedtek a kapcsolataik, amely miatt új idegsejtekbe
átíródáskor egyre kevésbé dominánsan íródtak be. A régi információkat rögzítő agysejtek
kapcsolódási pályáinak, az energia, vér és oxigénellátása egyre romlott, amely miatt a fák
kérgesedéséhez hasonlóan megmaradtak de elmerevedtek, elmeszesedtek, egyre jobban
inaktívvá váltak. A sokszor használt és keringtetett információk azonban mindig az élet
felszínére kerültek, és lassan betemették azokat, amelyekre nem volt szükség, amelyek alulra és
eltávolításra kerültek. Lényegében időben majdnem változatlan az aktív, a jelentős információt
rögzítő idegsejtek száma, azonban a felépülő rendszerekben, fiatalabb korban sokkal nagyobb
számban képződik, mint amennyi elkérgesedik és elpusztul. Ez azzal a következménnyel jár,
hogy amíg a képződő rögzítő kapacitás, a belső térben lévő tároló hely meghaladja a bejövő
információt, addig szinte mindent befogad az agy, könnyen tanul és a lényegtelen dolgoknak is
marad hely az emlékezetben. A fiatal szerveződés azért is fogékonyabb az újdonságokra, mert a
meglévő információt átadó idegsejteknél sokkal több az információt fogadók aránya, és aktív
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energia-dús a kapcsolódások pályája, amely miatt a régi információval nem terhelt szabad új
idegsejtek kapacitás felesleggel rendelkeznek. Szinte természetes hogy e szabad kapacitással
minden újra fogékonyabbak. A kapacitástöbblet azt eredményezi, hogy az információ befogadó,
feldolgozó képesség rendkívül magas a felépülő fiatal energiarendszerekben. A fiatalabb korban
folyamatosan ki nem töltött információ kapacitás alacsony kihasználtsága miatt, gyors a
reagálás, és az idő lassulását észleljük, amiért türelmetlenül gyakran elébe megyünk az
eseményeknek. A korosodással a folyamat egyensúlya megbomlik, amelyben egyre kevesebb új
befogadására képes, szabad kapacitású idegsejt. Amikor megtelik egy tároló, a régebbi
információkat külső pályára helyezve el kell engedni, vagy és el kell távolítani a legjobban
elérhető helyekről, a feledés homályába taszítható, újabb és fontosabbnak látszó, érzett
információkkal letakarható. A korosodással a keletkező idegsejtek és kapcsolatok száma egyre
kevesebb, mint a meglévő információkat átadni igyekvők száma. Ha a kor további előre
haladtával a szerveződés már kevesebb idegsejtet termel, mint az elöregedők által átadni kívánt
információ megkövetelnek, akkor az egyén életfennmaradását kevésbé veszélyeztető
információk már nem találnak örököst, akinek átadhatják a rögzített észleléseiket, ezek az
információk a szerveződés számára (főleg ha kevés számú kapcsolódással bírnak) többnyire
elérhetetlenné válva elvesznek, más, őket még kellően megbecsülő, korszerűnek ismerő
életteret, szervezete keresnek maguknak. Ez az öregkori feledékenység, az információvesztés
okozója. A korosodással járó információ-feldolgozó hiány azt eredményezi, hogy a változatlan
mennyiségű feldolgozási igénnyel nem tud az agy megbirkózni. Ennek az a következménye,
hogy az öregedő szerveződés folyamatosan erősödő időzavarba kerül, amely miatt a hatásfok és
az eredmény is észlelhetően csökken. Ezt az időzavart a leépülő energiarendszerek úgy élik
meg, hogy az ő ritmusuk elmarad a környezeti időritmustól, pontosabban úgy, hogy az idő
felgyorsulását érzékelik.
Mivel az élet teljes tartama alatt, bár egyre csökkenő mennyiségben de folyamatosan
keletkeznek új idegsejtek és kapcsolatok, ezért bármennyire csökken is a lényegtelen
információk megőrződő képessége, a lényeges és alapvetően fontos információk továbbra is
átíródnak. Ez akkor lehetséges, ha a szervezet lényeges fontossági sorrendet, vagy beépülési
energiaszinteket különböztet meg, amely kapcsolódási kasztrendszerben is szabályozza a szintek
fontossági sorrendjét. Természetesnek tűnik a gondolat, hogy a legnagyobb biztonsággal
átörökítendő információt, az élet fenntartásához és újraképződéshez szükséges energiákkal a
legfontosabb térbeli struktúrába, ezért a legkönnyebben elérhető felszíni tárolókban rögzíti. A
legfontosabb információk átíródásához mindig van idegsejt utánpótlás. A sorrend természetesen
továbbra is a fontosság szerint rögzítődik. Ha az öregedő szerveződés által a kifejlett korban
elraktározott rárakódó információit, az eltávozó, a szervezetet elhagyók nem tudják továbbadni,
akkor egyre régebbi eseményeket rögzítő idegsejtek kerülnek a felszínre a legaktívabb
memóriazónába. A régebbi, korszerűtlenebb információkra alapuló döntésekben statisztikai
valószínűséggel több hiba fog kialakulni. A feledékenység növekedése során, nagyon sokszor
észlelhető, egyre régebbi, többnyire ifjú majd gyermekkori erős élményeket tartalmazó hatások
ismét a felszínre, felelevenedésre, és újra átélésre kerülnek. Ez egy természetes folyamat
következménye, amely abból fakad, hogy a leépülés eljutott az ismét felbukkanó emlékek
koráig, pontosabban abban a korban rögzült emlékképek, mint aktiválható információk szintjéig.
A kasztok közt igen ritkán kerül sor egy-egy szint átlépésére, azaz a szerveződés által észlelt
súlyos információtartalmú hatás nagyon mély és széles kapcsolatú rögzítésére. Ehhez általában
nagyon sokszor és több generáción át, ismétlődő, azonos hatású, nagyon súlyosan veszélyeztető,
vagy rendkívüli örömérzetet keltő hatássorozat szükséges. Hogy ez mégis megtörténik
bizonyítja a leszármazottakban megjelenő ösztönös félelem bizonyos olyan veszélyhatásoktól,
amelyet valamely vagy több ős rendkívül erős lenyomattal lerögzített. Ilyen lehet a víz vagy a
tériszony, vagy az erős és indokolatlannak látszó halálfélelem, de ilyen hatások jelenhetnek mag
a dezsavű átélésekor, hogy ez már megtörtént velem.
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Érdekes módon oldotta meg a természet a nagyon fontos információk rögzítését. Minden élő
szerveződésre, amely idegi struktúrába rendezett újra előhívható információtárolásra képes,
jellemző egy biológiai ritmus, egy belső óra, amely a sejtosztódás ritmusa szerint az éppen
létrehozott idegsejtbe rögzíti az átadandó információkat. A szervezetekben az új veszélyeztető
hatások rögzíthetősége és ellenreakció a biztosítása miatt, mindig szabad, látszólag felesleges
idegsejtek, (herék és irányítók) is találhatók, amely kimondottan e célból termelődnek. Ezek az
élet megismétlődéséhez szükséges legfontosabb kaszt alatti második helyet foglalja el. Ez a
fennmaradási védekező mechanizmus része, de mindenképpen az új élet képzéséhez fontos
információszint alatt van. E sejtállomány szabad kapacitása az egyén túlélése miatt annyira
fontos, hogy e sejtek akkor sem vehetők igénybe más, kevésbé fontos információk tárolására, ha
az agy már semmi információtároló kapacitás többletet nem képes kitermelni. Ezen idegsejtek
képződésének van egy saját belső órájuk, amelynek a sejtképződés és a beírható emlékképek
ritmusát képesek megváltoztatni. Ha életveszélyt jelentő stresszt, vagy az életet nagyon
veszélyeztető hatást észlelnek, akkor a sejtképződésüket szabályzó belső óra ritmusát, a
veszélyes hatásról készült képek mennyiségét és élességét, a pillanat töredéke alatt képesek a
sokszorosára növelni. Ez olyan következménnyel jár, hogy az egyéb sejtek biológiai ritmusához
mért egységnyi idő alatt, a szokásos információrögzítő kapacitás sokszorosa keletkezik. A
megnövelt hatásváltozási részletekről készülő több lenyomat miatt, az eseménykor lerögződő
hatásokat az egyén, mint lassított pillanatfelvételeket észleli. Ez nem más, mint amikor a
filmfelvevőt felpörgetik, és ezzel a változatlan idő alatt lejátszódó történés minden apró részletét
pontosan rögzítik. A vészhelyzetben, az információt feldolgozó kapacitás a többszörösére
növekszik, amely a feldolgozási lehetőség kiterjesztésével a túlélési, megoldási lehetőséget
javítja. A belső időritmus nem csak ekkor változik, hanem a lassabban és korábban felvett
információ fordított felgyorsított lejátszására is képes. Ez történik akkor, amikor az életveszélyt
észlelve már elkerülhetetlennek látszik a katasztrófa, amelykor az egyénben egy pillanat alatt
leperegnek az élete fontos eseményei. A nagy stressz feltehetően pillanatnyi idő töredéke alatt
aktiválja az felelevenedő eseményeket rögzítő idegsejteket, és a gyorsított időrendet megtartva
az érzelmileg jelentős befolyással bíró emlékkép csúcsokat összekötő idegpályákra, erős
energiát bocsátva a fontos emlékképeken végigszáguld. A tudat keresi a megoldást, és ekkor a
gondolatnál is gyorsabban terjedhet. E száguldva terjedő energia által előhívott információ,
ismerős hatásnak tűnik. Mi, és mit tesz, hogyan hat? Ez egy érdekes új könyv témája lehet, de
ezt meghagyom az ideg és agykutatók részére, ez az Ő területük. A terület kapujáig azért
menjünk el, és nézzünk csak be az ablakon a logikai aspektus látószögéből, vajon mit látunk?

36. fejezet:

A zenével kelthető impulzusok energiaemelő, és életerő gerjesztő hatásai:
Miközben e sorokat írom, a háttérből szóló Mozartot is hallgatom, és eltűnődök a zene, mint
hatásterjedés természetén. Ennél is továbbmegyek, és megpróbálok párhuzamot vonni a
zeneszerűen komplex, és a szervezett, jelentéssel bíró információ változó hullámterjedése és
hatása, valamint a Világegyetem információs hangja és rezonáns frekvenciái között.
Ha megértettük az érzelemmel a szellemi energiabázisra gyakorolható hatásváltozási
mechanizmust, akkor megérthetjük minden olyan elektromágneses hatáshullámmal továbbított
(nagyobb kvantumú) energianövelő hatáslánc működését, amelyek jelentős kölcsönhatású
csomagokban növelik, vagy csökkenthetik a megmaradást támogató életerőt. A látott, hallott,
érzett információk lényegében elektromágneses energia hatáscsomagok, amelyek formájában
átvett adagokban az energia háztartást és a közérzeti érzelmi eredőt is befolyásolják.
A zenével, hőhatásokkal és a színekkel is stimuláljuk a lelkiéleterőként is meghatározató belső
energiát, amelyre ráhangolódva jelentős, a belső energiákat pozitívabb szintre emelő hatást és
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energiavesztést is elérhetünk. A ritmus és az ütem megfelelő váltakozásával, a térben a hullámzó
energia hatása, a csigavonalszerűen emelkedő vagy leereszkedő attitűdökre sikeresebb
ráhangolódás, jelentős érzelmi információ aktivitást válthat ki. A zene hallgatása, az
elektromágneses hullámenergia, vagy az alacsony kölcsönhatású de számottevő térenergia olyan
sikeres rezonáns vételét jelenti, amely az egyén belső energiahelyzetének, a kialakult
harmóniának a jelentős megváltozását okozhatja. A negatív hatású vizuális, hang vagy szín
információ, a hatáshoz kapcsolt negatív emlékkép felidézésével energiavesztést okozható
félelmet kelthet.
Az embertől különböző de, evolúciósan hasonlóan fejlett élőlények, elsősorban a hozzánk
genetikailag közelálló gerincesek, az ember által már nem felismert információt is
megértenek, és hasznosítani tudnak.
Az eb nem megy be az óljába, ha abban korábban már elpusztult, vagy haldoklott egy állat!
Akkor is ez történik, amikor már évek telnek el, és a szagmolekulák feltehetően kiszellőztek.
Kérdés, hogy miképpen szerez tudomást, hogyan és miből kap információt, amelyből levonja a
következtetést, ide nem szabad bemenni, ez veszélyes! Feltételezhető, hogy az élő, és a
környezetnél nagyobb energiasűrűségű, melegebb energiakoncentrációk folyamatosan, de
különböző intenzitással, csomagokban és hullámhosszokon vesznek fel és adnak le energiát és
kisugárzást. Ez minden élőlény életfolyamatának a természetes része. A többféle energiát tároló
rendszerek, az élet folyamán a környezeti és a belső változásoktól is függően, a szándékos
információközlés mellett, a tudat alatt is kibocsátanak általunk kevésbé észlelhető, alacsony
kölcsönhatású energiát, amely, minden belső energiaátalakítási hatásváltozással járó élettani
folyamatban, a sejtek anyagcseréjével történő hatásváltozásokban is folyik. Az egyensúlyban
lévő rendszerek, nem túl aktív emberek, az időegységre nagyjából egyenlő pozitív és negatív
hatáskibocsátással a térre nagyjából semleges eredőjű energiarendszerként, nem okoznak a
környezetre jelentősen ható hatásváltozást.
A negatív energia egyensúlyba kerülő, sérült, (beteg) vagy a belső szervezettség, az egyensúly
felborulása miatt lázas, vagy jelentősen leépülő (összeomló) energiarendszerekben, a kialakuló
káosz (térzavar) miatt ugrásszerűen megerősödik a hatásváltozás, amely erősödő zavarra
jellemző információval rendelkező, megnövekvő frekvencián jelentős hatáskisugárzást okoz. Ez
lokális energiavesztéssel jár, amely az adott tér helyzeti energia eredőjét, az egyensúlyát
csökkenti. A kisugárzás nem csak a lázzal járó hőmérsékleti hősugárzás elektromágneses
emelkedését jelenti, hanem a szervezet, védekezésre fordított és megnőtt energiaigénye miatt,
jelentősen csökken a saját pozitív kisugárzás, elvonás hatáshiány keletkezik. Ezt a finom
elhangolódást a kellően érzékeny környezet is észleli, mint a térben bekövetkező jelentős
negatív irányú egyensúly és energiaállapotot. Ez az állapot az elektromágneses térben jól
kimutatható aurazónát csökkenti, ezzel veszélyérzetet jelez. Feltételezhető, hogy a térben
lecsökkenő hatásváltozást, az addig egyenletesen sugárzó egészséges egyed kisugárzásának a
negatív irányú változása okozza, amely a korábbi stabil energiamező eredőjét megváltoztatja.
Az energiamező engedelmeskedve a fizikai törvényszerűségnek, a magasabb helyzeti energiájú,
azaz nagyobb energiasűrűségű térből a kisebb sűrűség irányába kezd áramolni. Ez miatt, az
egészségesebb kisugárzók által keltett nagyobb, folyamatosan változó hatássűrűségű térből, a
környezetéből igyekszik pótolni a veszteséget. A tartósan betegek a regenerálódás, a
szimmetriavesztés miatt, egyre több energiát vesznek fel a környezetükből, és ha ezt nem tudják
jól hasznosítani, akkor a hosszabb idejű, vagy nagyobb megbetegedéskor tartósabb, gyorsabb
elvonási folyamat indul meg. Ez a tartós energiavesztés, a beteg elgyengülését okozhatja,
miközben az életerejük (a tartalékuk) gyengül. Ez az energia elvonás a környezeti térben
alacsony kölcsönhatású reakciót indít el, az energiasűrűség csökkenését, a vákuum növekedését
okozza, amely negatív energia szelet okozva csökkenti a térrész energiapotenciálját. Ezt az
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energiaveszteséget, vákuumnövekedést a környezeti energiarendszerek negatív, azaz energiát
elvonó hatásként élik át, amely miatt veszélybe kerül a saját egyensúlyi helyzetük. A
megmaradási effektus, védekező mechanizmust riaszt, és ha van beépült információ a
veszélyérzet jelzésére, a hatásból vett jel ezt aktiválhatja. A jel hatástartalma – óvakodj tőle,
energiát veszíthetsz a közelében, amely csökkentheti az életerődet! Akiben e jel az előbbi
információt aktiválja, annak számára a riasztás hatására elveszti a vonzását az ilyen állapotba
kerülő energiarendszer, élőlény vagy ember. A tér energia eloszlása, sűrűsége e hatásokkor
megváltozik, és a természet igyekszik a távoltartással egy másik vagy nagyobb egységre is
átterjedhető átalakulást, összeomlást megakadályozni.
Ha közelálló hozzátartozó az energiahiányos, vagy a szeretett beteg személy, és ez miatti
információ azonosságból is fakadóan könnyen kialakulhat a rezonancia, akkor a közös rezonáns
hullámhosszon az energiatámogatás átadódhat. A kezdeti reakció, az együttérzéssel, az érzelmi
támogatással, a szeretettel, empátiával, érzelmi energiával is átadható, az együtt-érző a tudata
alatt megpróbálja kiegyensúlyozni a másik szeretett szervezet energia veszteségét.
Valamennyien csak korlátozott energia felesleget szánhatunk erre, amely miatt a hozzáállás egy
idő után megváltozik. Ha nagyon nagy a negatív hatáskeltődés, és a korlátozott kiegyenlítő
energiahatás nem elég a sérült, összeomló rendszer helyreállításához, akkor az empátiával adott
energiapótlás megszűnik, és ekkor elzárkózunk (közömbössé válunk) az ilyen energiarendszer
(negatív egyensúlyú állapotba kerülő, reménytelennek ítélt ember) felé. Természetesen ennek az
ellenkezője is igaz, amelykor az aktív, sikeresen feltöltődött, a belső egyensúlyát magas szinten
megtaláló, és a belső energiáit jól mozgósító emberek hatáskibocsátása növekvő, kifelé ható
sikeresen helyreállított energiaáramlást okoz. Az ilyen emberekről sokszor ránézésre is
megállapítjuk, hogy sugárzik belőle az energia.
A sokat vitatott és a mai napig el nem ismert természetgyógyász módszer, a nagy pozitív
energiaegyensúlyú és nagyon magas folyamategyensúlyban változó kibocsátással rendelkező
szerencsés ember kézrátétes gyógyítása, amelynek az, az alapja, hogy a megbetegedettebb belső
energiahiányos, rendezetlen kaotikus energiamezőjű embernek, empatikus energiát adva
igyekeznek helyreállítani a felborult mikro-energia rendszerét, a környezettel folytatott
sikeresebb anyagcserét. Ez természetesen csak akkor működik, ha az energiát adóban valóban
átadható energia és rendezettségi többlet van, amely még e képességgel rendelkező egyénnél
sem folyamatosan rendelkezésre álló hatás. (Rontja a tevékenység hitelét, hogy sokan energiatöbblet
nélkül vállalkoznak az így eredményt nem adható gyógyításra.)

A belső energiaegyensúly nemcsak a testi-lelki egészséggel van összhangban, hanem érdekes
módon az egyénben a felnövése alatt kialakuló egyedi, többnyire csak rá jellemző erkölcsi
normarendszerrel, a lélekkel is. Ez szoros kapcsolatban van a lelki egészséggel, amelyben a lelki
egyensúly akkor áll a legmagasabb szinten, ha az egyén önmaga normarendszerének is megfelel.
E normarendszernél magasabb jogi, erkölcsi elvárásokat, az alacsonyabb belső elvárással, kevés
korláttal rendelkező rendszeresen át fogja hágni anélkül, hogy ebből lelkiismeret furdalása vagy
erkölcsi aggálya lenne. Ha viszont a saját normarendszerét lépi át, azt minden esetben
vétségként, súlyosabb esetben bűnként fogja megélni, amely vallástól, műveltségtől és
társadalmi helyzettől függetlenül bűntudatot ébreszt az egyénben. A szubjektivitás azonban itt is
működik, mert ugyanazt a vétséget másként ítéli meg az elkövető ember (ismerve a saját mentő
körülményeit), mint a más által elkövetett hasonló áthágást. Abban az egyénben, aki sokszor,
vagy súlyosan lépi át a saját normarendszerét, egy erősödő bűntudat épül fel, amely egy idő után
a lelki egyensúlyát felborítva nyomasztani kezdi. A testi, lelki harmónia fontosságát mutatja,
hogy aki sokáig hurcolja a belső békétlenségét, egyensúlytalanságát, az a lelki energiavesztés
hatására ebbe belebetegedhet, amelyet tudatosan nem lehet elnyomni. A belső nyomást ki kell
engedni, a szimmetria hiánnyal keletkezett díszharmóniát helyreállítani. A vallásokban a
megtisztulás lehetőségét a tudatba építve éppen e belső egyensúly életemelő és közösséget
támogató hatásmechanizmusát kihasználva vezették be a gyónás, és a megtisztulás érzetét keltő
szimulációját.
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A nagy belső kisugárzással rendelkező ember, az ilyen emberekből szerveződött társadalom a
környezet aktivitását gerjesztve, mozgósítani képes, amely serkentőként hat a környező térben
lévő, főleg azonos információ tartalommal rendelkező energiahalmazokra. Ezt lelkesítésként
ismerjük.
A kvantumfizikában is a legalapvetőbb jó kölcsönhatás a stabilitás növekedése, amelyek a
lehetséges megmaradási folyamat hosszát a jó irányba befolyásolhatják. A rossz minden hatás,
amely a ciklus, a folyamat időben váltakozó egyensúlyát veszélyezteti, az élettartamát és az
energiaszintjét csökkenti. Ha ezt az állítást elfogadjuk, akkor egy adott térrészben az energia
ritkulását (a vákuum növekedését) okozza egy biológiai lény súlyos betegsége, vagy halála. Ez
szükségszerűen csökkenti az adott térrész pozitív energiakoncentrációját, amely az élettelennek
tekintett, de kölcsönhatással energiarendszerekből felépült anyagok, - mint pl. egy kutyaól –
természetes energiaegyensúlyát és kibocsátását is megváltoztathatja, az energiaszintjét
csökkentheti, a közvetlen környezetben energiahiányt okozva. Az a feltételezés, hogy ez esetben
az élettelennek számító, nem önreprodukáló, másféle belső információtartalmú
energiahalmozódásnak tekinthető ól csak közvetítő, mert az információ átalakítására, a
nyugalmi energiarendszernek számító ól nem képes, viszont a korábban haldokló eb által elvont
jellegzetes negatív információ pótlásaként, a későbbi kutyából kiegészülő pozitív energia
elvonást a kutyaól későbbi lakója érzékelheti. Feltételezhetően ezt a folyamatot
megmagyarázhatatlan rossz érzésként éli meg az eb, amely az elhalt eb után maradt, de a másik
kutyában rezonánsan negatív információként megértett energiahiányból fakad. Ámbár az sem
lehetetlen, hogy az ólban és a környezetben maradt, egészségesebb túlélőképesebb kutyából
szármató atomi, molekuláris részecskék, a kellő azonosságú új kutyába beköltözve csak átadták
az életpiramison át az ól és korábbi lakójának az eb által is megértett történetét.
Az érzelmileg nem kiegyensúlyozott, és ezért energiahiányos erőterű, de szeretett ember
betegsége, a sok azonos információtartalommal rendelkező baráti és hozzátartozói körben
empátiát, érzelmi energiapótlást vált ki. Ez az együttérzés, egy ki nem mondott érzelmileg
viszont megélt energiaadás, amelyet a beteg az empátiát megérezve érzékel, de a folyamat
nagyobb része, a tudat alatt működő energia erőteret helyreállító hatásmechanizmus. Ha nem
nagyon súlyos a probléma, akkor az energiaadók érzelmi többletenergiája a mérleg nyelvét
jelentheti, amely általában elég az aura helyreállításhoz anélkül, hogy a támogatók
energiaveszteségét az egészséges egyensúly alá vinné. Ha nagyon súlyos beteg, amely miatt
nagymennyiségű energia vonódik el az érzelmileg támogatóktól, ez esetben olyan nagy
energiahiányt okozhat a nagyobb azonosságú donorokban, hogy az belebetegedhet az
együttérzésbe. Ez esetben feltételezhető, hogy a tartós energia elvonás, a donorok
energiaszintjét, tartósan az egészséges egyensúlyi átlag alá viszi le, amely már az ő egészégét is
veszélyezteti. Ha egy házaspár vagy két testvér, vagy érzelmileg nagyon kötött kapcsolatú,
együtt élő emberek, pl. egy ikerpár egyik tagja súlyosan megbetegszik, ez a legnagyobb érzelmi
közösségű, azaz a legtöbb hasonló és azonos információszakasszal rendelkező társat is súlyosan
érintheti. Ez annyira erős és jellegzetes energia elvonást okoz a környezeti térben, hogy a társ az
esetben is megérezheti, ha nem volt a másik közvetlen közelében. Ez különösen nagy
energiahullámzással járó nagyon súlyos, többnyire életveszélyt jelentő hatáselvonás esetén érzi
meg a másik, többnyire megmagyarázhatatlan, azonosan rosszként érzett érzésként átélve. Az
egyénben kiváltódó ellenhatás, az aggódásból fakadó szorongásérzet, amely a sejtett fájdalom
bizonytalanságából fakad. E hatásmechanizmushoz hasonló, a nagyobb katasztrófák esetén
történő tömeges sérüléskor, hogy a sérültek felé megnyilvánuló együttérzés, a közeli
hozzátartozónál kevesebb információazonosság esetén is, olyan nagymennyiségű támogató
energiát közvetít át, amelyet a sérültek, részben a tudat alatti befogással az épülésükre
használhatnak.

192

ASPEKTUS- MOETRIUS

Vannak emberek, akik a születésűktől fogva olyan nagy energiatöbblettel, egészséges
energiacsere körforgással rendelkeznek, amelyekkel egész életen át, táplálják, a környezetükben
lévő egyensúlytalan társaikat. Ők azok, akik felismerték, hogy a szeretett adással adott
örömszerzés, kölcsönösen energiát mozgósít és szül, és ezt a nélkül is lehet folyamatosan –
szóban, tettben – cselekedni, hogy ez bennük energiahiányt okozna. Sok ilyen ember van,
akikből csak néhány kap olyan reflektorfényt, mint Teréz Anya vagy Ghandi.
Az energiahiánnyal született egyedek száma is jelentős, amelyek a környezetüktől folyamatosan
energiát vonnak el, amelyekkel negatív aurát gerjesztve, szinte riasztják a környezetüket. Az
ilyen negatív érzelmi többletű, vagy a tartósan beteg energiahiányos egyének, néha olyan
nagyon terhelik a hozzátartozóikat energia elvonással, hogy azok belefáradva a folytonos
elvonásba, közömbössé válva elzárják az energia átadására szolgáló antennáikat.
Az evolúció alapja is a kis kölcsönhatású változásokkal keltett irányított hatásgyűrűzés,
amelynek számtalan formája szelektálódott ki, és semmi alapunk nincs arra, hogy az észlelési
zónánk alatti, az általunk még mérhetetlen kölcsönhatású tartományokban folyó, energia és
információ cserét tagadjuk.
Az új ismereteink alapján joggal feltételezhető, hogy az információ nemcsak szag, hang fény és
hő, és ultrahang, az általunk már felismert hullámhosszokon terjeszthető. A hatásváltozást közlő
információk, az alacsonyabb kölcsönhatású, kisebb energia spektrumú és sűrűségű, ezzel sokkal
érzékenyebb és finomabb hangolású tartományokban is működnek, a telekommunikációra stb.
alkalmas érzékenyebb adó-vevő rendszerrel rendelkező élőlények kifinomult megérzésként
ismert tudat alatt működő nyelvrendszereként. A szerveződések halála után továbbadott, együtt
maradó információ elérhetősége egy későbbi könyv témája, amely e könyvbe szőve, a dogmatikus, a
túlságosan a materiális földhöz kötött kétkedőknek, túlságosan nagy céltáblát adna.

37. fejezet

Az időérzék és biológiai ritmus,
Az idő lassulása minden felépülés alatt lévő energia rendszerre jellemző. Ennek az ellenkezője
is igaz, azaz a leépülő energiarendszerekben a külső nagyidő és a belső idő aránya felgyorsul, a
hatásváltozások ritmusa egyre gyorsabb, miközben egyre kevesebb a bejárható út, és a
cselekvési idő és lehetőség szűkül. Ez a folyamat az életszerű szervezett programmal bíró
energiahalmozódásokra is kiterjeszthető.
E ciklusoknál, bármely méretben és energia telítettséggel jár a folyamat lejátszódása, az is
hasonló, hogy csak azok az energia és hatáskoncentrációk, szerveződések maradhatnak tartósak,
amelyeknél nagyon kicsi a hagyományos tradicionális programtól (természeti törvényektől) való
eltérés, de a körülmények módosító igényéhez, mégis nyitva van egy szigorúan kötött arányú
alkalmazkodási lehetőség. Mivel folyamatosan igen nagyszámú új periódusú szerveződés
keletkezik, bármilyen kicsi is a megengedett eltérés és körülmény, ez végtelen számú
halmozódás során nagy variációhoz, azaz valós evolúcióhoz vezethet. Ez a folyamat az ismert
határozatlansági helyzet következménye. Az evolúciós fejlődésben a megengedett elérést
meghaladó újjászerveződéseknek, a túl szélsőségeknek általában nincs esélyük, viszont a
megengedhető eltérések számtalan lehetőséget próbálhatnak ki, amelyek párhuzamosan sok új
fejlődést jelentő utat jelölnek ki. Ez a csillag és galaxis halmazokra is ugyanúgy vonatkozik,
ezért kijelenthetjük, hogy azonos törvényszerűség szerint működik az ismert, és
feltételezhetően az általunk ismeretlen 3D-s világegyetem is. Természetesen az azonos
törvényszerűségek szerint működő evolúciós fejlődés igen nagyszámú eltérő végállapothoz
vezethet, amelyekből a zsákutcának bizonyulókat kirostálja természet. A természet is vállal
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időnként kockázatot, és a mutációval megengedi a konzervatív szabályoktól az eltérést, de ezek
szigorúan mércével mérve csak akkor maradandó lehetőségek, ha az eredmény magasabb
megmaradási képességű de közös harmóniában maradó egyedhez, vagy és a környezetnek
hasznosabb eredőhöz, azaz hosszabbtávon rendezettebb eredő állapothoz vezet.
A megmaradás és a fejlődés iránya egyértelműen a magasabb rendezettség felé mutat, amely
egyszerű következménye annak, hogy a kevésbé rendezettebb organizációk, szükségszerűen
hamarabb túlgerjesztődnek és felbomlanak, kihalnak. Azokat a rendszereket, amelyek
szervezettséggel és időprogrammal folyamatos átalakulási lehetőséggel rendelkeznek,
organizáltnak és működő élőszerű szerveződéseknek tekintjük. Máig is vitatott, hogy mely
rendezettségtől, energiaszinttől tekinthetők az energiaszerveződések életszerű organizációknak.
Észleltük, hogy az önreprodukció már az információval rendelkező impulzusnál elkezdődött.
Ma elsősorban ma azokat a szénbázisú, energia befogadási és átalakítási képességgel
rendelkező, anyag és energiaszerveződésből álló szimbiota halmazokat tekintjük élőnek,
amelyek szervezett, reprodukciós biológiai folyamat eredményeként, a változásokhoz a
szükséges mértékben alkalmazkodó tulajdonságokkal rendelkező utódok létrehozására képes.
A mai felfogásunk szerint, a hozott programtól a saját elhatározása alapján eltér(het)ő választási
és új megoldási lehetőségeket is alkalmazni tudó, megújuló energiatárolási, átalakítási és
felhasználási képességgel, programmal rendelkező organizációkat tekinthetjük élőnek. Ez a
választás lehetőségét időnként a környezetre, néha az egyénre ruházza. Ha rosszul választ, az
alkalmazkodás sikertelen lehet, a túlélési esélye csökken. Sok rossz választás a kihalásához
vezethet.

Van e választási lehetőség?
Az egyik fő kérdés, hogy vajon van e, az emberiség egyedeinek az öröklött és hozott
információkat tartalmazó megoldásoktól, az általuk tanulttól eltérő cselekvésekre
lehetőségük, vagy ők is csak a hozott, és az ismeretek újszerű kombinációjának a
lehetőségeivel rendelkeznek???
Az életként ismert folyamatnak a célja, a változó körülmények között is a megmaradás, azaz az
életet létrehozó hatást megszűntetni akaró ellenhatás elleni fellépés. E cél az egyre nagyobb
rendezettség, az egyre nagyobb tartalék biztosításával, egyre kiegyensúlyozottabb
(szabályosabb) energiacserével az életciklus hosszabbá tételét, pontosabban a megmaradást tűzi
ki. Ez azonban nem cél csak lehetőség, amely a sokféle lehetőségek egyike, mert a stabilitás, a
dinamizmus, az eseménydús lejátszódás, az állandó gerjesztettség, az egyre nagyobb tartalék
begyűjtése közben a kiegyensúlyozott környezeti tér megtartására törekvés stb. mind a
megmaradást támogató eszköz. A megmaradás azonban boldogságot és megbecsülést adó
érdemek elismerése nélkül nem elég, mert ha az élet az utóbbi hatásokat nem kapja meg a
környezetétől, a nem eléggé megbecsült élet esetén elveszti az önbecsülését, és ekkor elhal,
lebomlik.
Az evolúciót, egy alapról kiindult ma is tartó folyamatnak tekintve, ahogy az első impulzustól,
bármekkora energiaszintű volt, bármilyen gyorsan vagy hosszú folyamatban játszódott le,
eljutunk az általunk ismert legmagasabb szerveződéshez, ehhez hasonlóan valamennyi
organizált rendszer életszerű folyamatban fejlődik a szerveződésre jellemző valamilyen
kezdőállapottól az organikus halálig, a szervezhetetlen káoszig, a rendszer felborulását követő
összeomlásáig. Ha a nagyobbak meghalnak lebomlanak, a bennük lévő még életképes kicsik ki
és szétáramolnak, és teljesé teszik az élettudat körforgását, a hatások életszerű élményeket adó
változatosságát.
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Az evolúciós fejlődés nem csak a biológiailag élő rendszerek privilégiuma, hanem az általunk
ismert UNIVERZUM is egy nyitott körforgásban változó evolúciós fejlődés, amelyben az
energiaszerveződési folyamatok az életszerveződéshez hasonló analóg sorrendben játszódnak le.
Ahogy az evolúció sem engedi a szélsőséges szabályozatlan rendszereket, úgy az energia
átalakulással működő kisebb életszerveződéseket is KONZERVATÍV szabályok fékezik a nagy
változásoktól.
Az egyik legnagyobb természeti törvény, hogy csak óvatosan a változásokkal, megtartani azt,
ami bevált, és csak kicsit lehet eltérni a szabálytól. Amiképpen az evolúcióban mutáció időnként
ugrásszerű programmódosulást is lehetővé tesz, ez is csak az átöröklött konzervatív információ
(hagyomány) csekély újjal fűszerezett lehetősége. A csillagtérben is megengedett a
hagyománytól való kis eltérés, mert a tiszta konzervatizmus unalmas fejlődésképtelenség miatt
nem eredményezhetett volna a létünket is megengedő világegyetemet. Az időnkénti ugrásszerű
változékonyság mindkét rendszerben ugyanazzal a kockázattal jár. Lehetővé teheti az adott vagy
megváltozott körülmények közötti jobb megfelelést, - ezzel a magasabb megmaradó képességű
szervezettség elérését, vagy mint a mutációs változások legtöbbje - kirostálódik az élet
versenyben. (Nem mentheti az újszerű megoldások pillanatnyi alkalmatlanságát az sem, ha a
mutánsváltozás, - bár lényeges fejlődési lehetőséget tartalmaz, - az adott korban és időben, nem illik bele
a közösségi folyamatokba.)

Van azonban az evolúciós fejlődésnek egy érdekesen működő vonala, amely a túlélési szabály
organizációs szempontból rosszul értelmezett túlfejlődése.
A hatás ellen fellépő ellenhatás az evolúció során sok visszacsatoló rendszert fejlesztett ki, és
mára az életszerveződés oly bonyolulttá vált, hogy az élet sokszoros túlbiztosítással védekezik a
megmaradási effektus, a szerveződés életlehetőségét veszélyeztető környezeti hatások ellen. E
témáról csodálatos könyvet írt Robert A. Weiberg a Ha egy sejt megkergül címmel. A könyv a
rákról szól, arról a sejti evolúciós tévfejlődésről, amelyben a sejtek egy része, hibásan értelmezi
az élet lényegét, az együttműködést és a megmaradási effektust. E rendszerben az egyén csak a
közösségi hasznon keresztül profitál, amelyben az egyéni haszon, megmaradás időnként
alárendelődik a közösségi faji megmaradásnak.
A rákos sejtek kifejlődésének a lényege, hogy az életet megszüntetni akaró környezeti hatások
ellen tökéletes védekező rendszert – megmaradási effektust - fejlesztett ki a veszélyeztetett
sejtek néhány csak egymással együttműködő, túl nagy azonosságú, de mások ellen ható
csoportja. Néhány sejtcsoport felismerte, hogy a szimbiotizmus együttélési kényszere nem
mindenkor előnyös együttműködés minden résztvevője részére, ezért abba a tévhitbe került,
hogy függetlenítheti a sejt szaporodását a környezeti fékező hatásoktól, és a korábbiakban
együttműködéssel szembehelyezkedve a funkciótagadás lázadásához folyamodott. Az ilyen sejt,
az organizáltan szervezett együttműködés ellen dolgozva, a túlélést gátló sallangjait levetve,
mindent a saját túlélése szolgálatába állított, amellyel végtelen szaporodásra késztette, az amúgy
korábban hibátlan, de a szerkezetét lemásoló, ettől kezdve nekik termelő sejtszerkezetet. Ha ez
nem az élő szervezeten belül történne, ha ez nem veszélyeztetné a szimbiota életszerkezet
megmaradási esélyeit, talán csodálattal adóznánk a végtelen életet, a túlélést feltaláló
megoldásnak. De egy együttműködési alapon prosperáló szervezett rendszerben ez a magánút
téves irány, a gazdalény a környezet felélése során éppen azt a környezetet pusztítja el, amely
lehetővé tette a kifejlődését, a létezését, a megmaradását. A rákos sejt kifejlesztett egy új
hatáskombinációt, amellyel a térenergia hatásáramlásának a változását, az elhangolódás után is
hasznosítani tudta. Ez az után-hangolódási képesség kialakulása, a végtelen, azaz az örök élet
lehetőségét sejteti. A szervezeten belüli féktelen szaporodás, a szimbiota rendszerben hibás
felismerést eredményezett, mert a rendszer ellen dolgozó mechanizmus, a szerveződési folyamat
leállásához, az organizmus, mint élő egész halálához, és ezzel a sejtburjánzás megszakadásához
vezet. Ez a hibásan kifejlődött túlélési mechanizmus hosszú távú alkalmatlanságát bizonyítja.
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Kicsit más helyzet alakulna ki, ha a megkergült sejt felismerné, hogy előbb szaporodásra kell késztetni a
gazdaszervezetet, és megtanulná a szaporodásba becsempészve öröklődéssel átmenteni magát. Van erre
példa elég a természetben, de szerencsére a rákos sejt még talán nem jutott a fejlődésben e fokra. Ez egy
emberi történelmi folyamatot juttat az eszembe, amely a rosszul működő rendszerek ellen spontán
fellépő, de átgondolatlan szabadságharc törekvések, nagy közösségektől, rendszerektől elszakadó
önállósodása, a lázadó sejt által az egész életet (rendszert) veszélyeztető harcához hasonlít.

Egy másik könyv írója azon elmélkedik, hogy ha a föld és a Világegyetemünk lakhatásra
alkalmatlanná válik, majd az ember is létrehoz magának új világegyetemeket, amelyekbe a
régiek megszűnése előtt egy féreglyukon átköltözik. Az átköltözést már feltalálta az evolúció a
baktériumok és a vírusok már alkalmazzák e gondolatot.
Az evolúció, alacsonyabb evolúciós szintű bakteriális és más ágból kifejlődő vírus rendszereknél, de a
hozzánk genetikailag közelálló gerinceseknél is számos példát tud felmutatni a rákos sejtek téves
fejlődési irányát már kiküszöbölt stratégiára, amely megtartva a gazdalényt, a túlélés szolgálatába
állította, de ha mégis sikertelenné válik és elpusztul a környezete, időben egy másik gazdalényt keres,
amelynél folytathatja az élettere tönkretételét.

A rákos sejt fejlődési irány és céltévesztés: Az alkalmazkodás megtagadása, az egymással
szembehelyezkedő együttműködésre képtelen életrendszerek tartós megmaradásának az
egymásra épülő rendszerben nincs túlélési esélyük. A sikeres evolúció egy növekvő
bonyolultságot eredményező megmaradási cél felé halad. A sikeres evolúciós vonal, az
egyensúlyi helyzet kialakulásának kedvezett, mint a ragadozó és a prédaállat, egymás melletti
megmaradása is csak egyensúlyt eredményező együttéléssel történhetett.
A tévesen kitűzött fejlődési irány nem csak az életszerű evolúcióban tetten-érhető káros
hatás, hanem a társadalmi evolúcióban is folyton előbukkanó rákos daganat. A Föld vírusa
nem értette meg az élet lényegét, és miután elpusztítja a környezetét, más bolygóra
igyekszik áttelepedni.

Az emberi társadalmi organizáció ragadozói:
A társadalomba szerveződést tekintik ma a biológiai alapú evolúció csúcsának. Nem csak az
emberi technikával támogatott szerveződésre, hanem a társadalmi együttélésként spontán és
sokféleképpen kialakult, eltérő szabályrendszer szerinti rétegződésére és működése kell
gondolnunk. A társadalmi szerveződésnek is megvannak, az önmagukat a nekünk környezetet
adó szerveződés fölé helyező, túl sikeres organizációi, amelyek mint élősködők, az önmaguk
túléléséért burjánzanak.
Ha az emberi társadalmi evolúció átlépi e téves és túlságosan önállósodott alrendszereit, azok,
mint a rákos daganat, a társadalmi szerveződés halálát okozhatják, és megakaszthatják a földön
kialakult energiaátalakítás magasabb szervezettségű gigantikus folyamait. Amiképp, a térenergia
hasznosítók is mutatják, hogy a Világ is csak egy nagy rendszer legapróbb részletét jelenti, úgy
kell tudomásul vennie az emberi civilizációnak, hogy a megosztott emberi világ is, csak a
határokkal értelmetlenül részekre darabolt nagy rendszerrel szinkron harmóniában tud tovább
működni. A jelen állapotában, e világban kicsi a vitalitás, az életerő súlyosan veszélyeztetve
van.
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Az ember társadalomba szerveződésének a fejlődését gátló jelentős abnormalitások:
A jelen társadalmi fejlődésünk ezer szállal van visszakötve a változás evolúciós alapjához,
amelynek történései kísérik a jelenünket. A kialakult társadalmi rendszer díszharmóniája is
visszavezethető a kezdeti állapotokra, amely óta alapvető igény, az energia felhalmozása, mint a
lehetséges legjobb túlélési stratégia. Az ember számos jellemző tulajdonsága és törekvése,
analóg a kezdeti energia átalakulás törvényeivel és céljaival. Az önzés, a sajátcélú energia
felhalmozás, akár a mások kárára is, már a kezdeti energiaszerveződéseknél tetten ért, fő
hajtóerőnek számított. A stratégia és az együttélési szabályrendszer az óta többször is módosult,
a szimbiotizmus demokratikus köztársaságától, a saját sejtet ölő, killer makrofág diktatúrájáig, a
rákos sejtburjánzás önző öntetszelgéséig, a lényeg azonban nem sokat változott.
A megmaradásra törekvés az elapadó ágakba terelődött fejlődést a bevált folyamokba terelte.
Minden előnyszerzési és kiugrási kísérlet szükséges része az evolúciónak, de a rendszer közös
egyensúlyára figyelni kell. A társadalmi szerveződések hibái, könnyen mellékágba terelhetik az
evolúció folyamát. A példa adott, a történelem ismert, és az ember is megismerte mára, a
fejlődés zsákutcáit. A kérdés az, hogy a tudatosodó társadalmi elme képes e tanulni a fejlődés
korábbi hibáiból? A nagy rendszer alapvetően demokratikus, amelyben a többségi szemlélet
mindig megváltoztathatja a hatáseredőt, ha az téves pályára áll. Ma a Földi élet téves pályán
halad, túl sok egyéni sejtburjánzás gátolja a felborult rendszer nagyobb rendszerbe illeszkedését.
Az emberi társadalmak országokba, határok közé szerveződése, a megszerzett és a
megszerezhető energia, mint javak elkülönítési, kisajátítási törekvése is hasonló folyamat, mint
a csillagokba elkülönülő energia gravitációs eltulajdonítása, a másik csillag instabilitása esetén
az anyagba is rögzült energiájának a megszerzése. Ez az érdekellentét kialakulásának tipikus
esete, amely ma is szítódik, ember, ember ellen, régió, régió ellen, párt, párt ellen, ország,
ország, vallás pedig vallás ellen. Pedig az evolúció zsákutcái ma már részben elkerülhetők. Az
egoizmust egy hibás képzelet táplálja. A hiba alapja a rosszul kitűzött megmaradási célhoz
szükséges hajtóerő, az energiának a rendszertől függetlenítő megszerzése és birtoklása. A hiba
hátterét az egyéni energia átalakító rendszer pillanatnyi energiahiánya táplálja, a hatáshiánytól
és a megmaradás elvesztésétől való félelem. Az ilyen cél céltévesztés, rákos sejtburjánzás.
Másoktól és a nagy rendszertől elvett bármennyi hatástöbblet, nem teszi alkalmassá az egyént a
hosszú-távú túlélésre, a megmaradás, a rendszerbe illeszkedés, csak a nagy harmóniához
igazodás esetén lehetséges. A birtoklási vágy, a saját rendszer alacsonyabb alkalmassága esetén,
a saját képesség vagy/és tehetség hiánya miatt meg nem szerezhető energiát, a másik
rendszerből (másoktól) igyekszik fedezni, és a saját túlélésére ezt felhalmozni.
A másokon és a közös rendszereken élősködő kisajátítók nem veszik tudomásul, hogy az
esztelen gazdasági hatalom felhalmozása nem vezethet bűntelenül az egész rendszer
kihasználására, mert a sérülékeny ökológiai egyensúly a szerveződési láncrendszer felborulása
törvényszerűen az Ő létük megszűnését is eredményezi.
Korábban a nagy vallások töltötték be az állami határokon átívelő társadalom szabályzó
szerepet. Jelenleg kicsi az esélye annak, hogy a nagy vallásokat egyesítsük, egy új társadalom és
az embert az embertől is megvédő, környezetvédő rendszert létrehozva. A folyamat irányultsága
az államok egyre nagyobb egységekbe szerveződésével kétségtelenül erre halad. Van azonban
ennek a nagyobb egységekbe szerveződének is számos veszélye és kockázata, amely a nagyobb
egységek egymással vagy a folyamattal szembefordulása esetén a földi élet megsemmisítéséhez
vezethet. Ilyen a gazdaság vérkeringését megváltoztató, túl-szabályzó monopoltőke hibás
profitorientált célja, a Globalizáció téves fejlődési lehetősége, amelyben a túl nagy
tőkekoncentrációk monopolizmusra törekvése, régiók és országok gazdálkodásának,
szervezettségének az elhalását eredményezheti. Ez nagyon könnyen egy globális, az egész földi
társadalomra kiterjedő Tőketerrorizmushoz vezethet, amelyben a tőkeérdek a megmaradási
effektust már nem szolgálja.
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Nagyobb esélye van egy olyan felvilágosító munkának, amelyben a születő forrástól kezdve
tisztítjuk a vizet, hogy folyóvá egyesülve egységesen működő harmonikus rendszert
képezhessen. E jelképes elvárás a fiatalság kötelező Öko, teljes rendszer szemléletű társadalmi
nevelése, amely talán néhány generáció alatt eljut a nagy rendszerrel együttműködő harmóniáig.
A kérdés csak az, hogy van e ennyi időnk?
Nem ismerjük, hogy az ember által önmaga védelmére megteremtett Isten, vagy a globális nagy
hatáslánc szerveződés védekező mechanizmusa a felettünk álló mindenható erő, de egyértelmű,
hogy a kialakult szabályok durva megsértése a teljes hatáslánc egyensúlyának a felborulásához,
és az egész ökoszisztéma megszűnéséhez vezethet. Az ember képes a lassú hatáshullám várható
következményeinek a megértésére, és talán képes a katasztrofális következményt okozható,
felismerten negatív jövő lehetőségének a megváltoztatására. Azonban az emberi társadalom
olyan mint az elefánt, nehezen tanítható és túl könnyen felejt. Túl vak és elbizakodott ahhoz,
hogy megértse, hogy bár csak egy kis pont a hatástengerben, de mindent leromboló szelet a sok
ostoba, az egészet kellően át nem látó kis fuvallat is generálhat. Hangyák vagyunk egy nagy
rendszerben, amelyben alattunk is, felettünk is vannak hangyaszerű együttműködési
rendszerekre alapuló, közösségbe szerveződő társadalmak, de egy egymásra épülő bármely
frakktálszerű energiaszerveződés, halmozódás környezetet pusztító hatása, nemcsak a saját
társadalmának az életszerveződését veszélyezteti, hanem az évmilliárdok alatt kifejlődött földi
hatáslánc teljes megszakadásához, vagy évmilliókkal korábbi állapotba visszafejlődéséhez
vezethet.
Ideje lenne egy, az egész földre és a földi szerveződésre kiterjeszthető, általános, az evolúció
közös szabályrendszeréhez alkalmazkodó, társadalmi szabályrendszer megalkotása, az egységes
Evolúciós ÖKO alkotmány alapszabályainak a tudatos megfogalmazása.

Az új globalizált jogrendszer szükségessége:
Az embernek és a környezettel harmonikus együttéléséhez, a társadalom egészséges
egyensúlyához, sürgősen meg kell határozni, az egyéntől, a helyi közösségektől, a régióktól, az
államoktól és az egyházaktól elvárt, Öko-szisztémára alapuló közösségszabályozás,
lerögzítendő, legfontosabb elvárásait. Ez nagy munka és nem e könyv anyagához tartozik, de a
szükségesség igénye már a kertek alatt folyik. A könyvvel, mint sokan mások, Pl. David Suzuki
egy fuvallatot szeretnék elindítani, hozzátenni más elődök munkájához, amelynek kiteljesedése
a Föld harmóniáját az emberre és a környezetére is kiterjeszti.
Az Öko-társadalmi elvárásokat megfogalmazó ajánlásokat várok el, az e hit mellett elkötelezett
olyan olvasóktól, akik e területet hasonlóan más ASPEKTUSBÓL is képesek szemlélni, és belső
igényből fakadó díjelvárás-mentes, csak közmegbecsülést adható munkájukkal, a harmadik
évezredben, az embernek a környezettel harmonikus együttélését biztosító szabályrendszer
megalkotását vállalják segíteni.
Remélhető, hogy a tervezett új könyvet, mint a bio alapú életszerveződési rendszerek
harmóniáját megalapozó tankönyvet - amelybe az olvasók által is megfogalmazott, Egységes
Öko alkotmány kezdő sorait beírhatjuk, - és néhány év múltán gyermekeink és mások okulására
az Interneten is a Világunk lakosságának a kezébe is adhatjuk.
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38. fejezet.

Összefoglaló
Az élet célja a hatás, az érzés megőrzése, a felbomlás, a rendezetlenség elleni küzdelem.
Madách ezt szépen mondotta az ember tragédiájában. ... Az élet célja maga e küzdelem …
A szerveződéshez vezető evolúciónak a célja, a hatással keletkezett változásnak a megmaradási
effektus által a megváltozott körülmények közötti megőrzése, és egyre sikeresebb, hibátlanabb,
sok élményt adó megismételhetősége. Olyan egyre pontosabban szabályozott energia hatáslánc
szervezése, amely a hatásmegmaradás ellen ható véletlenszerű folyamatokat, a lehető
legkisebbre redukálja. Mivel a folyamat egy táguló, részben nyitott rendszerű térben teljesedett
ki, amely tér is folyamatos változásban áll, ezért e változásokhoz alkalmazkodó energia
szerveződések fejlődési pályája is nyitott, a változás és a javítás lehetőségét még tartalmazza.
Az evolúciós folyamatban fejlődő életszerveződések, az energiával telitett és folyton változó
térben áramlás kereszteződésének a kölcsönhatására kialakuló spontán önszerveződés
következményei. A hatás és az ellenhatás önszerveződése szükségszerűen kialakul minden
folyamatos áramlásban, ha abban áramlási differenciák az egyenletességet, a homogenitást
megbontják. Az önszerveződés következménye a kialakult hatáseredő megváltozása, amely
módosulás mint következmény a struktúrába megfelelő információként beíródik. A
hatáshullámok metsződései az azonossági jegyeknél fogva egymásra ható rezgőkörökbe
szerveződnek, amelyekből időnek ismert hatóiránnyal rendelkező 3 dimenziós, az energiaértéket
az események sodrában is megőrző hatáseredők szerveződnek. A nagyon sokféle méretben
megnyilvánuló, frakktál hatásrendszerbe szerveződő energia átalakító rendszerben, az
információt is tartalmazó bemeneti energia, az átalakítás során, a hatásváltozással rögzített
jelrendszerrel kibővül, és a szerveződés által megtanult információvá válik. Ez az információ,
mint maradandó emlék a hatásváltozást írja le, amelynek a receptjét a DNS térszerkezetbe
kódolva megőrzi. Az átörökített recept nem csak az induló információt tartalmazza, a
körülmények változása minden generációnál módosítja az eredőt, de ebből csak a lényegi
eredőbeli eltérések örökítődnek tovább. Az energia átalakító, a folyamat során ért környezeti
változásokról szállított információt feldolgozva, a bemeneti információhoz csatolja, és ezzel a
módosított környezeti igényhez igazítja az energiaátalakítási folyamatot, azaz az önszerveződés
hatáseredőjét. A szerveződés ki oldala bocsátja útjára a lehetséges megoldásokat, amelyekből a
legstabilabb, sikeres reprodukciós lehetőségek, normál szelekcióval lelépik a megváltozott
körülmények között az önreprodukcióban kevésbé hatékony korábbi megoldásokat, és ezzel
kiválasztódhatnak, mint a környezeti igényhez legjobban alkalmazkodott szerveződési
megoldások.
A fejlődési láncra egy részére jellemző, hogy időnek nevezett, jellemzően egyirányú folyamat
alatt, programszerű energiaszerveződés közben, az eredeti impulzus energiát felhalmozva, a
saját túlélésére használni tudó fehérje alapú lényekben tárolt, statikusabb vegyi és biológiai
energiává alakítja. E folyamat akkor eredményezhet, a változó körülmények ellenére mind
hosszabb ideig fennálló folyamatot, ha a keletkező entrópia ellen ható, az eredőjében
rendezettebb, de nem túlrendezett, a mindenkori környezet igényének megfelelő változatos
terméket produkál.
A rend, a rendszer megtartása, a fejlődés hagyománya, a már bevált konzervatív dolgok kicsit
másképpen megismétlődési lehetőségét tartalmazza. Ez, a nagy számok törvénye szerint, a
határozatlansággal előállított megváltozott helyzetet igyekszik kompenzálni olyan módon, hogy
kiküszöbölve a határozatlanságból fakadt eltérés hatását, a korábbi már bevált energia hatáslánc
megváltozott környezetben is sikeres felépülését tegye lehetővé.

199

ASPEKTUS- MOETRIUS

Minden önreprodukáló mechanizmussal rendelkező energiaszerveződés, minden élőlény, a
baktérium, a sejt, az állat és az ember öröksége e helyreállító mechanizmus. A szerveződési
folyamat ciklikus, de nem önmagába záródó, részben nyitott, a saját környezetével mindenkor
közös, egyre bonyolultabb megoldásokat fejlesztett ki a folyamat megszakadásához vezető
szerveződési katasztrófa elkerülése érdekében. A rendszer harmonikus együttműködésben áll, az
alatta és a felette található analóg szabályrendszer szerint működő más fraktálrendszerekkel,
amelybe illeszkedve őrzi a helyét a közös hatásláncot képező nagy rendszerben, a közös isteni
térben.
A nyitott hatásláncú szerveződésekben a fejlődéssel látszólagosan emelkedő rendezettség
valójában csak a rendszer felépüléséig tart, amelytől az összeomlásig a rendszeren belüli
rendezetlenség, az entrópia addig növekszik, amíg a szerveződési rend felborulása miatt az
összeomlás elkerülhetetlenül bekövetkezik. Az összeomlást az ember, a saját frakktálában, az
organizmus halálának, a lét teljes megszűnésének értelmezi, azonban ez téves, mert nem a
létezés, és nem a változás, csak a sikertelen irányba forduló szervezettség állapota változik meg,
bomlik le. Az életképtelenné váló közös változás csak a közös szervezettség vége, a sikeres saját
szimmetriában változó gyedek, - nem túl nagy környezetváltozás, megfelelően megmaradó
alkalmazkodó képesség esetén – túlélőként más egészségesebb szervezet keretein belül
folytathatják az életszerű, élményeket és emlékeket is keltő változást. Ma már tudjuk, hogy az
általunk a változások kivédésére hozzáadott egyedi megoldás, az utódainkban és a környezetben
továbbadott jellemző hatást eredményező információként, akár mindörökké tovább élhet.

Elmúlt az éj, és még nem tudom, hogy hány könyvbe fog beférni azon információ, amelyet a nagyobb
egésztől az élet megértetése és jobbítása céljából kapok.
Miközben a reggeli kávém első kortyát ízlelgetem, eszembe juttatja, hogy én is ember vagyok, és
készülni kell. Kezdődik a nap, a megmaradási effektussal segített, és a túlélésért folytatott
küzdelem. Nemcsak ember vagyok, hanem a hatásból szerveződő apró fuvallat, amelynek más
fuvallatokkal felerősödő kölcsönhatás talán képesé válhat a Föld és az emberiség önszerveződését a
nagy rendszer harmóniájába visszailleszteni.

Moetrius

200

ASPEKTUS- MOETRIUS
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 analóg, 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!

