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Aspektus 2
10-2-1-es változat

A Sík és a Tér
A változás téridőre kifejtett hatásai
Tanulmány az energia szerveződéséről és a Világegyetemben kifejtett hatásairól:

A téma a végtelen, amelyet nehéz röviden és pontosan megfogalmazni, és sokan nehezen
vagy csak sokára, esetleg egyáltalán nem fogják érteni. Lesznek mások, akik bár felismerik az
anyagban átfogott újdonságot, nem akarják majd megérteni. Lesznek olyanok is, akik
hiányolják majd a tudományosságot, a részletek pontosságát, bár magukban elismerik, hogy a
leírt vázlat útmutatást ad egy teljesebb Tér-kép megalkotásához, felépítéséhez, az idő, mint
események egymás utáni történési folyamatába rendezett információs következmények
megértéséhez. Az író reméli, hogy olyan olvasóknak is kezébe kerül az anyag, akik felismerik
és továbbszövik a megkezdett irányba haladó gondolat fonalát, és a részletek feltárásával
kiegészítik az Idősík és a tér szerveződésének most még csak vázlatszerű kezdetleges
logikáját. Elsősorban a leírtakat megértők azon csoportjának ajánljuk a könyvet, akikben a
logikai elmélet jobbítása, pontosítási lehetősége, közérthetőbbé tétele a cselekvési igényként
felmerül. A teljes tanulmány részletesen kifejtése megtalálható az ASPEKTUS című
könyvekben, amelyekben a felállított térelmélet gondolati logikájának az örvényszerű
fejlődése is nyomon követhető, és ezzel a sok új információt tartalmazó anyag jobban
megérthetővé válik. A megértést és a gondolat továbbszövésének a segítésére egy –
www.moetrius.hu - címen elérhető weblapot működtet a szerző, amelyen elérhetők, a
térelmélet alappillérei, kivonatai, amelyek megértése, elfogadása esetén a mások által
hozzáadott téglákkal növekvő építmény formálódása követhetőbbé válik. Az újszerűbb
információs összetételbe szedett anyag, egy eddig nem kellő figyelmet kapó új tudományág,
az összefüggések megértését segítő komplexitástan lehetőségét is felveti. A tanulmány
lényege a tér, idővel és információs energiával kitöltöttségét eredményező hatásrendszer
működésének a bemutatása, amelynek az alapja a változás. A tanulmány egy piramis
rendszerbe épített információs halmaz, amely a Tézisekkel kezdődve ismerteti az új
térelméletnek a korábbi ismeretektől eltérő kiinduló pontjait, majd ezek egyre bővebb
indoklása és körülírása során vezeti el az olvasót a hatáselmélet megértése felé. A Tézisek
után ajánlott a kivonatrendszer növekvő irányú terjedelme szerint kialakított sorrendjének
megfelelő megismerése, amelynél felmerülő kérdésekre az ASPEKTUS-ban a Tisztelt olvasó
remélhetően a választ is megtalálja. Az Aspektus, a Főnix, az élet megújuló képességét jelző
tűzmadár, amelyről szóló első könyv azt igyekszik bizonyítani, hogy a folyamatnak is
tekinthető ősrobbanás elmélete miatt lehet, hogy rossz alapról indultunk a megismerési
lehetőségek jelenbeli felszíne felé. Jobb alap állításával kevesebbet tévedünk, és közelebb
kerülünk a nem mindenkor szép realitáshoz, az élet valóságának a megismeréséhez. Akit e cél
riszt, annak elég hinnie,, hogy a dolog valamikor, valahogy kétségtelenül megtörtént, és a mai
jelen bizonyítja a néhai esemény, folyamat realitását, és az általunk átélhető következményeit.
Akinek további kérdései merülnek fel, amelyekre választ vár, vagy szívesen megosztaná az
olvasottakkal kapcsolatos ötleteit az elmélet fejlesztésében együttműködőkkel, vagy/és az
együttműködésbe, a megértéstan tudományába be kíván kapcsolódni, az a fórum lehetőséggel
is bíró Weblapon, vagy nagyobb anyag esetén az aspektus@moetrius.hu e-mail címe küldött
anyaggal megteheti, amellyel a téma későbbi fejleményeinek a társszerzői csapatába
integrálódhat.
Köszönöm a figyelmüket és kérem, hogy ismerkedjenek meg a szerző aspektusából látott,
megismert és elképzelt Világmindenséggel, a tér működésével, amelyben a csillagnyi
térségeken hatást kifejtő információs energia kapcsolata és változása a meghatározó.
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1. TÉZISEK, az új térelmélet alapjai

Tézisek:
Alapvető fizikai tévedések:
1.1 A tudomány alapvetően jól működő intézménye, sokat feltárt a Világmindenségben észlelt
hatásokról, az anyagról és az egymást érintő tudományágak összefüggéseiről. A
tapasztalati alapon bebizonyosodott, bizonyítható felismeréseket szabályrendszerekbe
sűrítette, amelyek alapján ismertünk meg a Világot. A tudomány legnagyobb kudarcának,
a téridő működése, a gravitáció és az anyagszerveződés meg nem értése nevezhető. Sok új
gondolat feszegeti a tudomány korábbi határait, de egységes, a teljes életfát bemutató
szerveződési vázlatot a tudományos gondolat még nem termelt ki. A hiányos ismerettel
szemlélt, a jelenlegi vizsgálati eszközeinkkel, módszereinkkel át nem látható
hatásrendszer sok tévedés alapjaként szolgált, amely miatt sokszor kellett a felépített
elméleteket visszavonni, és helyettük alkalmasabb valósághűbb más tudományos
elméleteket állítani. Az egyik legnagyobb tévedés az ősrobbanás és a táguló világegyetem
elmélete, amely és a nagyon hézagos ismereteink miatt sok téves magyarázatot kell
korrigálnunk. Az általunk anyagként ismert matéria, lényegében a közös térrészben egy
kezdeti impulzus következtében a teljesebb valóság egy részét átmenetileg kizáró, izotróp
hatásinformációban hatáshiányosabb, tudáshiányosabb életbuborékoknak,
szerveződéseknek a környezeti értékre időfolyamat alatt, eseménysorban visszatöltődő
elkülönülései. A tér egy élő szerveződésnek, egy végtelen közös mezőnek, egy érzékeny
lélek kristálynak tekinthető, amelynek a kristályrácsai egy részén szétszóródnak, más
pontjain összegződnek a kölcsönható harmonikus változásból fakadó gömbhullámok
hatásfelületeket képező hatósugarai. A tér teljességének a homogenitását a változás töri
meg, amely a látszólagos káoszon belül az önszerveződés harmonikus egyensúlyát is
megtartó pulzációt alakít ki.

1.2 Az ősrobbanás tagadása, a félreértett Dopplerhatás.
Nem szükségszerűen volt ősrobbanás, és a táguló Világegyetem egy félreértett hatás
egyoldalú szemlélete miatt került az asztrofizikai lehetőségekbe. Az a kezdet, amit mi
ősrobbanásként értelmezünk, a jelenünket is létrehozó azonosság első keverékének a
kialakulása, amely hosszú idő és térbeli folyamatban állandóan keveredve, vegyülve,
kiszélesítette a közben megváltozó kezdeti azonosságnak a terét. A tér egy és oszthatatlan
állandó, de benne az élet élményeit, emlékeit és tulajdonságait megható életanyag,
információs hatásokban is keveredik, vegyül, mássá fejlődik. A Doppler hatásként ismert
frekvencia csökkenésnek, a saját frekvencia eltolódásának egyszerűbb, kézzelfoghatóbb
magyarázata, a távoli hatásváltozás által keletkezett hatásterjedések csillapodó, módosuló
rezgésként értelmezése. Ha a változásból fakadó hatásterjedésre nagy idő, vagy/és olyan tér
áll rendelkezésre, amelyet bármilyen sűrűségű anyag tölt ki, akkor a hatásterjedés téridős
átrendeződése során, a sokdimenziós hullámfrontként rezgő rendszer valamely méretű
hatásszakaszai többdimenziós azonosságú kapcsolatokba épülhetnek, és ezzel a
hatásterjedésből folyamatosan megváltozó energiarészek vonódnak ki, cserélődnek a tér más
részén változó, eltérővé fejlődött más hatáshordozókkal. Ezzel a hatás terjedési dimenziója, és
a frekvenciája, a terjedési sebessége csökken. Minél nagyobb tér és idő áll rendelkezésre, azaz
a téridőben minél messzebb lévő hatásmezőből származik az észlelt hatásváltozás, annál
nagyobb csillapodás, azonosság ritkulás várható a nagyobb távolságon növekvő lehetőségű
kölcsönhatásoknál energia kivonódására. Mivel a távol keletkezett rezgés valamennyi
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jellemző összetevőjének az energiája hasonlóan csillapodik, néha más azonosságokkal
megerősödik, ezzel a hatásváltozásból érkező jelrendszer, a színkép frekvencia spektruma is a
növekvő és lágyuló hullámhossz egyre egyenletesebb síkba fejlődése felé tolódik el. Ha a
jelrendszert ismert összetételű közelebbi hatásmező rezgésével összevetjük, a hatásenergia
színképi eltolódását ez esetben is vörös eltolódásként észleljük.

1.3 A gravitáció nem vonzás, hanem hatásdifferencia:
A Gravitáció olyan hatásváltozási differencia, amely a gyorsan változó terek (mezők)
harmonikus egyensúlyban maradásához szükséges anyagcserét, energiapótlást a környezeti
térben található anyagszerű energiából egyenlíti ki.
A gyors és kiegyenlített ritmusban változó hatáshiányos terekben az észlelési lehetőségünk
alatt állandó változás zajlik, amely miatt nagy sebességű és végtelen frekvenciasűrűségű
gömbhullámok formájában állandó energia áramlás alakul ki a tér minden irányába. Az
állandóan és nagy sűrűségben kiáramló gömbhullámok külső hatásfelületei buborékszerű
gömbhártyaként konvex tükröződő felületeket hoz létre, amelyen a környező térben lévő,
nagyobb hullámhosszúvá ritkult azonosság, lassabb ütemben változó energia többsége
részben visszaverődve tovább szóródik, a minőségében felhígul, átalakul. A környezetnél
nagyobb ritmusban változó hatásterekből, a gömbhullámok felületein keletkező reflexió,
tükröződés miatt egyre nem éppen merőlegesen, vagy elégtelen ritmusazonosságban érkező
több energia, hatás, záródik ki, amely miatt az ilyen terek a hozzájuk képest összetettebb,
izotrópabb változásban álló térnél, tartósan hatáskizárt, energia, pontosabban hatáshiányossá
válnak. Ez azért lehetséges, mert az áramlatoktól eltorzított, nem teljesen ekvipotenciális
gömbhullámok hatásfelületei, azonosságtól differenciáltan csak részben áteresztő hártyát
alkotnak, amelyek belsejéből érkező gyorsabb és a kerületen áramló részecskékkel azonos
ritmusban kiáramló energia egy része a konkáv felületeken át tud hatolni. Az ilyen részben
hatáskizárt életbuborékokból a környezeti, nem kellő azonosságú energia, hatás jelentős része
kizáródik. Ha a mezők az felületen kifelé eltávozó hatásenergia hiányát nem képesek pótolni,
akkor a mezők harmonikus működése, változása megváltozik, ha pedig a külső elszigetelő
határfelületek lebomlanak, akkor az akadálytalan beáramlás miatt a hatáshiány csökkenése
közben az izotrópabb környezethez képest vákuumozottá és nagyobb azonosságúvá, mássá
vált hatástér visszatöltődhet a környező vegyes, sokféleséget tartalmazó értékre. Így
működnek a térben impulzussal kezdődő kitágulással kialakuló életbuborék hatáskizáródások,
amelyek időfolyamat alatt a nyomáshullámok kiegyenlítődése után a környezeti, szintén
időben változó értékre töltődnek vissza. Ha nem egyszeri esemény, hanem rendszeres nagy
ritmusban érkező hatáshullámok sorozata okozza a tér lokális elkülönülésben keletkező
hatáshiányát, akkor a kétirányú, szimmetriának nevezhető folyamatban hosszabb idő alatt
történhet meg a kizáródás, majd az életszerű folyamat félideje kiegyenlítődése után az eredeti
érték közelébe a visszatöltődés. A hatáskizáródás és a visszatöltődés közötti események
sorozatát, változási időszaknak, folyamatnak, életidőnek, a nagyobb külső nagyidőtől
elkülönült belső, saját rendszeridőnek nevezzük. A Világmindenségben végtelen számú eltérő
ritmusban változó mező található, amelyek visszatöltődése sokféle hatásidő, és egymástól
eltérő környezetben, más esemény sorrendű folyamat alatt, másképpen mehet végbe. Nagy
számban képződnek olyan a belsejükben, vagy és a környezetükkel harmonikus változásban
álló mezők, amelyek a kisugárzott energia kibocsátással a statisztikai eredőjükben közel
azonos, de időben váltakozó szimmetriájú mennyiségű energia befogadást valósítanak meg. A
tartós folyamatok csak ilyen az időben és a tér átlagos nyomás körüli váltakozásában
megtartott idő szimmetria esetén lehetségesek, amelyekben az energiaáramlás, a környezettel
folytatott hatáscsere állandó (körforgási) egyensúlyba kerül. A harmonikusan változó,
egyensúlyba került hatásmezők sokféle energiaszinten megvalósulhatnak, és sokféle eltérő
ritmusban, hatásidő alatt töltődhetnek vissza. A mezőkből kiáramló hatáshiány pótlása az
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eltérő ritmusban változó és hatástelítettebb környező térből történhet, amely időben változó,
folyton átalakuló, korszerűsödő energiával van kitöltve. A hatásterekbe irányuló energia
áramlás a gömbhullámok felületének a differenciált áteresztése miatt kialakuló
hatásmegváltozás eredménye, amelynél egy gravitációs hatásként ismert erő a térben lévő, a
szükségesebbnél lassabb ritmusban változó, fejlődő anyagot a hatáskülönbözet energiájával
kényszeríti a hatáshiányosabb térerő különbséget, anizotrópiát létrehozó, a környezetnél
kisebb sűrűségben változó életbuborékokat képező mezőkbe.
A gyors ritmusban változó terekben, az energia jelentősebb része a mezőben keltődött
gömbhullámok belsejének a konkáv hatásfelületeiről a mezőbe visszaverődve befelé szóródik.
A befelé szóródás miatt a mezők belsejében, azonosságban nagyobb és homogénebb
energiasűrűség alakulhat ki. A mezőkben a hatásfelületek metsződéseinél kialakuló
kristályrácson találkozó hatásfelületek másféle egyensúlyba kerülő érintkezési pontjain
kialakuló állócsomókon a sokszoros visszaverődés szinte veszteség nélkül kelt újabb és újabb
információs energiaszintű részecskéket szétszóró gömbhullámokat. Az újabb és gyorsabb
hatáshullámoknak a konkáv hatásfelületekre kellően merőleges, és a határfelületet építő
részecskékkel azonos ritmusban érkező részecske sugarai áthatolhatnak a korábbi, idősebb
gömbhullámok felületén, amely miatt az energia egy része a környezeti térbe szóródva
szerencsét próbálva kiáramlik. Az eltávozott energiát is elszállító részecskék kiáramlása a
mezőre nézve veszteségként jelenik meg, amelynek a pótlása a szabad térből állandó változó,
befogadott hatásáramlással, anyag cserével, gravitációs pótlással történik. A gravitációt tehát
a szabad térben egyensúlyba és határozatlan állapotba került részecskepárokat érő, a
környezetben kisalakuló anizotróp rétegekben, az aurában a végtelenül összetett rezgési
spektrum egy részének a hatásmezők felől kizáródása okozza. A szabad csillagtérnél
gyorsabban változó hatásterek nagyfrekvenciás hatóteréből érkező szélesebb spektrumú
hullámnyomás a vele bármilyen frekvencián kölcsönhatóképes életbuborékokat a mindenkori,
időben növekvő anizotrópia különbségével, a hatáskizárást létrehozó eltérően változó, nagyobb
azonosságú hatáscsökkent rétegek, életbuborékok felé tereli.

1.4 A hatásváltozás terjedése, a közegellenállás és a vezetőképesség:
A hatásváltozásokból fakadó térrezgés többdimenziós hatóhullámainak apró szakaszai, fodrai
nagyfokú analógiával rendelkező jelazonosságot, pontosabban jelanalógiát, információs
azonosságot képeznek. A jeleket a tér felé közvetítő, táguló hatásgömb-hullám, és a hullám
felületén áramló részecskék mindaddig végtelen szabadságfokúnak tekinthetők, amíg a
rezgésében közvetített jellel, analóg hatású felülettel vagy kellő azonosságtartalmú mezővel
nem találkozik. A táguló gömbhullámszerű rezgés energiája a gömbhullám haladása és a
felület növekedése során egyre nagyobb hatásfelületen oszlik meg, amelytől az egységnyi
szegmensre, részére jutó értéke egyre csökken, az összetartást egyre több erőhatás, idegen
információ részekre tördeli. Az analóg azonosságú hatásmezőn történő áthaladáskor a
hatásdifferencia nyomán keletkező gravitációs erő néha meghaladja a lendületből és tömegből
fakadó mozgási energiát, és kölcsönhatásba kerülve az energia mezőhöz kötődését, a térből
való lecsatolását eredményezi. A gömbhullámok hatásfelületéből kicsatolt energia csökkenti a
hatásterjedés eredeti hajtóerejét biztosító kezdeti feszültséget, amely ellenállástól a
hatásterjedés sebessége, a frekvencia, azonossága a kifelé áramlás közben mérséklődik. A
hatásváltozások egy része az állócsomónak is tekinthető kellő szimmetriát létrehozó lokális
torlódáskor, Cooper párokat képező egyensúlyba került hatásfelületek között, egy
szimmetriasíkot képező, a korábbi áramlási irányra merőleges kétdimenziós idősíkot
létrehozó hatáshullámot indíthat el. A kiszóródás és a kiszóró mező forgása esetén növekvő
időspirált képező síkon összegződő hatásfelületi energia terjedő új hatáshulláma a térben
kisimuló, egyre kisebb amplitúdónyi különbséggel továbbhaladó óriáshullámot képezve
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majdnem ellenállás nélküli, jel és információ hatását helyeződést, a térben megváltozó
információs hullámokban terjedést eredményez. A végtelen térben az óriáshullámon haladó
hatásfront a kicsatoló, megváltoztató energia, a hatást átvevő részecskéknek a terjedést
csökkenése, a frekvencia és az információs eredő megváltozása miatt a ritmusában lassul, és
egyre lágyabb hullámzássá csendesedik, mígnem még mindig jelentős energiahányaddal,
határozatlanul rezgő majdnem állóhullámmá, szimmetriába, szilárd struktúrába merevedik. A
térben hatalmas készlet halmozódott fel a lelassult, alacsony amplitúdójúvá vált, már nem
áramló, csak saját frekvencián a változás híreit átvevő térenergiából. Ezt az energiahányadot
nullponti, vagy térenergiaként ismerjük, amelynek az energiatartalma a természetes minta
működésének a megértésével megcsapolható. A térenergia kicsatolásának a megértését segítő
információ az ASPEKTUSBAN olvasható.
A hatás terjedést fékező hatáskapcsolatot a terjedést segítő, vagy gátló közeg ellenállásként
ismerjük. Ha a sokdimenziós és nagyon magas frekvenciájú térrezgésnek a hatáshullámai
olyan tagolt, egyedi jelrendszert szállítanak, amely a térben lévő azonossági lehetőségeknek
nem felel meg, akkor a hatásterjedés sebessége – relatív rövid téridő-távon - nemcsak a
fénynél sokkal gyorsabb, hanem akár jelen idejű is lehet. Ez alapján kijelenthető, hogy a
hatásterjedést fékező ritmus azonosság hiánya esetén a speciális, nagyfrekvenciás rezgés
energiájának egy része, gyakorlatilag a nem elégséges azonosságú közegben ellenállás nélkül,
gyakorlatilag végtelen sebességgel terjedhet. A fékeződés nélküli hatásterjedést
szupravezetésként ismerjük, amely nemcsak az elektronok ellenállás nélküli áramlásában,
hanem a hatásenergia lényegesen kisebb energiaszintjein is megvalósulhat. Ilyen jelenségnek
tekinthető az egyensúlyi állapotba került frontok között kialakuló Cooper hullám-páron az
ioncsatornában kiinduló villám, és hasonló jelenségként a három erőmező egyensúlyi csomópontjában
kipattanó gömbvillám, a gömbhullám.

A végtelen térben majdnem közegellenállás nélkül terjedő hatások lehetősége sem végtelen,
mert ha kellő idő és elégséges tér áll a rendelkezésre, akkor a nagyfrekvencián rezgő
térhullámok csökkenő ritmusú szakaszai egyre több megfelelőségi, azonossági kapcsolatba
kerülhetnek, lefékeződhetnek, elterelődhetnek vagy és megváltozhatnak. A kapcsolatba
kerülés, a terjedés ellen ható erőhatás a közegellenállás, amellyel a hatásterjedés energiája a
kölcsönhatásba kerüléssel folyamatosan szétszóródik. Ez a szóródásból fakadó, az egységnyi
változásra jutó csökkenés végigmegy a teljes rezgési, kölcsönhatási tartományokon.
A hatásváltozásokkor sokféle energiaszintű feszültség különbség egyenlítődhet ki,
amelyekből az eltérésének, az újdonságtartamának megfelelő eltérő hatótávolságra terjed a
változásból fakadó hatásgömb-hullám változást és az új hírt, eseményt közvetítő, szétosztó
energiája. Ennek az a következménye, hogy a hatásváltozási pozíciótól csak az erősebb
feszültségváltozásból fakadó, vagy és a nagyobb különbséget, újszerű rezgési struktúrát
kialakító hatáshullámok képesek kellően eltávolodni, amely miatt a térben távolabb lévő
térpozíciókat csak egyre kevesebb gömbhullám hatásfelülete, részecskéje keresztezi. A dolog
észlelhető következménye, hogy az azonos ritmus sűrűség, a frekvencia az origóktól
távolodva egyre kisebb, egyre másabb értéket vesz fel. Az észlelhető frekvencia csökkenés
tehát a feszültségváltozás, az egyediséget segítő kiáramlás kezdeti energiaszintjének, és ezzel
a kiterjedésének a függvénye. A feszültségváltozási forrástól távolodva egyre kisebb
ritmusban, egyre csökkenő energiatámogatással, a négyzetes törvény szerint, (a felület
növekedése szerint) érkeznek a gömbhullámok energiáját szétosztó hatófelületek. Ez a
csökkenés miatt a kezdetben a fénynél nagyobb frekvenciasűrűséggel keltődő hatássűrűség, a
hatásváltozás érzékelhető kölcsönhatási ritmusa lecsökkenhet a fény frekvenciájára, onnan az
anyagra ható rezgési tartományokba, majd tovább a térbe fagyott lassan változó
óriáshullámokba, amelyek életfolyamata, kezdeti különbsége hatalmas felületen fenntartott
rezgéssé szelídül. A gömbhullám-frontok hatásfelületeinek a kölcsönhatáskor, az eseményben
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el nem nyelődött lendületenergia rész, sokszor megváltozott irányba maradék lendülettel
továbbáramló különbségként tovább haladhat, amely a keltődött idegen gömbhullámokon
szétszóródik, majd a tér állómezőiben fókuszálódva, a rácspontokat képező állócsomókhoz
kölcsönhatási kapcsolatba épülve a maradék lendület is elnyelődik. A kölcsönhatási kapcsolat
ideje alatt, ideiglenesen leadja az energiája egy részét, és ezzel megváltoztatja a hatott mező
(információs) hatóeredőjét is. A közvetlen egymás közelében lévő, viszonylag nagy sűrűségű
és harmonikusan változó mezőn belül lévő belső hatásgömb-hullámok energiájának a
legnagyobb része a mezőben lévő kristályrácsokon látszólag csillapítatlan rezgésként
időfolyamat alatt, megváltozás, módosulás közben össze-vissza szóródik, amely kevesebb
veszteséggel jár, de a sokszoros tükröződés után, a belső hatóidő lejártával a mássá váló
maradék információs különbséget továbbvivő hatásszegmensek kijutnak a környezeti térbe. A
belső változási sorozat elszigetelődésének a megszűnése a hatott mező saját szerveződési
idejének a múlását jelenti. Ha az átadott hatássorozatban lévő ritmus azonossága nem
megfelelő, vagy tartósan kicsit eltérő a mező saját ritmusa által meghatározott rendszeridőtől,
akkor a befogadó hatásmező az elhangolódás, a díszharmónia irányába változik, amellyel az
egyensúlyi állapota csökken. A hatás átvonulása alatt a harmonikus változóként
meghatározható hatásmező egy kicsit öregszik.

1.5 A Világmindenségben működő hatásrendszer:
A Világegyetemet és a határok nélküli Világmindenséget egy energiával együtt terjedő
információs hatásrendszer tartja működésben, amely a térben az erőteljesebb
kölcsönhatásokkor, az impulzusokkor keletkező hatásgömb-hullámok hatófelületeinek a
tükröző felületeiről szóródik, és meghatározható szóródás után rácspontokat alkotó helyeken
fókuszálódik. A szimmetrikus hatáshullámok által közvetített változási energia a táguló
hatásfelületek kereszteződéseiből, és a közöttük keletkező állócsomókból kialakult
kristálymező rácspontjain sűrűsödik, amely a hatásegyensúlyba került szimmetriasíkokon
kialakuló, a térben egymáshoz közeleső többdimenziós állócsomókból jellemző térállapotú
sokdimenziós, a létrehozók között ide-oda rezgő utód állómezőket hoz létre. Az egymással
idő és hatásszinkronba került megtorpanó állóhullámok kétdimenziós szimmetriasíkjai
közepén egy létrehozó hatással szimmetrikus, időben is változó többdimenziós térállapot
alakul ki. Az egy vonalba eső ellentétes iránydimenziójú erőhullámok legkiegyenlítettebb
térpozícióin az origókon, egyensúlyba került idegen hatások elől kizárt állócsomók
keletkezhetnek, amelyekből nagy információs sűrűség, feldolgozatlan torlódás esetén, az
izotróp valóságtól elszigetelődő állómezők alakulhatnak ki. A hatáshullámok metsződéseiben
és a környezetnél azonos információhordozókban és részletekben sűrűbb tércsomókon a
hatáshullámok megtörnek, részben elnyelődnek vagy/és visszaverődnek, megváltoznak. Az
egymásra sikeresen kölcsönható, időszinkronitásba került hatáshullámok kölcsönösen
felváltva gerjesztik egymást, amely a térben harmonikus, de akár végtelen nagy
impulzussűrűségű pulzációt hoz, harmonikus rezgésként ismert közvetlen kommunikációt hoz
létre. A mezők kölcsönhatása, az origónak nevezett, hatásegyensúlyba került elsődleges
érintkezési, kölcsönhatásokat átadó, átvevő pontokról, a hatás változása miatt új
gömbhullámokat, a változási sebességnek megfelelő sebességű új impulzusokat bocsát ki. A
nagy változási sűrűségű, többdimenziós jellemzőjű hatásmezők harmonikus pulzálása
sokmilliárd egymást követő, részecskéket szállító gömb-hullámot indít el, amelynek a
keltődési üteme a kölcsönhatásba került mezőkben keletkező új hatásgömb-hullámok
kölcsönhatási, változási ritmusának felel meg. Az új gömbhullámok növekvő, táguló
hatófelületeinek az energiája a tér sűrűbb állományú, és kellő azonossággal, ritmussal változó
(van-nincs állapotú) csomópontjain, a kristálymező rácson vevődnek, szóródnak. Egyes
dimenziók a kialakult állómezőkön összegződve egymás antipárjának, egymáshoz képest
antianyagnak tekinthetők, amelyek teljesen kiegyenlíthetik, annullálhatják egymást, azaz
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megakadályozzák az adott térrész felé a már ott ismert, ezért felesleges irányba terjedését. A
nem kellő ritmussal változó mezők hatáshullámai rendszertelenebbül és ritkábban, változó
térkoordinátákon találkoznak, az eltérő hatástartalmú hatóhullámok összeérésekor nem alakul
ki tartósabban megmaradó, csak megváltozó, módosuló egyensúlyi állapot. Mindezek miatt a
lényegesen eltérő ritmussal rendelkező mezőkben keletkező gömbhullámok egymást
keresztező, kellően különböző hatásfelületei nem jelentenek számottevő ellenállást
egymásnak, a hatáshullámok átvonulása szuperpozíciós helyzeteket alakíthat ki. Az
átvonuláskor nem összegződő hatásmetsződések elmaradása miatt a kristályrács éppen
kikapcsolt, a téridőben nem egybeeső, nem kellő azonosságú inaktív csomópontja nem képez
ellenállást, ezért az ilyen téren és ritmusban a hatás gyakorlatilag akadálytalanul terjedhet.
Csakhogy a hatásmezőkben történő hatásváltozások nem mindig folyamatosak, a változás
lefolyása szakaszos jelrendszert eredményez. Minél hosszabb ideig történik a változás, annál
hosszabb szakaszokból áll egy hatásváltozási sorozat által keltett jelrendszer. A jelsorozat
hosszának a növekedésével egyre több eltérő ritmus épülhet be, amellyel csökken az esélye
nem teljesen megegyező ritmussal változó hatásfelületek párba és kölcsönhatásba
kapcsolódásnak. A jelrendszerben azonban ismétlődő kisebb, nagyobb, a téridőben kellő
azonossággal egybeeső analóg hatásszakaszok, hatásazonosságok is találhatók, amelyek minél
kisebb számú hatáskvantumból (modulból) állnak, annál nagyobb számú analóg társakra
találhatnak. A társakkal történő kapcsolatba kerüléssel az elvont energiával csökken a
továbbhaladó hatásfront energiája. A hatásváltozásból fakadt rezgési sorozat által kibocsátott
gömbhullámok hatás (ekvipotenciális) felületein terjedő energiája a hatáskapcsolatokba
épüléssel (és a szóródása miatt) egyre csökken. A növekvő gömbhullámok egymást követő
hatásfelületei eltérő hatótávolságban nyelődnek el, amely miatt a hullámok mind kisebb
hányada jut el nagyobb téridős távolságra, a hatáshullámok sűrűsége a kiterjedés közben a
környezeti tér azonosságához képest negatívan változik. Az információ téridős utazása során
az idő és kiterjedés, a tartalom és a belső tulajdonság aránya megváltozik. A hatásfelületek
kristálymező rácsait egyre ritkábban keresztező (aktiváló) hatáshullámok egymás felé haladás
közben növekvő ritmusa egy idő után az anyagi frekvencia nagy azonosságú tartományában
lassul, amelyben általunk anyagként ismert, lokálisan a környezeténél nagyobb
azonosságtartalmú atomnyi hatásmezőkbe szerveződhet. A hatásrezgés terjedési lehetősége az
anyagi mezőkhöz kapcsolódással tovább mérséklődik, és egy idő, utánpótlás elapadása után
az anyagra már hatást csak hosszú idő alatt átadó gyengülő lágy hullámzássá csendesedik. A
folyamatban a később keletkező, fiatalabb, utód hatáshullám-frontok gyakorlatilag a téridős
utazásuk során nagyobb részben utolérik a korábbi hatásfelületek megmaradt és lelassuló
energiahullámait, amely miatt a kevésbé változó, nagyobb azonossággal telítődő térben egyre
hatástelítettebb állapot, energiatorlódás és azonossággal túltelítődés alakul ki. A csillagközi
térben torlódó energia olyan sűrű és kiegyenlített kis amplitúdójú rezgésnek tekintendő,
amelyben a feszültség, a különbség minimális értéke miatt csak végtelen lassú változás
alakulhat ki.
Nagy esélye van annak, hogy az anyagszerveződési frekvencia tartomány feletti rezgésen
szétszóródott töredék szegmensek sokszoros tükröződés és keveredés után szintén fékeződnek
és lassulnak, amely miatt az anyagi mezőkhöz kapcsolódva ezek is növelik a hatásenergiát, de
rendszertelenné vált ritmusuk inkább fékezi és megváltoztatja a mezők kialakult harmonikus
változását.
Feltételezhető, hogy a bonyolultabb és barázdáltabb (több dimenziós jellemzőjű) de nagy
hatásazonosságú ekvivalens hatásfelületek térpárhuzamost képező nagyobb felülete közül
több hatás, szélesebb spektrum záródhat ki, amely miatt a bonyolultabb hatáskapcsolatba
épült rezgő szakaszok szerveződéseit erősebb, időben tovább ható gravitációs kötőerő
kapcsolja össze. A nagyfrekvenciás jelrendszerbe kapcsolódó csillagközi térbeli
hatásmezőknek a gyors változásában feltételezhetően olyan rövid az információs
korszerűségben nem lemaradt állapotban változó rendszerideje, hogy a túl gyorsan változó
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hatáskapcsolatok nem épülhetnek nagyobb energiaszintű, anyagszerűen viselkedő bonyolult
mezőkbe. Ez azt is jelenti, hogy a jelen idejű, kellően korszerű, (vagy és az összes lehetséges)
információt ismerő, ezért már kölcsönhatásba sem bocsátkozó, átengedő térrészben változó
szinte anyagtalan, információs hatásokat nem feltorlasztó életbuborékok körül nem fejlődik
ki, a hatásterjedéseket megszűrő, elterelő, információs lemaradást okozó határfelület.
A túl nagy hullámú analóg hatásmezők lassú hatásterjedése, az információ feltorlódása, olyan
hosszú rendszeridőt eredményezhet, amelynek a változási üteme elég az általunk életként
ismert szükséges bonyolultság kialakulásához.
Megfogalmazható felismerés, hogy az energia körforgásában szükségszerűen eljut a változási
ritmus az anyagra ható, beépülési frekvencia tartományba, de az anyaggá szerveződés a
térenergia változásból fakadó körforgásának csak töredék részét jelenti. A hatótávolság a
megismert fizikai szabályok szerint működik, az origóktól távolodva a hosszabb hullámok
nagyobb hatótávolsága érvényesül. A hullámhossz növekedését a változás intenzitásának és a
ritmusának a csökkenése okozza.
A mezőkben folyó változások a mezők rendszeridejével analóg kapcsolatban állnak, amelyek
e rendszeridőnek megfelelő ritmusú, de módosító hatásváltozásokat eredményeznek. A mezők
hatásváltozásai öngerjesztően visszahatnak a környezeti mezőkre, és serkentik a nagyfokú
analógiával rendelkező más hatások változását. A nagy változási sűrűségű aktív csillagokban
a nagyfrekvenciás hatások hatnak vissza és percentik a csillagban zajló gyors rendszeridejű
hatáskapcsolatok változását. A matériaként ismert információs mezőkbe kapcsolódó
hatásmodulok, hatásállapotok a mezők egymásra hatása következtében állandóan cserélődnek,
egyik mezőből a másikba változást közvetítő, módosuló hatásként kerülnek át. E változás
során az anyagmezők ismert dimenziós tulajdonságai, lehetőségei folyton változnak, amelyek
következtében a hatásmodult adó és azt befogadó mezők hatáseredője is változik. A
hatásváltozás olyan sokdimenziós tulajdonságú mezők hatáseredőjének a megváltozása,
amely során a kölcsönhatás következtében valamely, vagy több dimenziós tulajdonság
megváltozik. A hatáshelyzetek legismertebb változásai a térirányban, a kiterjedésben, a
hatásterjedési gyorsaságban, frekvenciában, elektromos, mágneses vagy gyorsulásban
megnyilvánuló dimenziók mérhető egységének a változásai, amelyek vegyi, fiziológiai,
biológiai módosulásokat eredményeznek. A hatásváltozás, - a változást közvetítő
hatáshullámok bonyolultságától és intenzitásától is függően - megnyilvánulhat, egyszerű, csak
néhány dimenzióban változó jelszakaszok lendület, azaz energia áthelyeződésben, ezek
általában fizikai, felületi, (kovalens) változásokat okoznak. Az összetettebb, hosszabb és
bonyolultabb, mélyebben behatoló, több újdonságot tartalmazó jelszakaszok változása kémiai,
belső, összetételi tulajdonság változást válthatnak ki, vagy ennél is bonyolultabb
többdimenziós rezgőrendszer által képzett információváltozásban nyilvánulhat meg. Az
információ változásként is értelmezhető valamely dimenziós érték hatásmezők eredőjének a
jelentős megváltozása, a hatás tartalmának, a tulajdonság változásával jár. A hatásváltozási
folyamat történéseit a változással érintett hatásmezők időfolyamat szerinti leülepedési
sorrendben megőrzik, amely a mezők saját múltját memorizáló események emlékezetszerű
tárolásaként értelmezhető.
A térben lévő de kicsit eltérő ritmussűrűségű hatásmezők egymásra hatásaként a változás a
kölcsönható terekben felgyorsul, amely miatt e terekből folyamatos lendület, azaz információs
hatásáramlás, lényegében változást közlő, visszajelző információ indul el a tér minden
irányába. A változást közvetítő hullám elvonulása után az (origó), a vevő állapotlehetősége
lecsökken, amely tulajdonság és lehetőség szűkülést eredményez. A hatástérből kisugárzódó
rezgés, energia és hatáshiányt okoz a keltő, gyorsabban változó hatásterekben, amelyet az
éppen lassabb változásban álló, ezért alacsonyabb életnyomású környezetből pótolnak. Ez
miatt állandó, a háttérsugárzásnak megfelelő hatás (energia) áramlik a hatáshiányos térségként
értelmezhető egyedibb tulajdonságú, a csillagtérnél differenciáltabb változásban álló
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hatásterek, hatásmezők felé. E differenciált tulajdonságú mezőket gravitációs
tömörülésekként ismerjük. A gravitációt a jellemző tulajdonságú anyagként ismert
hatásmezőkbe igyekvő, változó hatásenergia visszatöltődő, felgyorsuló anizotróp, befelé ható
irányeredővel rendelkező áramlása okozza. A sűrűbb hatásmező a változásával, állapotával
megegyező spektrumú rezgéseket befogja, önmagába építi, amely miatt a nagyobb sűrűségű
hatástér tömegközpontjának az irányába több lendületátadás, lendület és információs
részecske torlódás érvényesül. A hatáskizáródás és az elnyelődés miatt a térben lévő mezők
jellemzőikben és a tulajdonságukban elkülönülhetnek, amely miatt sokféle eltérő ritmusban
változó eltérő tulajdonságú mezők alakultak ki. A térben bármilyen hatásdifferencia, változási
sűrűség, vagy/és minőségi eltérés alakul ki, az eltérést helyreállító erőhatás, a
lendületváltozást közvetítő hatáshullám-frontok eltérő sűrűségű felületei közelében,, mint
gravitáció érvényesül. A gravitáció, a tér változásából, a belső hatáshalmozódásból keletkezett
elkülönítő, kiszorító erő által okozott hatáskizáródás megszűntetésére irányuló, a
visszatöltődést segítő helyreállító hatásnak tekinthető.

1.6 A térbeli hatásazonosság elemei:
A térben található hatásdifferencia alapja a többdimenziós hatásmezők változásakor kialakuló,
a korábbi térállapot megváltozásából fakadó térrezgésből fakadó különbség. Információs
jelként artikulációnak is tekinthető. Ez a rezgés, a többdimenziós, elektromos és mágneses is
momentummal rendelkező gömbhullámok táguló buborékhalmazainak a habosodásaként, a
tér minden irányába ható, csökkenő energiájú, a változás helyszínéről harmonikus ritmusban a
változási információs energiát elszállító összetett térhullám-rendszer. E hatáshullámok
többdimenziós megfelelésű összetett jelrendszerként is értelmezhetők, amelynek akár
végtelen bonyolultsága is lehet, de ez a bonyolultság valójában a többdimenziós térállapotok
nagy azonosságú kisebb szakaszainak a végtelen lehetőségű, többszintű, de szintenként véges
periodikus variációja. A hatásrendszer alapját a térrezgésben található legkisebb de még a
kellő azonosságú szervezetek, életbuborékok által értelmezhető hatásváltozások alkotják,
amely a van nincs egydimenziós digitális térállapot között váltakozva, analóg felharmonikus
rendszereket képez. A jelrendszer a dimenziók, a tulajdonságok növekedésével egyre
bonyolultabbá válik, amely a térállapotok jellemzőinek a lehetőségeit, eltérő állapoteredőit
növeli. A szimmetriasíkon egyensúlyba kerülhető hatáshullámok kétdimenziós lehetősége a
terjedési iránydimenzióval háromdimenzióssá, a sorozat kialakulása időben elhúzódó
négydimenziós folyamattá szerveződött. Minél kevesebb dimenziós jellemző, irány és
különbség tulajdonság határoz meg egy változást, annál nagyobb az ismétlődési lehetősége a
térállapotoknak. A jelrendszert képező hatás ABC-nek nem a mérete és az energiája a
lényeges, hanem a tér sokféle energiaszintjén lehetséges többdimenziós hatásazonosságai
és eltérései. A térállapotok statikusabb háromdimenziós hatásai kibővültek a dinamikusabb
változók, az idő, a ritmus, a perdület, az elektromos és mágneses hatás különbségek eltérő
lehetőségeivel. Az így sokdimenziós lehetőségűvé vált térállapotok kibővültek a változás
tendenciájának az értelmezési lehetőségével. Az értelmezési lehetőség választási lehetőséget
eredményezett, amelyből az igen és a nem, a ha és az is eltérő értelmezéshez, és egy idő után
a megértett információs hatáskülönbség szerint a közlő ritmusában vett információs hatások
megértéséhez vezetett.
A megfelelési elvárások, azaz a dimenziók, a szempontok csökkenése esetén egyre több, de
egyre kisebb energiájú, mind több nagyobb azonosságú részecske jelre, hatásazonosságra,
információs töredékre lelhetünk. Mivel az azonosan ismert jelek véges mennyiségűek, a
hangulati, fontossági és egyéb eltérést a jel erősségének, nyomatékának, ismétlődésének
változtatásával lehet hangsúlyozni. A nagy dimenziós azonosságú, (tulajdonságú)
hatásmodulok (térállapotok) a többdimenziós megfelelés esetén a közös hatáseredőt, a jelet,
vagy a jelcsoportot, pl, a szavakat és a mondatokat is erősítő nagyobb tömegbe épülhetnek. A
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nagyobb tömegbe épülést, az egyediséget eredményező eltérésnek az azonosságok közül
kizáródó hatásenergia nagyobb összetettségének a gravitációs hatáskülönbözete segíti. A
térhullám-rendszer hatásmoduljaiként értelmezhető legkisebb hatáseltérések egy
többdimenziós jelrendszer alapját képező információs ABC-ként is értelmezhetők. A
hatásazonosságból összekapcsolódó jel variációk azonosságai a jelrendszert ismerőnek
szavakat, mondatokat, történéseket, folyamatokat, hatásváltozási sorozatokat írnak le.

1.7 A fraktálrendszerbe épült hatásmodulok és hatásmezők összefüggései:
A hatásazonossággal rendelkező modulok és hatásmezők összekapcsolódáshoz e rendszerben
nem elvárás a teljes azonosság, csak a minél nagyobb, de legalább elégséges megfelelőség.
Az összekapcsolódási erő e megfelelősséggel arányos. A hatásrendszer moduljainak a
nagyfokú többdimenziós azonossága mellett megengedett lehetőség a kicsit eltérő hatásrész,
egy kicsi másság beépülése. A beépített eltérés lehetősége, egy vagy több dimenzió kicsi
változásával a némileg eltérő eredőjű hatások azonos dimenziós jellemzői is erősíthetik
egymást, de viszik magukkal azt a kicsi különbséget, amely a régi információt
megkülönbözteti a jelenlegitől. A hatáshalmozódás, az energiaszint növekedése közben a
minőségként értékelhető hatáseredő is mindig változik. A változás tendenciája, a
hatáskizáródás, az információs korszerűség hiány csökkenése irányába hat. Az eltérés
megengedett lehetősége, egy ismétlődő egyszerű szabály alapján végtelen fraktálrendszerbe
kapcsolja a nyugalmából kimozdított, az állandóság egyhangúságát megunó teret. A
fraktálrendszer lényege, hogy a megengedett eltérésű hatásszakaszhoz szintén részben eltérő
szakaszokkal rendelkező hatások kapcsolódhatnak, amely így a közös azonosságokkal
egybefűzi az általunk ismert térben, a Világmindenségben történő változásokat. A jelrendszer
megismerése és megértése a Tér szabályrendszerének a megértését jelentheti, amely lehetővé
teheti az emberi társadalmi szerveződésnek, a Világmindenségben működő fraktálrendszerhez
illeszkedését. A tér szabályainak az elfogadása esetén, önmagával, egymással és a
környezettel is nagyobb összhangban változó, boldogabb egyénekből, nagyobb harmóniába
kerülő egészségesebb társadalom építhető fel.

1.8 A szerveződési szintek kialakulása:

A némileg eltérő többdimenziós jellemzőjű hatásmodulok nagyon sokféle egymástól eltérő
információs tartalmú, eltérő méretű tömegbe kapcsolódhatnak. A tömegméret, csak a
megfigyelő szempontjából lényeges, mert az általa észlelhetetlen, azaz a hatáshelyzetet, a
jelentés tartalmat látszólag nem módosító megkülönböztethetetlen túl kicsi különbségű
hatások a megfigyelőt nem érintik. A kis hatásazonosságok azonban összekapcsolódhatnak, és
halmozódhatnak, egymást erősíthetik, amellyel elérhetik azt a tömeg (ható) méretet, amikor
átlépik az észlelési hatást, és a megfigyelőben vagy a környezetében is észlelhető változásokat
okoznak. Egyszerű, csak néhány dimenziós jellemzőben összegződő hatásazonosságok
megerősödése fizikai hatásjellemzők módosulásával, hő, nyomás stb., azaz energiaváltozást
okozhatnak. A hatásazonosságokba szerveződő különböző energiaszintű de jellemző
hatáseredőjű mezők, mint bonyolultabb információk (és hordozók) keverékeként a
fraktálrendszer egyre nagyobb piramis szintjeinek tekinthetők. A szerveződés alsó szintjeit az
ember, -mint megfigyelő - által megismert legkisebb szintek, a pozitronként ismert nagyobb
sűrűségű, az elektronokat és a neutronokat is egymással folytonosságba kötő betűiből,
felépülő atomnyi méretű szavakból megértett jellemző tulajdonságú elemrendszer, szókincsű
információs tartalom alkotja. A bonyolultság irányába tekintve, ezek már mondatokként
meghatározható vegyületeket képeznek, amelyek változása valamely információs hatás
átalakulásának a történési folyamatát beszéli el. Az egyre nagyobb tömegbe épülő, nagy
azonosságú differenciált hatásmezők általános lehetősége, hogy az információs artikulációt a
gravitáció olyan csillagporba, csillagokba építse, amelyekben a tömeg növekedése a változási
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sűrűség és a fejlődés növekedésével jár, amely miatt a hatásváltozások belső kölcsönhatása
felerősödhet. Ez láncreakció szerűen felgyorsíthatja az egy mezőbe kapcsolódott hatótömeg
öngerjesztő változását, amelyből csillagfény gyúl jelezve a térség fejlettségének a nagyobb
aktivitását. A gravitációval nagytömegbe préselt aktív hatásmezőkben felgyorsult változás,
lehetőséget teremtett a bonyolultság egyre összetettebb kifejlődésére, a kis mássággal
összeépülő analóg hatásmezőkben az információs tartalom és a hordozók végtelen
variációkba szerveződésére. A különböző változási ritmusban szerveződő hatásterek
némelyikében a másság lehetősége alkalmas feltételeket teremtett a szerveződés bonyolultság
felé folytatódásának. Az elemekből vegyületek képződnek, amelyekből együttműködő
hatásrendszerek szerveződnek, és megjelent az élet bonyolultsága. Az életbe szerveződés a
sokváltozós hatásrendszer különböző fraktálszintjein kicsit más ritmusban szerveződő belső
mezők olyan egymáshoz kapcsolódása, amelyek közös hatásmezőbe, egymással
kölcsönhatásrendszerbe kapcsolódva együtt fogadják be és adják egymásnak tovább a
hatásváltozás ideje alatt befogott térrezgési energiát, a már sokféleképpen artikulált
információt.
A tér változása szimmetriában történik, amelyben a szimmetriasíktól való dimenziós eltérés, a
hatás és ellenhatás rendszerek kifejlődésével, a változás dinamizmusa mellé a konzervatív
megmaradást társítja. E hatásrendszerek kiegyenlítettsége a fraktálrendszert képező
hatásmezők minden szintjén időben változó közös harmóniában nyilvánul meg, amely felett a
mező eredője, a működési összhangot képező lélek, a mező Istene őrködik. Ez a harmóniaőr
minden kiegyenlített, tartós változási folyamatot kompenzálni tudó hatásmezőben létezik,
amely mező fraktálszintjeinek a történései felett mindenhatónak tekinthető. Ez alapján
megerősíthető, hogy az emberi szerveződés harmóniájára felügyelő belső Istenen kívül, az
eltérő fraktálszinteket jelentő kisebb és nagyobb hatásmezőknek is van a harmonikus
működést figyelő saját felügyelőjük, gondviselőjük. A legkezdetlegesebb élőlényeknek, a
baktériumoknak, az állatoknak, a növényeknek, a Földnek, a Napnak, a csillagoknak, és az
ennél nagyobb hatásrendszereknek is van a harmóniájukra vigyázó saját lelkük, a közös
egyensúlyukra felügyelő Istenük. Tehát a világegyetem fraktálba szerveződött hatásmezőinek
a végtelenségét lélekszerű Istenségek harmonikus együttműködő kapcsolata segíti.

1.9 A rák oka és megértési lehetősége.
A bonyolult hatásmezőkbe érkező, a mezőbe beépülő eltérő tartalmú hatáshányad, a
szerveződés részéről ismeretlen hatásként, idegen információként értelmezhető. A tartósan,
rendszeresen ható idegen információ a korábbi változási ritmust, az azonosság egymáshoz
épülését megzavarja. Minden alkalmazkodási képességgel, regenerációs lehetőséggel
rendelkező szerveződés, hatásmező a befogadott idegen hatást, információt elkülöníti, azt
megpróbálja feldolgozni, megérteni. Minden szerveződés egyedileg jellemző feldolgozó
képességgel rendelkezik, amely hosszú idő alatt fejlődött ki.
A tér alapjában harmonikus kiegyenlített változásban áll, de néha felborul az egyensúly,
amikor egy szerveződés nem képes a feldolgozó képességénél nagyobb ütemben érkező
hatásinformációt feldolgozni. A túl nagy arányban érkező információ vételében elmaradás
ritmuszavart, ez pedig feldolgozási és megértési zavart eredményez, amelynek
feldolgozatlansága esetén, az addig harmonikus változásban szerveződő mezők megértési
hiányba és túl labilis állapotba kerülhetnek. Ha a harmónia őr, a szerveződés ritmusát nem
tudja a környezetből érkezővel kellő szinkronba stabilizálni, a mező önálló ritmusba
szerveződése megszűnhet, és a már nem harmonikus almezőkben összekeveredő, túl
rendezetlenné váló, elértett információ megértés hiánya miatt káoszba fordulása, a
szerveződés szétesését eredményezheti. Ez a szerveződés fraktálrendszerben elfoglalt helyétől
függően, vihart kavarhat a harmonikus szél megváltozásával, vagy szupernóva robbanásként
ismert csillaghalálhoz vezethet. A harmonikus folyamat labilitása eredményezi a biológiai
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szerveződések megbetegedését, és a helyreállítás ellehetetlenülése a lények szerveződési
rendszerének, az információt már megérteni nem képes léleknek a halálát, a testként
megfigyelhető változó halmaznak az anyagszintig történő visszabomlását.
A biológiai hatásmezőbe szerveződött lények tartós idegen (dezinformációs) hatással történő
túlterhelése esetén, a feldolgozó képességért felelős immunrendszer túlterhelődik és kifárad.
Egy pszihoszomatikus hormonális rendszer a kijavító mechanizmus részeként olyan
hatóanyagot készít, Telomerázt, amely semlegesíti a befogadott hatások túlzott idegen
tartalmát. Ha a testidegen hatásinformáció áramlása tartóssá válik és a befogadása nem
csökken, akkor az idegen információ bekeveredését gátló Teloméráz enzimkészítés nem áll le.
Ez megzavarja a Telomeráz egyensúlyi arányát, amely miatt túltermelődés keletkezik. Ez
azzal a következménnyel jár, hogy a fokozódó semlegesítő hatás nemcsak a túl sok idegen, a
túl nagy másságú információt semlegesíti, hanem a fraktálrendszert alkotó belső
együttműködéshez, az összhangban történő változáshoz szükséges programozott sejthalál
leállításával csökkenti s változás feldolgozásához, és a megértett információ beépítéséhez
szükséges másságot is. Ez másolási és megértési hibát eredményez, amely a belső,
együttfejlődési harmónia felborulása után a sejtmásolás mintájába betervezett másság túl erős
közömbösítése miatt, túl nagy azonosságú, és ezért az együttműködő rendszer
fennmaradásához alkalmazkodásképtelen, önző sejtek burjánzását indítja el.
A folyamat megértése lehetővé teszi a korai felismerést, és a kedvezőtlen hatáskövetkezmény
kialakulását megelőzhető, idejében történhető beavatkozást. A rák megállítási lehetőségét egy
terápia jelentheti, amely az idegen információs hatások szerepét és szükségességét megértve
radikálisan csökkenti a külső beavatkozás igényét, és közben az immunrendszert is
regenerálja. A részletek az ASPEKTUS, és az Életerő, életstílus-immuntréning c. könyvekben
található meg. A túl nagy azonosság bárhol kialakulása, önrezgő zárt rendszert hoz létre,
amely folyamat nem egyeztethető össze a térben változó élet részben nyitott struktúrákat
igénylő beposhadást megelőző szükséges információ cseréjével, amely miatt az ilyen túl nagy
azonosságokat termelő, berezgő térrészeket a mindenható Gazda, a Gondviselő kicseréli,
megjavítja, vagy a tisztító tűzbe engedve megújításra rendeli.
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A sík és a Tér
Hatáselmélet, térszemlélet, életszemlélet
A sík és a Tér az Aspektus 1, a Főnix a tűzmadár című könyvben kifejtett térelmélet első
következtetéseinek a logikai folytatása, amely a Tézisekben állítottak részletesebb, több és
eltérő aspektusból is észlelések, gondolatok körbejáróbb leírása. Ez a rész nem tartalmazza a
felépülő összefüggés-rendszert, de épít az Aspektusban megfogalmazott felismerésekre, amely
és a sok új információ miatt, a könyvben leírt állítások egy része, az anyag előző részének az
ismerete nélkül csak többszöri átolvasás után is nehezen érthető meg. Moetrius nem titkolja,
hogy a hatalmas feladat még általa sem teljesen végiglátott első lépéseket leíró felismerése
éppen-csak bepillantást enged, a tér fellebbenő palástjának a csillagokkal díszített
rejtelmeibe.

2. A kezdet:
A Világmindenségnek nem tudjuk volt e kezdete, de ha a bonyolultság növekedését visszafelé
gomolyítjuk, akkor az életszerveződések kivirágzásának színhelyein, így a Földön is
meghatározható a folyamatok kezdete, vagy az újrakezdődő folyamatok ismétlődő
periodikussága. A végtelen térben a hatásazonosságokat összekapcsoló gravitációból
csillagpor majd csillagok születtek és felgyorsult a változás, melynek a hatására az éppen
megfelelő távolságra lévő és a szükséges feltételeknek megfelelő, de még a csillagméreteket,
változási sűrűséget, fejlettséget el nem érő gravitációs tömörüléseken, bolygókon újra és újra
kivirult az élet.
A NAGY KEZDETBEN, talán csak egy-két apró változás törte meg a tér végtelen nyugalmát,
amely kezdetben még csak ide-oda lengő tétova hatásbuborékokat, életbuborékokat,
gömbhullámokat eredményezett. A gömbhullámok kitáguló hatásfelületei az egymáson
áthaladáskor egy kicsit kölcsön hatottak egymásra, amely fodrot keltett a tér korai
homogenitásán. A térnek lelke lett és lassan életre kelt. Unta már a változatlanságot, és a
modulszerű információs kockáit elkezdte variálni, mindenféle lehetséges helyzetben
összekapcsolni. A tér gyermek Istene kitartó lény lehetett, mert a lehetőségek kimerülése nem
torpantotta meg. A modulok (sokdimenziós térinformációs betűk) kapcsolódási játékát úgy
oldotta meg, hogy az eltérő esemény lehetőségek számát, a megváltozó más lehetőségekkel
sokszorozta meg. Ezzel egy végtelen bonyolultság felé haladó játékhoz jutott, amelyben a
valamennyi eltérő modult minden más lehetőséggel egybekapcsolásakor, a kezdeti modulokat
alapnak tekintve, ismét hozzáadott egyet a legkisebből. Ezzel a játék egyre magasabb
dimenziós feltételű szerveződési (bonyolultsági) szintre került, amelyet ismét minden
variációban végig próbálhatott, amelyek a betelésekor ismét újabb kis kockát hozzáadott.
Ötletes szervező, és kitartó építő volt a fiatal Isten, aki egy idő után egyre bonyolultabb
játékhoz jutott, és az azonosság különbségéből fakadó felismert ragasztójával, a valamilyen
szintet elérő halmazok vegyes eredőbe összekapcsolásával újabb lehetőségekhez is jutott. Az
atomokból képződő többdimenziós építő játékból, a már régóta sikeresen használt
azonossághiányos hatással, a gravitációval csillagporba majd égitestekbe sűrítette az
építőelemeit, amelyek egy méret (tömeg) elérésekor újabb események, változások időben,
esemény sűrűségben felgyorsulását eredményezte. Az unalom kezdett csökkenni, a játék
egyre érdekesebbé vált, mert az eltérő újabb modulok hozzáadásával sikeresen szabályozható
folyamatokra talált.
A Világmindenségben kialakult, tetszhalott, eseménytelen unalmas terek között, itt-ott a
változás felütötte a fejét, és a később helyileg felgyorsuló áradatából új szerveződési szintek,
könnyű életbuborékok és bennük nagyobb sűrűségű anyag szigetek bukkantak elő. A növekvő
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lehetőségek bonyolultsága a végtelen felé haladó állapot lehetőségek további változatosságát
segítette, és az életjáték felébresztette a kísérletező kedvet, a gondolatot, a mire jó a játék
kérdését. Amikor már a csillagokba építés valamennyi lehetősége betelt, és a méretek
növelésével elért fehér energia leadók, és a túl sok környezeti energiát felvevő fekete lyukak
sejtelmének varázs is elveszett, a galaxis halmazokba rendezett nagyobb fraktálszint egyre
nagyobb azonosságának az unalmát a kis méretben megjelenő újabb lehetőség, a modellezés
felismerése pezsdítette meg. Az építő elemekből épített atomnyi kockák kitartó variálásával,
érdekes kölcsönhatást produkáló hatásmezők, vegyületek keletkeztek, amelyek egymásra
hatásából egyre több kölcsönható, érdekes folyamat született. A csillaghalálba fúló unalom
tengeréből, friss játék fakadt egy-egy alkalmas napszerű csillag, éppen megfelelő távolságra
lévő bolygóján, amelyen a nagyobb energiatartalmú mezők, sikeresen keveredtek a kisebb
energiatartalmú változatosabb bonyolultságba szerveződött információs energiával.
A szerveződések jelentő építőkockák elfogyásakor egy minőségi ugrást jelentő
dimenzióváltás kellett, azaz a feltételek számának a növelése mindig újabb bonyolultságú
szinteket eredményezett. Kezdetben talán volt a közös pont, a két hatás kölcsönhatásaként,
majd lett az egydimenziós, de már iránnyal és két eltérő pontesemény, hely között
összefüggést, kapcsolatot sejtető vonal, az előzményt a következménnyel az időben elhúzódó
folyamat kapcsolataként összekötő jel. A három pont kölcsönfüggvénye már zárt, vagy nyitott
lehetőséget, szimmetriasíkot, felületet létesített, amelyből a negyedik pozíció lehetőségének a
felismerése, egymástól a síkokon a ponttól pontig, eseménytől eseményig eltolt, párhuzamos
rétegekkel bíró teret eredményezett. Amikor betelt a tér, és az unalom már ismét gyökeret
vert, egy sikeres időhöz kötött feltétellel, a változási folyamat a lineáris kiszámítható
valósága, nemlineáris dinamikus téridőbe elevenedett. A lehetséges kapcsolódások kimerülése
során a változók növelésével a, ha és az is függvény is értelmet talált.
Ma itt tartunk mi, a szerencsés, hiú és feledékeny Földlakók, akik már nem ismerjük a fák és
az állatok által még jól értett összetartozás, az azonosság hívószavú üzenetét. A Ha, a
lehetséges jövő, a kicsi eltéréssel a feltételezett másképpen is lejátszódható folyamatok
milliárd kifejlődési új lehetősége, a variációk e csillagrendszerben kiteljesülő nagyobb de nem
végtelen elemből, az előzmények bonyolultságából az következmények bonyolultságába
felépülő lehetséges és kiszámítható történései létrehozták az információ közlés és fogadás már
általunk is tanulható megértési folyamatát. A kérdéseket és a talányokat feltevő Isten
rejtvényekbe és bonyolult összefüggésekbe szervezete a kialakuló értelmet, hosszú időre
gondoskodva arról, hogy csak olyan léphessen az örökébe, aki ezt az utat, a Tao útját
sikeresen végigjárja, aki az általa valamikor feltett rejtvényeket megfejti, az együttélés, a
társadalomba szerveződés és az élet lényeges összefüggéseit is megérti.
A változással a tér homogenitása megváltozott, amelyből eltérő ritmusú területek, kisebb és
nagyobb részecske sűrűségű differenciált különbséggel rendelkező mezők alakultak ki. A
sűrűbben változó, több azonossággal bíró mezőkben felgyorsult a kölcsönhatásokból fakadó
változás, amely a tér energiatengerének egykor beposhadt állapotát kimozdította a
nyugalmából. A változásból keletkezett gömbhullámok határfelületének, részecskéinek a
kereszteződései megbontották a tér homogenitását, amely miatt az azonos ritmusban érkező
frontfelületek relatív nagy azonosságú metsződései, a környezetnél sűrűbben változó
térpozíciókat, az időben és az állapotában is pulzáló kristálymezőt hoztak létre. E tér
pozíciókon (koordinátákon) a pulzáció eredményeként sűrűbb és ritkább állapotok váltották
egymást, amely van,- nincs digitális jelrendszert eredményezett. A koordináták bekapcsolt
állapotában, az azonos ritmusban érkező nagy azonosságú hatásfront hullámok megerősítették
a kristályrács egyes metsződéseinek a pozícióját és energiaszintjét. A keletkező nagy
azonosságú változások által azonos ritmusban keltett gömbhullámok összeérő hatásfelületei
között, egymással relatív egyensúlyba kerülő, dimenziócsökkent és jellemzőbb
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tulajdonságban megerősödő térpozíciók alakultak ki. Az egyensúlyi állapotba került
térpozíciókon, a hatásfrontok állóhullámai által létrehozott szimmetriasíkok, és központok,
librációs terek védelmében nagyfokú differenciálódás alakult ki, amelyen a térállapotok
lehetőségei a minden lehetséges korszerű állapotról a lehetőségek jelentős részében, az idegen
hatások kizáródásai miatt leszűkültek. Ezt a saját kibocsátású hullámok által keltett
hatáskizáródás, elektromágneses tükröződés okozta, amely miatt az Origókon relatív
egyensúlyként érvényesülő jellemző hatásállapotok kiegyenlítődése miatt a maradék
állapotlehetőségek differenciált túlsúlyát, ritmikus hatásváltozást eredményezve. Ezzel a nagy
ritmusban változó összetett környezetnél lassabban változó térpontok, benne még lassabban
fejlődő információs tömörülések, anyagcsírák születtek, amelyek egyedi tulajdonságai, állapot
lehetőségei az origóknál is lassabban változó térhez képest, a minden lehetőség megértéséről a
nagyobb azonossággal megfelelés lehetőségeire szűkültek le. A térben egyidőben történt
sokféle változásnövekedés, azonos, megfelelő és eltérő térhelyzetek, térállapotok milliárdjait
hozta létre, amelyek egymáshoz közel vagy egybeeső origói, kristályrácsai, jellemző
tulajdonság szűkült térpontokból, csak az egyediségüknek megfelelően ritmizált változások
információ hatásait ki tudta szűrni, és egy idő után, mint neki szóló közlést meg tudta érteni.
A sikeres megértés lehetősége létrehozta a térben eltérő azonosságú szervezeteket, amely
kellően nagy azonosságú álló mezők kifejlődését, elszaporodását eredményezte.
Az éteri kristálymezők azonos ritmusban változó szervezeteiben, tér mezőiben felgyorsult
változás által sűrűbben keltődött információs gömbhullámok hatásfelületei kiszorították,
(tükrözték) szétszórták a mezőkre kívülről ható lassú (más) ritmusú idegen hullámfrontok
elgyengült maradványát. Ezzel meg növekedett a belső térrészek homogenitása, a kellően
azonos ritmussal változó mezőkben, és a térben-lassabban, jellemző rendszeridő alatt
kiegyenlítendő, relatív stabil, hatáskizárt térállapot alakult ki. A kristálymezőben kialakult
differenciált változású tér rácspontjai között megszülető anyagcsírák, az állócsomók,
amelyeken megtörtek, tompultak, vagy erősödtek, új lendületre kaptak az információs
részecskék. A megújult lendülettel és a saját reflektáló képességgel rendelkező állócsomók
egyre újabb gömbhullámokat bocsátottak ki, amelytől a mezők és a környezeti tér pulzációs
változása az időben besűrűsödött. A folyamat a mező ritmusában változó tér méretének és a
homogenitás kiterjedéséhez, növekedéséhez vezetett. A változás sűrűségének a növekedése
visszahatott a környezetre, amely újabb visszacsatolással egyre gyorsabb változásra gerjeszti,
a saját rezgőkörébe csavarodó hurokba szorult rezgőköröket. A visszacsatolt rezgések
felgyorsulása miatt a belülről sűrűsödő mezőkben egyre rövidebb időközönként, mind
nagyobb ritmusban történt a felgyorsuló változás. Ez a mező hőmérsékletét, változás
sűrűségét és a belső nyomását is emelte, amely kölcsönfüggő visszagerjesztő állapot a
változás növekedésével. A felgyorsuló változás tartóssá és kiegyenlítetté csak akkor vált, ha
az adott mezők a kapott részecskéket, változás sűrűséget azonnal feltorlódás nélkül
továbbítani tudták, ha nem gyűlt fel körülöttük a sok feldolgozatlan információ, lemaradás,
korszerűtlenséget okozó elszigetelődés. Azokban a mezőkben, amelyekben nem alakult ki
környezeti torlódás, mert képessé váltak a kapott hatásokat, információs részleteket jelen
időben megérteni, és a szükséges környezet felé megfelelően megértett, korszerű
információként továbbadni, nem alakult ki az időben és a megértő képességben lemaradás,
korszerűtlenség, amely az állandó tömeg és hőmérsékletnövekedést, relatív egyensúlyban, a
környezettel szinkronban fejlődő változási folyamattá szervezte. A mezőkben csillagköd
képződött, amelyeknek a besűrűsödése égitestekbe tömörítette az anyagcsirákból kifejlődött
elemeket. Hideg üstökösök, kisbolygók születtek, amelyek a téridőben egyre növekedtek. A
tömeg, a hőmérséklet és a változás növekedése csillagokat képzett az űr terébe.
A sikeres változás nem mindig és nem teljesen megértett, a meglévő ismeretekbe nem
illeszthető, vagy és nem eléggé felbontott része, a még nem befogadható, vagy nem eléggé
szelektált információkat a vevő szervezet körül keringtető körfolyamatot eredményezett. A
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körfolyamatokba terelődő információt feldolgozó, kibocsátó gyorsan változó terekben, a
környezettől elkülönülő egyediségű mezők belsejében növekvő változás által nagy sűrűségben
kibocsátott változási események gömbhullámokban kiáramló, de a környezetben már
ismertként, elterelődő, visszatorlódó energiája, a tágulása közben egyre nagyobb
ekvipotenciális hatásfelületen oszlik meg, amely miatt az egységnyi szegmensre jutó értéke a
mezőtől távolodva egyre csökken. Ezzel a mezőtől távolodva csökken a mező változásának a
ritmusában megvilágított, kellő azonosságú kristálymezői rácshelyek jellemző energia értékének a
változása, a differenciálódás, az egyediség információja a nem kellő azonosságú környezetben
egyre kevésbé érvényesül. Mivel a gyorsan változó terekben relatív lehetőség hiány, alakul ki,
ez hatáskülönbözetként értékelhető a látszólagos nyugalomban lévő, csak lassan, vagy az
adott térrésznél is gyorsabban változó tér eltérő ritmusú részeinek az állapotaihoz képest. Az
változást közvetítő hatáshullámok által a vevőtérből kiszorított lassabb változásban érkező
elavult információs energia kompresszálódik, besűrűsödik a lassú változásban állóbb
térrészekben, rétegekbe visszahullva, visszaszorulva, részben látható anyagként leülepedik,
visszaáramlik a gyorsabban változó mezők nagyobb azonosságú hulladék információkkal
telítődő, ezekkel kellő azonosságú felületeire. A nagyobb ritmusban változó mezőkben ismét
a felgyorsul a változás, és végtelen körforgásban ismét csillagporba és csillagokba épül.
Az információs energia kezdet és vég nélküli, önmagába záródó sokszálú pályákon (moebius,
moetrius) lényegében a szimmetriasíkoktól eltérő egyensúly között ide-oda változó állapotok
periodikus változásként határozható meg. A változás gyorsasága az egyensúlyi állapot
pillanatnyi eltérésétől függ, amelyet befolyásol a terek változási sűrűsége, és a benne változók
személyi szimmetriája. A tér kialakult labilitása miatt minden térponton, és koordinátán
folyamatosan változik az erő, vagy hatástényezők száma és eredője, amely a pontok eltérése a
környezetét jelentő mezőkre is kiterjeszthető. A változásból fakadó hatásgömb-hullámok
ekvipotenciális felületein megtörik, szóródik, vagy éppen összegződik a változást továbbító
elektromágneses tulajdonságú, sokdimenziós energia, amelynek látszólagos káoszában egy
ideig relatív egyensúlyba került, részben hatáskizárt, a környezetnél egy ideig lassabban
változó pontok, ezekből részecske mezők alakulhatnak ki. A megbolydult térben azonban
minden változik, a látszólagos egyensúly a változó környezet állandó befolyása miatt
lokálisan nem tud megmaradni. A tér azonban nem biztos, hogy változik, csak a benne lévő
tartalom állapota, mennyisége és egyéb jellemzős tulajdonsága ingadozik két szélsőséges
érték tartomány között. Mivel azonban könnyebb a környezet egységesebb állapotú
térrészként, az eredőjében változása alapján kezelni, a továbbiakban is a környezet vagy a
térrész változásakor, lényegében a benne változó tartalom módosulására kell gondolni. Csak
idő és a környezet kérdése, hogy a változásban álló térpontokból kialakuló mezők milyen
gyorsan változnak, és ezek hogy hatnak vissza a mezőben és a környezetben lévő más éppen
két nagyobb szimmetriát eredményező végállapot között változó térpontok szerveződésére. A
fizikai hatásállapotként leírható térhelyzetek jellemzőinek az állandó változása a hatás relatív
egyensúlyba kerülése és az állandóan változó hatáshelyzet között pulzálódik. A térpontok,
mezők jellemzőinek a nagyobb egyensúlyba kerülésekor a változás üteme, ritmusa csökken,
de bizonytalanná és ingadozóvá válik, míg a jellemzők növekvő differenciálódása gyorsabb
változást eredményez. Minden gyors változáskor a változás helyszínét jelentő térhelyzet eredő
állapota változik, amely egy hatáshullámon átrendezi, megváltoztatja a környezeti térpontok,
mezők egymáshoz viszonyítható hatásjellemzőit. A hullám-frontokon kiterjedő változást
közvetítő információs energia hatáseredője, a hatások átadásával folyton változik, az
egyensúlytalanságot eltérő térállapotot jelentő egyedisége csökken. A differenciált
egyensúlytalanság csökkenés nemcsak a koordinátákon kialakuló stabilabb térpontok
lehetősége, hanem e pontokból szerveződött mezők szimmetriasíkján lebegő differenciált
információ változás Akasa krónikába rögződő története. A pontok és mezők ritmikus
változása sajátos helyzeteket, térállapotokat eredményez. Az azonos ritmusba szerveződött
mezők egyediséget jelentő állapot eredője meghatározza a mező változásának a ritmusát,
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amely a nagyon gyors ritmustól a végtelen lassú ritmus felé, majd onnan ismét felgyorsulva
meghatározható mértékek, értékek között ingadozik. Minden önálló ritmusba szerveződött
hologrammikus mező, anyag és élő szerveződés egy időfolyamatnak nevezett történési
állapotváltozási sorozatot jelentő két véglet között változik. A változás ritmusát befolyásolja a
mezők önrezgési tartományának a befogadó képessége, szinkronitási lehetősége. Ez a
befogadó, megértő képesség a változás megértésnek a lassulási folyamata alatt az anyagba
szerveződés során, a belső hatástelítődéssel egyre jobban csökken. Minden mező változási
ritmusa és kialakult különbsége a lehetséges hatáshelyzetek megismerésével, az információk
telítődésével, a tudás feltelésével járó lassulási folyamat során lecsökken (vagy felzárkózik)
azonossá válik a csillagközi tér szerveződési szintjével. Ezen a szerveződési szinten az
energia, a változás áramlása annyira lecsökken, hogy a mezők állapotváltozása, a csak
gyorsabb változás megfigyelésére képes megfigyelők észlelési szintje alá csökkent. A
változás, azonban itt sem áll le, csak beáll a végtelen csillagközi tér helyi változási szintjére,
amelyből a galaxisok spiráljain az adott dologban hatáshiányos terek felé áramlik. Ez a téridő
szakasz, a más analóg szervezetek, részecske buborékok áramlásával a mezők ritmusának a
folyamatos gyorsulását eredményezi, amelyben zajló változások üteme egyszer ismét eléri az
anyagi tartomány változásának az életbe szerveződéshez szükséges ritmusát. Ez egy általunk
ismeretlen fordított életszerveződés lehetőségét sejteti, amelyben az idő egy ideig visszafelé
halad, a képességek a végtelen tudás lassú változásából a végtelen gyors ritmus képesség
összetettebb tudásban egyre hiányosabb állapota felé. Ez azonban csak elszigetelt terekben
eredményezhetne egy irányba kiteljesedő folyamatokat, a mi Világmindenségünkben mindkét
változási irány, tendencia egyidejűleg fejti ki a hatását, ráadásul mindig oldalirányú változók
módosítják, teszik érdekesebbé az élet sokszínűségét. Ha valamelyik irányban a tulajdonságok
leépülnek, eközben más értékekben eredőkben nagyobbá és ettől eltérőbbé válnak. Ráadásul a
végletek és átlagok körül változó életbuborék szervezetek olyan toroid rendszert fejlesztettek
ki, amelyen a középen nyitott rendszeren folyamatosa megszűrve áteresztik a rajta átmenő
környezeti rokon szervezetek információs kommunikálását.
Az egyensúlyi folyamatban szerveződő változó mezők a befogási spektrumukba tartozó
információs változásokból nemcsak az irány, a perdületet befolyásoló dimenziókból, hanem
az időritmust meghatározó gyorsuló és lassító hatásokból is válogathatnak. Bármely életszerű,
relatív egyensúlyban változó szerveződés, olyan a múltban, a tér távoli pontjain keletkezett
változásokból elindult gömbhullám-frontok hatása alatt áll, amelyeknek a ritmusa a jelenben
fejti ki a mezőt módosító hatását, egy korábbi változás későbben ható következményeit.
A minta és a tér adott, abban a csillag és galaxis szintig kifejlődött szerveződési változatosság
anyagban megtorpanó bonyolultsága, lendületet kaphat minden csillag alkalmas feltételű
bolygóján, vagy ennél is magasabb szintű szerveződés lehetőségeként, a távolság és időkorlát
feloldásával a nagy egészhez kötődő szabad információs kapcsolódásához, megérthető
kommunikáció folytatásához.
A tudomány által megérteni akart történési folyamat is Támogatom, Tűröm, Tiltom
lehetőségeket biztosító határfelületektől határfelületekig tartó szerveződési szinteken
bukdácsol, amelyeken időnként át-átlépve egy-egy unalmas dogmatikus szintet, ismét új
lendülete kap a fejlődés. Ilyenkor a tudományos gondolat is új életre kel, és az információs
energia szerveződéséhez hasonlóan, az addigi szintet átugró evolúció a hozzáadott új
gondolattokkal egy látványosabb és információdúsabb magasabb bonyolultságú értelmezési
szint kialakulását eredményezheti.
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Az információ és a tudományos kommunikáció:
Az állatok és a növények az embernél még jobban ismerik és használják a sokdimenziós
térinformációt, amelyet megtanultak az életükre befolyást gyakorló hatásként értelmezni. A
kutyának és a fejlettebb emlősöknek pontos információt jelenthet a szagmolekulák
beazonosítása, amelyből megtudhatják, hogy a nyomon, milyen állat mikor, milyen irányban
haladt, és az ismereteink szerint akár az állat állapotáról is kaphatnak információt. Nemcsak
az analóg fejlettségű állatok által kibocsátott illatokat, hanem a növények változása közben
kibocsátott feromonszerű hatóanyagok erősségét állapotát is észlelik, amelyből a kellően
fejlett tudattal rendelkezők azt is megértik, hogy mikor haladt át valami, az növényevő, vagy
ragadozó volt, veszélyesnek, vagy veszélytelennek számít a létezésük aspektusából.
Más állatok az ember által nem észlelt frekvencia tartományban kibocsátott hangokat, vagy
más fénytartomány eltérő részeit, pl. az infravörös tartományt használó élőlények a
kibocsátott, visszaverődő térhatású képet tudják értelmezni. Az állatok, és a növények
értelmezési lehetősége kiterjed az észlelt esemény változására is, azaz a prédaállat
helyzetváltozását, az események egymást időben követő sorozatát, tehát a múlt és a jelen,
vagy a jövő eltérő idődimenzióit is tudják értelmezni. Az ember is megtanulta a tér
többdimenziós változását értelmezni, és a helyzetét, a harmóniáját befolyásoló hatásirány
szerint jónak vagy rossznak, hátrányosnak minősíteni. A térben folyó változás relativitásának
a paradoxona, hogy a szerveződés, a részecske mező szempontjából szubjektív
hatáskövetkezményt a tér csak változásként ismeri. Az egy oldalról elvont energia, a valamely
szerveződési mezőben romló harmónia, más mezőknek kedvezőbb helyzetet teremthet,
amellyel ellentétes hatáskövetkezményt eredményez.
Az információnak a közlése, az emberek által kifejlesztett, megtanult továbbítása síkon ábrázolt
kétdimenziós kiterjedésű, pontot, vesszőt és íveket különböző viszonyban egymás mellé halmozó
egyszerű jelekből, összetettebb információvá, betűkké formálódó kombinációkból képzett szavakkal,
mondatok, történetekbe írásával is történhet. Az információközlésben vannak nagyon gyakran
ismétlődő jelek, elég gyakran ismétlődő, mindenki által kellően ismert szavak és mondatok, de a
másság lehetősége megengedi az eltérő szó és mondatszerkezet kevesebbek által ismert ritkább
használatát. A tudományos és a szakterületi gondolkodás megkísérelte algoritmusokba egyszerűsíteni
a már megértett fogalmak nagyobb részét, azonban a kevesek, vagy még senki által nem eléggé ismert
új fogalmakat, a felismerőknek nehéz közérthető információkba szervezni. Ha pedig az információ
forrása nem azonos rétegből nem azonos ritmussal és eltérő szórenddel érkezik, más logikai
rendezettségét igen nehéz a megszokott gondolati séma szerinti rendezettségbe átírni. Moetrius mégis
kísérletet tesz, az általa a fraktálrendszer mélyéről vett, megértett információkat, a többek által ismert
logikai rendezettség szerint átírni. A könyvbe szerkesztett sok újszerű információ csak nehezen
fogalmazható meg, és csak sok körülírással határozhatóak meg a többdimenziós változások, amely
miatt a többször eltérő aspektusból is bemutatott túl nagy terjedelem vagy az unalom korlátába
ütközünk. Egyes népcsoportok felismerték a rovásírás, majd a kétdimenziós írásjelek lényeges
korlátait, és megjelentek a többdimenziós változásokat, eseményeket ábrázoló, megjelenítő képírások.
E kísérletek az információ algoritmusokba sűrítésének is tekinthetők, amelyek néha a jelrendszert
ismerőknek, érthetőbb, tömörebb, a gyors megértésre alkalmasabb információk továbbítását tették
lehetővé. A tudomány korán felismerte a többdimenziós képi jelrendszer jelentőségét, amellyel a
kialakult helyzeteket és azok változását jól lerövidíthető, az azonos szakterületeket ismerők által
egyaránt megérthető szabályokba, algoritmusokba sűrítve egyszerűsítette. Az algoritmus
többdimenziós értelmezése, fogalmi használata egyes szaktudományok egyszerűsített sajátos
kommunikációja azonban túlságosan is a lényegre szűkítette le az értelmezés lehetőségét a szaknyelvet
ismerőkre, és az algoritmusok, más nem szakterületekkel kapcsolódását ez megnehezítette. A kialakult
szakosodás a szakterületek egymás közötti kommunikációját segítette, azonban egyre jobban
elválasztotta a tudományos információs szaknyelvet, beszélőket más szakterületek művelőitől, és a
speciális nyelvezetet, algoritmusokat nem ismerőktől. A jog, az orvostudomány, a csillagászat és a
kibernetika stb. egyre különállóbb szakterületekké fejlődött, amelyeket a tudomány több területét
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művelők, a szaknyelveket ismerők próbálnak meg összhangba, harmóniába rendezni. A részek felé
szakosodás azonban egyre növekvő szakadékot hoz létre a kezdeti szakterületek kicsi hasadékából,
amely eltávolítja egymástól a szakosodás más irányába túl mélyen belemerülőket. A szakterületek
közötti kommunikáció azonban az algoritmusba sűrített szabályokra épül, amely miközben e
nyelvezetet használók kommunikációját segíti, eközben kirekeszti a térben e szabályokat nem
ismerőket, a szakterületi információ áramlásából. Miként a hatáskvantumnál, itt is meghatározható
irányú információáramlás alakult ki, amely analógia a tér szerveződésével. A túlzott szakosodás,
azonban elszigetelődéshez vezet, amelyben a visszacsatolás elégtelen működése miatt a Bábel zavara,
egymás és a mások által feltárt lényeg meg nem értése alakulhat ki. A visszacsatolás hiánya a
közérthetőség rovására történik, és ez a más szakterületekkel szükséges harmónia elmaradásához
vezet. A túlzott szakosodás elfelejti, hogy minden szakterület egy nagy egésznek a része, amelyben
minden feltárásnak, ismeretnek illeszkednie kell a rendszer harmóniájához, egészének az
összefüggésrendszeréhez. Moetrius nem ismeri maradéktalanul a tudomány által feltárt végtelen
részleteket, ismerni véli azonban a részletek közötti harmónia szükségességét, és az
összefüggésrendszer feltárásához szükséges minimális mértékben alkalmazza a kétdimenziós leírás
kiegészítéseképpen az általa ismert algoritmusokat. A részletek megismerésének nem akadálya, hogy
nem ismerjük az egészhez kapcsolódásukat eléggé, ezért sok nagy mélységben feltárt speciális
felismerés és következtetés tisztán látható részletei nem illeszthetők a megértést segítő egységes
képpé. Az élet pedig úgy működik, hogy a szemmel látásban, vagy a tudati megértésben, ha túlságosan
elmegyünk a pici részletek megértéséhez szükséges túlnagyítás felé, akkor miközben a kívánt
részleteket még jól megismerjük, eközben már nem látjuk az egymáshoz és a nagyobb egészhez való
kapcsolódásokat, az összefüggéseket, amelyek a megértést lehetővé teszik. A Moetrius által e
könyvekben bemutatott kép még csak szemcséződik, itt-ott már előbukkan a kevésbé felbontott
részletek látható, érthetőbb összefüggése, amely a kevesebb szakismerettel rendelkezőknek talán
elégséges információt szolgáltat egy teljesebb tér-kép kialakításához, a részletek helyett az élet
összefüggéseinek a jobb megértéséhez.
Az író azt kéri a részleteket jobban ismerőktől, hogy segítsék az információ teljesebbé tételét a leírt
hibák feltárásával és pontosításával. Kéri, hogy ezt ne az információ kiterjedésének a szűkítésével,
gátlásával tegyék, hanem az általuk már megismert részleteknek a bemutatott egészebb élet térképbe,
az egészbe történő halmozásával és integrálásával. A rendszerek megismerése, ha az összefüggések
megértése és a kellő rálátás megszerzése, a nagyobb egész egyszerre észlelése érdekében messzebb
eltávolodunk, a távolról egyre kevésbé megkülönböztethető részletekben sok téves következtetéshez is
vezethet, azonban jobb rálátásunk nyílhat a külön keletkező, és egyszerre láthatóvá váló dolgok
egymáshoz tartozásának, és az összefüggésének a megértésére. Ha a végtelen számú rész lehetőség
variálásával póbálunk meg egy ismeretlen egészet összerakni, megnehezedik a dolgunk, de könnyebb,
ha tudjuk, hogy a rendszer miként működik, a főbb részei hogyan kapcsolódnak egymáshoz, amelyek
a fraktálok látszólagos bonyolultságához hasonlóan, a megértett egyszerű életszerveződési szabályok a
végtelen felé nyitnak új dimenziókat. Az író által készített tér-képvázlat segítheti a végtelen tér és a
párhuzamosan egyszerre is változó élet megismerését, benne a Mindenható élő mező szerepének és
működésének a megértését, és a mai jelenünk állapotfejlődésének a téridős rendszerbe helyezését.
Az összefüggésrendszer megismerése új távlatokat nyithat az összefüggésekben is megértőbbé váló
tudományos kutatás számára, amelyet művelőknek a szerző az általa kellően fel nem tárt, vagy nem jól
ismert részletek pontosításának a végtelen új lehetőségét biztosítja.
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A tér történéseit rögzítő pontszerű hatáselemek, a hatáskvantumok néven
ismert hatásmodulok téridős változásai:
Az összességében relatív egyensúlyban lévő teret, az információs jellegű energia (anyag) nem
egyenletesen tölti ki, a tér hullámzása miatt bármely koordinátát, valamelyik életfrekvencián
részhatásban lokális eltérések változásai, többletek és hiányok jellemzik. Ha síkként
ábrázolnánk a teret, ez könnyen megérthető körkörös hullámok egymást metsző terjedéseként,
de már a tér harmadik dimenziója felé is kiterjedő hullámzó víztükör ehhez csak hasonló,
egyidejűleg több dimenziójában, a mélységében és az egymást metsző hullámrészleteiben is
eltérő. Az eredőjében kellően távolról olyan analóg, egymáshoz hasonlítható változást
figyelhetnénk meg, amelyben a kétdimenziós sík, egyensúlyt jelentő nyugalmát, e síkra
merőleges magasabb vagy alacsonyabb energia (víz)szint váltakozó hullámzása, a hatások
más irányba áramlása, váltakozása, ingadozása zavarja meg. A szárnyalásra képes elmével az
is feltételezhető, hogy a teret olyan végtelen sok egymást térszögekben metsző párhuzamos
síkokként képzeljük el, amelyben az egyensúlytól való eltérések, az adott pontban egymást
metsző alsóbb, vagy felsőbb síkok energiaállapotával, változásával is meghatározható. A
síkok ez esetben olyan szimmetriát, pillanatképet, jelenbeli állapotot jelentenek, amelyben
bármely értéknek a csökkenése a szimmetrikus együttható társérték növekedését jelenti,
amely az adott koordinátán egymást metsző szimmetriasíkok valamennyi értékének a
megváltozó pontszerű térrészhez való változási viszonyának a változását is eredményezi. Ha
egy részecske, vagy bármilyen hatás, elmozdul a saját idősíkjáról, ott csökkenti az jelenlétével
növelt értéket, de ugyanennyivel növeli egy másik helyen a tér létszám, vagy hatásértékét,
ahová az adott életsíkjáról átáramlik. Ez lehet egy szomszédos életsík, de lehet egy sokkal
távolabbi is, főleg, ha az átáramló részecske a közbeeső idősíkokon áthaladás közben senkivel
nem bocsátkozott lényegi kölcsönhatásba. Ilyenkor a hiánya az eltávozása miatt az adott
rétegben feltűnővé válhat, űrt hagyhat maga után, de csak abban a rétegben jelenik meg a
többlete, az energiája, amelyben ezt követően először kölcsönhatásba került, más, kellően
analóg részecskével. A részecske állapota ez esetben az egyik életsíkról a térben és a síkokban
is eltolódva, - kétdimenziós valóság esetén - átkerült egy másik síkdimenzióba. Ha az egymás
mellett lévő virtuális síkokat eltérő időpillanatot jelentő idősíkokként értelmezzük, amelyeken
áthaladó részecske mindig más és más időpontban halad át, akkor a teret és időt is változtató
részecske lényegében a meglévő tulajdonságaival, képességeivel és a benne rögzült
információs hatásokkal, (energiákkal) együtt a téridőben helyeződött át. Az áthelyeződése, a
helyzetváltoztatása lehetne ennél egyszerűbb, csak a saját kétdimenziós eredeti életsíkján
eltolódó, de akár úgy is értelmezhető a változása, hogy a pozíciója és a hatása, tehát az
információ és a hordozója a téridőben helyeződött át.
A térpontról bármely irányú egyenes vonalú elmozduláskor, a pozícióváltozás valamely síkkal
megegyezik, amely az adott síkon a kialakult egyensúlyi állapot részbeni megváltozása, a
hatáshordozóban lévő hatás eltávozása miatt módosul. A hatás és a hordozójának a magával
vitt eredője, abban a másik térrészben, legyen az azonos idősíkon, vagy egy párhuzamos
másik idősíkon fog létrehozni változást, amelybe beáramolva átadja a magával vitt
résztulajdonságainak bármely részét. Ezzel a másik helyen átadott tulajdonság, állapot
részlettel a hatott térrész, életsík eredője módosul, de a módosuláshoz nemcsak az átadott
tulajdonság rész járul hozzá, hanem maga a hordozó is, amely növeli a tömeget és a
telítettséget a kölcsönhatás helyszínén. Az eltávozás helye tehát szegényedik azokban a
tulajdonságokban, és azokban a részecskékben is, amelyek eltávoztak belőle. Ha viszont csak
hatásváltozás érte a részecskék, a hordozók a maradék tulajdonságukkal a saját életsíkjukban
maradtak, akkor a sík energetikai és információs, hatás eredője csak azzal az eltávozó pici
utód részlettel lesz szegényebb, amely más életsíkra, térrészben került, de gazdagodik azzal a
részlettel, amely a változást létrehozva kiváltotta. Látható nagyon sokféle kölcsönhatási
viszony alakulhat ki, még két eltérő életsík vonatkozásában is, de még akkor is, ha a
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környezet érintetlensége, változatlansága közben a más dimenziókban az adott életsíkon
változó események egymást követő sorozata, a helyi kisidő, a síkidő múlását jelenti. A
nagyidőben, a környezet idejében akkor alakul ki az állapotok változásából fakadó esemény,
ha a hatásváltozás kilép a saját életsíkjáról, és a környezeti térben is változtat, azaz a belső
rendszeridő és a külső nagyidő egyszerre, leginkább egymással inverzben változik. Ezt úgy is
értelmezhetjük, hogy ha egy életsíkon kialakult eseményben, egy változás impulzusában lép
egyet a történés a belső kisidőben egy percenést okozva, akkor abban a környezetben, ahol a
kiáramló hatásegység, részecske változtat, ott is percen az időként értelmezhető esemény. Ha
a külső környezetben nemcsak egy impulzus keletkezik, mert a ki és átáramló részecske több
helyi, vagy eltérő rétegbeli társán is változtat, akkor a környezeti nagyidő többet fog percenni,
mint a helyi kisidő, ezért a két időrend egymáshoz viszonyított aránya módosulva eltérővé
válik. Ilyenkor a külső nagyidő gyorsul, több egymás utáni eseményben, impulzusban percen,
tehát több változás keletkezik, mint a lokális térrészben ahonnan a környezetet erősebben
megváltoztató hatás, részecske kiindult. Ilyenkor a csak egy változást lereagáló belső tér,
életsíkon lévő megfigyelőknek sokkal több idejük van annak a hatásváltozásnak a
lereagálására, amely náluk kezdődött, mint abban a térben, ahol ebből az esemény
következményéből sokkal több változás, esetleg impulzussornak tekinthető eseménysor,
információs vihar alakult ki. Tehát az a térrész, a másik hasonló analóg térrészhez, életsíkhoz
képest észlelési és esemény-feldolgozási, megértési előnybe kerül ahhoz a térrészhez képest,
amelyik a változtatása következtében sokkal több helyi esemény lereagálására, nagyobb
rendezettség, rendrakásra kényszerül. Az életben kifejlődött kihasználás, és időzavarba
kergetés, a lokális előny, valószínűen ebből a változtatási eredő eltérő következményéből
fejlődött ki.
A térenergia síkon, vagy térben, időben áthelyeződése, hullámzása miatt állandóan változik a
szimmetriasíkok korábban kialakult, felvett relatív egyensúlyi állapota, amely miatt a síkok
metszéspontjainak, az egymással kölcsönhatásba kerülő részecskepályáknak, térben és időben,
impulzus eseményben egybeeső kereszteződéseinek (a tér koordinátáinak) az állapota is folyton
változik. A változás gyorsaságára jellemző az adott koordinátán egymást metsző, tehát
egymással nem párhuzamos, (de ennek is tekinthető térszeletek), az idősíkoknak az
egyensúlytól eltérő energia különbsége, és e síkok közös metszéspontjában érvényesülő idő, a
változási események haladási (múlási) irányának egyensúlytól és a forrástól, az októl eltérő
tendenciája, változás különbsége, a helyi időeltérése is mérhető. A tér koordinátái olyan
térpontokként határozhatók meg, amelyeknek az energiaállapota, az egyensúlytól, a korábbi
állapottól való eltérése az adott pontban érvényesülő erőhatások időben változó eredője
szerinti következményben változik. Az adott pontot támadáspontnak tekintve mindenféle
irányból erőhatás éri, amelyek egyenlősége esetén egyensúlyi állapottal, egyenlőtlenség
esetén nemcsak egymással egy vonalon érvényesülő statikus erővel, hanem dinamikus
változással, perdülettel, gyorsulással és lassulással, azaz az értékek időegység alatti nem
lineáris változásával, a módosuló értékekkel és a különbségekkel is jellemezhetők. Ha ismert
egy térrész, adott koordináta korábbi állapota, jelene, akkor a hely megváltozása esetén elég a
következmény, vagy az eredő megismerése a változás megértéséhez, vagy a kialakult
következmény megértéséhez. A szimmetriasíkok metsződései olyan pontszerű
térpozícióknak, koordinátáknak határozhatók meg, amelyben a viszonylagos egyensúly pont,
vagy gömbszimmetrikus, időben statikusabb helyzeteket vehet fel. Ez azt jelenti, hogy a
kiválasztott ponthoz képest bármely térirányú változások összességének a pozitív eredője,
ezzel megegyező negatív értékű eredőváltozással nem változtat a kialakult állapoton, és bár a
környezet ilyenkor változhat, ez nem módosítja a helyi kisidőt. A kisidőt csak azon korábbi
külső állapotváltozásnak a belső következménye módosítja, amely az adott pontszerű térrész
állapotát kifelé nem, de belül továbbváltozó hatásláncon lecsengő információs
következményét a belső térrészben, a kisidőben szétteríti. Ha a számításaink szerint ez nem
igazolható, akkor a mérhető érezhető változásokat az észlelési szintünk alatt (kívül) kell
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keresni, azaz a látszólagos szimmetria és változatlanság csak kívülről észlelhető, a belső
térrészben eközben még körbejáró különbség bontja meg a belső szimmetriát.
Lehetséges, hogy néhány dimenziót, lehetséges jellemző hatást és térállapotot, olyan
tulajdonságot még nem ismertünk fel, amelyekről vagy nincs fogalmunk, vagy a változások
egy része az érzékelési lehetőségünk alatt történik, amely miatt a látszólagos térbeli belső,
vagy külső szimmetria hiányát, az időbeli változót képező dinamikus szimmetria más helyi
eredőjén kapjuk vissza.
A természet a lokálisan kialakuló szimmetriahiány kiegyenlítését az időtényező rovására egy
evolúciós folyamatba terelte, amely azonban a teljes periódust átfogó változásban pontos
egyensúlyba kerülhet. Ez megerősíti a nagyobb szinteken változatlannak és szimmetriában
lévőnek ismert állapotok e szintek és az észlelési lehetőségünk alatti folyamatos
aszimmetrikus változását, mint például az aszimmetrikus erőhatásnak, lendülethatás
eltérésnek is felfogható gravitációs anizotróp erő jelenlétét.
Az evolúció alapja az idő: A gyorsabb ritmusú változás nagy sűrűségben egymást követő erős
hatóhullámai dominánsan érvényesülnek a lassúbb változásban álló tér szerveződésében. A rövidebb
időközönként, gyorsabb ritmusban változó kisebb tömegszámú hatásmezőkben gyorsabban lecsenghet
a változás, átadható a hír, mint a sokkal nagyobb tömegszámú környezetben, ezért a kisebb
egyedszámú részből álló részecskemezők, életbuborékok megértési, cselekvési, lereagálási, azaz
evolúciós, eseményfejlődési előnyre tettek szert a hozzájuk képest túl vegyes, izotróp sokféleséget
tartalmazó lelassult, új információkat lassabban feldolgozó, nagyobb tömegszámú környezeti
szerveződésekkel szemben.

5. A rendezettség fejlődési lehetősége
Tegyünk egy gondolati kitérőt: Gondoljuk át más aspektusból az élet rendezettségének az
átalakulását a kezdetinek tekintett túl rendezett egy és kétdimenziós állapotból a sok
dimenzióban is egyszerre változó állapot felé.
Tételezzünk fel egy olyan valamikori teret, környezetet, amely nagyon homogén, amelyben
relatív túl nagy rend és rendezettség jellemző. Az ilyen tér lehet teljesen egyforma nem
változó, amely ez esetben végtelenül unalmas, az ilyen térrészben az élet csak akkor képes
megmaradni, ha valami változás miatt a monoton egyhangúság és a túl nagy rendezettség
megváltozik. Ezt akár nulla dimenziójú térnek tekinthetjük, amelyben nincs különbség, és
nincs változás.
A terünk azonban akkor is lehet homogén, és kellően rendezett, ha benne folyamatos
szemcsés elrendezettség van, akár összetettet, de kellően azonos szemcsékkel, amelyek
egymáshoz képest nagyon rendezetten akár változhatnak is, de e változás nagyon egymáshoz
igazodik túl kiszámítható, szintén unalmas Bár az ilyen tér néhány tulajdonságában,
jellemzőjében változó is lehet, ezek kevés száma miatt e változás hamar megérthető,
kiismerhető, hosszabb távon a benne változóknak szintén unalmas. Lehet azonban olyan
terünk is, amely egymás melletti párhuzamos síkokban rendezett, és e kétdimenziós jellegű
rendezettséget szigetelőképes határfelületek választják el egymástól, amelyek között azonban
jellemzően egy-egy rétegen belül azonos irányban áramló részek, pl. elektron egységek még
kellően rendezetten áramlanak akár síkonként, rétegenként eltérő irányba. Az ilyen
jellemzően a rétegeiben még csak egy dimenzióban áramló térszeletek szintén túl monoton,
túl nagy rendezettségűek, de a benne ide-oda rezgő, a belső feszültségükben az egymásnak
ütődéskor változó kisebb részeknek e kevés változatosság hamar kiismerhető, megunható.
Bizonyára kifejlődik közöttük olyan részecske, akinek ez nem elég, amely többre vágyik,
amely egyszer felteszi a kérdést, Nem lehetne másképp? A tér kicsit engedő homogenitása
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még akkor is túl nagy, ha benne a laminárisan egymás mellett lévő rétegekben változó
részecskék, már nemcsak ide-oda rezegnek, hanem lehetőséget kapnak az egymáshoz az
irányában még azonosan megtartott áramlásra. Ilyenkor az egy rétegnek, egy vezetőnek
tekinthető életsík, rétegben rétegenként akár eltérő irányba megindulhat az áramlás az éppen
nagyobb életnyomású, feszültségű helyek felől, a kisebb feszültségű irányba, amely már
közös áramlást, sőt egymás közötti változatosabb térhelyzetet, eredményezhet. Az ilyen akár
rétegenként eltérő irányban áramló térben már valamivel nagyobb a változatosság, csökkenhet
a végtelen unalom, de az áramlás ritmusának a megváltozásakor, a tömeggel, lendülettel,
kinetikai tehetetlenséggel rendelkező részecskék még nagyon könnyen egymásnak ütődhettek
gyorsuláskor, vagy fékeződéskor. Ezek az apró ütődések létrehozták a kisebb szintű
változatosság első morzsáit, az impulzusokat. Az ide-oda áramlások lendületi tehetetlenségei,
kinetikai erőt, tömegi tehetetlenséget létrehozva a jelentősebb fékezéskor, gyorsuláskor
összeadódtak. Az egymásra ható erők, a helyi különbségek megnövekedtek, egymáshoz
képest is, de jellemzően még egymáshoz igazodva elmozduló kötelékben áramló,
elektronjellegű részecskék tömegi tehetetlensége miatt, a túl gyors lefékeződéskor, a
leálláskor, vagy az elinduláskor még mindig túl nagy lendületerőt közvetítettek a legelöl, vagy
leghátul lévő részegységekre, amely miatt azokra túl nagy tehetetlenségi erő hatott. Bár ez a
változatosság egyre többféle eltérő következményhez, érdekesebb változó életáramláshoz
vezetett, a túl nagy terhet kapók hamar panaszkodni kezdtek egymásnak, hogy nekik sokkal
rosszabb a sorsuk, mint a társaiknak. A közös szellem és a kezdeti megértés talán első
tanácskozása kitalálta a magától is kifejlődő következményt, amelyben a túl nagy nyomásnak
kitett részecskék, a többiek átadódó tömegi tehetetlensége miatt részben elporladtak,
elgázosodtak, részekre bomlottak az el nem viselt nyomásban. Ezzel kialakult a túl nagy
tehernek kitett helyen keletkező életbuborék, amely átalakulása közben rugalmasabbá és
elviselhetőbbé tette az ütközést, az egymásra áthárított nyomást, csillapított a károkat és az
életben, közvetítőképesen maradt részecskékre ható következményeket. Kifejlődtek az
egységek lebomlásakor kialakuló nagyobb életrugalmasságú életbuborékok, amelyek a
részecskéket mindkét irányból körbevéve, lebomlók elporladása, elgázosodása árán a
megmaradóknak könnyebbé tette a kezdetleges életváltozást. Gondoljunk arra, hogy az
egymással párhuzamos életsíkok olyan vezetőképes, de szigetelő réteggel, határfelülettel
egymástól elválasztott elektromos csatornák, amelyekben már áramló elektron jellegű
részecskék, váltakozó lendülettel, gyorsulással, lassulással, ritmizáltan áramolhattak,
vezethettek, vagy adhattak át egymásnak a végek felé terjedő információs hatásokat. A
részeket egymástól is elszigetelő Orgon jellegű életbuborékok még éppen lehetővé tették a
hatások, a lendületek az információs ismeretek átadását, de csak olyan kisebb, gyengédebb
jelsorozatban, amely nem tett lényeges kárt a kisebb sűrűségű részeken átadódó ütközésekben
az eseményben résztvevő hordozókban. Kialakult az információ, és a vele párhuzamosan
átadódó együttható, a hordozó, amelyet talán helyesebb hatáshordozónak és hozzá tartozó
hatásnak, hatáspárnak nevezni. Ez az egymással párhuzamos életsíkokat, információs
hatásokat, ritmusokat továbbítani képes vezeték kötegeknek is tekinthető rendezettség,
azonban még mindig homogénnek tekinthető, azaz nagyon egyforma, kevés számú dimenziós
tulajdonság, változatosság, a csak egy cél lehetőség felé tolakodás, tülekedés jellemzi. Az
életre kelt és a hatásokat egymás között már továbbítani képes hordozók és a bennük rejlő,
hozzájuk kötődő hatások azonban hamar megunták a túl gyorsan megismerhető, kiismerhető
életáramlást, és az információs hatások visszhangozására, visszatükrözésére képes
életbuborékok, a hordozók, bennük az információs hatást tartalmazó sűrűbb egységgel ismét
érdekesebb, változatosabb életáramlásra vágytak. Amikor az ide-oda áramlású tolakodásban
néha túl erős fékeződés kialakult, helyileg, bár lágyabban, de még mindig túl nagy lett az
életnyomás. Ha túl sok részecske, hatáspár egymáshoz halmozódó lendülete túlságosan nagy
és már előre láthatóan, elől már érezhetően túl rossz következményt fejtett ki a többieket a túl
gyors, és általa már felismerten nem jó irányú, határfelületnek, szigetelésnek ütközéstől, a haladástól
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visszafogó elől járókra, vagy az őket toló hatások esetén a lemaradókra, akkor azok helyileg, az
életáramlást megakadályozó akadálynál egyre nagyobb közös tömegbe torlódhattak. Az előre,
vagy a végekre átadódó túl nagy eredő kinetikai tehetetlenségben az egymást taposó nyomó
részecskék felfújhatták, meglágyíthatták a nekik környezetet adó, vezetőképes réteget, a
szomszédos rétegektől, más irányú életáramlást biztosító életsíkoktól elválasztó a szigetelő
határ felületet, és a felgyorsuló változásban legyűrve a szigetelés ellenállását a leggyengébb
ellenállás felé átnyomódva átütötték a rétegek szigetelését.
A nagyobb belső nyomású rétegből az éppen kisebb életnyomású, információs, vagy hatásnyomású
rétegbe átáramlók lyukat, átjárót ütöttek átáramlásra alkalmas rétegeket egymástól elszigetelő
határfelületeken, és a kialakult különbségnek megfelelő átütést, elektromos szikrát, impulzus
zavart okoztak. A fehérjeszerű szigetelő rétegben kialakult lyuk széle megpörkölődött,
elszenesedett, vezetőképesebbé vált, ezért a keletkezett lyukon, mint új áramlási irányt adó
térátjárón, megindultak a saját pályájukról leszakadó elektron jellegű hatáspárok, a hatás
hordozók a hatásaikkal együtt, vagy azok nélkül, és sokan a másik pályára terelődtek. A
társaikat, vagy a párjukat is elhagyó nehezebb részecskék a nagyobb kinetikai erőtől hajtva
átváltottak a szigetelő réteg lebomlása, globalizáció lehetősége mellett a már akadálytalanul
megközelíthető, éppen kisebb energiaszinten változó, alacsonyabb életnyomású szintén
vezetőképes rétegbe. Ezzel a térben addig jellemző lineáris és homogén rendezettség, a
hidegfúziós állapot megváltozott, és a vonalból kialakult a tér, a kapcsolat, a rövidzárlatot
okozó, addig szabálytalan áramlás miatt az összeköttetés. Az információs hatások
rendezettségében ez növelte a rendezetlenséget, de megsokszorozta a következményt, ami
miatt az addig monoton egyhangú életáramlás a másság változatosságával érdekesebb
perspektívát kapott. A saját hatások összekeveredtek más vezetőkben, más életsíkokban
áramló, kellően, de még elég nagy azonosságú idegen hatásokkal, a hatáshordozók és a
hatásaik másokkal összekeveredéséből a tartalomban rendezetlenebb, de a formában és az
összetételben érdekesebb, sokkal változatosabb következmény alakult ki. Talán az első
szigetelés átütése volt a kezdetben még csak kétdimenziós életáramlás harmadik dimenzió
kiterjedése felé, ha nem tiltakozna a tudatunk, hogy a kiinduló állapotot, a kezdeti túl nagy rendezettséget egy
korábbi értelemnek létre kellett hoznia. A változás a harmadik dimenzió irányába kiterjedése
nemcsak egy előző változási ciklus, eltérő túl nagy rendezettségének, az előre nem ismert, a
hanem a vezető csatorna, élőréteg keresztmetszetéhez képest túl nagy elektronáramlásnak, a
túl nagyra növelt belső feszültségének, az együttfejlődés elmaradásának, megváltozásának, az
életáram rossz, egyenetlen elosztásának a következménye. A tervezett átlagos, kellően
rendezett kétdimenziós életáramlásból a harmadik dimenzió felé is kiterjedő, időben is
váltakozó áramlás, információs csere, a túlgyorsult, és nem eléggé előre látott túlfejlődés
erőltetésének a következménye. Ha a vezető szintek száma, az áteresztő keresztmetszet, a
rétegek száma nem arányos a benne fejlődő életáramlás nyomásával, és az őt a nem kívánt
rossz hatásoktól megvédő szigetelő réteg, életbuborék áteresztő/szigetelő képesség arányával,
akkor az életáram elosztásának az egyenetlensége, a túl gyors fejlődés, vagy az elégtelen
szigetelés, azaz a hatás és a hatáshordozók és a rájuk ható különbség nem kellően
együttfejlődése esetén, az életáram szükséges és kiszámítható rendezettsége megbomlik.
Az ilyen rövidzárlatok a már korábban kifejlődött térben és rétegekben is természetesek
lehettek, csak az adott értelmi szintet elérő elektron hatáshordozóknak és a belőlük ekkor
kiszabaduló, másokkal összekeveredő, cserélődő hatások tulajdonosainak volt új, ekkor
érkezett el az eszmélés, a látszólagos szabadság, a függetlenség és a káosz felé fejlődés
sokdimenziós, rendezetlen entrópia felé haladó folyamata. A szigetelő réteg, a határfelület
átszakadása, a globalizáció csak nyitány e folyamatban a későbbi szükségszerűen kifejlődő
következmények felé. A túl nagy szabadság nemcsak összekeveredési és rendezetlenségi
lehetőséget eredményezett, hanem megszakította az adott réteg, lokálisan kifejlődő
információs egység, pl. a sejt, a család korábbi rendezettségét, és a létrehozónak való
alkalmasságot. Bár a már három, sőt egyre több dimenzióban változás nagyon érdekes
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megélhető új lehetőséggé vált a kiszabadult, egymással fúzióba került, összekeveredett
részecskéknek, de a létrehozó által tervezett célra alkalmatlanná vált a vezető, a lamináris
réteg rövidre zárt térré fejlődése, lecsökkent és elromlott a rétegek vezetőképessége, az elvárt
rendezettség állapota.
A rendszeresen árammal, életváltozással átjárt vezetők, rétegek, szervezett életbuborékok, a
terhelés hatására, a belső impulzusokban folyamatosan kicsi részecskéket vesztenek, de ezek
közben nagyobb energiaszintűre nőnek a környezetben, ezért már nem tudnak ugyanazokon a
kicsi hatásréseken visszaáramlani a szülői fészekbe, elakadnak a köztes rétege szigetelések
felületén. Ez miatt a vezető rétegek kellő életrugalmasságának, megfelelő telítettségének a
sokáig megőrzése érdekében a környezetben keletkezett hasonlóan magas áthatoló képességű
részecskéket kell felvenni, ezekkel pótolni az elvesző, eltávolodó sajátjaikat, amely viszont
növeli a másságot, a nem teljesen azonos, nem teljesen olyan, már oxidálódott, részben
megégett elszenesedettebb részecskék beépülésével rontja a folytonosságot és ezzel a vezető
képességet. Ez az élőrétegek, az életáramlásra alkalmas keresztmetszetű vezetők elöregedését,
az életrugalmasság és az hatástovábbítás megfelelőségének az elvesztését eredményezi. Ha a
szervezet, az életáramlásra alkalmas vezető réteg nem pótolja megfelelően az elvesző
részecskéit, akkor egyre hiányosabbá, az információs hatásokat egyre löketszerűbben,
rapszodikusabban átadóvá válik. Minél nagyobbak a hatáshézagok, a fiatal és kellő
rugalmasságú ionos részecske hiányok, az átlagos részecskék között, és minél kisebb a
hatáshordozók, az Orgon anyai életbuborékok rugalmassága, annál nagyobbak az információs
hatásokat is hordozni képes részecskék beinduláskor, vagy fékezéskor kialakuló egymásra
ható torló lendületnyomása, az átadott kinetikai hatás. Egy idő után a köztes térrész
kitöltésének a hiánya olyan nagy amplitúdójú rezgéshez, kölcsönös gerjesztéshez,
szikrázáshoz átütéshez, elszenesedéshez, egyre nagyobb rugalmatlansághoz vezet, amelyet az
élet elektronokként, atomokként, sejtenként, egyedekként és családokként ismert
hatáshordozói már nem viselnek el. Ha az ilyen elporladt állapotú szervezett rendszert túl
nagy gyors haladásra késztető feszültség, vagy túláram éri, amely meghaladja az élőrétegek
tűrési, szigetelési képességét, akkor ismét kialakul a rövidzárlat, az átütés, a szikra, és a
kétdimenziós követhető változás, egyszerre történik minden megérthetetlen káoszába fordul.
Ismét feléled a tűzmadár, a főnix, és a rövidzárlathoz vezető eseményben a határfelületen
keletkezett lyuk, a tér más rétegeibe átjáró kiszélesedik, kitágul, egyre nagyobb lyukká válik.
Amíg a rétegek között kialakuló közvetlen átjárás nyitott hurokban működik, azaz csak
kerülőt tesznek a hatások és a hatáshordozók egy érdekes változatos, már három +
idődimenzióban is változó térrész irányába, de direkt rövidzárlat, az energia hordozók
parancsmegtagadása, saját egyéni útra térése, önszaporítása, rákosodása nem következik be,
addig a teremtő, létrehozó szervezet még a nagyobb rendszerben megmaradva működhet. Ha
azonban a tőle a teremtője, és a Gondviselője által elvárt alkalmasságot a nyitott hurokban,
életspirálban változó, egymással kellően fiatal, áthatolni képes részecskéket cserélő rendszer
nem tudja teljesíteni, mert a rétegek között keletkező rezonancia miatt a szigetelő átlagos,
vegyes (szülői) rétegek szigetelése, épsége, folytonossága bárhol megsérül, rövidzárlat miatt
zárt élethurok, önszaporító rákos helyi csomósodás jön létre. Ettől kezdve az információ,
hatástovábbítási lehetőség megszűnik, az elromlott szerkezetet kijavítják, vagy kicserélik,
beolvasztják és a főnixben, a tűzmadárban az ionos anyag ismét megtisztul, megújul, új
életáramlás, hatások vezetésére, továbbítására ismét alkalmassá válik.
A kétdimenziós életsíkokra, rétegekbe tervezett rendszerben még lehetőség van a tér
harmadik irányú dimenziójában a három fázis felé egymástól jellemzően 90 fokban eltolt, de
nem túl nagy mélységű életáramlásra, de ha a különbség a 120 fokot életszöget meghaladja, a
harmadik generáció lebomlásával, kiválásával a csonka kétgenerációs családdá visszafejlődő
hatásrendszer folytonossága veszélybe kerül. Ilyenkor a négy dimenzióban (három együttélő
+ elmenő legidősebb generáció, az idő, az ősz generáció) még jól működé élet egyenletessége
romlik, a hatások továbbadása véletlenszerűbbé, rapszodikusabbá válik, és az elöregedő
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rendszer megindul az önmegsemmisítő állapotfejlődés felé. Ha a harmadik generáció, a
szigetelés, a még neutrális, előd és a már neutrális utódréteg kiesik, a két megmaradó, a
hatásokat egymás között ide-oda átadó rezgőkörré váló, egymás ellen ható réteg már nem
képes együttműködni, a cselekvésre és az élet megjavítására alkalmas lehetőség, idő elveszik,
a rezonancia, az események labdái felgyorsulva ide-oda már megérthetetlenül pattognak. A jó
és egymásnak segítő, az életet és a természetes entrópiát javítóhatások cseréje helyett csak
bántó és rossz hatások cserélődnek, a simogatás ütéssé torzul, és ilyenkor minden jónak szánt
hatás csak ront a már túlérzékennyé vált rendszer elveszett folyamat szimmetriáján.
Amikor a tervező és a gondviselő által meghatározott jó irányba áramlás, a kölcsönös
hibajavítás lehetősége redukálódik, a hatások továbbítása egymásnak ide-oda adott önrezgő
körbe fordul, a kiáramlást, az eltávozást megtagadó, öntörvényűvé váló rétegek nem teljesítik
az isteni Nép, a létrehozó elvárását. Ha pedig nem mennek el idejében azok, akiknek az ideje
már lejárt, akkor nem fognak érkezni a belőlük átalakulni már nem képes fiatal és megtisztuló
részecskék. Az eléget, elszenesedett, túl öreg és túlélő, túlfejlődő részek, a hatásenergiát
visszacsatoló, öntörvényű hurkot hoznak létre az élőrétegekben, amely lecsökkenti a
szükséges arányú változatosságot, az életcserét, az elvárt jó hatáscserét. Amikor a rákos
visszacsatolás kialakul, és a túlfejlett réteg elmenés, az élre alkalmas hely és a lehetőség
utódoknak, a környezetnek átadása helyett rendszeresen visszatérővé, mindent túlélővé válik,
akkor az élőrétegben kitör a káosz, az azonosság túl nagy rezonanciába növekedése. Ez az-az
állapot, amikor a bolygószerű terekben is létrejön a szigetelő rétegen az átütés, a globalizáció,
az azonosság közös térbe kerülve önrezgővé válva felszaporodik, és a túl nagy belső
életnyomásban megnövekvő amplitúdó a szomszédos rétegekbe is áthatoló rövidzárat, átétet
hoz létre az eltérő irányba fejlődő életáramlási csatornák, az életspirál ágai között.
Az áttét kialakulhat befelé, a belső rétegek felé, pl. a Svájci gyorsító sikeres aranyion
szaporításában, amikor a bioszféra és a pokolibb antenoszféra között zárt hurkot és
rezonanciát létrehozva átszakadhat a természetes határfelület, de akár a Föld-Mars féle külső
áttét, nyitott hurok is kialakulhat, amikor a kiáramlás és a továbbfejlődés iránya a nagyobb
rendszer felé ismét nyitottá válik. A globalizáció megnyitotta a külső határfelületeket, és a
lebomló potenciálgát alatt összekeveredő külső rétegek nyomása nagyon megnőtt a belső már
túl öreg, már régen lebomlani és eltávozni rendelt, túlfejletté vált, túl sokáig itt maradt,
megmaradt rétegekre. Ha nem távozik el idejében a belső rétegek túlfejlett közössége, nagy
eséllyel külső segítséget kaphatunk a belső túlnyomás kieresztése, hurokba záródott fejlődés
önrezgésbe, a rezonanciába fordulásának a megelőzése érdekében.
Akár a térben lévő, zavarszűrőkkel ellátott erősítőknek is tekinthetjük a bolygószerű
szervezeteket, amelyek elöregedésekor, a célra alkalmatlanná váláskor jön a szerelő, és a
rossz egységet lecseréli, ledarálja, beolvasztja, új alkalmasabb egységet hoz létre.
Valamennyi élőréteg egyszerre vezetője és tervezője, javítója és karbantartója az
életáramlásra alkalmasságnak, amely nemcsak az elektronok, az emberek és a sokkal nagyobb
rendszerek szintjén képez analóg, önjavító hatásrendszert, hanem az egész rendszer lényege
az érdeke hatások továbbítása, egymásnak információk és jobb hatások átadása. A közös
rendszer csak akkor és addig működőképes, amíg a változatos információs hatások
továbbítása kellően megoldott, és bármely nagy hurkon átvezetődve sokak életfolyamatát
teszi egyre változatossá, élményekkel kellően telítetté, abban a pillanatban, amikor
rövidzárlat, saját magába záródó hurok, önrezgőkör fejlődik ki, az öntörvényűvé váló rendszer
a kifejlődő rezonanciában vagy főnixként megújítja, vagy mint szervezet és életáramlásra
alkalmatlanná váló, már szervezetlen rendszer megsemmisíti magát. Ez az élet sejtekkel
szemben támasztott törvénye. Ez az életrendszer nyitott, nem tűri a zártságot, a korlátokat, és
csak a mérsékelt szabálytalanságot viseli el, de megtartja a közcélúságot, az egymásra utalt
igényt. Az öncélúvá váló rendszer tönkreteszi, és az alkotó által meghatározott cél szerinti
működésre, alkalmatlanná teszi, feléli a környezetét. Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy
Ember, eddig és ne tovább.
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Ha egy bolygószerű háromdimenziós, rétegekkel a külső és a belső, másban fejlettebb,
nagyobb frekvenciák vezetésére is alkalmas belső csatornákkal rendelkező, rétegekre szabdalt
téren, vagy és a közös életsíkon, a szimmetria felületen át akarunk vezetni, más frekvencián
áthaladni képes neutrinószerű gyors ideghatásokat, akkor az átlagos életfelületen, életsíkon
áthatolásra képes lyukakat kell létrehoznunk, amelyeken át, a rétegekre merőleges irányban,
nagyobb frekvencián zavartalan hatásátáramlást lehet kialakítani.
A bolygószerű térrészek áramlási rendezettsége: 2. ábra
Átlagosabb, vegyes utód részecskék rendezettsége
Hidegfúziós
felmenői
részecskék
rendezettsége

Bolygó északi pólus
Északi sarkkör
Ráktérítő

Anyai foton
részecskék
rendezettsége

Egyenlítő,
szimmetriasík
Baktérítő
Déli sarkkör

Melegfúziósabb
felmenői
részecskék
rendezettsége

Déli pólus

A zölddel jelzett átlagosabb, vegyesebb belül izotróp utód részecske keverék, az apai és az
anyai felmenői térrészekből származnak, akik elhagyva a középkorúvá váló közvetlen
utódukat, a valószínű későbbi jövőbe áramlanak vissza, azaz a legfiatalabb közös utódba. Ők
képezik az átlagos, a feleket, az elődöket egymástól és a közös utódtól is szükség szerint
egymástól elszigetelő részecskéket. A föld esetében ez valószínűen a nitrogén réteget jelenti.
A Földnek és a Napnak is közös felmenői csillagok élőrétegeinek a határfelületei, lamináris
rétegekre és övezetekre szabdalják a Föld rétegeit, amelyeknél az egyenlítő környékén az
egyenlítővel párhuzamos eredőjű áramlási rendezettség domináns. A pólusoknál azonban a
beáramló felmenői, függőleges észak déli irányeredőjű részecskék kereszteződnek a Napi
részecskékkel, amelyek a nagyobb lendületű hidegfúziós részecskék miatt jellemzően északdéli irányrendezettséget tartják, de a bolygóközpontban keveredés és vegyülés közben
elterelődnek az egyenlítő felé. Az eltérő környezetből érkező nagyszülői melegfúziós, déli, és
a nagyszülői hidegfúziósabb részecskék hozzákeverednek az átlagos keveréket képező saját és
a napból és a környezetből is beérkező, származó anyai részecskékhez, amelyből bonyolult
életkeverék alakul ki. Bármelyik hatóanyagból, jellemző hatásból túl nagy arány alakul ki, a
háromdimenziós életkeverék rendezettségi eredője rosszá válik, és az a hatás, amelyből túl
sok lesz, több a kelleténél, elzárja a rá merőleges életáramlás továbbhaladási, keveredési
vegyülési lehetőségét. Amelyik hatás túl dominánssá válik a másikakhoz képest, a többi
elnyomottabbnak, háttérbe, receszív állományba szorítottnak azonnal nőni fogy az
életnyomása, mert az átlagos rendezettség mindig az elnyomottabbat, a hátrányban lévőt
segíti. Ha a melegfúziós egyenlítői rétegnek, övezetnek túl nagy lesz az életnyomása, nem
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engedi át az átlagos és a hidegfúziós részecskéket, akkor ezek életnyomása nőni fog, és
kikényszeríti a túl szűkké vált központi lyuk méretének, vagy az áthaladó áramának a
növekedését. Ilyen életzavar, túl nagy elszigetelési hiba akkor fejlődik ki, ha a környezeti
nyomás annyira megnő, hogy az életspirál a kivezető felesleg mellett visszavezeti a
környezeti nagy nyomást, amely melegfúziós nagy belső nyomást alakít ki. Ez beindítja a
hidegfúziós és az átlagos rétegek életnyomásának a növekedését, a vezető képesség
kikényszerítését. Ha a nagyobb életnyomású, nagyobb kinetikai lendületű és a nagyobb
változás sűrűségű felmenői részecskék nem tudnak észak déli irányba áthatolni, mozgósítják,
és erősebben kölcsönhatnak a velük erősebben kölcsönhatóképes átlagos rétegek részecskéire,
amelyekre ható gerjesztést, lopás, rablás stb, növekedésével, a környezeti rendezettség
elrontásával kikényszerítik. Ha az átlagos, jobban keveredő utód rétegek és a nagyszülői
rétegek, részecskék dominánsabbá válnak, megnövelik az áthatoló képesebb részecskék
arányát és kikényszerítik az elöregedett, túl melegfúzióssá vált központi anyaréteg fekete
lyukának a kitágulását, az áteresztő és átbocsátóképesség növekedését. Ilyenkor alakul ki a
glória, a szupernova gyűrű, a töviskoszorú, és a kitágított élettér áteresztő és szigetelő
képessége megjavul. A kitáguló fekete lyuk szegélye körben elszenesedik, ezzel nagyobb
áramlási sűrűség haladhat át észak dél irányban. Mivel a kúpos alakú utódréteg mindig a
anyai és az apai rétegek között található vegyes szigetelő rétegként, ezért a visszaszoruló,
átmenetileg dominanciát vesztő melegfúziós réteg nem tud közvetlenül hatni a hidegfúziós
felmenőkre,, csak az utódrétegen át. Ez az oka, hogy amikor ismét nagyobb térre van szükség
az egy időre a háttérbe szoruló melegfúziós anyai részecskék érvényesüléséhez, ez ismét az
utódokat támogatja, vele szövetkezik a túl erőssé vált hidegfúziós aparéteg visszaszorításához.
Akármelyik két réteg összefog és megerősödve dominánssá, meghatározóvá válik, a harmadik
réteg receszív állapotba fejlődve alkalmazkodóvá és energia elvezetővé, engadóvé válik.
Ha a folyamat következményeként az átmeneti rendezettségű, zölddel színezett vegyes utód
réteg nagyon megerősödik, akkor eltávolítja az apa és az anyaréteget egymástól, amely miatt
ezek között megnövekvő távolság csökken az utódnak adott szeretet energia, a
lendületenergia és a hőenergia eredője, ami lecsökkenti az nagyon együttműködő képes
utódtér által uralt térrész, szervezet életnyomását. Az időben növekvő energiahiány miatt az
utódtér életnyomása csökken, amelyet az okoz, hogy a részecskék jellemzően egymással
párhuzamos és a szembeáramlókkal merőleges szent keresztbe rendezettsége nem alkalmas a
túl nagy változás sűrűségre, egymásra nem eléggé kölcsönható képesek. Ez miatt csökken a
rétegben a változás sűrűség. Amikor az utódréteg életnyomása nagyon alacsonnyá válik, az
egymástól tartósan távoltartott anyai és apai előd rétegek egyre közelebb lendülnek
egymáshoz, és amikor eljön az összeérés, a nagykorúságot létrehozó újabb egyesülés, a
felmenői impulzusban közvetlen szülői kontaktus, akkor az utódréteg nagykorúvá válva
kiszorul a családi fészekből. Ez számára a függetlenség napja, amelytől önálló életre,
önellátásra kényszerül. Amikor a szülői kontaktus, összeérés és a nagy életszikra ismét
kialakul, az utódréteg az egyenlítői síkon kiszorul a közös térből, és ettől kezdve a
környezetben változó idegen részecskék és szervezetek ellen körkörös védelmet adó
glóriaként, tűzkoszorúként ő, az átlagos réteg képezi a családi fészek lamináris sík felőli
védelmét mindaddig, amíg az új utód kellő energiaszintre megerősödve ismét szimmetriába
nem képes kerülni az elődeivel. Ilyen réteget képez a Vénusz a fiatalabb testvére, a Merkúr
körül, ilyen réteget képez a Föld a Vénusz testvére körül, és ilyen védőréteget, életszférát
képez a Földnél idősebb Mars a neki fiatalabb, de nemsokára nagykorú testvére körül. A
naprétegekben keringő testvérbolygók saját rétegen belül, minden bolygónak megvannak a
saját fiatalabb és idősebb élőrétegei, és az eddig átlagos Bioszféra nemsokára eléri a
nagykorúságot, a függetlenség napja közeleg. A folyamatban a nagyon megerősödött, a
felmenőket kiszorító bioszféra anyává válik, új utód rétegnek ad életet a belsejében, aminek a
következtében terhessé válik, meghízik, nőni fog az átmérője, és esélye lesz, hogy a Vénusz
szülését elindító esemény nagyobb energiaszintű esemény sorozatban megtermékenyül.
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6. A Hooper jelenség és a térerő változása:
William J. Hooper kaliforniai fizikus felfedezte, hogy az erőterek, a töltésekkel rendelkező
mezők a nyugalmi állapottól vagy változásától függően többfélék lehetnek. A változás a
szimmetria, azaz a térben érvényesülő hatások összességének a függvénye. A végtelen térben
sokféle egyensúlyi állapot, vagy ettől való eltérés uralkodhat, amelyben a szimmetria értéke a
lehetséges hatások helyi egyensúlyának az eredője. A tér állandó változása során, a globálisan
változó térben helyi eltérések, differenciák, különbségek alakulnak ki, amelyek lokális
térrészekben egy időre relatív egyensúlyi állapotba kerülhetnek. A lokális pontok, térrészek
körül, a nagyobb azonosságból (közös nyelv, azonos ritmus), közös tőről fakadó, gyorsabb
lereagálási lehetőségű, ezért lassabban változó mezők alakulhatnak ki, amelyek változása a
helyreállító egyensúly irányába (az emberi megközelítés szerint a rendezetlen állapot felé),
vagy a homogenitás, a látszólagos (eltérő) rendezettség, a meghatározható azonos rend felé
növekedhet. A legmagasabb dimenziószám, a teljesen rendezetlen állapot lehetősége,
amelyben az egymást kiegészítő feszültséggel rendelkező hatáspárok, dimenziók állandó
eltérésbe, folyamatos változásba, káoszba kerülhetnek. A rezonancia lehetőségét tartalmazó
káosz jelenben átalakuló energiaszintje a végtelen felé haladna, amely megismételné az élet
kezdeti állapotát, a szimmetriahiányból túl nagy áramlási és nyomási szimmetriát kiváltó
tűzmadár eseményt. Ha ez a hatásegyensúly változás a globális térre kiterjedne, a tér korábbi
állapoteredője, a relatív szimmetriája megszűnne változása megszűnne, az adott térpontból az
anyag, az energia és minden hatás kirekesztődne. Az ilyen gyorsan átalakuló, ki és szétáramló
anyagú teret, a kiáramlás ideje alatt nyomáshiány és anyaghiány, változás hiánya, a
változatlanság túl nyugalmas unalma töltené ki, amely a fagyhalál állapotát kiterjesztené a
Világmindenségre. Szerencsére a körülöttünk lévő globális tér nyugalma nem végtelen, a
lokálisan behatárolható térségek helyi viharjainak a végtelen energiája állandó hullámzásban
tartja.
Ez azért alakulhat így, mert az átalakuló térrészek sohasem lokális pontszerű állapotból,
hanem mindig mérettel, terjedelemmel is rendelkező térrészben alakulnak ki, ezért a térben
keletkező lyukak, üres helyek nem pontszerű állapotból csak kifelé tágulnak, hanem az
átalakuló térrész, rendszerint tömegfelezőjéről, ahol az információs hatáshullámok egymáson
torlódnak. Az ilyen átalakulásba kerülő térrészek tehát nemcsak kifelé tágulnak, hanem a
változó térrész, felület, rétegtől kifelé és befelé is ható, egymást sok helyen keresztező
információs energiahullámok indulnak ki. Ez két eltérő főhatás irányt hoz létre, az átalakuló,
megváltozó állapotú tértől kifelé terjedő, és a környezetről visszatérülő, valamint a térrész
belseje felé induló, és egymásról visszaverődő, gyorsabban lecsengő térhullámzás kezdődik.
A kisebb belső térészben, amelyet mikrokozmoszokként ismerünk, a nagyobb azonosság
miatt gyorsabban terjed a hír, a változás információs hulláma, ezért a belső térrészt egy időre
összenyomva, összesűrítve egymáson torlódva kifelé terelődik, és utána ered a változás
helyéről kifelé, a makrokozmosz felé korábban elindult energia hullámnak. Az élet
aspektusából nagyon lényeges következménye lesz a belső hullám fél amplitúdóval későbben
a kifelé terjedő energiahullámnak. Egyrészt az első hullám, az izotróp sokféleséggel telített
változó környezetben nehezebben, lassabban halad, kifelé haladás közben torlódik, fékeződik,
változik, módosul. Mivel azonban a belső magról és egymásról visszaverődő energiahullám a
kifelé haladáskor már olyan térrészen terjed, halad, amely már ismeri az előbb kifelé átvonuló
információs változás híreit, hatásait, amelyek egy kicsit kifelé haladó áramlásra késztették a
környezet részecskéit, sokkal kevesebb ellenállással terjedhet, a szintén azonos irányba
áramló, és a korábbi kiáramlás miatt már radiális irányba átrendezett, tehát a maradék
ellenállásában is módosított környezetben. Tehát három előzmény segíti a későbben áramló
utóhullámot a kifelé haladásban. Az első mindent elsöprő hullám kifelé áramlóvá tette a környezeti
teret, másrészt, ha olyan vonalszerű, szinte tömeg nélküli részecskéknek képzeljük a környezeti tér
információs részecskéit, amelyek azonnal beállnak az uralkodó szélirányba, akkor sokkal kisebb
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ellenállást tanúsítanak a közöttük kifelé áramló, terjedő második hatáshullámmal szemben.
Harmadrész pedig a második hullám híre, hogy pl. jönnek a rómaiak már nem újdonság a helyi
részecskéknek, akik már hallották és észlelték az előőrsök átvonulását. Ezzel megérthetővé válhat a
második információs és hatáshullám energiahullám (hordozók és információk együtt) kiáradása, és
magyarázatot kap az akadálytalanabb szétáramlás, amely az ilyen térátalakulásoknál a változással
érintett térrész relatív gyors felfúvódását okozhatja.

Vissza kell térnünk néhány mondatig arra a párhuzamosan kialakuló másik következményhez,
amely a befelé áramlás megfordulását és másfelé ki és szétáramlását, azaz az utódhullám
létrejöttét okozó impulzust kiváltotta.
A befelé induló információs lökéshullám tehát gyorsabban és erősebben megváltozik, amikor
az átalakuló tér centrumában, mint a francia forradalomban a Bastille-t ostromlók egymásnak
áramlik. Az egymásnak áramlás nagy energia és részecske, lendület és hatássűrűséget,
impulzust hoz létre az átalakuló térrész belső központjában, amely az egymáson torlódó,
elterelődők hatás és információhordozó részecskéket nem engedi továbbmenni az eredeti
befelé irányban, így késztelenek jelentős nyomás kialakulása után, egy új áramlási irányt, egy
kisebb ellenállású cél felé terelődni. A tér legkisebb ellenállású része ilyenkor kifelé van, ezért
valaki az ostromló részecskék közül elkiáltja magát, hogy szabadítsuk ki, Pl. Táncsics
Mihályt! Éppen így lehetne a kiszabadítandók listáján a Bastille rabjai, vagy a korunk kinevezett mártírhőse,
Budaházy György.

A rugalmatlan belső tér deformálódik és enged, elnyeli a befelé ható energia nagyobb részét,
de ha beszorított, besűrűsödött, ellenálló (védő) rugalmasabb mag alakul ki, akkor erről
visszaverődik a befelé áramló hatás, és más felé, kifelé a legkisebb életnyomású, ellenállású
térész felé terelődik. E kisebb nyomású térrész az egymásnak áramlók közötti front relatív sík
felülete, a front szimmetriájában egymásról kifelé terelődnek az információt is hordozó
tulajdonságú hatások.
Két lehetőség fejlődhet ki egyidejűleg a belső magban, a legnagyobb lendülettel ostromlott
centrumban. Az ott lévő kemény, akár rugalmas, vagy és a rugalmasságát elvesztő magról
már kifelé terelődő körkörös kiáramlás alakulhat ki. A kifelé áramlás a korábbi túl nagy
életnyomás után jelentős nyomásesést hoz létre e térrészben. Amikor az egymásról, vagy az
ott lévő szilárdabb, nagyobb sűrűségű térrészről elrugaszkodó, még kellő életrugalmasságú
részecskék kifelé áramlása és ennek megfelelő rendezettségi iránya felerősödik, a nagy
nyomásesésben a kiáramlók által az áramlási iránnyal paralel, azonos, egyenlő rendezettségűvé
váló környezeti részecskék, jelentős mennyiségben beszívódnak a belső, egy rövid időre a
környezetnél is sokkal alacsonyabb életnyomásúvá váló központi térrészbe.
Az esemény része lehet az is, hogy az átlagosnál jóval nagyobb nyomásesés felbontja a
tércentrum, (életmag) közepébe besűrűsödött, eddig csak nyomással, erőszakkal egyben
tartott életbuborék részecskék közös szervezeteit, addig együttműködő közösségeit, amelyben
a szabaddá vált kisebb részek, egyedek összekeverednek a beáramló, nagyobb lendületű
idegenebb, izotrópabb, vegyesebb genetikai keverékű más részecskékkel. Nemcsak a tér
szimmetriasíkján lehetséges a kiáramlással paralel rendezettségűek beáramlása, hanem az
egymásnak áramló ostromlók, a centrumba nagyobb lendülettel érkezők másod és harmadik
hulláma, a már ellenállás nélküli belső térben áthaladhat a szemközt érkezők frontvonalán, a
tér közepén, és mélyen benyomódhat, benyomulhat a másik irányból érkező, már részben
kevert vegyes állományú ostromlók közé. Ebből még nagyobb keveredés, összevegyülés és
kifelé induló vegyes utódhullám indulhat ki. Ilyenkor mindig van egy a helyzetet megfelelően
felismerő részecske, információhordozó, amely elkiáltja magát, hogy menjünk kifelé, a teret,
országot megtisztítóknak, segítsünk az ellenség kiszorításában. A kifelé meginduló második
utódhullámban, az utódfrontban azonban már nemcsak az ostromlók, hanem a tumultusban a
már jó irányba forduló átállók, a korábbi ostromlottak a köpenyt fordítók is jelen vannak, akik
hamarosan az élvonalába kerülhetnek a már ellenállás, és sokszor vérontás nélkül haladó, az
első hullám lendületét segítő utódhullámnak. E fejlettebb, melegfúziós átálló részecskék
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jelentik a kontroll és a konzervatív restauráció későbbi csíráját, amely idővel mindig
periodikussá, az irányában változóvá teszi a fejlődést. Az átállás után ezek a részecskék,
információ hordozók azok, akik elsőként helyet tágítva maguknak megtámadják a forradalom
,, műveletlen,, a tudatban még rendezetlen kezdeményezőit, és ilyen-olyan indokkal a
számukra veszélyes mást akarókat, mint a rendszerváltozáskor Csengery Dénest, Kóbor Józsefet és más
sok mást aki rejtetten, vagy nyíltan segítette, előkészítette a változást, eltávolítják az újjáformálódó,
átszerveződő hatalomból. Az ilyen kollaboránsok benyomulnak az új vezetőségekbe, a túlélők
a győztesek közé, és elkezdődik az aknamunka a látszólagos segítéssel gátlás és túlgyorsuló
haladás szükséges, de néha túl jól sikerülő fékezése.
A csillagközi tér többsége a látszólagos rendezettség állapotában és relatív nyugalomban van,
amelyben azonban a változást továbbító hatások láthatatlan fejlődést befolyásoló erői
munkálkodnak. E munka eredményeként, amelyet a változás energiája működtet, a tér türelme
fogyásával a lokális egyensúly sokféle változást szenvedhet. A változás alapvető lehetősége, a
hatások összességének az eredője szerint alakul, amely a lokális egyensúly irányába, vagy a
változás növekedése felé mutathat. Az ilyen eredő változások lokális környezetben
érvényesülhetnek, amelyekben sokféle szempont, feltételrendszer szerint érvényesülő
dimenziós hatáspárok, együtthatók egymáshoz képest megváltoznak. Az alacsonyabb
dimenziókban csak néhány feltétel, hatáspár arányváltozása töri meg az egyensúlyt, amely a
tér energetikai átrendeződésének a jelzésére energiaáramlásban nyilvánul meg. Nem ismerjük
a tér hullámzásának indítékát, eredetét, így nem tudjuk, hogy mi okozta a végtelen, talán
sosemvolt csend megtörését, és ezzel a hullámzást fenntartó energia átrendeződést okozó
továbbváltozás születését, keletkezését. A megismert lokális vonatkoztatási rendszerekben az
energia és az impulzus relatív megmaradása állandó alap, amelyben a dimenziós
energiatöbblet vagy veszteség, más dimenziós értékekre, a környezettel folytatott
hatáscserében mássá alakul át. Ma már ismerjük, hogy a tér lokálisan csak látszólag különül
el, valójában az egész tér, a végtelen Világmindenség egy globális és összefüggő, a kelően
fiatal és egyedi hatások által átjárható egységes rendszert képez.
A globális tér, mint vonatkoztatási rendszer egységes, amelyben a változással gerjesztett
energiaáramlás csak lokális dimenzióátalakulást jelez, amellyel a globális egyensúly –az
általunk megismerhető, észlelhető szinten, a ránk visszaható eredőjében észlelhetően nem
változik. Ez viszont nem igaz a kisebb lokális környezeti terekre, mezőkre, amelyekben az
egyensúlyi állapothatás és a változási sűrűség jelentős eltérő állapotokat, és ránk erősebben
módosító következményeket vehet fel.
A lokális változás során a hatássűrűség megváltozhat, amelykor a tartós dimenziós átalakulás
során az energiaáramlásból származó lokális hatástöbbletek, hiányod, különbségek
halmozódhatnak fel. Az energia a hatáshalmozódás következményeként az anyagként
megismert hatásakkumulációkban, - nem végtelen lehetőségként - átmenetileg tárolódhat,
összegződhet. A hatás monolitikus anyagokba halmozódása csak a változás átmeneti
csökkenését jelenti, azt a szélsőséges rendezett állapotot, amelyben a lokális tér jellemzői
egykor nagyfokú azonosságot, analógiát mutatnak. Az ilyen mezők elszigeteltsége,
kicsapódása, kikristályosodása csak lokális terekben és a túltelítettséget magából kivető,
kicsapató, a felesleget a gyorsabb változásból kizáró, a korábbi utolsó változás emlékként
megőrzött eredőjét kőzetekbe fagyasztó övezetekben, térségekben történhet. A keveredés a
változó környezet miatt sokféleképpen történhet, amely a monolitikus állapotokat, a túl gyors
történési sorozatot képező időfolyamat alatt megszűnteti. A keveredés tartóssá válásával, a
lokálisan azonos elrendeződés megszűnik, és a keveredési eredő kellő stabilitása esetén tartós
vegyületek alakulhatnak ki. A változás során a tér bonyolultsága növekszik, a korábbi
rendezett homogén állapot a látszólagos rendezetlenség, az összetettség más hatásegyensúlya
felé változik. A változás, a lehetősége a zárt téren belül csak véges variációkat enged, amely
miatt, ha a tér lokális változása a rendezetlenség felé mutató energia átrendeződéssel jár,
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akkor a globális rendszerben más mezők a rendezettség növekedése felé változnak. A részben
nyitott szerveződési rendszer éppen azért szükséges, hogy a véges zárt térbeli evolúciót, az
idő végtelensége felé haladó, kellően, de nem túl nyitott rendszerben tartsa. Ez a változás, a
könyvben megismerhető összefüggés-rendszerben bemutatott folyamat szerint történik,
amelyben a véges számú változás milliárdjai között nagyszámú azonosság és analógia, dejavű
emlékérzet ismerhető fel. A tér különböző koordinátáin egy időben (szinkronban) sok
dimenzióban azonos (de a rendezetlenség felé mutató) változásokból nem teljesen
gömbszimmetrikus, általában célzott iránnyal is rendelkező, ekvipotenciális jellegű
gömbhullámok keletkeznek, amelyek összeérő hatásfelületei között, a lehetséges hatásokban,
állapotokban dimenzió redukált relatív rendezett állapot, neutrális térhelyzet alakul ki. Ez
valójában olyan részlegesen hatáskizárt, védett térrészt jelent, amelyben az izotróp környezeti
tér teljes valósága egyszerre nem, csak a nagyobb azonosságú rokoni környezet által is
szabályozott, az érintett térrész feldolgozó képességét kellően de nem végtelenül megterhelő
időfolyamatban érvényesülhet.
A tér valamely részének a rendezettség szempontjából megközelített állapotváltozása
többféleképpen történhet. A változás ritmusa és egyenletessége szerint lassú, lineáris,
növekvő vagy csökkenő exponenciális, és a meredek felfutási függvénnyel ábrázolható
hatványozódó is lehet. A térben lévő mezők rendezettségének a változása többféle dinamika
mellett is elérhető egyensúlyi állapotokat eredményezhet, amelyeknek az eltérő ritmusa a
megfigyelő viszonyától függően másféle tereket, különböző állapotokat jeleníthet meg. Ez az
eltérés, a kevesebb dimenziós átalakulásokkor a legszembetűnőbb, amikor a lineáris változás
egy vagy kétdimenziós síkját szemléljük. A változásra merőleges irányból rálátva a
megfigyelt környezet maximális változását észleljük, míg a megfigyelő irányába haladó,
(vagy távolodó), esetleg a szimmetria felületében csak az élére álló, de a kiszórási síkot nem a
megfigyelőre vetítő változást csak az átvonulásának a gyenge szeléből, periférikus
hatásváltozásából észleljük. Az ilyen tartós (kis energiájú) lineáris, kivédhető, vagy veszélyt
sem jelentő változást a megfigyelő, - ha észleli egyáltalán - hamar felismeri és megszokja,
amellyel a kapott inger lassú változása gyorsan a tudatos észlelés szintje alá süllyedhet. Az
ilyen lassú változáskor, amely a belső ritmusunkhoz képest kevés feldolgozandó, megértendő
eseményt gerjeszt, érezzük az idő lassulását, szinte megáll az idő percenése, a hatás észlelése
elmúlik. A több dimenzióban növekvő vagy csökkenő intenzitású, azaz a térben és/vagy
időben a ritmusában változó energetikai átalakulás, állapotváltozás nagyobb környezetet érint,
amely a megfigyelő részére a változás, az érintettség, vagy és a veszélyérzet növekedése,
gyorsasága miatt könnyebben észlelhető. Ez a szokott ritmushoz, (állapothoz) képest növekvő
vagy csökkenő változás a tudatban folyamatosan észlelhető mindennapos, nemlineárisan
változó ingereket kelt.
A ritmusváltozásnak olyan hatványozódó felgyorsulása is lehetséges, amelykor a nem lineáris
változás időben tartósan növekvő ritmusú hatásátrendeződésekhez vezet. A növekvő ritmusú
változás az időérzetet csökkenti, amelynek fékezetlen felgyorsulásakor azt érezzük, hogy
gyorsan pereg az idő, és ez az időegységre jutó reagáló és cselekvőképességünk
mérséklődésekor könnyen az észlelési lehetőségünk fölé kerekedik. Ilyenkor időzavarba,
megértési zavarba kerülhetünk, amikor a tudati feldolgozó kapacitásunk nem képes olyan
esemény sűrűséggel megérteni és lereagálni a hozzánk érkező hatásokat, amilyen ütemben
azok érkeznek, ezért elmaradunk a reakcióval, amely veszélyes, vagy végzetes
következménnyé is fajulhat. Az a szervezet amely lemarad a rá mindenképpen ható
események szinkronban történő megértési lehetőségétől és elhárításától, az mindaddig vakon
halad, vakon, nem kellően előre látva fejlődik, amíg a hatásfeldolgozó, beazonosít, analizáló
és reakció képessége nem hozza be az időzavarát. Ehhez többnyire pihenni kell, és időt adni a
szervezetnek a korábban egyszerre túl sok változás, információs hatás megértéséhez és
feldolgozásához. Ha ez nem sikerül a lélek zavarába a szervezet fog belebetegedni.
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A csillagterekben és a Föld belsejében ilyen felgyorsult, öngerjesztő változás zajlik, amelyben
a változás gyorsulása a gyorsulás gyorsulásával gerjeszti a csillag belső mezőit. A
világmindenség látványát a változás ritmusa határozza meg, amely viszont csak a megfigyelő
észlelési aspektusából, a változást feldolgozó ritmusából viszonyítva mutatja az általunk
megismert környezetet. Valószínűen csak azokat a részleteket látjuk a környezeti térből,
amelynek az azonossága elég nagy a saját állapot azonosságunkkal, és ez fokozottan igaz a
még közelebbi környezetünkre. A környezetünkben élő, már kicsit öregebb, vagy fiatalabb,
másabb szervezetnek már nem észleljük az azonosságát, csak a tőlünk elválasztó másságát,
amelye csak akkor veszünk észre, ha az a veszélyességi, vagy támogatási eredője miatt
feltűnik. A csillagközi tér látszólag lassú ritmusában élő, e változásához alkalmazkodott
megfigyelőknek a csillagközi tér szinte észlelhetetlen túl kis adagokban érkező hatásai, szinte
észlelhetetlen környezeti eseményekkel nem eléggé gerjesztett, megértett mindennapos
ingereket kelthet. Nem így a közelebb változó bármilyen dolog, hatás, ha annak a ritmusa,
közeledése emelkedő, veszélyérzetet bekapcsoló, az időre jutó ingereket, a tudat figyelmét
azonnal felfokozó. A szupergyors információ feldolgozó képességű fénylények csillagokban
élő nemzedékeinek, a mindennapos unalmát, az ő átlagos feldolgozó képességükhöz képest
eltérően változó ritmusú események élénkítik csak meg. A hidrogénatom és az összetettebb
atomszerkezetek kialakulását szemléltető ábrán jól figyelemmel kísérhető, a (z erő) tér adott
pontjának az energetikai és dimenziós változása:
A teljes szimmetriába rendeződött tér statikus tulajdonságú mezőket eredményez, amelyet
térben és időben nem, (vagy csak nagyon kicsit) változó, töltésekkel, hatásokkal éppen
megfelelően telített, egyensúlyban lévő elektromos térként ismerünk. Az ilyen alig változó
nyugalmi atomi térnek a csillagközi tér tekinthető, amelyben csak a változással arányos
környezeti anizotróp különbség, a távoli változások békés eredőjeként már csak a nehézségi
leszorító erő gravitációs következménye észlelhető. Ez egy lokális állapot, amely azonban
hatalmas globális térségekben is érvényesülhet, létrehozva a csillagközi tér statikusan
egyenletes, általunk eseménytelennek látszó végtelen nyugalmát. Ha azonban a saját
frekvenciánkon és a látható tartományban nyugodtnak látszó térrészekre más frekvencián
figyelünk, az időegységre jutó hatalmas mennyiségű változást észlelhetünk, amely azonban
nem közvetlenül a szomatikus sejtjeinkre, hanem a sokkal lejjebb, kisebb energetikai szinten
lévő atomjaink, vagy nano részecskéink érzékelhetnek csak. Ha fontos az észlelt
hatásinformáció, akkor a kölcsönható utódláncon át az információt megérzésként, több felől
egyszerre érkező, meg és felerősödő hatásjelként el fogják juttatni a központi tudathoz. A
tudat csak ezt követően jut, jóval nagyobb időkéséssel információhoz, megértési lehetőséghez.
A legkisebb változáskor, a környezet vagy a mezők egymáshoz képest beállt egyensúlyának
az egyenletes változásakor, viszonylag kevés szimmetriasértés, átalakulás történik. A
szimmetriát a változó rendszerben (téridőben) nagyobbrészt megtartó egyenletes változáskor,
egyenletes (hatás) áramlás, információ csere alakul ki, amely az áramlásdifferenciának
megfelelő nyomásváltozás miatt a Casimir jelenségként ismert anizotróp hatóerőt, dimenziós
átalakulással megjeleníti.
William J. Hooper felismerte, hogy ezt az erőhatást, ,,a gyenge mozgási elektromos
teret,, nem lehet szigetelni, ezért helyesen gravitációként azonosította.
A gravitációs jelenség az egyensúlyi állapot kevés dimenziójú, alacsony, de homogén, tartós
energiaszintű változáskor fellépő áramlás során is észlelhető, amelykor a tér egyensúlyi
állapotának a szimmetriától eltérése egyenletes lassú részecskeáramlás kinetikai

Aspektus 2

A sík és a tér

37

lendületnyomás differenciájában nyilvánul meg. A Világmindenségben kellően nagy
sebességgel áramló hatásközeg áramlása ellen ható, eltérő sűrűségű (és sebességű) terelő
akadályainál, az ellenhatás leárnyékolása esetén gravitációs jellegű anizotróp erőhatás
észlelhető. Akadályt nemcsak az általunk anyagként ismert tömeg, hanem minden a
környezetnél sűrűbb, a hatások és a hullámokban érkező részecskék egy részét az adott
helyről kizáró, időben tartósan a teret differenciáló, megosztó energiafal, vagy gömbhullám
hatásfelület is képezhet. A térben tartósan jelenlévő akadályok, az anyagok és a környezetnél
sűrűbb energiamezők, valamint a gömbhullámok hatásfelületei, a teret elválasztó akadályt,
vagy hártyát képeznek a térben. Ezek az akadályok lehetnek statikusak, nagy sűrűségűek, de a
kicsi részecskék által kellően nagy hatáshézagokkal rendelkező, és lassú változású, vagy és az
érkező részecskékhez képest túl lassan változó térrészek nem képeznek a kisebb, csak a
nagyobb tömegű, a hatásréseken át nem férő, és a jellemző kinetikai tömeg miatt az akadályt
megkerülni nem képes részecskéknek akadályt. Ha viszont egy akár nem túl nagy, relatív
térsűrűségű részecske mező, környezet nagyon gyorsan, az áthaladó részecskékhez hozzá
mérhetően, vagy azoknál is gyorsabban és kiszámíthatatlanul, kiismerhetetlenül változik,
akkor az ilyen térrészen csak a változótér részecskéinél jóval nagyobb tömegű, nehezebb fiúk
tudnak átalakulás közben áthatolni. Amennyiben a mező hosszát, mélységét a tér állapotát és
változását nem ismerik még az ilyen nagyobb sűrűségű részecskéknek is veszélyes a
behatolás, könnyen rajta veszthetnek.
Az azonos ritmusban keletkező gömbhullámok hatásfelületei között kialakuló Cooper hullámpár védelmében a dimenzió redukció során egydimenziós kiterjedésű neutrális hatáscsomó,
rezgőhullám születik, amely körül a létrehozó erőtereknek a hatásváltozása - a hullám-pár
kétdimenziós körsíkot képező szimmetriasíkja között kifelé mutató, radiális irányú, táguló
hatásgyűrűt kelt. A hártya két oldalán, az áramlás és a sokdimenziós változás eltérően alakul,
amely miatt, a Cooper pár összefeszülő felülete közötti áramlási szűkületben a kialakuló, (a
környezetnél) nagyobb áramlási sebesség a környezethez viszonyítva e síkon (hatás) nyomáscsökkenést eredményez. A hatás-páron kívüli külső környezetben érvényesülő hatás és
áramlási differencia Casimir által felismert erőt megjeleníti, és a kettős szimmetriasíkkal
rendelkező, egymásra fekvő hullámpárt gravitációs erőként ismert jelenséggel az erő, vagy
kialakuló hatásnyomás differenciájával egymáshoz kényszeríti.
Ez a dimenziós összefekvés az együtthatók átalakulásának tekinthető, amelyben a
környezethez viszonyított sebesség növekedés, a környezethez képest nyomás (hatás)
csökkenésében nyilvánul meg.
Más aspektusból az is észlelhető, hogy az összetámaszkodó két fél-mező külső konkáv gömbhullámi
hatásfelületek képesek kizárni a környezeti hatások elektromágneses rezgéseinek egy részét, amely
fénynyomásként is ismert erővel a külső nyomás különbséggel az egymáshoz közel került
hatásfelületeket összeszorítja. A konkáv felületet érő erőhatás vagy sugárnyomás nagyobb kisimító
hatást, erőt képez a hártyaszerű felület másik oldalának a konvex felületén szétszóródó (tömörítő)
erőhatáshoz képest. Ezt az teszi lehetővé, hogy a térben és időben kitáguló, akár végtelen méretűre
növekedhető gömbhullámok egymásnak feszülő vagy csak keskeny rést, szűkületet képező
hatásfelületei közé, sokkal kevesebb energia és hatáshullám, (változási információ) fér be, mint
amennyi a hatáshullám-pár két oldalán érvényesülő szabad tér irányából hat. (A gömbhullám
frontfelületei által szállított, az origónál érvényesülő, (szülő) hatástöbblet energiája csak annyi indítást
kell, hogy adjon, hogy a hullám-párok között a neutrális hatásmag körül a hatásdifferenciát fenntartó
védőfal összefeszülve kialakuljon).

Az egyenletesen változó terek lineáris változásában, az időben (vagy) és térben egyenletes
folyamatok, dimenzió, tulajdonság átalakulások történnek. Ilyen térnek tekinthető a globális
Világegyetem, amelyben a látszólag nyugvó csillagközi térben, időben és térben egyenletesen
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változó láthatatlan anyagot, energiát is tartalmazó hatások és mezők áramlanak. Az egyenletes
körforgást fenntartó áramlás, kezdetben lüktető, periódusokkal tűzdelt hullámai, kisimulva a
téridőben egyenletes és folyamatos dimenzió átalakulást eredményez, amely miatt a térben
folyamatos izotróp lendületnyomás, gravitációs jelenség észlelhető. A gravitációs jelenség
más aspektusú értelmezése szerint nemcsak hullám-párok, hanem ezek anyagba sűrűsödő
mezői is módosítják a hatásáramlást, amely miatt az anyagi mezők külső felületére, a mező
tömegközpontja irányába mutató folyamatos differenciált erőhatás érvényesül. Ez az erőhatás
az anyagi mezőket tömörítő erőként formálja a Világmindenségben anyagba akkumulálódott
változási energiáját, amely a képlékeny anyagot egymás mellé kerülő hatásokat gömbszerűen
nagyobb azonosságúvá váló alakzatokba tömöríti. A két anyagszemcse, életbuborék vagy
anyagmező, bolygó vagy galaxis-tér között, a közöttük kialakuló áramlási szűkület és a
nagyobb egymás felőli hatásárnyékolás miatt kevesebb lendületátadó hatás érvényesül, mint a
mezőkön kívüli szabadabb tér felől, amely viszont a mezők egymástól, és más analóg
árnyékolóképes, kellő azonosságú mezőktől való távolságának is függvénye.
(A Hold Földközeli állásakor a két tömeg között egymás felé mutató felületen és a szerkezetek
belsejében kevesebb szétválasztó erőhatás érvényesül, mind a nem egymás felé eső oldalon, amely
miatt a hatásnyomás anizotróp differenciája a gravitációs erő növekedésével átmenetileg növekvő
gravitációt (tömegvonzást??) eredményez. Az időben periodikusan növekvő gravitáció az égitestek
egymáshoz viszonyított mozgását (a keringést) megváltoztatva, az elhaladáskor növekvő, az irányában
egymás felé ható erőt hoz létre, amely minden keringési ciklusban a közeledésüket egy kicsit
felgyorsítja. Ez miatt nem szabályos kör alakú az égitestek keringési pályája, mert a változó keringési
sebesség ellipszis pályát kényszerít ki.) Ha más hasonló vagy nagyobb árnyékolóképes tömeg lenne a
közelben, ez ellensúlyozhatná, vagy felülírhatná a közelítő erőket, vagy és összetettebb hármas
közeledés alakulna ki.

A változás kiteljesedése jellemzően háromféleképpen történhet, amelyben a szimmetriasíkon
egy dinamikus végtelen, önmagába visszaforduló hullám-pár (Cooper) között szupravezetéses
hatásáramlás valósul meg, információt szállítva a tér távoli mezői felé. A változásban
résztvevő harmonikusan változó felmenői hatásmezők az érintkezési pontot képező origókon
keresztül egymással direkt kapcsolatokat építenek, amelyek jelen idejű információcserének
tekinthető. Az origókon, a neutrális állóhullámok között egydimenziós kiterjedésű, kevés
jellemzőjű térállapotú pontszerű hatáscsomók jönnek létre, amelyek energetikai érvényesülése
a létrehozó hatásokhoz képest lényegi arányváltoztatás nélküli, középen a szülő terelő
felületek között kiáramló, vegyes, átlagos, semleges térpozíciókat eredményez.
A hatásfelületeken összefeszülő hullám-párok által létrehozott szimmetriasíkokon kifelé
táguló, növekvő energia hullámok szimmetria-gyűrűi a térben metszik egymást, amelyek
időben és térben mindig máshol, hullámvonalat leírva rendszeresen összegződhetnek,
keresztezhetik egymást, ezzel a korábbi állapotukból megváltozhatnak. Az energia (hatás)
hologrammikus összegződései egyenletesen szétáramló kisebb energiaszintű információs
hatásokkal kitöltik a változás körül a teret, amelyben a dinamikus erősítések és gyengítések
kölcsönhatási eredője szerinti állapot változással befolyásolják a térkoordináták lokális
értékeinek az energetikai (hatás)-állapotát. A gyorsan változó terek belsejétől kifelé a
négyzetes törvény érvényesül, amely miatt a tértől távolodva a hatásösszegződések
energetikai állapotváltozása, azonossága egyre gyengül.
A gömbhullámoknak és a szimmetriasíkoknak a környezeti térnél sűrűbb energetikai állapotú
hatásfelületein a mezők közötti, a szimmetriasíkra nem merőleges szegmensű energiasugarak
részben szóródnak, részben áthatolhatnak, amely időben csökkenő visszacsatoló kapcsolatot
jelent a Cooper párokat létrehozó mezőknek. A növekvő szimmetriagyűrűn erőegyensúlyba
kerülő hatásfelületek kifelé egyre kisebb beesési szögben keresztezik egymást, amelyben
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áteresztés csökkenése mellett az origótól kifelé mutató (összegződő) iránydimenziójuk és a
közös lendület megnövekszik. Ez lehetővé teszi a kifejlődött azonosság messze eljutását,
amely mindaddig haladhat, áramolhat a térben, amíg hasonló adottságokkal rendelkező,
analóg fejlettségű élettermékkel, részecskével, életbuborékkal nem találkozik. A kellő
azonosságú részecskéken torlódás és energiatámogatás, összemérés, differenciálódás
következik be, amely a másik túl nagy azonosságú élettermék kiszorítása felé hat. A torlódás
egyrészt visszaterelésre és irányváltoztatásra, új célválasztásra, vagy módosításra késztet, és
újabb külső kapcsolatépítésre ad lehetőséget, amelynek során egyre több hatásszegmens,
részecskének a környezetről visszatükröződő energiája nem mindenben a szülő mezőkbe
tükröződik vissza, hanem a hasonló ritmussal változó környezeti, felmenői mezők
hullámfelületet leíró hatásával egyesül.
Több szimmetriasík kereszteződése esetén több közös neutront tartalmazó nagyobb
energiaállapotú relatív tér-stabil állapot alakulhat ki, amelyben egyre magasabb
energiaszinten (bonyolultságban) is a megtartható egyensúlyi állapot uralkodik. A folyamat
azt eredményezi, hogy a neutrális, közösen árnyékolt, fenntartott védett utód, pont körüli
szimmetriasíkon növekvő energiagyűrűk a térben egyre nagyobb, nem teljesen
gömbszimmetrikus mezőben, környezetként egyesülnek, amelynek a négyzetes törvény
szerinti energiaállapot, és az azonosság változása a hullámok nyomvonalán pillanatnyi időkre
módosítja a tér energiai és hatásállapotát.
A térben a Cooper párok között körsíkon kiterjedő hatás lehetősége mellett, olyan a kiinduló
mezők között érvényesülő hatásváltozási sorozatok is történnek, amelyek sokszoros
visszaverődés és tükröződés után, más szegmensek információs energiájával keveredve a
keletkezési helyen lévő szülői mezőt belülről gerjesztik, és ismerős energiaként,
körfolyamatokban visszacsatolt információként vissza és hozzáépülnek a születésük
helyszínén található hatásmezőkbe. Ezek a hatásszegmensek a téridős utazást kis térben
sokszorosan tükröződve teljesítik, amely közben feltelnek a környezeti szegmensek által
szállított hatásinformációival. E részecskék egyre kevesebb újdonságot tartalmaznak, ezért
idővel egyre nagyobb azonosságúvá, egymáshoz képest egyre kisebb különbséggel
rendelkezővé válnak.
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7. A Mindenható mező:
A Világmindenségben lévő hatásmezők hatalmas fraktálrendszerbe szerveződtek, amelyek
állandó információs kapcsolatban állnak egymással. A mezők belső kapcsolata, a változásról
tudósító hatásgömb-hullámok találkozó először érintkező pontjaiban kölcsönható impulzusok
összegződésével, differenciálásával kezdődik, amely sokféle tükröződési, szóródási
lehetőséget tartalmaz. A hatáskvantum a tér fluxusaiban, a térenergiai háló, erővonalainak a
metszéspontjaiban keletkező, a legkisebb önálló tulajdonságokkal meghatározható
szerveződés olyan idegsejtszerű képződménynek tekinthető, amely kevés dimenziós
kiterjedéssel rendelkező mag körül egyensúlyba került környezeti hatás (mező) térbe rögzült
pillanatnyi állapota. Ez az információs részecske, most-már nemcsak a tér előzményi
történetét, hanem a saját keletkezési információját szállítja a lokális változási körülményekről
is tudósít, informál távolabbi térben élő másokat.
Ez a hatásmodul, (hatáskvantum), jel, reagálni képes a bármely jellemzőjével nagy
azonosságú analógiát képező, nagyon hasonló –azonos értékű, ritmusú fizikai hatásra, amely
egy félig áteresztő pontszerű központtal rendelkező erőtér életszerű folyamatra utaló reflexiós
lehetősége. A két jel, hatásegység, kvantum találkozásakor differenciálás történik, és mindig
csak a lényegi különbségek, és a módosult információ terjed tovább.
A térben terjedő energia, a fény sugárzásával analóg, sokdimenziós jellemzővel
meghatározható elektromágneses gömb-hullámok hatás kiterjedésének tekinthető, amely a
hatáskvantumokat ért információs jellegű energia, a változását váltja ki. A hatásreakció
szimmetriába kerülő erőtereknél új neutrális, közös hatásmaggal rendelkező atomi analóg
szerkezetet eredményez, vagy reflektálódva szétszóródik (vagy összegződik) a kölcsönhatás
kapcsolatba került hatás-gömbhullámok domború vagy homorú, vagy szimmetriasíkot képező
felületeiről. A tükrözésnek is tekinthető reflexió során, a ható gömbhullám-front
kölcsönhatásba lépő szakasza, (elektromágneses szegmense) a hatásmodul jellemzőjének és
dimenziós tulajdonságának (egyediségének) megfelelően szóródik vagy összegződik a
gerjesztő sugárzási szegmenssel. A dologra úgy is nézhetnénk, mintha a hatáskvantum a
tulajdonsága, az értelmezhető információs szempontjai szerint azonosítaná a gerjesztő sugárzást,
amelyben a számára ismerős hatásokat feldolgozva az egyéniségének, egyediségének megfelelő
reflexiót, egy visszacsatolásként is értelmezhető hatásgömb-hullám kibocsátásával válaszolja meg.

A szükséges azonossággal nem rendelkező dimenziós jellemzők (hatások) lényegi
kölcsönhatás nélkül hatolhatnak át egymás térrészén, (időben és térben nem egybeesően
elkerülik egymást) a pontszerű de térfogattal rendelkező, többdimenziós kiterjedésű
hatásmodulok körüli erőtéren. Más, kellő azonosságú sokrészecskés mezők azonban a
térszerkezetbeli azonosságtól a téridős fejlettségtől elosztástól függő azonosság szerint
törvényszerűen részben közvetlenül, más részben időben később közvetve kölcsönhatnak
egymásra. Ha két hologrammikus vetítőnek is megfelelő részecske sugárzóval megvilágítunk
egy közös frekvencián egy térrészt, a közös téren, vagy életsíkon csak a pillanatnyi
azonosságok fognak látszódni. Ez azonban nem zárja ki, hogy a pillanatnyi hatások
differenciálódása, rekombináció során, ne folytatódjon a látható jelenség, mint
információcsere, közös platform a nem azonnal, hanem a jelen állapotát időben kicsit
későbben követő, egybeeső, egymást módosító részecskék táncában.
A hatásmodulokként azonosítható hatáskvantumok a tér éppen nagyobb energiaszintet kapó,
megvilágított pontjainak a tulajdonságait, jellemzőit átmeneti ideig stabil atomszerkezetbe
rögzítik. A tér ilyen pontjaira ható kölcsönhatások, a pontok dimenzióinak, jellemzőinek a
változását, módosulását okozzák, amely változás időbeli sorozatot képez. A változáskor a tér
pontjaiként értelmezhető hatáskvantumok, (hatásmodulok) a dimenziós jellemzőkkel
rendelkező hatásgömb-hullám szegmenseiből kölcsönhatásba lépő információs energiát
részben beépítik magukba. A beépítéssel a tulajdonságuk változik, amely változásról - ha
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annak elég nagy az energiája - egy újabb hatásgömb-hullámon reflektálva szórják szét az új
állapotukról, a megváltozott jellemzőikről és az őket eddig ért hatásokról is tudósító
információt. Az egymással kölcsönhatási kapcsolatba (mérsékel, uralt rezonanciába) került
hatáskvantumok, együtt rezonáló, egymást kölcsönösen gerjesztő analóg mezőkbe
szerveződhetnek.
A szerveződés változási sűrűségét két lényeges dolog határozza meg:
A hatáskörzeten belül lévő analóg hatásmodulok relatív távolsága, és azonossága, amely
jelen-idejű kommunikációt, információ cserét tesz lehetővé. A közös frekvencia
következtében a relatív távolságra lévő szervezeti egységek, életbuborékok (vagy
hatásmodulok) között kétdimenziós idősík alakul ki, amely az alábbi . 3 ábrán kerül
bemutatásra.
Az életszerveződések kezdete:

A jövő

A közös mezőben, Családban a hatás reakciókor
keletkező elődi gömbhullámok találkozási pozíciója
(összeérése), az idősorozatot jelentő változási
események, hatásterjedés közben. Az idősík

(szimmetriasík) a felfúvás közben összeérő nagy
azonosságú szappanbuborékok között kialakuló
elválasztó hártyán, a közös felületen, az időben
növekvő körsíkon, energia hullámot kihajtva
terjed.
Az impulzus pillanata, jelen idejű információcsere

A hatáskvantumokat ért változásból
részben mássá váló, kiáramló
részecskékből új összetételű gömbhullám,
térhullám keletkezik. Ha egy hatástéren
belül találhatók a hatásmodulok, akkor a
direkt sugárkomponens a belső rezgést
fenntartó elsődleges, jelen-idejű, a
környezetből mindig pótolt, ezért csak
megváltozó, de veszteség nélküli reakciót
hoz létre.

Az idősík és a kétdimenziós tér növekedési iránya:
Az azonos információ és hatástartalmú összegződések részben
közömbösítik egymást, amely dimenzió redukciót és kölcsönös
tulajdonság módosulást hoz létre. Az összegződő hatásgömbhullám párokban lévő maradék, hatás különbség, egy része
szóródik, míg a jelentősebb része kétdimenziós idősíkot képez,
amelynek hatóiránya a hatáskvantumokat összekötő egyenes
középpontján lévő origótól kiinduló, növekvő körsík kettős
Időkúp sugarait képezi. A szóródó sugárkomponensek
többdimenziós visszaverődés, (szóródás), megváltozás után
érnek vissza a kiindulási mezőbe, a környezet változásáról
tudósító, idegen információval kibővülő visszacsatoló jelként.

A kétdimenziós időspirált, idősíkot képező térfelező, tömegfelező körgyűrű kerületén egy
kétdimenziós, végtelen hullámhosszúságú síkhullám halad, amely a tér belsejében történő
változásokról majdnem jelen-idejű tudósítást közvetít a szervezettel kölcsönhatási kapcsolatba
kerülő külső hatásmezőkkel, majd onnan megváltozás közben visszaverődve, szóródva időkéséssel
visszacsatoló információt hoz a távoli környezet megértéséről és változásáról. Ez csillapított rezgés,
amely a környezetben mindig friss információt adó aktuális hatásokat szállító jelekkel pótlódik!
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A hatáskvantumok közötti kapcsolat, a váltakozó rezonálás során, egyre több információs
energia cserélődik a mezők között, amelyből mintegy megtanulják, megismerik egymás
helyzetét, állapotát és tulajdonságait. A folyamat következménye egy harmonikus állapotot
tükröző állandósuló kölcsönhatás csere, amely a hatáskvantumok (modulok) közös
hatásmezőbe szerveződését jelenti. A szerveződés során, a szimmetriasíkon találkozó
hatóhullámok végtelenné válnak, miközben a jellemző új hatásirány az origótól kifelé lévő
idősíkra térül. A változási helyeket, a térháló kereszteződéseit összekötő egyeneseket felező,
arra merőlegest képező idősíkon, a nagy azonosságú hatásgömb-hullámfront kiterjedési iránya
módosul. Mivel az idősíkon terjedő hatás-párok ekkor még kevés dimenziós jellemzői (az
irány dimenzió kivételével) majdnem teljesen megegyeznek, (sebesség, lendület, tömeg),
ezért a térhez, a környezethez képest e felület kellően árnyékolt idegen hatások elől kizárt,
hatáshiányos síkként jellemezhetők. A hatáshiányos síkok kevés jellemzővel meghatározható
állapotú hatáskizárt mezőkké állhatnak össze, amelyek origóin található neutrális állócsomók
állómezőkké, nagyobb sűrűségbe tömörített, egymás felé terelt atomi terekké egyesülhetnek.
Az azonos mezőbe épülő szimmetriasíkok és párok száma meghatározza az atomi tér
tulajdonságait, amely síkonként egy közös, vegyes neutrális hatásmagot tartalmaz. A neutrális
hatásmagok közös, keresztezett térszerkezetbe, életmagba épülésekor a csoportból kilökődő,
feleslegessé váló gyengébb neutron pozitronná válik, amely a környezeti hatásból származó
információs energia elnyelésére utal. Ezzel a védett helyről eltávozó kisebb mező, most-már
pozitron kinetikai energiájú kis mező hatáskizáródása csökken, a jellemző tulajdonsága, az
információs energetikai állapota növekszik. A hatáskizáródás a Casimir hatásnak
tulajdonítható, amely az idő-síkből kizáró, a szabad térben érvényesülő teljesebb
hatáslehetőség, a minden lehetséges állapotban rezgő, szóródó energia hatástöbblete szorítja
össze a közös idő, (szimmetria)-síkot képező hatásfelületeket és mezőket. Az összeszorító erőt
azonossági, gravitációs erőként is ismerjük, amely részben áteresztő tükröződő felületeket a
hatáskizáródási különbözettel szorítja össze. A végtelen hatáshullámot jelentő, gyakorlatilag
rácshiba nélküli felület, a szimmetria ponttól (origó) felülettől távolodva csökkenő minőségű,
egyre több kölcsönhatást felvevő, de jellemzően csak a közel merőleges hatások által
átjárható, tükröződő felület. Ezen a félig áteresztő hártyán, a homorú oldalon merőleges
sugárszegmensek által közvetített, többnyire a merőlegeshez közeli tartományban és a
határfelületet létrehozó részecskékkel azonos ritmusban kiáramló változások áthatolhatnak, de
a hullám-pár konvex felületéről részben, a nem kellően merőlegesen, és a nem azonos
ritmusban érkezők többsége optikailag kis szögben megtörve visszaverődik. A beesési szög
csökkenése esetén, a valószínűen kettős szimmetriasík között egyre kevesebb idegen
sugárszegmens, részecske hányad hatolhat át, amelyek az összefeszülő Cooper
hatásfelületeken egyesülve a már kifelé áramlókkal a szimmetriasík széle felé térül.
Az erőegyensúlyba, szimmetriába került lokális térben kialakuló neutrális, kezdetben még
keresztezett tulajdonságú vegyes hatásmag, a létrehozó térhez képest az adott térpozíció
relatív hatásegyensúlyát is jelenti. Ez az állapot, az éppen domináns környezeti erő és a
hatásviszonyok jellemző szintű eredője, amelyben a hatásváltozás és az idő az állapot, a
következő nagyobb energiaszintű megváltozásáig lecsendesedik.
A hatásterjedés a legnagyobb sebességgel a legkevesebb dimenziós lehetőségű, a legjobban
hatáskizárt vonalon, a központi ideg és neutron csatornában, a modulokat, a változási
térpozíciókat, azaz a térháló központi metszéspontjait összekötő legrövidebb egyenesen, a
forró dróton terjed, amely gyakorlatilag jelen-idejű hatásterjedésnek tekinthető. Ez a
legtükrözőbb felület, amely a kölcsönhatásba lépett közös mezőbe szerveződött hatásmodulok
között létesült legrövidebb belső információs (és hatáskizárt) védett csatorna. Ezen halad a
leggyorsabban az információs energia, azaz az elektromágneses többdimenziós információs
hatás. A változási pontokat összekötő egyenes (néha térgörbe) elektromágneses optikai
kábelnek tekinthető, amelyen jellemzően egydimenziós digitális jelek terjednek.
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A második leggyorsabb terjedési lehetőséggel az idősíkot képező, kétdimenziós végtelen
hullámok között terjedhet a hatás, amely a környezet elől a második legjobban hatáskizárt
felületnek tekinthető. (elektromágneses optikai sík).
Az idősíkon az origótól kifelé szóródó energia és hatáshordozók a harmonikus rezgés miatt
folyamatos információs energiaáramlást tartanak fenn, kommunikálnak egymással, amelynek
az elmaradása a harmonikus rezgés megszűnését eredményezheti. A harmonikus rezgés
megmaradását a hasonló tulajdonságú, jellemzőjű környezet, a mezőt alkotó erőtér biztosítja,
amely a kiáramló és szóródó energia által a környező hatásmodulokról, hatásmezőkről, az
interferrikus rácshálóról azonos ritmusban visszaverődő, visszacsatolt korszerűsített,
aktualizált információs energiát szállít. Az információs energia fő áramlási irányai ezzel
kialakultak, a betáp-vonalon a változási térkoordinátáktól a hatásmodulokból összeálló
szerveződések felé, amelyekben felgyorsulva, részben visszacsatolódik, részben az idősíkon
kiterjedés mellett a térirányába tájékoztatást víve a környezetbe szóródik szét.
Ezzel a körfolyamat vált lehetővé, amely egy időfolyamatként ismert történési sorozat
eredményeként hatásmezőkbe, közös harmonikus rezgésű szerveződésbe tömörítette az
életváltozási történet egymással információs kapcsolatrendszerben változó szereplőit. A
gravitáció az árnyékolás hatáskizárásának a különbségével rendelkező anizotróp energia
áramlás ellenhatással kevésbé kompenzált következményének tekinthető. Ez a hatás, a már
megismert törvényszerűségek szerint egyre nagyobb sűrűségbe tömöríti a hatáskvantumokból
összeépülő mezőket, amelyek valamilyen szinten harmonikusan rezonáló, látszólag különálló,
de egymással folyamatos információs hatáscserében változó egységeknek tekinthetők. A
hatásmezők addig maradhatnak fenn, amíg a belső változással járó, környezeti
hatásfeldolgozás harmonikus folyamata kiegyenlített, de valamennyi tartós folyamatban
működő hatásmező harmonikus időszaka, azaz az életfolyamata véges.
A hatáskvantumok, a modulok gravitációs tömörüléseiből elemi hatásmezők épülnek fel,
amelyek között nagyon sokcsatornás, nagy sebesség-átvitelű információs energiacsere zajlik.
Az idősíkon találkozó hatóhullámok kölcsönható szegmenseinek az iránydimenziói a
folyamatidő haladtával egyre kisebb szögben metszik egymást. A 6. ábrán nyilakkal
bemutatott állapotok a jelen utáni folyamatban a kicsit később, a későbben és a még-későbben
pillanatokat jelentik. A hatásváltozás terjedési irányát mutató nyíl, a jövő, a kiteljesedés felé
haladó időirány. Minél kisebb szöget zárnak be a hatásgömb-hullámok irányszegmensei az
idősíkkal, annál hosszabb útidőt kell megtennie a hatósugárnak a hatás-párba épüléshez,
amely közben nagy azonosságú energiasűrűbb, részben áteresztő saját, vagy távolabb idegen
tükröző felületekbe ütközhet, amelyben veszít a lendületéből, az intenzitásából. Ez a
veszteség és az egyre hosszabb időút miatt a visszajelzés egyre később, és egyre gyengülő
intenzitással érkezik, amely nemcsak a téridőben nyújtja meg a sugarakban terjedő
energiaadag időútját, hanem a kölcsönhatásba lépéssel kicsatolódó energiahányaddal
csökkenő feszültségvesztés és időkésés miatt a vörös eltolódásért is felelős. A vörös eltolódást
akkor nem észlelnénk, ha a távoli mezőkből érkező színképeltolódás azonos intenzitással,
csak a távolság miatti késéssel érkezne hozzánk a megfigyelőkhöz. Mivel a távolság
növekedésével egyre több kölcsönhatási kapcsolatba épülhet az energia egy része, ezért
nemcsak a közbejövő események miatt az időben késik a kiáramlott hullám visszacsatoló jele,
hanem a teljes színképspektrum intenzitása, lendülete is folyamatosan csökken, eltolódik. A
csökkenő lendület és a rosszabb azonosság miatt, a távolabbról érkező hatáshullámok
nagyobb késéssel érkeznek a megfigyelőhöz, az észlelhető frekvenciájuk a távolság
növekedésével csökken. Ez elsősorban időbeni késedelmi növekedést eredményez, amely
miatt a távoli változás hatáshullámai egyre ritkábban, nagyobb időközökben, mind lágyabban
és mind folyamatosabban elnyúlva az időben érkeznek a megfigyelőkhöz. Az eltolódás a
visszhanghoz is hasonlítható, amelykor a távolabbról visszaverődő hatás reflexió nemcsak
időben késik, hanem érzékeny hallásúak által a hang mélyülése is megfigyelhető. Ráadásul a
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már megemlített egy és kétdimenziós kiterjedés mellett, a hatásgömb-hullám szegmenseiben
lévő energia jelentős része szóródik, és a térben növekvő lehetőségű szóródással egyre több
dimenzióban kiteljesülő hosszabb téridőt járhat be. A többszörös szóródás lehetősége kisebb
térben hosszabb út végigjárását igényeli, amely a szóródáskor mindig minden eseményről, a
kapcsolódó szegmensekkel visszacsatoló jelentés is érkezik. A háromdimenziós szóródás
lehetősége mellett, a perdületet és a lendületváltozást okozó tükröződések egyre több
dimenziós feltételt, tulajdonság változást elégítenek ki, azaz növelik a lehetséges
hatásállapotok, helyzetek számát. Minél többször tükröződik, szóródik egy sugárkomponens,
részecske, annál jobban osztódhat, megváltozhat az azonossága, az értelme, és a visszacsatoló
információ leadásáig annál hosszabb téridőt járhat be. Az ütközések során a tükrözési szög
állásától és a tükröző felületek tulajdonságaitól, a hatáselnyelő és áteresztő képességétől
függően sokféle kölcsönhatás, összegződés vagy szóródás alakulhat ki. Az azonos dimenziós
értékű de ellentétes előjelű hatások, mint túl nagy azonosságtartalmú, de ellentétes irányba
terjedő hatások redukálják egymás hatását. Az iránydimenziót kivéve más dimenziókban
megegyező hatáshullámok vagy mezők összeérése teljes annihilációval végződhet akkor, ha
az erőarányok szimmetrikusak és az irányok ellenkezők. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a
térben olyan kommunikációs rendszer működik, amelyben ha az ellenkező irányból azonos,
ismert tartalmú információ érkezik, akkor a jelek azonossága ellentétes irány esetén, mint
szükségtelen irányba terjedő, már mindenki által ismert hatást kioltják, de ha közös irányba
hatnak, elleninformáció, hatás hiányában megerősíthetik egymást. Ha nem teljes a
szimmetria, (az esetek többségében ilyen) akkor a hatások, a mezők összegződése
maradvánnyal végződik, amely a maradványdimenziók jellemzőinek a szétsugárzódásával
végződhet. Ilyenkor az utód, a maradvány viszi tovább a hírt, de nem az egész történetet,
hanem csak a saját születésével kezdődő, benne kialakult különbség tartalmat. A többi
elődinformáció a környezet résztvevői által már ismert.
A hatáshullámok elsődlegesen összeérő metszéspontjaiban a szemben haladó gömbhullámfrontok találkozása mindig anihiláció-szerű, rekombinációs jelenségnek tekinthető, amelyben
a szétsugárzódó sugárkomponensek mellett, a nagyobb egymást feltartóztató azonosságból
egydimenziós, pontszerű kiterjedés nélküli neutrális állócsomó, anyagmag keletkezhet.
Ha a térben sok hatásmodul épül együtt rezonáló közös hatásmezőbe, akkor nagyon sok
kölcsönhatás keletkezhet, amelynek ritmusát, frekvenciáját a résztvevők száma és változása
határozza meg. Ha több milliárd hatásmodul közös térszerveződésbe épülve rezonanciába
kerül, akkor a változás ritmusa, az információs energiacsere végtelen nagy frekvenciákba,
jeladásvételbe sűrűsödhet.
A fényként ismert elektromágneses rezgés frekvenciájának az üteme másodpercenként
300000 változás fotonnyi energiával rendelkező, egymást erősítő, tehát kellő azonosságú
hatásgömb-hullámfront észlelését jelenti, amely sugárzás nem szükségszerűen a
hatáskvantumot kibocsátó mezőből származik. Ha két hatásmodul kölcsönhatási kapcsolatba,
harmonikus változásba kerül, akkor a saját frekvenciájuk, az alapreakciójuk valahol 150
ezer/másodpercenként, amelyhez járulhat ugyanennyi válaszreakció. Négy, nyolc stb.
növekvő résztvevők esetén, a számukkal arányosan növekedhet a kisugárzott alapreakció,
hatásváltozás. Százötvenezer hatáskvantum mezőbe szerveződése esetén a mezőkből
kisugárzott egy változási egységnek és ugyanennyi válasz-reakció keletkezik. A hír azonban
nem mindig terjed teljes egészében, főleg ha már ismert, ilyenkor csak a különbségek és a
változatok terjednek a többit már ismerő közösségben. Ez azonban csak a kisugárzott és a
megfigyelőt elérő, abban kölcsönhatást gerjesztő, viszonylag nagy, a foton energiáját,
lendületét átadó hatásgömb-hullámfront töredék sugarát jelenti, amely közben végtelen nagy
számban keletkeznek a belső változásból az ennél kisebb energiájú hatásgömb-hullámok,
amelyek a megfigyelőig – az energiájuk kölcsönhatásba épülése miatt - nem jutnak el. A
végtelen számú hatáskvantum rezgőkörbe kapcsolódása, sokszorosan végtelen számú
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hatásgömb reakciót kelthet, amelyek hatásfelületeinek a metsződéseiről visszaverődő, szóródó
lendületenergia elektromágneses fluxusszerű térhálóként szövi át a hálózatot fenntartó mezőt.
A mezőben keletkező hatásgömb-hullámok és az összegződő szimmetriasíkok
kereszteződései végtelen változatban tükrözik és nyelik el a lendületként érkező energiát. A
látszólagos káoszban azonban rend az úr, csak e rendet és a megértés kulcsát nem ismerő
fejletlen megfigyelő lát, hall benne kaotikus zűrzavart.
Az idősíkokon és a háló egyes kereszteződéseiben sokféle mozgási és hatásállapotú
összegződések alakulnak ki, amelyek a legkülönfélébb tömeggel és sebességgel, jellemzőkkel
rendelkeznek. A térben összegződő hatások mozgási állapotok eredői is sokféleképpen
összegződhetnek, lecsökkenthetik egymás dinamizmusát, esetenként teljesen kiolthatják,
közömbösíthetik egymás irány és lendület dimenzióját. Az ilyen részecske és hatáskvantum
torlódást eredményező csillagpontokban állócsomók alakulhatnak ki, amelyek a környezet
harmonikus rezgése esetén, időben tartósan megmaradó stabilabb térállapotot eredményeznek.
Az együttrezonáló hatásmezőkben a hatás-párok számától függő idősíkok keletkezhetnek,
amelyek végtelen lehetőség szerint metszhetik egymást, amely a tükröződő, szóródó
részkomponensekre is érvényes. (A hatás-párok nem monogám természetűek, egyidejűleg
többféle irányból is reakció és kapcsolódó képesek, amelynek azonban meghatározható
rendszere van, amely az egyesüléskori azonosság, a hatótávolság és az impulzus energia
függvénye. A hatásgömb-hullámok kereszteződéseit jelentő erőhullámok fluxus és erővonalszerű téridős hálót alkotnak, amelyen belül nem végtelen lehetőségű térhelyzetek, helyhez
kötött, az interferencia síkokban és pontokban képződő álló tércsomók, és jellemző
tulajdonságú (ezért hatáshiányos) egyedi de már háromdimenziós kiterjedéssel (és
többdimenziós jellemzőkkel) rendelkező álló mezők alakulhatnak ki. E mezőknek a
tulajdonságai is változnak, (de ez időben relatív lassan történik), amelynek elhangolódását a
harmonikus fenntartók szükségszerű változása, a tápláló információs energia
kölcsönhatásokban elnyelődése, vagy a visszaérkező, befogadott hatásokkal érkező
dezinformáció, a hatások vagy/és a ritmusok (a jellemzők) lényegesebb megváltozása
eredményezheti. 4. ábra:

Változásból
fakadt
gömhullám

Egymással szimmetriában
változó, harmonikusan
rezgő, folyamatosan
információt cserélő erőtér
gömbhullámai

Változásból
fakadt
gömhullám

Változásból
fakadt
gömhullám

Változásból
fakadt
gömhullám

A kölcsönhatási folyamat eredménye a visszacsatolt változás.
A nyíllal ábrázolt visszaverődő szegmensek idegen információval (dezinformációvá), megváltozó
információvá keveredve visszahatnak a változó mezőre és újabb változás (sorozatot) gerjesztenek! Az
idő (szimmetria) síkok metsződéseiben keletkező origó központtal rendelkező mezőmag változásából
a hatáskizárt védett térrésztől kiindult gömbhullámok visszaverődnek és szóródnak a
környezetváltozások gömbhullámainak a konkáv és konvex felületeiről. A két irányba áramló utód a
pár újabb nászáig a közösen védett árnyékolt térben, a családban marad.
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A szóródó, és ezzel változó tulajdonságot szerző, a tükröződés közben idegen információkkal
keveredő sugár szegmensek a forrásmezőre visszahatva dezinformáció zavarással, az
elhangolódás és a tulajdonság változás felé kényszerítik.
A dezinformáció a harmonikus rezgés miatt sűrűbb változásban szerveződő hatásmezőket
felbontani igyekszik. Az egyre több diszharmonikus szegmens, idegen információ beépülése
miatt, a kezdetben csak szűk egyedi tulajdonsággal rendelkező mezők hatásállapota és
lehetőségei kiteljesednek. A kiteljesedéssel járó halmozódási folyamat alatt csökken a
hatáskizáródás, amelynek, a tudással és információval feltöltődés ára a hatásidőt jelentő idősík
szélesedése. Az időnyiladékot képező, végtelen hosszúságú, szétnyíló hatásfelületek közé,
egyre több szóródó idegen hatáshullám fér be, csökkentve ezzel az azonossági gravitációs
erőt, erősítve a felületek között kialakuló összetettséget. Ha az idősíkon az origótól elég nagy
téridős távolságra érkezünk, a változás ütemének a lassulását észlelhetjük, amely az
összetettség, a bonyolultság növekedésével, a tér többségét kitöltő relatív egyensúly
állapothoz vezet. A nagy intenzitású változásban álló hatásterekben, a csillagokban végtelen
sok eltérő frekvencián folyik a belső információs energia, a hatáscsere, amely a térbeli
helyzetek állapotok nem végtelen lehetőségét, a nagyon gyors változás alatt, csak rövid
hatásideig engedi kipróbálni. A hatástértől távolodva, csökken a változás intenzitása, ritmusa,
amely az egyre ritkábban terjedő hatóhullámok növekvő hatásközei miatt, hosszú hatásidőt,
reakcióidőt enged a változás lefolyására. Az aktív változásban álló mezők környékén, a
fluxus, a hatáshullám sűrűség a végtelen felé tart, amely sokmilliárd eltérő lehetőséget enged
a hatáshelyzetek kialakulására. Növeli a változás lehetőségét, hogy a hatásgömb-hullámok
eltérő sűrűségű felületének a belső és a külső oldala is homorú és domború tükröző felületként
működik. A homorú felületek az elektromágneses hatóhullámokat sokféleképpen fókuszálják
és tükrözik, amelyekről már eltérőbb információ tartalmú hatássugár érkezhet
visszacsatolásként a kibocsátó mező felé.
A sokszorosan tükröződve visszaérkező és más mezők által kibocsátott, változó energia, még
elégséges részazonosság-tartalmú összetevői dezinformációként, változást okozó hatásokkal
bombázza a kibocsátó mezőbe kapcsolódott hatásmodulok tömegét. A dezinformációs
hatássűrűség növekedése a változás időbeli növekedését okozza, amely a hatótérben
hőmérséklet növekedésével és az energia szóródásával jár. A mezőkben folyó gyors változás,
idősíkok milliárdjait hozza létre, amelyeknek a mezőből kifelé irányuló időnyiladékai sokféle
helyzetben keresztezhetik egymást. A térbeli interferencia lehetőségeként, többdimenziós,
egyedi és jellemző tulajdonságú hatáskizárt állóhullámuk és azon tércsomók, a környezetnél
lassabban változó, ezért információs elmaradással rendelkező, anyagba épülő és kiterjedéssel
rendelkező mezők keletkeznek, amelyeket az energia helyhez kötöttebb állapotaként
ismerünk. A gyorsan változó mezőktől kellő időtávolságra kialakuló állómezők
kiegyenlítettebb változása, elemek atomjainak a kialakulását tették lehetővé, amelyekből a
téridőben távolabbi hatáskereszteződések eredményeként (későbben) szerveződő nagyobb és
a tudattal jobban felbontott, megértett részleteikből bonyolultabb egységek alakulhattak ki.
Az idősíkok kellő időtávolságban kereszteződő állóhullámok csomópontjainak a lassú
változása az élet kifejlődéséhez szükséges hologrammikus körülményeket eredményezett,
amelyben a téridős evolúció bonyolultsága kiteljesedhetett. Természetesen a térinterferencia
nem ér véget az élő szerveződések idősíkjainak a metsződéseinél, az általunk ismert életnél
lassabban kiteljesedő, változó folyamatok is történnek. Az idősíkon az origótól kifelé haladva
az egyre kisebb szöget bezáró hatásirányok egy idő után olyan kis szögben metszik egymást,
amelyben a változás információs energia hulláma, majdnem végtelen ideig tartó hullámba
épül, amelyben a terjedési idő alatt relatív kicsi a változás. A változás a kellő azonosságú
térrészig tud kevésbé módosuló, még megérthető formában és még elégséges energiaszinten, a
ritmikát is megérthetően terjedni. A folyamat itt sem áll meg, mert az egyre kisebb közös
irányszög felé induló irányszegmensek egy idő után párhuzamost képeznek, amely
hatóirányok között megszűnik az idősíkon megjelenő direkt kölcsönhatás. Ezeknek a
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szegmenseknek információi, csak többszörös tükröződés után, egyre eltérőbb tartalommal
érkezhetnek visszacsatoló jelentésként. Az információ, azaz a tulajdonság, a hatástartalom,
egy idő után (a hosszú út során) már annyira eltérő, és a töredékekre gyengült hatásgömbhullám, hogy a sokszorosan szóródó, gyengülő, megváltozó, keveredő és ezzel összetetté
univerzálissá váló szegmensek hatása relatív időtávolság után egyensúlyt képez.
A téridő kiteljesedése során, a gyorsan változó terekben a számunkra káosznak tűnő,
átláthatatlan látszólagos összevisszaságból, időfolyamat alatt ismét meghatározható rend
szerveződik. A 4. ábrán bemutatott törvényszerűség szerint az elemi hatásmezőknek,
hatáskvantumoknak, moduloknak tekinthető hatáshullám kereszteződések, a hatáshullámok
átvonulásakor, hol nagyobb változássűrűségű csomópontokat, hol éppen kevesebb hatásnak
kitett hatáskizárt állapotokat képeznek, amelyek a folyamatosan érkező hatáshullámok
számukra felismerhető energiájával kölcsönhatásba kerülnek. A változástól saját információs
lehetőségük, aspektusuk szerint visszaverik, szétszórják, elnyelik vagy áteresztik a
kölcsönhatásból kinyert elég azonosságú információs energiát. A tér minden pontjára ható
energia és részecskehullámok tehát hol növelik a helyi változássűrűséget, máskor pedig
hatáshullámok átvonulása után csökkentik, azaz a térben is időben váltakozó többlet és
hiánnyal, az időben periodikusan váltakozó különbséget hoznak létre. Nagy energiaszintű
mezők jelentős megváltozásakor, hatalmas hullámhegyek és hatáshiányosabb, életnyomáshiányosabb térhullám kereszteződések egyre nagyobb különbségeket hoznak létre. Amikor a
lokális változás sűrűség egy időre megnő a tér valamely részén, az életnyomás és a feszültség
megnő, amely következtében e nyomást nem jól viselő térbeli részek, a jelen lévő közeg
kitágul, és a részecskéivel nagyobb térrészt foglal el. A magasabb változássűrűségű kitöltött
térrészekből az energia hullámok elvonulása, a nyomás alacsony szintre kerüléskor, a
környezet nagyobb nyomása esetén az alacsonyabb nyomásállapotú térbe visszaáramlás,
összehúzódás, és visszaáramlás keletkezik. Ez a nyomásingadozás periodikus szétáramlásokat
és összehúzódásokat hoz létre a tér energiahullámzással érintett részein, amely a szívveréssel
és a tüdőmozgással analóg periodikus nyomás és áramlásingadozást tart fenn.
Az információs energia szétszórása tükrözése során a reflexiós sugarakhoz keverik a saját
változásuk, kiegészítésük és a véleményük történetét, amely egy új hatásgömb-hullám
kibocsátásának, vagy és a kapott információra adott válasznak is tekinthető. Az azonos
ritmusban reagáló, tükröződő új hatáshullámok, harmonikus rezgési sorozatot képeznek,
amely tartós folyamatok csomópontok kialakulásának kedveznek. Az azonos ritmusban
hatásgömb-hullámot kibocsátó (hatáskvantumok), gömbhullámok, a csomópontokat
összekötő egyenesek felezőpontjára merőleges idősíkokon találkoznak. Ez miatt a sűrűn
változó mezőkben a rácstávolság állandóan feleződik, amely az ilyen tér egyre kisebb
energiaszinten kiadott sugárzás formájában háttérzajként is nevezhető végtelen
változássűrűség izotróp életnyomás felhalmozódását eredményezi. Ezek a környezetről érkező
visszatükröző és harmonikus változást közvetítő, generáló hullámok a fényre jellemző
frekvenciánál akár nagyságrendekkel nagyobb ritmusban is keletkezhetnek, amelyeknek a
periódusszámát, az azonos ritmusban rezonáló (hatótávolságon belül található) csomópontok
közös mezőben lévő száma határozza meg. A harmonikus önregést, a bekapcsolt állapot
jelzését, a közvetlenül egymás irányába az origón át ható, egydimenziós direkt szegmensek
tartják fenn, amelyek a legrövidebb idő alatt, és pontosan, (dezinformáció nélkül)
kontrollálják és adják át az információs hatásokat, de a visszaverődő és eltérülő
hullámszegmensek szóródódásai, visszacsatoló információként viszik a történet hírét a tér
minden irányába. A hatásgömb-hullámok növekedése, kiterjedése közben az összeérő idősíkot
határoló körgyűrűn érvényesülő hatásszegmensek iránya által bezárt szög a hatáskiterjedés
közben csökken, amely miatt az idősíkon a kölcsönhatás időben egyre jobban elhúzódva,
később, és még később stb. történik. Ez két fő lehetőséget eredményez, amely befolyásolja a
visszacsatolás folyamatát és az áteresztés és szóródás arányát is. Az idősíkot létrehozó
hatásgömb-hullámok egymásnak feszülő hatásfelületei, un. Cooper párokat hoznak létre,
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amelyek nemcsak az elektronok lehetőségei. A kisebb méretű hatáskvantumokra is érvényes
törvényszerűség szerint, a térre görbülő, végtelen hullámhosszúságú, kétdimenziós
kiterjedésű, Cooper felület, gyakorlatilag kezdetben ellenállás nélküli, segített, kifelé áramló
környezeti hatáskiterjedés lehetőségével rendelkezik. Az idősíkba (szimmetriasíkba)
kapcsolódó hatásfelületek biztosítják az információ majdnem jelen idejű, viszonylag rövid
késedelmet megengedő kiterjedését a tér távolabbi dimenziói felé. Az idősíkon a nagy
változási sebességű gravitációs mezők hatáskvantumai által visszavert, kibocsátott
gömbhullámok azonos fázisban érkező hatófelületet képező nyomóhullámai kölcsönhatás
kapcsolatba kerülnek, és a terjedési irányszögtől függően szóródnak és/vagy táplálják az
egyesülésükkel felerősödött idősíkot határoló növekvő körhullámot, amelynek a környezettel
már torlódott részét, élőrétegként ismerjük. A teret átszelő idősíkok a gravitációs mezők
közelében és hatására csavarodnak, görbülnek, amelyet az intenzív változásban álló más
mezőből folyamatosan és nagy sűrűségben érkező gömbhullámok nem teljesen szimmetriában
lévő hatásfelületének a nyomóhatása okoz. Ezzel az idősík behorpadva az útbaeső nagyobb
nyomású térrészből kiérkező jelektől, megkeresi a legkisebb ellenállású, legnagyobb
azonosságú, ezért a neki a legkönnyebb terjedési lehetőséget adó réteget, de kikerüli a
hatásmezőt. Ha távolabbi, nagyobb mezők hozták létre, az egyensúlyi állapotba rendeződést, a
részek arányait a görbületek ellenére megtartják. A befelé szóródó, kölcsönhatás kapcsolatba
került sugárzási összetevők táplálják az útbaeső gravitációs mezőt információs energiával,
amely hatáshullámairól különböző képen visszaverődve visszacsatolják a térbe a mezőben
folyó változást, információt és tájékoztatást adnak a helyi érdekes, aktuális történésekről.
A vérben úszó, sodródó vírusok kalandozása az űrhajós téridős utazásához hasonlítható analóg
esemény, amelynek az életutazás alatti felszaporodása, módosulása, alkalmazkodása befolyásolhatja a
nagyobb szerveződés működését és harmóniáját.

Az idősíkot létrehozó iránykomponensek által bezárt szög nemcsak a tükröződés arányát
határozza meg, hanem befolyással van az időben egyre későbben visszaérkező és egyre
eltérőbb visszacsatoló információra, azaz a múltbeli történéseknek a jelenre hatására. Moetrius
még nem ismeri, hogy az időelcsúszást a sugárkomponensek egyre hosszabb téridős utazása, vagy a
kölcsönhatás kapcsolatba épülő lendület csökkenése okozza. Mindkét esemény a ritkulás irányába hat,
amely frekvenciát jelentő hatóhullámok ritmusának a csökkenése közben a tér változásának a
lecsendesedéseként értelmezhető. A gyorsan változó hatásterektől távolodva a változás lecsendesedik,
a ritmus lassulása növekvő térközökkel érkező egyre hosszabb hullámokként megfigyelhető lassabban
változó térbe szenderül. 5. ábra. A hatáskizárt térrészek kialakulása

Párhuzamos
irányszegmensek
nem kerülnek
kölcsönhatásba

A jövőbeni esemény, időben még
későbben, elöregedett már nem
aktuális információ
Később, nagy
azonosságú fiatal még
korszerű információ
A jelen,
direkt, tiszta. közvetlen,
bizalmas információ csere
lehetősége!

Az ekliptika, az időspirál síkja
és tágulási iránya

Idősík, azaz kétdimenziós
szimmetriasík, időspirál
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Az idősíkot metsző hatásirányok különböző szögállásai az időfolyamat, a szimmetriában
változó tér időbeni kiterjedését jelenti, amely a téridő növekedésével egyre nagyobb,
(hosszabb) hatásidőt, lassabban és nagyobb szinten változó folyamatot jelent. A hatásidő
megnyúlásának az oka a metszési szög csökkenése, amely a hatásfelületek egymáson
áthaladásának, a visszaverődésnek, a hatásváltozásnak az időhosszát változtatja meg. A
hatásgömb-hullámokon kisugárzott szegmensek csak akkor érkezhetnek (kevésszer megtörve)
vissza a kiinduló helyre, ha egymással azonos, szimmetrikus szöget zárnak be. A párhuzamost
elérő irányú szegmensek nem kereszteződnek, ezért ezekről közvetlen visszavert információ
sem érkezhet, amely miatt az ilyen iránydimenziójú szegmensek, csak többszöri szóródással,
kevertebb információként érkezhetnek vissza a kibocsátó mezőkbe. Ez a 5. ábrán bemutatott
idősík szétválásával magyarázható meg.
Az idősíkok által összekapcsolt, egymást kölcsönösen módosító tér változása állandó
visszacsatolással rendelkező szervezett, organizált önredukciós lehetőségű, programvezérelt
folyamatnak tekinthető, amely az életként ismert jelenség magasabb szinten megnyilvánuló
tökéletes megvalósulása. A visszacsatolással ellenőrzött és helyreállító szabályozó
mechanizmus az élő szerveződések jellegzetes lehetősége. A Világegyetemként ismert tér,
egy olyan élő mezőnek, élőlénynek tekinthető, amelyben minden hatáshelyzet, állapot
lehetséges, de ezek időben tartósan megmaradása csak véges lehetőségű. A térben
szétszóródó, majd fókuszált szegmensek sokféle lehetőségű variáns visszahatása,
visszacsatolása minden lehetséges összegződő állapotot lepásztázó, minden helyzetet megoldó
sokféle lehetőségű kicsiben, gondolatban lemodellezett folyamatokat eredményezhet. Ezek
sokféleképpen módosíthatják egymást az esetben, ha a változási ritmus azonos, de
törvényszerűen keletkezhetnek azonos ritmusban, irány és erőegyensúlyba kerülő
hatásfrontok is, amelyekben a változás kiegyenlített harmonikus folyamatot eredményez. Ez
az Univerzális életszerveződés, az általa észlelt (kölcsönhatásba került) problémákra
hatásbefolyásoló képességgel (lehetőséggel) rendelkező, energiaszintben, megoldó
képességben, reakcióban stb. felettünk álló Mindenhatóbb LÉNYNEK tekinthető.
Az élet alapjai című, dr. Törő Imre által szerkesztett 1989-ben már második kiadást megért könyvben
az írók kiváló összefoglalásban, nagyszerűen közelítik meg az élet keletkezését, az élő és az élettelen
összehasonlítását. A Könyv 20. Oldalán található 1.1.2 fejezete a vezérlés és szabályzás az élő
rendszerekben, alcímű része. A könyvből – nem teljesen szó szerint, de a lényeget- idézve ,, az élet
olyan nyílt rendszerű szerveződés, amely anyagcsere során energia kiegyenlített forgalmat bonyolít le,
amely viszonylagos állandóságát és önmegújító és szaporodó képességét éppen az teszi lehetővé, hogy
rajta folyamatosan anyag és energia áramlik át, amely egyúttal az életjelenségek többi
megnyilvánulását is érthetővé teszi. Az élet tehát viszonylagos állandósághoz kötött folyamat.…

Két lényeges ellentmondás észlelhető: Az egyik, hogy
…az élet nem követi szinkronban a környezet változását, sokáig megőrzi a változással szemben is a
stabilitását, egyensúlyát, állandóságát, és éppen a belső változásból fakadóan a környezeti hatások
egy része ellenható, helyreállító belső szabályozással rendelkezik…..
Az élet a rendezettséghez való ragaszkodás konzervatízmusa mellé társítja a csak változással
megszerezhető kiteljesedés felé is ható, haladó vágyát, a cél, a fehér fény, a mindenhatóság elérését.
Az élet állandósodása, olyan részben nyitott és kontrollált rendszer, amelyben a már bevált
konzervatív, és a sikeres modellek alapján reményteljes folyamatokat ötvözi a minden körülmények
közötti megmaradás érdekében. A térben hatásmezőkbe szerveződött önrezgő folyamat megvalósítja
az élet célját, a végtelen létezést és kiteljesülést.
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A Világegyetemben élő hologrammikus mező mindenhatónak tekinthető, amelynek célja a
lehetőségek végtelen variációinak a kipróbálása a sikeres megoldások szerinti önreprodukció
fenntartása. A Mindenható mező az Önnön képére formálta a világot, de vigyázott arra, hogy
a benne élő fraktálrendszert képező alszerveződések képességei és lehetőségei elmaradjanak
az övétől. A végtelen variációkban szerveződő egyre bonyolultabb mezők de csak kisebb
energiaszinteken megvalósított szervezetek, már nem teljes lehetőségét jelentik az
önmegvalósítás lehetőségének. A szűkülés a ritmusban vagy a bonyolultságban, és sok más
dimenzióban lehetséges, de valamennyi lehetőséget együtt az ember sohasem érheti el. A
korlát az idő, amely során, a hatáskizáródással kezdődő életcsíra, mint önálló új egyed
visszakapja a környezettől, a hatáskizáródással kiszorult lehetőségeit, és a kiteljesedési
(visszatöltődési) folyamat végén visszatérhet a lassan változó, de végtelen teljességbe.

8 Az élő anyag újraszerveződése:
A Világegyetemben, a tartós egyensúlyban változó és kiteljesedő mezők szerencsésebb
egyedeiből csillagok alakultak ki, amelyek harmonikus változása a mezők központi zónájában
rendkívül felgyorsult. E mezőket elsősorban a változás sűrűsége és a térbeli eltérő pozíció
különbözteti meg egymástól. A folyamat rendkívül tartósan stabillá vált, melyet bizonyít,
hogy a rendkívül gyors ritmusváltozás ellenére milliárd évekig képesek kiegyenlített
harmóniában változni. A gyors változású terekben lévő rezgés, - ha csak a belső harmóniaként
megnyilvánuló látszólagos változatlanságra figyelünk - csillapítatlan rezgésnek lenne
tekinthető, azonban ismerjük már, hogy a csillagok is állandó anyagcserét folytatnak a
változásuk során, amely miatt ez az egyensúlyi állapot sem tarthat az örökkévalóságig. A
forró hatásterek gyors változása hatalmas ritmussűrűségben megy végbe, amelyből állandó
gömbhullám áradaton rengeteg információs energia, hatás távozik. A hatásváltozási
információt szállító távozó energia töredékét észleljük a csillagok fényeként, más részét a
folyamatos háttérsugárzás hozzájárulás részeként és a rádióhullámokon érkező csillagtéri
zajként. A távozó energia legnagyobb része azonban számunkra láthatatlan ritmusban érkezik,
idegen rendezettség esetén jellemzően erős kölcsönhatás nélkül halad át rajtunk, majd
sokszoros tükröződés és szóródás után, idegen információval keveredve visszatér az őt
kibocsátó mezőbe. A gömbhullámok hatásszegmensei állandó körforgásban vesznek részt, és
a mindenség üstjében újra és újra keverednek másokkal, majd hazatérnek, megtisztulnak, és
újra munkába indulnak. A csillagterek (a fekete lyukak is) hatalmas keverőüstöknek és
gyorsítóknak tekinthetők, amelyekben addig áramlik, kevereg, ütköződik és szóródik a
hatásenergia, amíg teljesen azonos ritmusban változó társakra nem talál. A sikeres
partnerkapcsolat kialakítása esetén a ritmusazonosságú társakkal történő együttrezgés
eredménye, hogy azonos ütemben változnak, és bocsátanak ki a változásokról információs
hatásenergia gömb-hullámokban a környezetbe többféle eltérő frekvenciákon ki és szétáramló
hatásegységeket. A kibocsátott gömbhullámok hatásfelületei azonos ritmusban tágulnak,
amelyek találkozása, összeérése esetén a hatásfelületek a hatásgömb-hullámok keltődési
helyeit összekötő egyenes felezőpontjára merőleges idősíkon (szimmetriasíkon)
pontszimmetrikus, közös harmóniában egyesülnek. A harmonikus, egyensúlyban álló nász
eredményeként az összefeszülő hatásfelületek milliárd évekre párkapcsolatra léphetnek, és az
idősíkon a sikeres nász jutalmául új nemzedék születhet. Az állóhullámot, hatásmagot,
életmagot létrehozó találkozó harmonikus változásában a kapcsolatra jellemzőeredőjű vegyes
utód, a szülők közötti tömegfelező életsíkjával együttváltozó állócsomó alakulhat ki. Az
állócsomó egyedi információt, de közös ritmust kódoló, a szülői elődöktől kapott információs
hatásokat harmonikusan pulzáló új rácshelynek, új és tartós gömbhullámok forrásának
tekinthető. Minden rendszeresen nagy azonosságban változó hatásgömb-hullámot kibocsátó
sugárzó pár, rácshely között kialakul az összekötő egyenes felezőpontjainál egy új utódnak
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tekintendő állócsomó, egy a környezetnél nagyobb és tartósabb szimmetriában változó
kezdetben még kicsi térrész, egy librációs, nagyobb szabadságfokot megengedő
szimmetriapont. Számos olyan térpozícióban is keletkezhetnek összetettebb, bonyolultabb
állócsomók, amelyek több, akár nagyon nagyszámú, azonos ritmusban táguló hatásgömb
idősíkjainak a közösen árnyékolt, védett kereszteződéseiben vernek tanyát.. Az ilyen többek,
család, vagy dinasztiák által közösen védett térpozíciókban nagy egyensúlyba került
térállapot, és bonyolultabb többdimenziós állómezők alakulnak ki, amelyek szintén sikeres
rácshelynek tekinthetők. A térben lévő nagyobb mezők között többszörösen árnyékolt,
hatáscsökkent tér alakulhat ki, amelyeknél a térbeli fluktáció csak lassabban és kisebb
különbségekkel érvényesül. 6. ábra: harmonikus hatáscsalád közös utóddal.
Harmonikusan rezgő mezőben a
rácshelyeket képező idősíkok
metsződéseinek az egybeeső
állócsomói között kialakuló, neutrális
térállapotú vegyes mező, (neutron) a
közös origóban. A csoport, a család
által védett, árnyékolt térrészben túl
nagy védettség alakul ki, amely
később az utódnak problémák forrássá
válhatnak.
Több idősík egybeeső
kereszteződésében nemcsak
kétdimenziós állócsomók, hanem az
időben stabilabb, neutrális állapotú,
harmonikusan változó hologrammikus
állómezők, un. Neutronok, közös
(hatásmagok) is kialakulhatnak.
Az állapot változásból kiinduló gömbhullámok nem monogám természetűek, a tér minden
irányában található azonos ritmusban változó más társakkal is egyesülhetnek, és ezzel a térben
összefüggő (rokon kapcsolatba került) rácsmező rendszert, családi, vagy dinasztikus hálózatot
képeznek. Ha a hatásfelületek azonos fázisban találkozó energiája elég nagy, azaz a közös
hatástéren belül történik az egyesülés, akkor a kialakuló szimmetriasíkok között keletkező
állómezők, és az őket létrehozó hatáserők tartósan megmaradó közös egyensúlyi állapotba
kerülhetnek. Az egymást keresztező idősíkoknak a tér adott pontján (koordinátán) egybeeső, a
hatásában egyesülő állócsomók, hatáshiányos, speciális összetett tulajdonságú egyedi
komplex képességekkel rendelkező, többdimenziós hologrammikus utódot, állómezőt hoznak
létre. Az ilyen mezőbe valamennyi sugárzó információs hatáshullámai segítik az egyed
fejlődését, összetettebb, nagyobb megértés fejlődhet ki, és az új kis mezőnek ettől kezdve
önálló történési folyamata kezdődik, amely eseménysorozatot képező életfolyamatban,
történési rendben változik. Ez a változás a hatáskizáródás miatt hatáshiányossá vált tér
életfolyamatnyi idő alatt, egyensúlyi állapot megtartása melletti visszatöltődését eredményezi.
Amíg azonban a nagy amplitúdóval kezdődő, nagyon hatáshiányossá váló, ionosan tisztább
térrészek az egyediség valamely szakosodására fejlődhetnek, a komplexebb összetett tudású
szervezetek inkább a tér és a környezet összefüggéseinek a megértésére, komplex tudás
megszerzésére, megértésre és magas szimmetriában változásra alkalmasak.
Az ilyen látszólag önállóvá vált energiaterek mezők origóin elhelyezkedő neutronok,
anyagszemcsék, a környező nagy energiaterek fókuszált kicsinyített állapotai, amelyek
létrejötte és megmaradása az őket létrehozó támogató erőterek egymáshoz képesti
változásától is függ. Az anyag nem önálló és környezetfüggetlen matéria, hanem az
egymással hatásegyensúlyba került mezők erőtereinek a gyermeke, közös kicsinyített eredője.
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Ha az erőterek egyensúlya megszűnik, akkor az origón keletkezett állómező sem maradhat a
túlvédett állapotában. Bármekkorára szeletelünk egy falevelet, egy ágat vagy anyagot, a
maradványai az egyben maradó erőterek kivetített rész hologramjának tekinthető. Az elvágott
erőterek a látható anyaggal együtt kerülnek szétválasztásra, és mindaddig szaporodás, és
növekedés képesek maradnak, amíg a maradványban folyó változás képes a lokális térrészt
kellően kiszámítható, a környezetnél alacsonyabb életnyomáson tartani. Ez a lehetőség csak
szervezett áramlással és közös iránnyal tartható fenn, ezért amíg a darabolással felezett,
negyedelt, kisebb részekre osztott hányadban, a változást is kellően támogató, vagy tűrő
környezetben mindaddig megmarad az élet és a növekedési képesség, amíg a megmaradt
részecskehányad képes közös irányban szervezett áramlással a lokalizáló erőket legyőzve
periodikus, visszatérő körfolyamatokban fenntartani az életáramlását.
Természetesen a környezet is változhat a darabolással, amelynek a létezéshez szükséges
feltételei Pl. a nedvesség, tápanyag utánpótlás is sérülhet, amely a reprodukció folytatódása
ellenére is a darabolt maradvány változási folyamatát megakaszthatja. Ez azt az igényt
támasztja a megmaradás igényével szemben, hogy nem elég az élet valamely hányadának
életképesen maradni, ebből csak akkor lehet túlélés, ha ezzel együtt a szükséges együttható, a
környezeti alkalmasság is megmarad.
A rácshelyek, mint - a változást közvetítő gömbhullámok hatásfelületeinek az időfüggetlen
kereszteződései, és a hullámszerűen megjelenő időfüggő - hatásösszegződések (információs
hatásmodulok) erőtereinek az egyensúlyában képződő idősíkjai, egymással sokféle szögben
kereszteződhetnek, és e kereszteződések vonalat, síkot, vagy többdimenziós összetettebb
geometriai alakzatokat vehetnek fel. Ha csak két pont és a közöttük lévő kapcsolat kap
energiát, levilágítást, akkor egydimenziós áramlást sejtet a kép, három, vagy több pont akár
térgörbült síkot is értelmezhet, és ha összetett ponthalmaz kerül megvilágításra, amely relatív
zárt térrészt fog közre, akkor tudhatjuk, hogy az információs közlés a tér lakóinak szól.
Számos olyan helyzet lehetséges, amelykor a megvilágított energiát adó pontok az
összefüggésben tengelyszimmetrikus egyenlő oldalú háromszöget, négyszöget, sokszöget
alkothatnak, amelynek nagy jelentősége van az általunk megismert anyag és
térszerkezeteknél. Az anyag és a térszerkezet nem a pontok megvilágításáról, energia
lehetőségeiről szól, hanem az éppen energiával rendelkező aktív pontok egymással való
összefüggéseiről és hálózatáról. Akár olyan információközléssel kiadott utasításként is
értelmezhető a pontok levilágítása, pl. egy hálózat kapcsolatainak az összefüggése, amelyben
az energiát adó és az aktív pontokat, figurákat, a cselekményt működtető, a cselekedetekkel és
azok tudatlanul is kialakított sorrendjével ad utasítást, egy csak általa ismert célú későbbi
következmény elvégzésére. Ezek az idősíkok általában a közös tengellyel párhuzamost
képeznek, és az erőterek egyensúlya miatt, a nagyjából egyforma energiaszintű szervezetek,
az aurától és ennek az életnyomásától is függő, de egymástól jellemzően közel azonos
távolságot vesznek fel. Több egymást metsző tengellyel párhuzamost képező idősíkok közös
metszési pontjában térszimmetrikus egyensúlyi állapot alakulhat ki. Az adott téregyensúly
akár a lokalizált, nagyobb azonosságú terület, vonatkoztatási rendszer, térrész határait is
jelentheti. A geometriai alakzatok térbeli állapotokba is rendeződhetnek, amely zártabb,
stabilabb térállapotokat, jellemzően már legalább három + idődimenzióban is változó teret
eredményezhet. A geometriai és térbeli alakzatok csúcsai sarokpontjai olyan neutrális állapotú
(a szomszéd területtel jellemzően közeli, vagy közös értéken lévő) rácshelyeknek tekinthetők,
amelyek a belső vagy a külső változás hatására újabb hatáshullámok rendszeres vételére,
értelmezésére, ha szükséges annak a továbbítására, kibocsátására, vagy lokális lereagálási
lehetőség esetén a térrezgés visszaverésére, válaszra is képesek. A tengelyszimmetrikus és a
térszerkezetbe kapcsolódó hatáskvantumok, (hatásmodulok, azaz kifelé az eredőjükben
általában neutronok) az őket létrehozó és összetartó erőtereikkel együtt olyan primer
szimbiota életszerveződési közösségekbe kapcsolódhatnak, amelyekkel a környezeti
hatásváltozásokat együtt, egymás között ,,belső,, anyagcserét, információ és hatáscserét
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folytatva reagálják le. A hatásváltozásra nemcsak együtt és egyszerre reagálnak, hanem jelen
idejű belső rezgést, kommunikációt, azaz információt cserélnek a sikeresebb közös fellépés
érdekében. A nagyobb rendszámú (tömegszámú) atomok már szimbiota élő mezőknek
tekinthetők, amelyekben egyre több (alapállapotú állómező) egység (neutron) közös
egyensúlyba került környezetének az együttműködési összhangja biztosítja az egyensúlyt és a
stabil harmóniát. A téren belül azonban nem feltétel a teljes szimmetria, az egy tűrési
értékhatárokon belül eltérő részeredőt vehet fel, amely kialakult különbség biztosítja a belső
idő, a kisidő haladását, és a korábbi nagyobb energiaszintű hatásközlés belső újraelosztását.
Az állandó változásból keletkezett folyamatosan kiinduló gömbhullámok jellegzetes
hatáskizáródási állapotú, egyedi tulajdonságú, hidrogénatomokként ismert térhalmazokat
hoznak létre, amelyek térbeli hatáskapcsolatát elemi habszerkezetként megfigyelhető jellemző
(tiszta) tulajdonságú atomi mezőknek tekinthetjük. Ez a sokszintes analóg rendszer olyan
részecske családoknak, dinasztiáknak tekinthetők, amely nagyon sok eltérő energiaszinten
hasonló analóg szabályrendszer szerint működik, amely szervezete éppen ez a fraktálszabály,
közösségi szervezettség, és az ehhez szükséges mértékű azonosság tartja össze. Ha a
Mengyelejev által ajánlott atomi energiaszintet egy családi dinasztikus szervezeti mintának
tekintjük, akkor a hidrogénatom egy éppen párba épült elődi társulásnak, utódi egyednek
tekinthető, amely a Hélium szinten lép kapcsolatba családként, és ezt követően minden
periódus, belső változási sorozat, az előző nagyobb változás következménye, jellemzően belső
változást, energia és hatás újra elosztást tesz lehetővé, amely közben lehetőség van kisebb
szinten energiacserére a környezettel. Minden periódus vége, az azonosság túl nagy
növekedésével, a családi közösség elszegényedésével, feszültséggel feltelésével végződik,
amely szaporodási folyamat fejeződik be, amely mindig egy újabb periódusra ad másféle
frekvencián lehetőséget. A következő periódusok analóg belső változási folyamatban
újraelosztással telnek ki, amelyben a kisebb belső differenciálás lehetséges, de a periódus
vége ismét elszegényedés, az együttműködés romlása és újabb nemlineáris, szaporodási
időszak, amelynek szintén külső beavatkozás, elporladás, és főnixes megújulás a vége.
Minden folyamat vége azonban egy másféle folyamat, egy kicsit eltérő életperiódus kezdete,
amelyekben az élet és a családok összetétele, eredője folyamatosan megváltozik. Minél
nagyobb a periódusszám, annál nagyobb a dinasztia, annál nagyobb az azonosság, amely
növeli a belső kisebbség elnyomását, és kiszorítja a jó élettérből a szükségesnél nagyobb
létszámban jelen lévő nem kellő azonosságúakat, a belső életcentrumban, a jó térben együtt
még elférőkhöz képest túl idegeneket. A nagyon nagy dinasztiáknál, az arany állapota felé
már nagyon nagy a belső azonosság, és a külső szegény azonosság is, tehát a
túldifferenciáltság, olyan polarizált térrészt hoz létre, amelynek belsejében a jó térben élnek a
nagyon nagy azonosságú gazdagok, a külső környezetben a nagyon elszegényedett, egymással
ebben nagy azonosságú, kiszorított, távolabbi rokonok. Az atomi tér eredő szintje
valószínűen így is létszám-azonos, csak éppen nem igazán jól, nem egyformán vannak
elosztva a lehetőségek, és a tér közepén élők abban is egyformák, hogy anyagiakban sokkal
nagyobb lehetőségekkel rendelkeznek, viszont a környezetben élő elektronok, akiket szinte
nem is észlelünk, akik olyan kicsi energiaszinten és túl nagy tömegszámban vannak jelen,
hogy az egyedeiket ne, csak a közös eredőjüket, az együttes jelenlétüket észleljük. Az
elektronok szegények, de sokat tapasztaltak, és a tudás árát éppen a szegényedésükkel fizetik.
A tartós habszerkezeti állapotoknak – a méretektől és az energia állapottól – viszonylag
függetlenül az a legközösebb tulajdonsága, azonossága, hogy viszonylag stabil, egyensúlyban
megnyilvánuló állapotú mezők központi térpozíciókban, koordinátákban helyezkednek el.
Annál stabilabb, hosszabb életű lehet a habszerkezet, (élőmező) minél több tagból álló, jobban
védő árnyékoló térszimmetrikus stabilabb állapotba rendeződött, egymással szinkronrezgésbe
kapcsolódott rácspontból áll. A mezők térszimmetrikus origójától kifelé egyre nagyobb
számú, de a méretében csökkenő buborék kapcsolódhat a közös halmazhoz, amelyek egyre
stabilabb térállapotokat, közös eredőt eredményezhetnek. Az atomi állapot alatt a műonok és

Aspektus 2

A sík és a tér

54

a kvarkok rendezettsége, a neutronok és az ezekből kialakuló protonok ilyen igen jól és
körkörösen védett, a felmenői, vagy és a rokoni környezet által is árnyékolt térállapotokba
rendeződnek, amelyek a már megismert priodusos rendszert is alkotó elemi habszerkezetek. A
társulás, a közös szerkezetbe épülés bizonyítható előnyt jelentett a megmaradás, és ennek a
kellő hossza esetén az időben és az eseményekben a kiteljesülés felé araszoló, az egyensúly
megmaradásán fáradozó mezőknek, amely a közös hatásbefogadásból, az így könnyebb
információ feldolgozásból áll. Minél nagyobb számú halmazból, minél több tulajdonságú
szegmensből tevődik ki egy erőtér, azaz minél összetettebb, annál kisebb az esélye egy-egy
kisebb, vagy közepes hatás, változtatást okozó egyensúlyi állapottól – a tűrési értéken felüli eltérítő lehetőségének. A belső változási folyamat az ilyen, befogadott, beépült, lefékezett
idegen információkat feldolgozza, alkotóira bontva kellő próbálgatás, körbeadás közben az
ismerős, kellő azonossággal rendelkező részekhez építi az információt, amelyet ezzel
megtanul a közösség értelmezni, mint jó hatást hasznosítani, vagy mint a közösségnek
előnytelen lehetőséget elutasítani. A viszonylag kevés neutrális mezőből (idős és nagyon
fiatal szervezetek) álló kisebb tömegszámú atomok információ feldolgozó, megértő képessége
kisebb, különösen érvényes ez a nem zárt atommagú szerkezetekre. (Ennek az lehet a
magyarázata, hogy a nem teljesen zárt atommagokat képező erőterek belső információ
feldolgozása a sokszoros tükröződés során információs energiát veszíthet, - kikerülhet a
vidéki rokonokhoz, kikérhetők a felmenői szervezetek véleménye, - (vagy éppen e résen
dezinformációt nyerhet), azaz a belső energiaáramlás jobban csillapodik, mint a zártabb
atommaghéjakat képző stabilabb, sokkal nagyobb azonosságú elemek atomjaiban.
Feltételezhető, hogy a nagyobb azonosság vagy gyorsabban megérti, vagy és gyorsabban
szőnyeg alá söpri a fel nem dolgozott, meg nem értett problémát, de ha a logika aspektusából
értelmezzük, akkor a megoldatlan, tudáshiányos zártabb, véges számúbb mezőkben tovább
kell keringeni a megoldatlan problémának, a megértendő zavarnak.
A halmazok tulajdonságait is meghatározó variációkat, (együttállási, együttható
lehetőségeket) kiválóan szemlélteti Dr. Egely György által szerkesztett, Bevezetés a
Tértechnológiába című, könyvében, Sindely László és Sindely Dániel által bemutatott (és
leírt) atomi szerkezetmodellek, és a periódusos rendszerbe sorolás összefüggéseinek a
feltárása. (Megbecsülésre érdemes munka, amely több figyelmet érdemel)
A térben lévő rendszeres, harmonikus változás, a változásnak megfelelő sűrűségű az időben
pulzáló térrácsot hoz létre. A hatáshullám-gömbök metsződései újabb rácshelyeket
eredményeznek, amelyeken megtörik és megváltozik a kiterjedő részecskehullám, további
szóródásokat létrehozva, amelyekből sokféle interferencia, eltérő hatáshalmozódás,
megváltozó információ következmény alakulhat ki. A térben és időben pillanatnyi
együtthatások halmozódásból (az erővonalak térben és időben változó metsződéseinél)
elektromágneses hatásként ismert sugárzás keletkezhet, amelynek dimenziós összegződései a
térben elektromágneses hullámmozgást megjelenítő ritmusú spirálokat, hatásterjedési
hullámokat írnak le. A tengely és a térszimmetrikus halmozódásban megerősödő, állandósuló,
belső harmóniában változó habszerű réteges életbuborék térszerkezetek alakulnak ki. Az ilyen
szerkezetek folyamatos információs hatáscserét, anyagcserét folytatva az izotróp környezetnél
lassabb, eltérőbb ütemben változva időben hosszabb életfolyamat alatt töltődnek fel minden
lehetséges állapot lehetőségekkel, a környezetről szóródó információs energiával, a
teljességről megszerzett komplex élettudással. Az ilyen mezőkben a résztudás és a speciális,
szakosodás felé fejlődés a trend, csak a legnagyobb szimmetriában változó központban
megengedett a komplexebb értelem jelenléte.
Az új térpozícióban megszületett sugárzó a szülei nászának a közös ritmusában kezd pulzálni,
amely az őt kezdetben tápláló sugárforrások (szülők, azonos ritmusban változó környezet)
változásának, tápanyag adagolásának megfelelő. A már kialakult utódcsíra, az életmag a
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folyamatosan és egyensúlyban érkező szülői, környezeti hatásból állandóan energiát merít, és
a tápláló sugarakat elnyelve a hatásaiban és szülői tulajdonságában, azonosságokban is
megerősödik. A kiteljesedéshez vezető folyamatban, a növekedés során az egyre nagyobb
arányban fogyaszt a kezdetben visszavert (alap hiányában még be nem épülhető) idegen
energiából, ismerkedik a környezetében lévő lehetőségekkel. Lényeges az élet jó
folytatódásához, hogy a hatáscsökkent térben jellemzően a szülői és a közeli rokoni
környezeti hatások érvényesülnek, ezek hozzák létre azt a belső azonossági alapot,
tudást, ismeretet, személyiséget, amely megfelelő nevelés és környezet esetén olyan
alapot ad a későbbi idegen információknak ezen alaphoz kapcsolódásra, amely akár az
egész életfolyamatra meghatározhatja a másokhoz és az érdeklődési körhöz kötődést.
Az elnyelt elégséges azonosságú komponensek sokrétegű interferrikus új rácshálót képeznek,
a rétegszimmetriának, azonosságnak megfelelő távolságban, amely eredményeként a
szervezetbe a fiatal korban betöltött, de azáltal még sokáig kellően meg nem értett sokféle
információból kialakuló látszólagos káoszból a megértés növekedésével egyre nagyobb rend,
értelem és rendezettség szerveződik. Az új térhálót képező habosodó szerkezetben, egyre több
új belső idősík keresztezi egymást, amely során egyre több új metszésponttal, a térszerkezetbe
beépülő rácshellyel, lokalizálódó ismerettároló hellyel rendelkezik. A háló mérete növekedni
kezd, egyre nagyobb harmonikusan változó térre terjed ki, amely a növekedésével arányosan
építheti magába már a környezetből is felvehető reflektált, szóródó energiát. A rácshelyek a
téridőben fejlődnek, egyre nagyobb sűrűség alakul ki, amelynek a belső magja mind
fejlettebbé, mind rendezettebb információs állapotba fejlődik. Az agysejtekbe is épülő
neuronból idővel, magnetit kristály, majd átmenetek során aranyion fejlődik ki. Az élet e
fejlődés során periódusonként egy évtizeddel analóg eseményben részesül, és a 6. periódusa
végén eléri a legfejlettebb arany állapotot követő továbbfejlődésre képtelen, lebomláshoz
vezető állapotát. A folyamat a nanoszinteken hasonló, analóg periódusokkal jár, amely
viszont a sikeresebb megoldásaiban kiteljesedve eléri a csillag és a galaxis szintet, ahol
szintén analóg fejlődési folyamatban az élet minden szinten, minden korábbi kisebb szinten is
végigjárt, sikeres megoldású életlehetőséget kipróbál, végigél. Még nem teljesen egyértelmű,
hogy a kicsiben sikeres megoldások tágulnak e ki, megtartva a szerveződési mintát idővel
nagyra és sok részecskét befogadóra, vagy a sikeres nagyok bomlanak le sokáig életben
maradva, egyre kisebb szintig? De az is lehet, hogy az átlagos állapotból fejlődik az élet a
leggyorsabban és ebből az állapotából differenciálódik a sikeres megoldásokat kicsiben és
nagyban is kipróbáló, felépítő megoldások felé. Lehet, hogy mind a három megoldás,
fejlődési irány egymással párhuzamosan a közös térben fejlődik.
A sikeres nász eredményeként született utód téridős utazásra kap útlevelet, a harmónia alatt
kiteljesedhető, egyre bonyolódó sokáig nem megfelelően megértett életet. Az azonosságban
kevésbé sikeres, túl egyedivé sikeredett rezgési komponensek téridős utazása akár végtelen is
lehet, határozatlan kuszaságban szétszóródva, alkotóikra bomlódva bolyongják be a
Világegyetemet. A sikeresebb irányazonosságokban (a szimmetriasíkok védelmében)
megerősödők elhagyhatják a születésük helyszínéül szolgáló csillagteret, és utazásuk során
sok fényévnyi téridőt bolyonghatnak át a teljes megértés kiteljesedéséig.
A harmonikusan változó hatásterek az általuk és rajtuk szétszóródó, elvesző energia helyett a
csillagtér hűtött környezetből pótolják az élet felszínén fennmaradási folyamathoz szükséges
energia nagyobb részét, kiegészítve a csillagoktól és a környezetből kölcsönvett energiával.
Az energiaáramlás egy része a csillagok között épít információs kapcsolatot. Ez esetben a
fennmaradás olyan értelmet nyer, hogy a valaminek, pl. az átlag szimmetriasíkjának a
felszínén fennmaradás, biztosítja a legsikeresebb túlélést, míg a hamar túl nehézzé váló,
hamar elsüllyedő, vagy túl könnyűvé fejlődő, túl könnyűnek találtatott, szimmetriát
vesztett szervezet gyorsabban eltávoznak, más élőrétegbe, vagy más állapotba kerülnek.
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9. Még egyszer egy kicsit másképpen az új élet állapot kialakulásáról:
Az állandó ritmusban képződő gömbhullámok buborékjai habszerkezeteket alkotnak, amelyek
szappanbuborékjainak a belsejében, a sikeres szimmetriapontokban új és új buborékok
indulnak növekedésnek. A növekvő buborékok összeérő felületének a metsződései egy
végtelen sűrűségű térháló rendszert képeznek, amelyek pulzáló csomópontjaiban a
környezetnél jellemzőbb, egyedibb tulajdonságú hatásállapotok, részben hatáskizárt, egyedibb
képesség felé fejlődő mezők alakulnak ki. A kialakult csomópontok egy része periodikusan
változik, attól függően, hogy milyen ritmusban és mozgási dimenzióban találkoznak,
halmozódnak a rácshelyen az információs energiát és változásra lehetőséget adó
hatóhullámok, gömbhullámok hatásfelületei. Látszólag végtelen lehetőségű helyzetben
kapcsolódhatnak, egyesülhetnek, amelyekben azonban az alapfolyamatok szimmetriájából
fakadóan szükségszerűen számos azonosság halmozódhat fel. Ez segíti annak a végesen
fontos hatásoknak a könnyebb nyilvántartási és megértési lehetőségét, amely az
azonosságra és a megfelelésre épít. Valószínűen éppen ezért bomlik le az a tér és szervezet,
amely elfelejti, hogy arra kell koncentrálni, ami azonos, ami összeköt, és ha a másságra, arra
koncentrál, ami egymástól elválasztja, mássá teszi a környezetétől akkor egyedül marad,
lebomlanak tőle a saját maga által távol tartott, idegenként kezelt és ettől magukat idegennek
érző, ezért már nem jól együttműködő másként kezelt mások.
A hatásösszegződések némelyike nagyon rövid életű, de a végtelen variációban nagyon
sokféle állapotba rendeződhetnek, amelyek sokféle eltérő együttrezgési, kölcsönhatásra,
hatáscserére képessé tevő időtartamot, folyamatidőt eredményezhet. A már a címoldalon, és a
következő oldalon is bemutatott idősík ábrán lévő csomópontokból kiindult harmonikus
ritmusban keltődő gömbhullámok között egydimenziós, a szülők közötti térben lokalizált
állapotba kerülő állóhullámok, állócsomók alakulhatnak ki. A kiegyenlített állapotba került
csomópontok (és mezők) egy része maradandó harmóniába került. Az idősíkon szimmetriába
kerülő hatáshullámok metsződései olyan lokalizáltabb, lendülethatásban kiegyenlítődő
állóhullámoknak tekinthetők, amelyek az origótól távolodva egyre nagyobb de még
együttváltozó tömegnek a lokális térrészben egymással relatív harmóniájú hatás
összegződése. A harmonikus állapotok mellett végtelen számú nem harmonikus, és
rezonanciára alkalmatlan állapota van a térnek, amely befolyásolja a környezeti közeg eltérő
életanyaggal kitöltött sűrűségét. A hatásgömb-hullám buborékok ütközése sok helyen nem
mindig harmonikus, ezért a nem szimmetriában lévő térségekben kialakuló hatások,
metsződéseik nem csak állóhullámokat, hanem különbségeket tulajdonságokat és
differenciával való hatásmódosulást eredményezhetnek. Az egymással nem teljesen azonos
ritmusban, dimenziókban ütköző hatásfelületek metsződéseiben az ütközésekor csak
megtorpanó, szétszóródó, vagy különböző lendülettel bíró gömbhullám-szegmensek
alakulnak ki. A találkozás lendületiránya, a rácsszerkezet állapota, sűrűsége meghatározó az
áteresztő vagy tükröző differenciáló képességre, amely az egyensúly pillanatnyi ritmusa
szerint változik. Egyes hatásösszegződések túl kicsi különbség, nagyobb azonosság esetén
kiolthatják egymást, csavarhatnak, módosíthatnak az iránydimenziókon, vagy egymást
erősítve számos térinterferenciás hologramot, pl. sarki fényt jeleníthetnek meg. A
csomópontokon megjelenő, az atomi mezőkre információs energiaként ható összegződések, a
köztes tér hatáshalmozódásának tekinthetők, amelyek dimenziós erősödése energiahatás,
tudásállapot különbségnövekedésében mutatkozik meg. Ez az energia azonban ott volt (van) a
térben, csak az adott rácsháló kereszteződésén sikeresen koncentrálódott, (eltért az addig
neutrális térállapottól).
Az idősíkon egyesülő hatásfelületek egyre nagyobb toló eredőt adó szögben összegződő
irányszegmensei, egyre gyorsuló iránydimenzióban egyesülnek, amelyek mielőtt paralel
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rendezettségűvé és egymásra kölcsönhatásba nem kerülővé válnának, egyre távolabbi pontban
metszik egymást. A távolabbi pontokról egyre későbben érkezik vissza az adott rácshelyen
keltődött hatásváltozásról visszainduló reflexió, amely miatt a tér egyre messzebb részéről
érkező visszacsatoló információ késése vörös, információ késést, és a fejlettségben
elmaradást, időbeli eltolódást okoz. Ezt értelmezték tévesen ősrobbanás következtében táguló
Világegyetemnek. Minél távolabb van egy szervezet az elődjeitől, annál jobban elmarad az
elődök által átadott hatások szerinti fejlődésben, de annál jobban felgyorsul, mássá válik, a
mind idegenebb környezethez közelebbi hatások át és felvétele miatt. Miközben a szülői
információk felé késésbe és elmaradásba kerül, az izotrópabb környezeti információs
áramlásban egyre gyorsabban gerjesztő, egyre nagyobb esemény sűrűségmegértésére,
feldolgozására kényszerül, amely megváltoztatja a belső idő, és a külső idő, a megértő
képesség, az esemény feldolgozási lehetőség, és a gerjesztés arányát. Minél idegenebb,
izotrópabb, nem hatáskizárt térrészbe kerül, annál gyorsabb tudati és megértésre kényszerül,
annál gyorsabban fejlődik, töltődik fel a tudati állapota a kezdeti hatáshiányról a mindentudás
komplexitása felé.
A címoldali ábrán is bemutatott időnyiladék, az origón megjelenő hatáskizárt, harmonikus
rezgést végző állócsomóban elkülönült térpozíció jelképes ábrázolása:
Szabadabb izotrópabb tér, melyben
sokkal többféle hatás is kialakulhat

ábrázolása.
Origó,

Kevésbé tükröző felület

Időnyiladék

Új neutrális közös
állócsomó, térháló
kereszteződés, azaz új utód
szerveződés, (hatásgömbcentrum)
A halszem, lencse, vagy
UFO alakú állandóan új
hatáshullámokkal védett
utódtér, szinte minden
idegen hatás elől kizárt
védett tér, gyermekszoba,
életbölcső, anyaméh, apai
határfelületekkel segítve

Hatáskizárt zóna,
idősebb testvér
rétege, gyűrűje

Kevésbé hatáskizárt tér

Abszolút tükröző
felület, sok hullám
hatáskizárása
érvényesül

Az idősík, és az idő, a
változás terjedési iránya.
Lásd a kozmikus
időnyiladékról a könyv
végén lévő képeket !

Szabad tér, amelyben minden hatás,
minden állapot lehetséges
Az origóban keletkező állócsomó, egydimenziós, harmonikus egyensúlyba került
térpozíciónak tekinthető, amely kezdetben még csak két digitális jelet írhat a térbe. A
felvehető jel értéke van jel, (harmonikus egyensúly) vagy nincs. A kétdimenziós idősíkból
kinyíló térben már több lehetőség van a hatásállapot eltérésérő lehetőségére. Megjelenhet az
igen és a nem, az én és az anya, a más, a jó és a rossz, és idővel az is kettőssége, vegyessége,
az átmenet is értelmet kaphat. A több neutrális sík kereszteződésében kialakuló neutrális
mezőnek, (közös utódnak) az új hálóhelyről kiinduló (visszaverődő) hatásgömb-hullámok
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egyrészt visszajelzést adnak a környezeti szülő mezőknek a szimmetriasík, az utódtér, bölcső,
gyerekszoba állapotáról, (akik így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az utód fejlődését
változását), másrészt a hatásgömbök térráccsal történő legközelebbi metsződései a magot
hártyaszerűen körbevevő többrétegű, átjárható héjszerkezetet hoznak létre. Amikor a szülők
közvetlen összeérése következtében az új utód megfogan, a keletkező impulzusban a korábbi,
ezzel önállóságra kényszerülő idősebb utód (testvér) kiszorul a legvédettebb helyből, a
gyerekszobából, és külső élőrétegként, a fiatalabb testvért kívülről a környezet felől védő, óvó
védőréteget, időben gyorsabban változó élőréteget hoz létre a fiatalabb testvére körül. Az új
mag körül, az életképességétől és hatáskisugárzásától függően többrétegű részben áteresztő
bőrszerű hártyaszerű külső határfelület, héjszerkezet alakul ki, amelyen belül, belülről
habosodó új habszerkezetet fejlődik ki. Ezt a struktúrát, a neutrális hatásmagokat létrehozó
erőmezőkön, térbeli erővonalakon pillanatnyilag (nem tartósan) összegződő hatásfelületekből
átadott energia által leadott információ folyamatosan egyre többféle, de még a szülői mezők
által átalakított a rossz és nem kívánt hatásoktól kiszűrt saját nagyobb azonosságú hatásokkal
tölti fel. Ezzel a térszerkezetbe gravitálódott hatásrészecskékből kialakult az utód szerkezet,
amely az idő múlásként ismert történési sorozatban változik, töltődik fel egyre többféle
hatással. A kezdetben csak (a szülők tömegértékétől is függő, esetleg csak nanoszinten
összegződött (fogant) állócsomó, egyre nagyobb energiaszintre, értékre töltődhet fel, egyszer
elérheti a neutrinó, a neutron, majd az atomszint értékét, differenciálódását, amelyet követően
egyre több hatással feltöltődve, egyre több részre differenciálódva fejlődik a magzati,
gyermeki úton a felnőtt szervezetté fejlődés útján, a tudatfejlődés és az összetettebb Tao útján.
A héjszerkezet (elektronokat eredményező) azonosságokkal túltöltődése, az információs
részecskék túl nagy azonossága esetén a mező térszimmetriája eltolódik. A szimmetria
elveszése miatt egy belső differenciálódásra kerül sor, amelyben az egymásról elrugaszkodó
részecskék ritmusváltásban, egy nagyobb energiaszintű impulzus kipattanása mellett
rugalmassági erőpróbára kerül sor. A differenciálódás után egymásnak áramló, megosztódott
részecskék a szimmetria kiegyensúlyozására egymásnak áramlás, erőpróba, életképességi
próba közben elrugaszkodnak egymásról, és egy régi részének a kiszorulása esetén, az átlagos
állapottól kifelé kilökődött elektronfelhő befelé sűrűsödő szimmetriapárja, az egyik neutron
pozitronná, nagyobb energiaszintűvé, nagyobb hatóképességűvé válik. Ezzel a mező
egyensúlya magasabb differenciáltságban egy időre ismét helyreáll, átmenetileg stabillá és
alkalmassá válik a közösségben egy új életperiódus megkezdésére. A környezetbe kiszorult,
helyet, élőréteget cserélt részecskék a külső rétegekbe kényszerülnek, elektron jellegű
dolgozóvá fejlődnek, és a nemesgáz állapot, a csatazaj elcsendesedése, a dolgok leülepedése
után, nagyobb távolságban keringő részecskefelhőt képeznek az ezzel elektrondúsabb
állapotba kerülő térrész körül. A protoni térből egy, vagy több, addig neutrális, átlagos, eddig
még vagy már a közös teendőket nem meghatározó részecske a belső védettebb térrészbe
kerül, és a csoportjuk domináns, vezető lehetőséghez jut.
Az anyagszemcsék és az atomok feltöltődése egyre magasabb, egyre bonyolultabb szinten
eredményez differenciáltabb, sokfélébb felé szakosításra, új fejlődési utak nyitására
kényszerítő állapotot harmonikus egyensúlyt. Ha sikeres a ritmusváltás, és a tér
folyamatszimmetriája rendeződik, ismét csökken az életnyomás, felgyorsul és megjavul az
életáramlás, és a körfolyamatok sikeresen regenerálódnak, újabb lehetőségekkel is
kiegészülnek. A differenciálódásban az élettér egyre tágul, a központi lyuk áteresztő,
újraosztó képessége javul, és az alacsonyabb életnyomású térbe ismét vissza és betelepülnek a
környezetben változók. A periódus, ritmusváltáson áteső, megújulni képes szervezetekből
egyre nehezebb, nagyobb tömegszámú elemek atomjai, és differenciált irányok felé
szakosodó, arányosan nagyobb létszámú elektronfelhő, aura képződik. A periódusos rendszer
betelésekor a folyamat nem szakad meg, szükségszerűen analóg periodikus folyamatban egyre
bonyolultabb, egyre nagyobb tömegszámú mezőkbe szerveződhet, amelyeknek a legnagyobb
azonossága, a térbeli és időbeli kiteljesedés során mindvégig megőrzött közös, de rétegenként
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eltérő szimmetria. A bonyolultság kiteljesedése felé, a szimmetriasíkokból, rétegekből
egybekapcsolódó, egyre nagyobb tért birtokló erőtereknek nemcsak a saját pontszimmetrikus
központhoz, az origóhoz képest kell megőrizniük az egyensúlyt, a harmóniát, hanem a
tényezők által képzett közös erőtér és a környezet egyensúlyában is szerepet kapnak. Minél
bonyolultabb az erőmező, azaz minél magasabb szinten képez harmonikus egyensúlyi
térállapotot, annál több szinten járul hozzá a közös tér, a környezettel együttes hatásmező a
közös eredő semleges megőrzéséhez. (A folyamat olyan fortyogó üstként is elképzelhető,
amelyben az energiamezők egyensúlyát a forrásban lévő folyadék jelképezi. Itt-ott
mélyedések, máshol magaslatok (hullámok) növelik a felszínt, térnek el az ideális
egyensúlytól, amelyben a nagyobb bonyolultságú mező közös eredőjét (a fortyogó felszínt) az
alacsonyabb energiaállapotú mélyedések és magaslatok differenciált eredői képezik. Mindezt
olyan térszerkezetként kell elképzelni, amelyben a részmezők egyensúlyi állapota, a saját
tömegközpontjukhoz képest változik, míg a nagyobb energiaállapotba szerveződött nagyobb
mezők egyensúlyát, az őket alkotó alszerveződések egyensúlyi állapota határozza meg. Ha a
tér és a közvetlen együtthatója, a környezet közös egyensúlyban van, akkor a belső és a külső
eredő e differenciálódásban semleges hatást hoz létre a környezet felé. Az
életszerveződésekben, sok, egymással szoros szimbiota kapcsolatba lépett szerv alakulhat ki,
amelyek változási ritmusa egy kicsit eltérő, amelyek relatív önálló egyensúlyú mezőknek
tekinthetők, amelyek közös egyensúlyi állapota a lény egészségi állapotát, a belső térrész, az
egyén, és a külső térrész, a környezet mindenkori viszonyát határozza meg. Ha az adott
mikrokozmosz az egyén, a belső környezet eladósodik, többletre tesz szert a környezetéhez
képest, akkor fel kel venni dolgozókat, hűtőket, és a szimmetriába kerülés érdekében fizetnie
kell a környezet felé. Ha a környezetnek van többlete, és változás hiánya, azaz túl naggyá
válik a rendezettség, akkor a környezetnek lesz igénye, rendetlenebb, nagyobb változás
sűrűséget létrehozó fenegyerekekre, hogy a közös szervezet kellő számú impulzus aránya
elérje a környezeti átlagot. Ha ettől az átlagos állapottól nagyon eltér egy ilyen környezetben
változó térrész, szervezet, akkor nagyobb életnyomás és magasabb belső változás sűrűség
esetén, kisebb életnyomású, szegényebb környezetben folyamatosan energiaadóvá válik, azaz
meglopják, elveszik a javait, addig gerjesztik, míg nazarobinná, Moetriussá, vagy
igazságosztóvá nem válik. Az átlagos szervezet kölcsönhatóképes és kellően érzékeny a
szegény rétegre, ezért annak a hatásait képes közvetíteni a vele szintén kölcsönhatóképes, nála
valamiben, pl, az energiák elorozásában fejlettebb melegfúziós centralista szervezetekre, pl. a
kormányra.
A habszerkezet térbeli elrendeződését az idősíkok metsződései határozzák meg, amelyek a
sokféle eltérő bonyolultságú, energiaállapotú, és méretű megjelenése, hatalmas
fraktálrendszert képez. A gömbhullámok kiindulási helyein képződő térhullámok nemcsak
monogám kapcsolatot létesítenek, hanem minden irányban egyesülhetnek az azonos
ritmusban harmonikusan rezgő hullámokkal. Ez a bigámia közös érdekeltségű mezőbe
kapcsolja a térben azonos ritmusban változó rácsszerkezetet, az irányító hálózatot. Az idő
(szimmetria) síkok közös koordinátába eső állómezői körül kialakuló környezeti erőtér a
folyamatos de eltérő ritmusú változásban, meghatározható jellemzőkkel rendelkező
hologrammikus mezővel együtt, de időeltolódásban változik. Az erőtér lassabban változó
központja háromdimenziós képként vetítődik ki, amely megfigyelhetőbb sebességgel változik.
Eddig azt hittük, hogy az alattunk lévő rétegek változnak gyorsabban, de ez csak e rétegben
változó élőbb, aktívabb szervezetekre igaz. Most vált megérthetővé, hogy miért nem tudjuk a
kifelé lévő környezet időjárását kellően előre meghatározni. Valószínűen azért, mert a kifelé
lévő, izotrópabb környezet, sokkal intenzívebb változásban, sokkal többféle végállapotot
vehet fel, tehát a bonyolultság nem befelé, hanem kifelé az aura felé, a mikroméretek felé
növekszik.
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A közös központi együttvédett térrészben fejlődő fiatal utód szervezetekbe nemcsak a
közvetlen egymással érintkező genetikai vezetést biztosító elődök részecskéi épülnek át,
hanem a környezetben változó, kellő azonosságú rokonok, barátok, sőt a korábban beépült
régebbi szeretők részecskéi is kisebbségi sorban, de benn maradnak, beépülnek a nekik is
kedvezőbb körülményeket adó élettérbe. Miként sok rovarnál és akár gerinceseknél is, az
anyaszervezetben összegyűlt, nem lebomlott, nem eltávolított, tehát beilleszkedő, honosított
de idegenebb genetikai állományú, más elődöktől származó részecskék benn maradnak a neki
megfelelő változásra alkalmas teret adó melegfúziós környezetben, és ha lehetőség adódik,
másokkal együtt átépülnek az utódszervezetekbe, a leányvállalatokba, vagy a fiú utód
vállalkozásokba, szervezetekbe. Minél nagyobb a közös mezőt létrehozó idősíkok, és az
utódban résztvevő felmenők, képviselők, a belső szimmetriáról gondoskodók száma, annál
összetettebb tulajdonságú, többdimenziós hatásmag-szerkezet, heterogén életszerkezet alakul
ki. Amíg a környezeti szülőmezők harmonikus változása tart addig erősebben befolyásolják
az utód fejlődését, de ez a befolyás az idő folyamán, a felmenői rétegek elkopásával, a
részecskéik áttelepülésével, elporladásával egyre csökken, amelytől egyre nagyobb
önállóságot, és a környezetben felszabadult részecskéket befogadó, megszerező új egyéniség
alakul ki. Az új rácsmező kereszteződésben kialakult utód sokáig időben együtt változik,
együttváltozó közösséget képez a környezeti rácsmezőkkel, de időnként váratlan hatások
kiszakíthatják a szülői mezőből, de akár a nagyobb környezetből is. A megfelelő (tudással,
hatásokkal) feltöltődés után, egyre összetettebb belső összetétel, a magasabb biodiverzitás
miatt a személyi fogékonyság/érzékenység, és ezzel a környezeti hatások lereagálási
képessége, az új információ befogadó képessége egyre növekvő arányt tölt ki a tápláló
hatásokból. Az új élőlények szülői méretet és bonyolultságot lassan elérő mezői, a
nagykorúság elérésétől a létrehozó hatásoktól az önállóság felé fejlődnek. Az elemi tér ABCjének a legkisebb és legegyedibb hatásmoduljai, a szülő mezők legnagyobb harmóniájakor
megszülető, kipattanó, elengedett, az anyatérben már túltelített, ott feleslegessé váló, az
anyateret túlgerjesztő információk, a más mezőkkel kialakult impulzusok legegyszerűbb
tulajdonságú, kezdetben még hatásszegény következmény utódai, gyermekei. Az origótól
kifelé az idősíkon későbben egyesülő már iránydimenzióval is rendelkező, a hatásfelületek
által a fejlődés felé kifelé hajtott hatásmodulok már nem ilyen szerencsések. Az idősíkon
kifelé haladva, idő alatt változó, az izotrópabb, idegenebb környezet felé fejlődő utódok
növekednek, akik a halandóság felé fejlődés ellenében egyre több tudásinformációra, nagyobb
megértésre tehetnek szert.
Az idősíkokon egyesülő kétdimenziós hatásfelületeknek az origótól kicsit távolabbi
pozícióinál a lokális egyensúly nem teljes, kifelé hajtó eredő különbséggel rendelkezik. A
hatásfelületek szegmensei által bezárt szögek támadáspontjaiban egyesülő hatóirányok az
idősík külső kerületi irányába mutató erőkomponenssel rendelkeznek, amely a bezárt szög
csökkenésével egyre határozottabb kifelé terjedési irányú dimenziós összegződés alakul ki.
Ezeken a helyeken az iránydimenziók összege már nem zérus, ezért a hatásösszegződések
nem nyelik el a teljes ütközéskor egymásnak feszülő lendület energiát, hanem egy részét a
közös új iránydimenzió felé terelődve, ebben a közös célban egyesítve, a nagyobb
szabadságfokú izotrópabb térrész felé áramlás közben időben változó egyre nagyobb
amplitúdójú rezgési sorozatba kezdenek. Az időnyiladék, (valójában trombita alakú
nemlineárisan kitáguló tér) külső része felé haladva egyre idegenebb környezetbe kerülnek, és
ahogy nyílik, kitágul a lehetőség, növekszik a rálátás a környezeti valóságra, úgy növekszik
az életkör lehetősége, egyre nagyobb spirálkúpot leírva. A kezdeti origót valamelyik irányban
az idősík környékén elhagyó szervezetek egyre jobban közelednek a szülői térrész azon
téridős pontjához, amikor már választaniuk kell, amikor a nyiladék erősebben hatáskizárt, a
szülők által védett térrészt végleg elhagyják. A szülői hatásfelületek közös erővel egyre
távolabb kényszerítik az időnyiladék külső szájához érkező, egyre nagyobb amplitúdóban a
képességei határát, a szárnyait próbálgató utódokat, amelyek elhagyva a védettség terét, a
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környezetben torlódva valamelyik irányba elterelődnek, egyéni életirányba, cél felé áramlanak
tovább. E rezgés már nem tekinthető állócsomót képező csillapítatlan rezgésnek, mert a
kialakult időirányba haladó hatáscsomó egyre távolabb kerül az origótól, a kezdeti egyensúlyi
és nagy azonosságú állapottól. Ezzel folyton változik a hatásirány, és a lendületösszegződés,
az elnyelt és visszavert, szétszórt sugárzási komponens, összetevők és ezzel az eredő aránya.
A szimmetriasík valójában nem sík, hanem két kifelé szétnyíló, állandó utánpótlással
fenntartott parabolatükör felület, amely közötti a belső változás, a közös szervezés folyamata
zajlik. A folyamatban, a trombita alakúan szétnyíló hatásfelületek között egyre több hosszabb
utat, egyre nagyobb kört jár be, az anyai térből a belső a nagyobb energiaszintű impulzusban
kipattant, részben kellően meg nem értett, túl sok idegen információt tartalmazó centrális
hatásmező, és a vele változást közlő, őt az anyai térrész körül folyamatosan csigavonalban
körbeterelő hatáshullám. Az életspirálon fejlődő utódhoz a folyamat során sok a felmenői
nagymezőkből érkező és ezzel eltérő összetételű, folyamatszimmetriát tartó idegenebb
információs energia épülhet be. A részben megváltozóm a trombita alakú hatásfelületek
paraboláiról visszaverődő és befogott hatásszegmensek új állapot lehetőséget, információkat
közölnek, a tanulásra fogott utódokkal, amelyek állapotlehetőségei, információi és tudástára
ezzel kiteljesedhet.
A következő ábrán bemutatott idősíkon a 2-es, a 3-as és a négyes pozíciókban összegződő
hatásfelületi szegmensek már nem maradhatnak végtelen ideig azonos információs állapotban.
Ezekben a pontokban egyesülő szegmensek kicsit lassabb ritmusban, de szintén harmóniában
rezegnek. Az idősíkon és az időnyiladékon, időtölcsér fala körüli térben bolyongva, keringve
(az életspirálon) való kifelé haladásuk közben a szülőktől felvett információs energia aránya
egyre csökken, az idegen információra való fogékonyságuk és befogási arányuk növekszik. A
változás eredménye, hogy a korábbi direkt tápláló szegmensek energiájának egyre nagyobb
hányadát utasítják, szórják vissza a térbe, ahonnan új információkat beszerezve egyre több
tudásra, információs energiára, hatáshelyzetre, a szervezeti hatástér mind nagyobb
visszatöltődésére tesznek szert. 8. ábra. Az idő pozíciói
8. ábra:

4-es idősík pozíció, időben sokkal későbben,
összetettebb állapot lehetőség, több szóródó sugár,
keveredettebb, vegyesebb, a környezet információjával
keveredő itt aktuális de a kezdetitől eltérő információ,
3-as időpozíció még későbben keletkező, kicsit
összetettebb, vegyes térállapot, kevés szóródás,
környezeti idegen információ befogadás
2-es pozíció: Időben később keletkező
csomópont. A szóródás és a keveredés
elkezdődött
1-es pozíció: Az ORIGÓ. Most, a kezdeti
jelen állapot. Csak a szülői információ
egyensúlya és különbsége érvényesül. Nincs
kifelé szóródás, nincs idegen befogadás,
bizalmas, egymásnak szánt információk,
amelyeknél a környezetei információs
hatások kizáródnak. Az Origóban kialakuló
új csomópontnál, veszteség nélküli,
csillapítatlan szinkron-rezgés, közvetlen
információ csere keletkezik. Az idősík másik
irányába analóg, tükrözött hatásegység,
következményrész haladhat, amely azonban
eltérő környezetbe kerülve vagy másképpen,
vagy nem mindig fejlődik ki.
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Az idősíkon kifelé haladva a dinamikusabb egyensúlyban változó utódnyi térmezők az új
hatásmezők növekedése közben egyre több szülői rácspontot, réteghatárt, időhatárt
kereszteznek, amely miatt egyre több energiacserét bonyolítanak le a környezettel. A növekvő
anyagcsere révén az eredeti belső hatás egy része megváltozás, vagy elutasítás, meg nem értés
miatt szóródik, (információs energia, azaz hatás kibocsátás), amellyel párhuzamosan egyre
több idegen tartalmú hatásinformáció (helyzet vagy állapot lehetőség épülhet be. Ezzel az
origónál még egymásnak abszolút tükrözési felületként működő hatáshullámok által képzett idősík
origójától a téridőben távolodó utódok (növekedésével) a létrehozó, a környezeti hatások
jelentős részét visszaverő hatásfelületek egyre ritkábbá, egyre hatás áteresztőbbé válik,
ráadásul a trombita alakú térrész felmenői szervezetre tapadt szája is egyre nagyobbá, egyre
több idegen hatást besodróvá válik. Minél távolabb kerülünk az idősíkon az origótól, annál
változatosabb, összetettebb, többdimenziós lehetőségű, egyre bonyolultabb új mező alakulhat
ki. E sorok írásakor még nem egyértelmű, hogy csak az origón születhetnek onnan idővel
eltávozható, külön életet élhető, a térben és időben kiteljesedhető gyermekek, mezők, vagy a
lehetőség a teljes idősíkon minden rácskereszteződésnél lehetséges. Moetrius az előbbi
lehetőséget tartja valószínűbbnek, amely során a térbeli rácsszerkezet kereszteződései mindig
változást okoznak, és e változások halmozásaként történik időnként az atomi mezők
magasabb energiaszintre lépése, egy idő után az ismert elemi átalakulás. Ezzel öregednek az
egyensúlyban álló hatásmezők. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a túl sok ismétlődést,
amikor az utód megérti, és ezek hatásaival feltelik, akkor a többit a túltelítettség, a megértés
kialakulása miatt már nem fogadja be, elutasítja, amely miatt azok be nem fogadott, be nem
épült túltelített információként szétszóródnak a környezetbe.
A szülői hatássűrűség az origótól kifelé távolodva minden mezőben csökken, amely miatt
időben és térben egyre ritkábban kerül sor a szülői hatásfelületek térrács metszésére. Ez
azonban ezzel párhuzamosan, a környezet más részei felé közeledés miatt egyre nagyobb
idegen hatássűrűség növekedést, gerjesztést hoz létre. Az idősíkon kifelé haladva az ismerős
frekvencia üteme egyre jobban eltolódik, mert egyre hosszabb téridőt kell a szülői
információs sugárszegmenseknek az egyesülésükig megtenniük. A hosszú út során egyre több
tükröző felületbe, csomópontba ütközhetnek, amelyeken szétszóródik, megváltozhat,
kivonódhat az energiájuk, amely miatt a hullámhosszuk, azaz az egymást követő változások
közötti téridő-hossz növekedése miatt folyamatosan növekszik. A hosszú hullámoknak az
idősík távoli pontjában történő egyesülése lassan változó térszerkezeteket hozhat létre.
A hatásfelületek kiterjedés során, mindig elérnek egy olyan téridős távolságot, túl kicsi
szögállást, hogy a csillagnyi hatótereken kívülre, párhuzamos állásba kerül az idősíkon a
hatásfelület egyesülő szegmenseinek a közös támadáspontja. Egy szögállás után már olyan
kicsi a szülőktől származó hatásenergia egyesülő aránya, hogy nem elégséges a
hatáskizáródást támogató fennmaradásához, a harmonikus rezgés fenntartására. A hatóterek
határán már párhuzamos irányúvá váló sugárirányok már nem tudnak egyesülni, sem az
idősíkon, sem a trombita alakú térrészben, ettől kezdve a szülői hatások elválva egymástól az
utód távolodását segítik. Bár a szülői támogatás ettől kezdve elmarad, és az utód nagykorúvá
válva a saját tudására és képességeinek a hasznosítására kényszerül, azaz eljön a függetlenség
napja. Az, az ilyen irányba szóródó sugárszegmensek továbbra is segítik az utódok
távolodását, egyúttal egy másik neki szimmetriát adó társhoz közeledését. Az önállóvá és
nagykorúvá váló utódok ettől kezdve egyre jobban nekinyomódnak a fő áramlási irányban
lévő, nekik nagyobb szimmetriát adó idősebb testvér rétegnek, amely szimmetriában egy
másik rezgőtárshoz kapcsolódnak, vagy pár nélkül maradva idővel szétszóródik az energiájuk
és a lelassult maradékaik a csillagtérbe fagynak. Az idősíkot létrehozó hatáshullámok
párhuzamosainak a szétválásával egyre több, addig dezinformációnak ismert új hatás
keveredik hozzájuk, és a sokszorosan tükröződött hatásszegmensek óriáshullámai, kifáradva,
a szélsőségektől lecsendesedve elpihennek a csillagtér láthatatlan hűtőkamrájában.
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Az önállóság első stációja az a pillanat, amikor az utód, mint a neki felmenői
életbuborékokat addig egymástól a jelenlétével távol tartó szervezet kikerül a szülői közös tér
védelméből, és ezzel a felmenői életfelületek ismét egymásnak érve újabb nagy energiaszintű
impulzusba kerülnek. A közös térben új origó keletkezik, amelyben és új állócsomó, utód
fogan, miközben a már kellően idős kikerül a legvédettebb anizotróp térrészből. Az idősebbé
váló testvér, a fivér ettől kezdve a szülei időnyiladékát körkörösen lezáró, kitáguló önálló
élőrétegbe épül, amely a külső felületével kitágítja és izzásba, gyorsabb változásra kényszeríti
az egy kicsit kijjebb szorított környezetet. Ez a glória, a töviskoszorú, a szupernova gyűrű
pillanata, az új utód, az új leendő isteni tér megfoganásának a pillanata. Ilyenkor mondja a hit,
hogy megszületett a kis Jézus. Kisebb szinten a La Ninó, vagy az El Ninó. A kellő rálátással
távolabbról látszóképet egy szupernova gyűrű felfénylésének, az Aspektus sorozat későbbi
könyveiben bemutatott következménynek tekinthetjük. Lásd az Állandó eredőjű Univerzumban
az 1-es ábrát, és a csillagászati képek között az Internetről másolt képen bemutatott képet,
amely a két hatásgömb között széles úszógumiszerű, toroid gyűrűben kiszoruló réteg jelzi,
hogy a pár impulzusában megfogant, vagy és megszületett az újabb utód. Az idősebb fivér
ettől kezdve kiszorul a szülői hálószobájából.
Az Internetről másolt kép azt a fogamzási
pillanatot mutatja be, amikor az egymással
közvetlen érintkezésben kerülő felmenői
szervezetek sikeres impulzusában egy új
fogamzás utód, állócsomó alakul ki
amelynek és az összeérő szülői
életbuborékok kiterjedő hullámai,
kiszorítják az addigi köztes, legvédettebb
térrészből, a szülői hálószobából a korábbi,
már idősebbé váló utódot. Bár ezen a
képen nem teljesen látszik, de a kiszoruló
idősebb utód, a szimmetriasík közelében
toroid gyűrűt, élőréteget, magas változás
sűrűségű tűzgyűrűt hozva létre tágítja a
teret, és egyben a rétegével védi a
központban hatáskizárt térben fejlődő
kistestvérét. Ilyen gyűrű az Ort övezet.

9. ábra: Csillagméretű fogamzás pillanata Az Eta Carina
A nagy változási sűrűségű mezőkben az idősíkok és hatásegységeket szállító határfelületek,
energiahullámok milliárdjai metszik egymást, amely miatt az időben is pulzáló, folyton
változó, a belülről sűrűsödő mátrixháló metsződéseiben sokféle rendszeridejű folyamat,
állapotváltozás teljesedhet ki. A háló kiegyenlített sűrűsödését a nagyobb rácshelyek állandó
feleződése tartja fenn, amelyeken folyamatosan keletkezik utánpótlás a mezők szélén
szétfoszló gömbhullámoknak átmenetileg a térbe fagyott, lassabban, vagy eltérően változó
energiájából. Az atomi szint alatti szinte végtelen magas frekvencián nemcsak végtelen sok
metszéspont, hatásáthelyeződés részlegesebb, vagy teljesebb, tartósabb rezonanciája tartja
fenn a tér változási sűrűségét, hanem a rövid életű állómezők alsóbb fraktálszintje is
táplálkozik a fénynél kisebb hullámhosszú féktelen rezonancia információs szinten változó
energiájából. A legnagyobb frekvenciasűrűséggel változó rezgőterek tömegközéppontjától az
idősíkokon kifelé a változatosság növekedése a rendszeridők lassulásával és a tér tágasabb
méretével tart egyensúlyt. A változó tér központjától kellő téridős távolságokra kifejlődő
utódrétegekben egyre hosszabb hatásidejű, hatáshiányos (tudatlan) állómező-gyerekek
keletkeznek, amelyek változási üteme, áramlási irány szakosodása a kiteljesedés alatt egyre
jobban eltért az őket létrehozó mezők változásától. Ezt az eltérést, a növekvő hatásgömbhullámok hatófelületeinek az idősíkon végigfutása közben a síkkal bezárt szög csökkenése
miatti egyre jobb tükröződés, a szóródás növekedés okozza. A beesési szög csökkenése a
hullámon haladó összetevőket egyre nagyobb téridős utazásra kényszerítő, egyre későbbi
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találkozását eredményezi. A csillagokként ismert gyors változású terekben növekedő
hatásfelületek között, atomi és később még nagyobb méretű hatásmezők alakultak ki, amelyek
a téridős távolodásuk, fejlődésük során egyre lassúbb átalakulásban változnak. Az idősíkok
közötti kevésbé hatáskizárt térben, gyorsan változó, az összegződésében átrendeződő pulzáló
új rácshelyek alakultak ki. Ezek az új, a környezetnél hatáskizártabb új mezők, a tükröző
hatásgömbökről és idősíkokról, illetve rácshelyekről a másodlagos, harmadlagos, vagy n.-dik
szóródás, módosulás után újra egyesült, többdimenziós tulajdonságú sugárzási
szegmenseknek az adott pontokban, időben és térben sikeresen halmozódó eltérőre fejlődött
összegződési. A szóródott, majd az n-dik rácshelyeken ismét egyesülő, összegződő sugárzási
összetevők eltérő távolságot, más utat, téridőt jártak be, a nem egyforma környezetben
másképpen változtak, eltérően osztódtak, keveredtek más közeli frekvencián szóródott
elemekkel. Ez akkor is a jelentős megváltozásukat okozza, ha kezdetben nagyon egyformák
voltak, csak az első önálló elinduláskor egy kicsit eltérő irány felé kezdték el az első
életáramlási haladást. A rácsmező némely koordinátáján törvényszerűen lendület és
hatásösszegződések alakulnak ki, amelyek egy része a nagy azonosságú, hasonló analóg
ellenhatással összegződve, egymáson torlódva viszonylagos stabil állapotba, tartós
szimmetriába kerülhet, amely miatt a környezetnél lassabban visszatöltődő, nagyobb
azonosság sűrűségű, tartalmú, más eltérő hatások elől kizártabb térrészek, eltérő tulajdonságú
mezők, szervezettségek alakulnak ki. Az állandó koordinátákon interferáló sugarak többsége
az adott összegződési rácspontokban érvényesülő, sokféle mozgási, forgatási, perdülési
lendületállapotba rendeződhetnek. Az ilyen a térben változó helyet leíró összegződéseket
mozgó, haladó elektromágneses hullámokként, az információs energia áramlásaként ismerjük.
Az interferáló, pulzáló energiaösszegződések a térben változó holografikus leképezését,
hullámszerű mozgást megjelenítő lámpasor időrendi felvillanásait, hullámokat leíró
mozgásként észleljük. Ezek alkotják a fizikában jól körülírt tulajdonságú elektromágneses
tartományi hullámokat, amelyek frekvenciájára és hullámállapotára jellemző a kibocsátó és
tápláló sugárzótól való téridős távolsága, és az együttváltozó részecsketömeg térállapotbeli
fejlettsége. A stabil mezőkben keletkező elektromágneses hullámok és e hullámok
összegződésiből keletkező új energia és hatássűrítődések, gravitációs állómezők viszonylagos
változása arányos egymással, és az őket létrehozó mező tömegközpontjától való téridős
távolsággal és a fejlettséggel. A mezők hatóterét és kiterjedését a változási ritmus határozza
meg, amely hatóterenként is eltérő lehet, de egy hatótéren belül egyedenként, együttváltozó
részecskeközösségekként is változó. A változás elsődleges oka, hogy a mezők nem
függetlenek a térben, hanem folyamatos kapcsolatban állnak egymással, állandó hatásenergiát
cserélnek, amelyek nem egyenlő adagokban, és nem feltétlenül ismerős, azonnal megértett,
azonnal beépülő kombinációban érkeznek. A mezőkbe beérkező nagy idegen információ
tartalmú, eltérő energiát dezinformációnak, a változási harmóniát (eredőt) csökkentő hatásnak
nevezzük. A mezőknek az ilyen csak részben azonos zavaró hatásokat fel kell dolgozniuk,
meg kell ismerniük. Amikor egy részecskemezőbe, egyszerre túl sok és vagy nagyobb
ismeretlen idegen tartalommal rendelkező hatásinformáció áramlik be, akkor a mezők az
idegen információ tartalommal, hatásokkal átmenetileg megterhelődnek. Ha a mező
feldolgozó és megértő képesség még nem elég nagy a beérkezett hatások megértésére,
megemésztésére, akkor a mezők saját részecskéket, azonosítókat kapcsolva az idegen
információs hatásokhoz, azokat a környezetbe, a napkitöréssel jellemezhető, analóg
hatáseltávolítással az aurájukba távolítják el. Ezt mi utód információnak tekintjük, amely
egyrészt jobban védi a változó mezőt az ilyen a környezetben kerülő hasonló
azonosságtartalmú idegen hatásoktól, azoknak idejében jelezve, hogy ne gyertek, ezt az
életvariációt, információs hatást, ezt a nótát már ismerjük, azaz védőhatást építenek belőle. Ha
a mezőkből az adott minőség eltávolítását olyan, az adott variációban már telített minőségű
életnek, vagy és már ismert hatásinformációknak tekintjük, amelyek éppen a túltelítettség, a
nem igény, vagy és a még megértetlenség miatt kerültek eltávolításra, pl. a fejletstéghez
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képest túl korán érkeztek, akkor megérthető eltávolítása, csupán időnyerés. A későbbi
változás és a környezettel, a kilökött mezővel is fenntartott körfolyamatokban megvalósuló
hatáscsere során, a szükséges, kellő tartalmú részt a kilökő szervezet bevonja, beépíti a saját
tudati rendjébe, míg a felesleges már megértett, már jól ismert, további ismétlődéseket nem
kívánó részeket újraosztás, differenciálás közben magától eltávolítva az elmaradottabb, általa
hatásenergiával ellátott környezetbe távolítja. Egyes mezők ritmusát e dezinformációk úgy
megzavarhatják, hogy a harmonikus változás átmenetileg vagy véglegesen zavart szenved. Ha
valamely mező nem tudja feldolgozni a rövid idő alatt érkező túl sok dezinformációt, akkor,
mint ritmus-azonos rácshely megszűnhet, és a megszűnt mező ritmusváltozása is
dezinformációvá válhat. Ez ellehetetleníti azon új kisebb hatásgömb-hullámok és szervezetek
fennmaradását, keletkezését, amelyeket a megszűnt újraosztó rácshelyek, központok,
szervezetek újraosztó pulzációja táplált. Ez az addig a központi energiával, hatásokkal táplált
mezőrészek, ettől a folyamatos energiahatástól már túl nagy függőségben változó szervezetek
elhalásához, megszűnéséhez vezethet, amely viszont új teret ad a környezetben az időben
gyorsabban fejlődő, nagyobb megértési képességgel rendelkező, nem teljes függőségben
változó, együttműködő képesebb, és a kapott hatásokat a környezetben sokkal sikeresebben
elosztó stabilabb változásnak.
A ritmuseltérés és a stabilitás határozza meg a tér elkülönülését, a pulzáló optikai rácshelyek
lámpaként felvillanó fényességét, pozícióját és az egységnyi térsűrűségét.
A mezők központjától alkalmas távolságra a változás rendszerideje ideális környezetet hoz
létre a megfelelő ütemben szerveződő, változó élet kialakulására. A harmonikus állapot
lehetősége kiterjed a lassabb rendszeridejű, de harmonikus mezők szerveződésére, a téridős
változásban egyre nagyobb fel és visszatöltődő állapot változó bonyolultságára. Az analóg
mezők belsejében szerveződő sok variáció analóg folyamat lehetősége evolúciós folyamatot
eredményezett. A folyamat során folytatódott a tér szerveződése a már megismert szisztéma
szerint. Az azonos ritmusban együttrezgő harmóniába került mezők egyre nagyobb közös
tömegbe épültek, amelyekből a harmóniában maradó állómezők egyre stabilabbá váltak. A
stabilitás növekedése egy megmaradási effektust eredményezett, amely a harmónia
megőrzésére irányuló ellenőrzést, belső gondviselő, lélek kialakulását tette lehetővé. A
kialakult belső Isten, pontosabban a helyi képviselő, a Gondviselő tudomással bírt arról, hogy
a látszólagos individuális lehetőség, a szükségszerűen csak nyitott rendszerben stabil
fraktálrendszertől nem jelenthet teljes elkülönülést. Minden egyén, a környezettel való sikeres
együttváltozásának az eredménye, amely nélkül nem tud maradó harmóniát eredményező
anyagcsere folyamatban részt venni, életben maradni. A ritmus-azonos környezet, a belső
részhez tartozó külső rész, az aura nélkül az elkülönülés, az állómező nem alakulhat ki. Az
egymást időrendben váltó részecske mezők új átlagos generációi egyre kijjebb találják
magukat a születésük helyszínéül szolgáló gravitációs tér, a nagyobb mező tömegközéppontjától.
Ez a tér látszólagos tágulásaként is értelmezhető, azonban a gravitációs terek központjaiban
ugyan az a folyamat működik. Nem a tér tágul, hanem a közös térben kifejlődő életrendszer
helyben kikeveredett genetikai azonossága terjed ki, sikeres együttváltozás esetén, amely
azonban kifelé egyre ritkul, egyre jobban keveredik a külső környezetben változó, eltérő
irányba fejlődő élettel. Az élőrétegek kifelé haladása, a kezdeti állapottól az origótól
távolodás, csak a trombita alakú, kellő azonosságú hatástér, a görbült szimmetria felületen
egyre kijjebb kerül élhető, átlagos zóna tágulása, a legsikeresebb fejlődő átlagos térrész
téridőben távolodása a kezdeti állapotától. Az átlagos élőrétegen belül és kívül változatlanul
eltérő, differenciált, más felé, másra szakosodott élet változik, de míg a külső rész abban a
szerencsésebb helyzetben van, hogy a belső, magasabb változás sűrűségű térrész leárnyékolja
a túl nagy azonosságú, egymásnak antihatású, távolodó szervezeteket, ezért nagyobb a béke és
a megmaradó képesség, kevésbé erőltetett a fejlődés. A differenciált közös élettér egyre
szűkebbé váló, egyre jobban benépesedő belsejében azonban nincs meg az elkülönülés
lehetősége, egyre nagyobb a keveredés, nagyobb a kikerülhetetlen differenciálódás.

Aspektus 2

A sík és a tér

66

Ha a szervezet azon fejlődési állapotára figyelünk, amikor a felmenői életbuborékok
fokozottan védett, trombitának látszó, de valójában két kicsit kúpos életsík egymástól
távolodó pereme felé araszolva, a központi élettérrészéből egyre kijjebb kerül e kettős tárcsa,
gömb határfelületének az idő nyiladékán, azt észleljük, hogy a kifelé haladás közben egyre
jobban rálátunk a belső rész változására, de eközben csökkenni fog a külső környezetre való
rálátás, a kilátás. Tehát a centrumban változó életre csak a rálátásunk tágul, mert egyre kijjebb
kerülünk a téridőben, az idősíkunk, az idő nyiladék szétnyíló külső ágába kerültünk. A
látszólagos helyben maradást, azaz az átlagos életkeverék, az átlagos életállapot rendszeres
regenerálódását, a sűrűség megőrzését az újra születő nemzedékek biztosítják, de az ember
túlszaporodása, az általa gerjesztett változási sűrűség, és az elszennyeződő környezet már a
megmaradási folyamat ellen hat. A nemzedékekről nemzedékekre növekvő tudás, az egyre
több információ megszerzési lehetősége ugrásszerű bonyolultság növekedést eredményezett.
A változási sűrűség növekedésével a zavaró dezinformáció aránya, a környezettől
elszigetelődés növekedett, amelyben az átlagos emberek és a Föld harmóniája veszélybe
került. A környezetünkben növekvő információ telítődés egy természetes folyamat
eredménye, amely mutatja, hogy haladunk az időháló izotrópabb pereme, a nagykorúság felé.
Nem szükségszerű azonban a harmóniának elveszni, a változási arányra, az elosztás arányaira
figyelés a harmónia megőrzésének a kulcsa, amely ha megmarad, az emberi faj genetikai
fejlődése az istenné válás felé kiteljesülésünk is beteljesedhet.
Az egymást időrendben váltó, mindig újabb és más körülmények közé kerülő mezők egyre
összetettebb, egyre bonyolultabb, általuk még kellően nem ismert körülmények között találják
magukat, amelyhez a változási és alkalmazkodási lehetőségük, a tudati befogadó, és az
információ feldolgozó képességük véges. A bonyolultság növekedése a végtelen felé haladó
lehetőségek kiterjedésével a változás ritmusát folyamatosan növeli, amely miatt a védett
tereken kívül egyre gyorsabb feldolgozó képességű, egyre gyorsabban változó új nemzedékek
alakulnak ki. Az alkalmazkodás lehetőségét éppen a nemzedékváltás lehetősége biztosítja,
amellyel a befogadóképességek mindig az éppen már elért, megismert szintről indulhatna, és
fejlődhetnek más magasságok, vagy eltérő mélységek felé.
A folyamat megállíthatatlan, minden szinten a szaporodás, a megújuló képesség felé fejlődik,
ez a tér természetes szerveződésének a része, amely minden egyensúlyban kiteljesedő mező
változására, életfolyamatára érvényes!
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10. Az állócsomók, a hatásmagok szervezetten együttváltozó atomokká szerveződése:
A hatásegyenlőséget eredményező gömbhullámok ekvivalens felületei, egymásnak feszülő
kétdimenziós szimmetriasíkokat hoznak létre, amelyeknek a közepén lokális jellegű
pontszimmetrikus térhelyzet alakul ki. A pontszimmetrikus térpozíción egy egydimenziós
tulajdonságú állócsomó alakul ki. A nagy sűrűségű térben és harmóniában változó mezőknek
az azonos ritmusban kitáguló hatásfelületei sok milliárd ilyen szimmetriasík kialakulását
eredményezheti, amelyek egymáshoz viszonyított geometriai helyzete az őket létrehozó
gömbhullámok térbeli elrendezését képezi le. A szimmetriasíkok egymással párhuzamos
helyzetek lehetőségei mellett egymással sokféle szögben kereszteződhetnek, amelyeknek a
hatásmagjai sok esetben azonos, vagy egymás melletti, egymásra kölcsönható képesebb
térkoordinátákra kerülhetnek. Ezzel a pontszimmetrikus egydimenziós térhelyzetet
megvalósító neutrális mag körül kialakuló stabil erőterek egyesülnek, amelyből növekvő
energiájú több, egymásnak feszülő, összeépülő, csak kezdetben neutrális hatásmaggal
rendelkező gömbszimmetrikus azonosságú térállapot alakul ki.
Az adott térhelyzet állapotát kialakító, annak a tulajdonságait meghatározó szimmetriasíkok
körül keletkező már nem teljesen neutrális állapotba egyesülő, de jellemzően közösen és
szervezetten, de időben egymástól eltolva fejlődő hatásmezők a többdimenziós terek által
keltett hatáshullámok hologrammikus leképezésének tekinthetők. A hatásmagokat érő és a
környezeti hatások jellemző relatív gömbszimmetrikus azonosságú rétegeket, és ezekben
relatív időbeli egyensúlyt alakítanak ki, amely térpozíciónak a sugárirányú centrális
támadásvonalai neutrális hatásmagok tömegközéppontja felé irányuló sűrítő, lokalizáló
jellegű erőegyensúlyt tart fenn.
A gömbhullámok hatásfelületein eloszló szegmensek, a térben történt változás lendületét,
információját és hatásait közvetítik sokmilliárd térirányú támadáspont felé. A részecske
lendület a térben lévő sűrűbb felületeken, a térben tartós vagy pillanatnyi optikai rácsot
képező kellően analóg hatásmagokon megtörik, amely kölcsönhatás kapcsolatban erőhatást és
információhatásokat ad át. Ha a tér, geometriai elrendezése változik, amelytől a
hatásegyensúly megváltozik, a hatásmag a csökkenő életnyomású erőtér irányába elmozdul,
vagy/és az energetikai értéke eltolódik, kivéve, ha a korábbi célja és a még mindig kitartó
lendületi eredője nem viszi még a korábban megkezdett irányba. Számos azonos tulajdonságú,
egymással sok mindenben analóg hatásmag olyan egymáshoz közeli térpozícióba kerülhet,
amely megváltoztatja a lokális tér állapotát és erőegyensúlyát, növelheti a térpozíción
kialakuló azonosságot. Az egymáshoz közelebb kerülő hatásmagok (párhuzamos
szimmetriasíkjai) közötti térben egymásnak feszülő hatásfelületek védelmében a Casimir
hatáskizáródás érvényesül, amely miatt a közel kerülő szimmetriasík között kevesebb erőhatás
érvényesül, mint a távolabb lévő párhuzamos síkok között. Ez dimenziós (tulajdonság)
átalakulást okoz, amely gravitációs erőként ismert egymás felé irányuló erőhatásban is
érvényesül. A szimmetriasíkokat egymás felé kényszerítő erődifferencia sűríti a tér lokális
mezőit, amely miatt az egymáshoz sodródó hatásmagok tömegszáma és sűrűsége is nő. A
mezőket alkotó térrészek belsejében, az időben kiegyenlített erőhatások miatt gravitációs
egyensúly alakulhat ki. Ez a mezőben lévő többdimenziós tér-stabil hatásmagokat egymás
mellé kényszeríti, amelyekből sokféle érdekes, eltérő tulajdonsági eredőjű analóg szerkezet
alakulhat ki. A térirányú erőjátékok változása egymáshoz kényszeríthet két, három vagy/és
akár többtucatnyi hatásmagot, amely az adott térpozícióba, a közös térbe került hatásmagok
körül lévő egyensúlyba került erőterek dimenziós értékeinek, a jellemző tulajdonságok
keveredését eredményezi. A neutrális jellegű hatásminták alapállapota a hidrogén egy
protonjával és egy elektronhéjnyi elektronjával a leggyakoribb hatásmag és szerveződési
mintának, életmintának tekinthető, amely relatív stabil és alacsony energetikai szinten, időben
tartósan változni képes, differenciált egyensúlyba kerülő térállapot. A hatásmagok erőtereinek
az egyesülésével a stabil állapot lehetőség is változnak, amely a közösségbe került létszám és
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a geometriai zártság függvénye. A nukleoszintézisnek nevezett egyesülés során az addig
különálló hatásmagokat tartalmazó erőterek közösségbe kapcsolódnak, és különböző
változási, fejlődési gyorsaságú új térállapot lehetőségeket eredményeznek. A fúzió során, a
hatásmagok egyesülésével keletkező atomok többsége energetikailag, a lendülethiányban,
vagy a perdület hiányban túl differenciáltság esetén instabillá válik, a korábbi egyensúlyi
állapot nem marad fenn. A stabilitás azokban a csoportokban a legerősebb, amelyeknek
az egy csoportba (mezőkbe) tömörülő hatásmagjai geometriailag zárt szerkezetet
eredményeznek. A belső tömböt alkotó életmagok elhelyezkedési lehetőségei zárt egységben
végesek, amely miatt az ősatomok átmeneti stabilitása zárt térszerkezetben a létszámtól és a
hatástér telítettségétől függően életképesebb. A belső elrendezési lehetőség csak akkor
eredményezhet stabilságot, ha a magok és mezőik egyesüléséből keletkezett perdületi
instabilitást, elektronként ismert kiegyensúlyozó (szimmetria) erőtér megfelelő lendületi és
rendezettségbeli többletet ellensúlyozza. Ha a belső térrész, élőréteg geometria első szintje
protonokkal betelt, akkor ez körül csoportosuló kisebb, elporladtabb, hidegfúzióssá váló
hatásmagokból újabb héjszerkezet, szegényebb, külsőbb élőréteg alakulhat ki. A folyamat két
különböző lehetőséggel is megvalósulhat, amelyből akár mindkettő is lehetséges. A meglévő
hatásmagok erőtereinek az egymással idő-harmonikus változásából a közös erőtér
változásával létrehozott, belülről habosodó, új hatásmaggal rendelkező páratlan családi erőtér
szerkezetek alakulhatnak ki. Az erőterek összeolvadásával a neutrális hatásmagok egymás
mellé, közös koordinátára és szorosabb nexusra kényszerülnek. Az egybe eső térpontra kerülő
origók szimmetriasíkjainak a metsződései, az egy mezőbe (atomba) szerveződő tér, közös
hatásmagjai három, öt vagy sokszögletű geometriai alakzatba összeépülő atomi szerkezeteket
eredményezhet. A zárt héjszerkezetet eredményező atomi mezők legstabilabb állapotai,
egyenlő oldalú szabályos sokszögű szimmetriasíkokból geometriai alakzatokba épülő
szerkezetbe rendeződhetnek. (Az egyenlő oldal itt a stabil egyensúlyt biztosító, erőtér
szimmetria eredménye, amely kisebb szinten sohasem lehet teljes, mert a teljesség a rendszert
zárttá és életképtelenné fejleszti.). A belső protonokon belül újabb neutrális magok
születhetnek, amelyek a zárt protonhéj védelmében sokáig semlegesek maradhatnak, de amint
betelik a belső zárt szerkezetben kitölthető helyek száma, egy addig neutront a második héjra
kilökve instabilabb, kapcsolatra kész izotóp (eladó lánnyal, vagy legénnyel rendelkező, genetikai
kötődésre képes család) keletkezhet. A kilökött neutrális hatásmag, nagykorúvá váló utód stabilitása
csökken, a neutrális állapotból valamelyik dimenzióban, lendületben, vagy perdületben
túlsúlyt, túl nagy töltést jelentő proton, vagy hidegfúziós neutron állapotba kerül. Ez
gerjesztett állapotú instabil szerkezetet, következményt eredményez, amely a hatástér
szimmetria hiányának a kiegyensúlyozásra képes, ellenkező túlsúlyt, hatást jelentő, másik,
egy kicsit másabb, de még kellő azonosságú elektron, vagy pozitron erőtérrel, kapcsolódás,
párba szerveződés esetén hosszabb felezési idejű atomi szerkezetként megmaradhat. A
további hatásmagok (tömegszám) tömegének a növekedésével egyre több neutron szorul ki a
második, vagy harmadik, n. héjra, amely kifelé haladva egyre rövidebb ideig megmaradó
állapotú izotópokat eredményez. A külső héjak feltelésekor, bezárulásakor rendkívül stabil
tulajdonságú atomi állapotok, közös rétegeredő alakulhat ki. Ha feltételezzük, hogy a stabil
állapotú térpozíciókban, az origókon kialakult egyensúly egy gömbszimmetrikus harmonikus
térállapottal együtt képez kellően stabil közös eredőt, akkor a differenciálódás miatt kifelé e
szerkezet nem, csak a belső különbség növekedése okoz a benne élőknek problémát. Az
origótól való eltávolodást a 0 értékről, a kezdeti szimmetriáról való elmozdulásnak feszültség
növekedésnek, a belső töltés növekedéseként is értelmezhetjük. Ha bármely protonban
kifejlődött neutron utód a belső magátrendeződés, újabb utód fogamzása miatt kilökődik, ezt a
kilökődő egyed addigi egyensúlyának a lendületbeli szimmetria megváltozásának,
megbomlásának tekinthetjük. A megbomlott egyensúly lényegében olyan változás, amikor új
hatásmag megfoganási szimmetriájában, a környezeti térbe kiszoruló, differenciáltabb
antineutrinó, ellenérdekelt fivérpár keletkezik, amelykor egy addigi neutron protonná,
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vezetővé alakulásával egy megjelenő elektron, elszegényedő, a dominanciából kiszoruló
ellenhatása biztosítja a más szinten helyreálló egyensúlyt. Ez alapján feltételezhető, hogy a
hatásmagok neutrális állapota sem tart sokáig, a környezet legkisebb változása, az állócsomók
dimenziós egyesülése feszültséget generáló, az egyensúlyi állapotot később is módosító
instabil állapotot eredményez. A térpozíció energetikai változása, ezt az egyensúlyt módosítja,
a feszültséget növeli, vagy csökkenti, az eltérésnek megfelelő előjellel a hatásérték változása a
proton vagy az elektron arányának az eltolódását eredményezi.
A változás ilyen következményeinek atomszerkezeteket eredményező lehetőségeit, a
szerzőnél pontosabban értik és szemléltetik Sindely Dániel és a Sindely László, az általuk
készített magmodellek és az atomi térszerkezetekre leírt szimmetriák felismert összefüggései.
A lehetőség felismerése a kellő szakértelemmel rendelkező, a dolgot logikusan megközelítő
szerzők szemfülességét dicséri, akinek a találékonysága mellett, a paradigmaváltás, az eltérő
gondolkodás, a megérteni kíván hatások más aspektusból megközelítő megfigyelése,
alkalmazása adta meg a továbblépés lehetőségét. A szerzőpáros elidegeníthetetlen érdeme,
hogy a matematikai modell erőltetése helyett a geometria oldaláról közelítették meg az
atomszerkezet elrendezésének és tulajdonságeredőinek az összefüggését.
Az anyagszerveződés habosodási fázisával kezdődő információs jelsorozatot létrehozó
változási sorozat kiteljesedése.
Az új hatásmagot eredményező folyamat tudományos megközelítése atomizmus alapján
változó teret mutatott be, amelyről materialista alapszemléletű képet festett. A más
aspektusokból eltérően megismert szerveződés pedig olyan jellemzőkkel bír, amely az élő
anyag tulajdonsága. Szaporodás képes, amely során átörökíti a létrehozó szülők
tulajdonságainak sajátos keverékét az utódba, amely a szülői és a környezet mintájára
leképeződve, az elődeitől némileg eltérő összetételben, de időben mássá váló eltérő
környezetben másképpen fejlődik ki. Ez a változás, az életfolyamatokkal analóg
ritmusváltozás során teljesedik ki, amely során a kiteljesedést, a lendület energiáját felemésztő
hanyatlás váltja fel. Felületes megközelítéssel kijelenthető, hogy ez csak analóg leképezése
egy életszerű folyamatnak, amely csak hasonlóság, a gondolkodás, az emlékezés nem
bizonyítható. Az életszerveződés ezt a mintát, ezt a törvényszerűséget követi, amely fraktálok
ezrein másolja le az ősidők óta bevált, folyamatosan továbbfejlesztett, állandóan aktualizált
folyamatot. A harmonikus változásban álló mezők szaporodási, önfenntartó folyamata ma is
ugyanúgy történik, a minta másolása évmilliárdokon át bevált hatásváltozást követ. Ez
azonban több egyszerű véletlennél, és talán több a spontán törvényszerűségnél. Ha az
önfenntartó mindenség egy végtelen fraktálrendszer magasabb szintjét képezi, ez azt is
jelentheti, hogy az ismert tér lehetséges állapotainak a váltakozása e lény lehetséges
gondolatainak a végtelen elgondolás szerinti, de csak véges variációkban létrehozott
valamilyen szisztéma szerint egyensúlyban változó, kis különbséggel befolyásolható
megvalósítását jelenti. (Ez fordítva is lehetséges, hogy a gondolatokat a tudat alatti észlelések
keltik, serkentik, amelyek megerősödése a gondolattal csak tudatosodik.) Az anyagba rögzült
információ csak a tudat emlékképe, a változás pedig a gondolat memorizáló eseménye.
(A fordított lehetőség következmény rendszere megérthetőbb a logikai gondolkodó számára,
amelyben a történések hatása először gondolati információként észlelhető!!!).
Pontosan tudjuk, hogy már, hogy az egydimenziós állócsomó is információt képez, a van
nincs állapotok közötti választási lehetőséggel. A kétdimenziós szimmetriasíkba már több
információ rejthető el, a többdimenziós, időben is változó hatásmagokba pedig konkrét
változó jellemzők tulajdonságok, viselkedési formák adaptálhatók. Az atomokban, az első,
szinteken kimerülő ABC magasabb szintű lehetőségekbe, vegyületekbe rejtette a hatásokat,
amely bonyolult összetételű anyagmezők változásába memorizálta a világegyetem minden
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történését. Az esemény megértési lehetősége pedig már a legalsó szinten is tanulási
lehetőséget biztosít, amely memorizálásban, neuronban rögzített információhoz hasonlítható.
A mag-izoméria egy memorizáló emlékezet-szerű hatás, amely a hatásmagok, az atomok
elemi szintjén is érvényesül. Bizonyítható, hogy az egyes hatásmagok gerjesztése, olyan
információs emlékképet (hatásemléket) rögzíthet a magokban, amelyekről a gerjesztés után a
hatásélmény megőrzött emlékezetként elraktározódik. Ha ilyen hatásmag, atom ismét
gerjesztésre kerül, akkor az emlékezni képes a már átélt változásra, amely miatt a
válaszreakciója sokkal gyorsabb lesz, mert felismeri, és ezzel feldolgozza (megérti) a már
átélt, általa már ismert eseményt. Ez bizonyítja az anyagból életszerveződés kifejlődésének a
téves megközelítését, mert az élet az élő anyagból fejlődött ki, amelynek a lassú változásban
álló részét tévesen élettelen anyagként határoztuk meg.
Ha a harminc egységből, karakterből, betűiből álló jelkészlet variációs lehetőségeit meg akarjuk
ismerni, akkor a kétegységes egyszerű jelentésű szavak száma viszonylag kevés. Ha azonban a
szavakat már három jelből, betűből formáljuk, a lehetséges eredő variáció sokszorozódik, de ezek
jelentős része nem szükségszerűen kap értelmet, ezért e halmaz információs lehetősége is véges. Ha
további betűkkel növeljük a szavakat, egyre több szó lehetőséghez jutunk, de itt is véges az
értelmezhetően sorolt, rendezett szó lehetősége. A sor folytatható az egyre hosszabb szavak, az egyre
bonyolultabb mondatok iránya felé, de a véges értelmezési megfelelőségi lehetőség mindig végesre
szűkíti az információ nagyobb vonatkoztatási rendszerben akár végtelen lehetőségeit. Ez teszi lehetővé
a kisebb egységek behatárolt információs készletéből egyszerű kommunikáció kialakítását, amelynek
az a következménye, hogy a határokon belül, közös együttváltozásban résztvevők még kellően értik
egymást, véges mennyiségű információval, gesztikulációval és testbeszéd jelekkel kommunikálnak
egymással.

A helyhez és áramlási síkhoz kötöttebb állócsomók keringési síkokban, rétegekben és a
rétegek közötti átváltást lehetővé tevő térbeni mozgásának a lehetőségei.
A már leírtak alapján viszonylag könnyen elképzelhető, hogy a konkrét térpozíciók jellemző
tulajdonsága miképpen változik. Az is megérthető, hogy a változási folyamat mintája, mint
életszerveződési minta ismétlődik a tér, a hatás és a megérthető tartalom egymáshoz képest
történő elmozdulása során, amely életszerű tevékenységet eredményező bonyolult,
szervezettnek látszó, valójában korlátok között szervezettebbé váló folyamatokban, egy
korábbi előzmény következmény rendszere teljesedik ki. Nehezebb megérteni, a kialakult
stabil önszerveződő mezők térpozíciós vándorlását, hiszen azt tanultuk, hogy a környezet
leképezése a hatásmag térpozícióján koncentrálódik. Ahhoz, hogy helyet változtasson
önállóság, függetlenség szükséges, az élő példával analóg szülői fészek elhagyási lehetősége.
A helyváltoztatás lehetőségét pedig a tér törvénye biztosítja, amely a térkoordinátákon
összegződő hatásállapot fokozatos megváltozását, fejlődését is lehetővé teszi. A változó
terekben az egymáshoz közeli koordinátákat az együtt változó mezők összetett, élethálót
alkotó sugárszegmensei látják el energiával, amelyek sokféleképpen keveredhetnek. Az
egymás melletti pozíciókban csak kicsit tér el a hatáshelyzet, a szülői és a környezeti
hatásarány függvényében csak kicsit változik meg. A térben (és időben) elmozduló új
szerveződésű mezőkben a szülői hatások csak lassan és fokozatosan cserélődnek ki egyre
idegenebb, egyre teljesebb izotrópabb tudássá, amely út, mint tudatfejlődés gyakorlatilag
életfolyamatnak tekinthető. A mezőkben az egymás mellett lévő térpozíciókra időben
nagyjából ugyanannyi (lineáris) energetikai változás hat, a hatáskeveredés erősen konzervatív
lehetősége kevés dimenziós változást enged. Amikor a szülők figyelme és nevelő hatása,
életpéldája csökken, a környezeté mindig megerősödik, és később az egyed kialakuló
tulajdonsági eredőjére ez meghatározóvá válik. Azonban a kezdeti hatások, amelyek elsőként
befogadó alapot adnak a tudásban még üres, csak ösztönös ismeretekkel rendelkező
utódoknak, az élet és az ehhez szükséges együttműködésnek a legfontosabb legstabilabb
alapját jelentik, amely ha nem kellően jó, ha nem elég stabil a rossz alapból már csak rossz
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építményt lehet létrehozni. Tehát a kezdeti környezet az élet elején a befolyás és ezek
élményekként is átélhető következménye határozza meg a későbbi élet és a környezet
milyenségé, eredőjét. Ha nem épül fel a jó alap, az élet intézménye, mint alapot igénylő
piramisrendszer összeomlik.
Az időben nagyon eltérő ritmussal, túl sok egyéb eltéréssel változó mezők között nem
alakulhat ki az élet megtartásához elégséges jó kölcsönhatás. A közel azonos, csak kicsit
eltérő ritmusú hullámok között, a távoli téridőkben eltérő út-idő bejárása után
ritmusazonosság alakulhat ki, de ennek az esélye a hatótávolságon belüli szétszóródás miatt
véletlenszerű, tartós hatáshalmozódás, a hatás megerősödése a hatótéren belül sem lehetséges.
A statikusan, csak kevés dimenzióban de azonos ritmusban változó terek legegyszerűbb
lehetősége a dimenzió redukciót, nagyobb azonosságot eredményező egymáshoz képest álló
pozíciókban időben ritmikusan bekövetkező változás. E változáskor a csak idődimenzióban
változó energiaváltozás hatásgömb-hullámai között neutrális közös központtal, origóval
rendelkező táguló, kör alakú csak kezdetben kétdimenziós térből, később egyre nagyobb
amplitúdójú, a harmadik dimenzió felé is kilengést lehetővé tevő szimmetriában változó tér
alakul ki. A neutrális szimmetriasíkon növekvő, a síkon egyesülő gömbhullámok lehetősége,
egy szupravezetéses hullám-pár védőgátja között, 0 a hatás kifelé mutató rádiuszirányú,
gyorsuló kiterjedése. 10. ábra: Az életsík és az életspirál, élettölcsér felületei
A trombita alakú élettér bolyongási
lehetőségei
Origó, neutrális,
határozatlanul rezgő
állócsomó

Neutrális idősíkon,
szimmetriasíkon egyesülő
hullám-pár, kifelé haladó,
keveredő, öregedő
információs hullám

A statikus, idődimenziós térenergiai változás, növekvő méretű, kezdetben csak kétdimenziós
kiterjedésű trombita alakúra kiszélesedő térrészt hoz létre a szimmetriasík körzetében a
neutrális zónákban, amelyekben a hatásterjedés gyorsabban és akadálytalanabbul terjed az
idősík külső kerületi irányába.
A neutrális tér középpontjában lévő origón egy állócsomó alakul ki. Ez lineáris, kevés
dimenzióban, kis térben változó fiatal mezők lehetősége. A dinamikus térpozíció változáskor
keveredő, örvényes vagy/és nem lineárisan változó mezők felrúgják a konzervatív
szabályokat, amely miatt végtelen hatáshalmozódást létrehozó öngerjesztő folyamatok
alakulhatnak ki. Az időben azonos ritmussal de mozgási, forgási, azaz többdimenzióban
változó erőterek energetikai mozgási állapotai többféle lehetőséget eredményezhetnek.
Azonos síkban forogva, azonos hatóirányba együtt hatva erősíthetik egymást, amely miatt
összegződő irány és erődimenzióban nagyobb sebességű célirányos hatásterjedés alakulhat ki.
11/1. ábra. A közel párhuzamos tengelyű, azonos forgási síkban összegződő hatás nagyobb,
gyorsabb ritmusú hatásterjedést eredményezhet. Ez dinamikusabb, többdimenziós változás
következménye. Az ellenkező forgás esetén redukálhatják, szimmetria erő (hatás) egyensúly
esetén kiolthatják egymás hatását, 11/2-es ábra, vagy egymást metsző tengelyek körül forogva
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magasabb bonyolultságú, sokdimenziós feltételek szerint változó örvényes hatástereket
hozhatnak létre. 11-es ábra. Mezők egymásra hatásának a lehetőségei:
11. ábra:

Az ellenkező forgási iránydimenziójú hatásváltozások impulzusütközéssel leronthatják és
kiolthatják egymás hatását. Ilyen eltérő, ellentétes forgási eredőjű mezők között megnő az
impulzus sűrűség, melegfúziós szétáramló következmény fejlődik ki, amely időben
gyorsabban változó, melegfúziós, nagyobb életnyomású térrészt hoz létre. Az ilyen egymással
nem jól kijövő szervezetek, életbuborékok, az együttélésük alatt, egymásba mélyen beáramló
részecskékből szerveződő, nagyon erős kötődésű elválaszthatatlan utódokat hoznak létre. A
viszályban élő felmenők azonban sok erős impulzusban eltávolodnak egymástól. Ha nem
teljes a hatásszimmetria, akkor maradvány energiaszétsugárzódás, sok családon belüli szikra,
az elődöktől elmenekülő foton megjelenése várható!
Sok más lehetőség mellett egymással nem párhuzamos szögben találkozó szervezetek
összeérő határfelületei is eredményezhetnek vegyes utódokat, amelyek azonban nagy eséllyel
vándor madarakká válnak, messze sodródhatnak a a nem teljes szimmetriába változó, őket a
családi fészekből kisodró térrészből.
12. ábra. Egymással szöget bezáró tengelyű szerveződések kölcsönható lehetőségei
12. ábra: Az egymással szöget bezáró tengelyek körül
eltérő síkban forgó, azonos ritmusban változó mezők,
örvényes több tengely körüli forgással, saját spinnel
rendelkező, kiszámíthatatlanabb forgási állapotú,
időben és térben, több dimenzióban változó nem
neutrális tekervényes élőcsomókat hoznak létre,
amelyek gyorsabban és magasabb feltételrendszer
szerint változnak.

Több ilyen örvényes mező egybeeső szimmetriasíkjai örvényes mozgási állapotú állómezőket,
gyorsan változó olyan neutronokat hoznak létre, amelyek hamar, csalafinta gondolkodású
pozitron állapotba kerülhetnek. A dinamikus sokdimenziós változás, a csillagterek belső szféráira
és az élő szerveződések gondolati örvénylésére jellemző, amely az atomi mezők hidrogénhez közeli,
vagy és az alatti felezési idejű anyagszerveződésre jellemző. Az ilyen és ennél is gyorsabban változó,
mezők a rövid életidejű elemi részecskék bölcsője, amelyeknek azonban lehetőségük van
bonyolultabb, hosszabb hatásidejű lassabban változó tömegbe egyesülni.

A Lenz törvényként megismert elektromos hatás kiterjeszthető a teljes hatásrendszerre, amely
a stabilitást szolgálja, a változást fékezi. Ez olyan konzervatív erőjelenség, amely a kialakult
egyensúlyi állapotok túl gyors megváltozását, már magát a változást is fékező ellenhatással
akadályozza, és ez minden hatásváltozási dimenzió ellen fellép. A változástól való
félelemként él bennünk e megmaradást segítő konzervatív kényszer, amely ész érveknek más
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meggyőzésnek is ellenáll, és csak akkor enged fel, amikor a szülői akarat már tehetetlenül
észleli, hogy az utódai a hagyományokat és a tradíciókat nemcsak felrúgják, hanem sok
esetben ezzel szerencsésebb élethelyzetbe kerülhetnek.
Ez a hatás biztosítja a térerővel rendelkező állapotok, anyagok, energia és erőtérmezők,
hatások stabilitását, a változás ellen kialakuló evolúciós stabilitást, az élet nehezebben fejlődő,
csak a biztos és sokszorosan jó hatást továbbengedő jelenségét. A Lenz által megfogalmazott
felismerés biztosítja a Világmindenség és a benne található anyagok stabilitását, a változás
ellenható képesség kialakulását. Ez a hatás hiánya esetén nem lenne általunk lakott
Világegyetem, mert a gerjesztés visszacsatoló fékezése nélkül a változás féktelen
önmegsemmisítő folyamathoz vezet.
A statikus tulajdonságú tértől eljutottunk a dinamikusan változó térhez, amelynél a
térpontokon kialakuló egyensúly relatív rövid ideig maradhat csak fenn, de ennek ellenére a
hatás-párokban eltolódó instabilitás miatt a lokális részek szélsőségessé válását is elviselő
evolúció képes azt az instabil lehetőséget is életben maradással ellensúlyozni. Az egyre
dinamikusabb változásban álló térrészek viszonylag gyors szimmetriavesztése az energia
áramlás ide-oda váltakozásával a térrész maximális viharát eredményezi. Az energiaváltozás
adott térkoordinátákon érvényesülésének azonban határt szab a Lenz törvényben leírt
fékezőerő, amely nélkül a dimenzió transzformáció a világegyetem szerveződésének a
széteséséhez és a megszűnéséhez vezetne. Az idődimenzióban, a ritmusban, vagy a téridőben,
vagy az állapotban, érdeklődési körben megjelenő eltolódás, rezonancia veszélyéből kivezető
szimmetriavesztés fékezi le a változás végtelen gyorssá váló ritmusát, amely a szuperpozíciós
lehetőség érvényesülésével a csillagközi térnek időt ad lehűlni, megnyugodni.
A gravitációs mérések során egy lényeges mérési pontatlanság alakult ki, amely miatt a
laboratóriumban és egyre tökéletesebb eszközökkel mért értékek mindig kisebbnek mutatkoztak, mint
a nagy tömegre, vízre, hegyekre számított gravitációs értékek. Az ellentmondás oka, a felületi
feszültséggel foglalkozó résznél feloldásra kerül, mert a talaj, a víz, a hegy a tenger-közelibb mérések
az árnyékoló tömeghez közelebb, kisebb távolságban természetesen nagyobb árnyékoló hatást,
gravitációs hatáskülönbséget eredményeztek. A laboratóriumok föld feletti, sokszor emeleti
helyiségeiben éppen a finomodó eszközök váltak képessé kimutatni az alulról is valamennyire
érvényesülő, ez miatt a mért értékeket a földfelszínhez képest meghaladó hatásnyomás jelenlétét.

A tér felgyorsuló változása esetén, a lineáris térdimenziók szimmetriáján kívül a magasabb
feltételrendszerű dinamikus szimmetriák is sérülnek. Ez a téridőben változó öngerjesztő,
folyamatokat indíthat el, illetve ilyen folyamatok a más szimmetriák sérülésének a rovására
kialakulhatnak. A történés egyik problémája, hogy pontként kezeli a teret, és nem tudja
értelmezni a sok térpontból, élethálóból, életrácsból képződő mezőt. A térben végtelenül sok
szimmetriasík kereszteződés keletkezhet, amelyben különböző energiaszinteken rezgő térstabil állócsomók sokasága alakulhat ki. A relatív hatás-közeli távolságba kerülő sok
állócsomóból egyre nagyobb állómezők alakulhatnak ki, amelyek között differenciált
hatáskizárt tér alakulhat ki. A tér hullámzása miatt a mezőt alkotó pontok egyensúlyi állapota,
energiaszintje labilitása változik, az éppen aktuális időmúlási, rá ható eredő szerint. Ez
végtelen sokaságú egymástól is eltérő változó hatásállapotokat tételez fel, amelyekben
kifejlődő változások különleges feltételek esetén, azonosan ismétlődő hatás hurkot
alkothatnak, az időben önmagukba záródhatnak.
A szimmetriasíkon a hatásváltozás kiterjedése a relatív egyensúlyban lévő hatásfelületek
között történik, az origótól kifelé haladva, növekvő méretű tórusz alakú rétegeket alkotó, a
térbe a harmadik, majd egyre több dimenzió felé szétnyíló folyamatként. Az időirány, mint
megkezdett fejlődési irány, egy alapállapothoz viszonyítható változási tendencia
érvényesülése csak a térpontra ható támadási erők telítettségi egyensúlyi (abszolút
rendezetlenség) állapotáig növekszik, majd onnan negatív irányba, az adott pont legnagyobb
lehetséges rendezett állapotai felé fordul. Azonban nemcsak egy fejlődési időirány lehetséges,
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hanem többféle, csak a két fő fejlődési lehetőség ad ellentétes fejlődési lehetőséget. Ennek a
két szélsőséges állapota a bent és a tudatban kellően üresen, csak az ösztönös tulajdonsággal
kezdődi kifelé, az anizotróp tér felé haladás, és a tudásnak a teljesség felé kiteljesedése. Van
azonban egy másik idő főirány is, amely az izotróp környezetben, teljesen védetlen térrészben
kezdődik, és a külső, sok és védetlen hatásnak kitett körülményektől halad a nagyon védett
állapotú, fényesebb életig. Azonban a két főirány mellett sok más időszakaszt is meg lehet
élni, lehet az átlagos állapotban kifakadó kezdettől bármelyik végletes, szélsőséges irány felé
fejlődni, majd onnan vissza a másik szélsőség felé, és ha megadja a sors, akkor az élet olyan
állapotban és körülmények között fejezi be, amelyben egykor kezdett. Szinte valamennyi
életszerveződés az élete alkonyán - ha megéri - visszatér a kezdet terébe, és osztály, vagy
nyugdíjas visszatekintő találkozón eleveníti fel azon történéseket, közös emlékeket, amelyek a
még meglévőkkel, mint egykori sorstársakkal összekötik.
Ha a tér koordinátáinak a pontjait, olyan támadáspontnak (origónak) képzeljük, amelyben az
időirányt, az adott pontban érvényesülő hatásegyensúly pillanatnyi változási iránya, állapota
határozza meg, akkor felismerhető, hogy ennek a pontnak az energetikai, dimenziós változása,
sok életkör megtétele után önmagába záródó deformált pontszimmetrikus térgörbét
(egyszerűsítve Moetriust, perecszerű háromtényezős végtelent) ír le. Az élet e kezdeti origó,
állapota, a szimmetria körül játszódik, amely néha egy röpke időre megengedi a szimmetriától
a gyors eltávolodást, de ha nem kerül sor megfelelő ellenhatásra, a megváltozó tulajdonságú
élet már sohasem lesz a régi. A rendezettség olyan állapotot jelent, amelyben az adott pontban
érvényesülő hatások eredője a legegyedibb, és a lehető legkevesebb jellemzővel
meghatározható állapotba kerül. Ekkor a gyakorlatilag a majdnem teljes hatáskizáródás miatt,
a pont jellemzői egydimenziós értéket vesznek fel. A kétdimenziós értékkel, jellemző iránnyal
is rendelkező állapot már cél felé halad, amelynek van irány rendezettsége, amely több ilyen
változó tényező esetén lehet a sokféleséget megengedő, vagy csak az azonosságot
megengedő, túl azonosan rendezett állapotú. Természetesen közös és vegyes átlagos
rendezettségű térben, nem szükségszerű, hogy a kialakult rendezettséget azonos érzelmi
hatások szabályozzák, sőt jellemzően az ilyen térrészek éppen arról érdekesek, mert többes
befolyás alatt is megtartható, valamilyen eredő szimmetriában változnak. A pont helyzetének
a változása egyre több dimenziós feltételt teljesít, amely a két, majd háromdimenziós
lehetőségei, az idősíkon negyedik dimenzióban is értelmezési lehetőséget kapnak. A
négydimenziós jellemzőkkel meghatározható térállapot jövőbeni lehetőségei a változási
tendenciával, az időirányokkal meghatározható, amely a lehetséges abszolút egyensúly
eléréséig, a környezet által már nem megváltoztatott, a nyugalmat jelentő hatásfelületek,
potenciálgátak közül már nem kimozdított állapot kialakulásáig tart. E folyamat során, a
térpontra ható hatástöbbletek csökkenni, a hatáshiányok növekedni fognak mindaddig, amíg
többszörös labilitás során a legnagyobb lehetséges hatásegyensúlyt el nem érik. E szakaszban
az idő iránya a lehetőségek növekedése, az egyediség felöl a teljességig, majd a teljesség
elmúlása után, a nagy változássűrűség lereagáló képességétől, a teljes nyugalomba vonulásig.
Az idő ebben a megközelítésben egy változási irány, tendencia, amely a tér pontszer, később
mezőszerű állapotának a módosulási lehetőségét, jellemzően meghatározza. Ez tehát látszólag
két olyan véglet között pulzál, amely a minden lehetséges rendezetlen állapot, és a konkrét
tulajdonságokkal meghatározható rendezett állapot között váltakozik. A mi életünkre
jellemző rendezettség is valahol a teljes rendezettség abszolút rendje és a totális káosz között,
valahol a rend valamely kellően változatos és érdekes, nem megunható tartományában
vegetál.
Ha a tér adott pontjait olyan origóként képzeljük el, amelyeken a hatásegyensúlyba került, a
változást közvetítő gömbhullámainak az összeérése éppen a lehetséges legnagyobb
hatáskizáródást, térritkulást okozzák, akkor az adott pont változásának a lehetőségei, csak a
kizáródott lehetőségekben a visszatöltődés, a hatástelítődés felé mutató időirányba lehetséges.
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A hatáskizáródást létrehozó túl nagy életnyomás kialakulása után lehet egy lassú lineárisként
induló, nemlineárissá váló viszonylag tartós folyamat felgyorsuló eseményeiben átalakulás,
vagy egy rövid felfutás alatt gyors hatáscsúcsot, nagy különbséget, magas feszültségű energia
hullámot létrehozó események következménye. Míg kezdetben, vagy és a bonyolultság kisebb
fokán ez bármiképpen megtörténhetett, a jelenünk bonyolultságában az életnyomás
megszaladásához már nem szükségszerűen kell nagyobb szinten kialakuló életnyomás. Elég
ha az élet átlagos keskeny bioszféraként ismert szimmetria sávjában, a kovalens szerveződési
lánc csúcsára került mindenevőnek nem sikerülnek a mindennapos dolgai, mert mindig
vannak olyan mikroszinten a szervezett folyamatokat megakadályozó, az eredményüket
ellehetetlenítő váratlan eseményhatás, ami miatt csak hő és feszültség termelődik.
Nevezhetjük a dolgokat megakadályozókat a létezés olyan kicsi ördögeinek, vagy gyorsan
fejlődő angyalainak, akik fejlődő hatásegységként mindig eltérítik, elterelik a cselekvés
valamelyik fázisát végző szervezeteket a megtervezett jó hatás sikeres végrehajtásától. Tehát
az élet alsóbb szintjén kell keresnünk olyan már túlszaporodott, vagy állandóan és
meggondolatlanul, akár céltalanul, túl nagy szabadság fokkal áramló fiatal szervezeteket, akik
eljutottak az életpiramisban a részecskéink valamelyik szintjén a kölcsönhatóképes állapotig,
azonosságig. Akár a kialakult globalizációban a külsőbb, izotrópabb eltérőbb, vidéki
rétegekből a rétegünkbe beáramló kicsi, vírusokként ismert részecskék léptek
kölcsönhatóképes kapcsolatba a velük kellő azonosságú részecskéinkkel, akár messzebbről
érkező és közéjük keveredő idegenebbek a felbujtók, a következmény egyértelműen azzal jár,
hogy a megtervezett dolgaink egyre kevésbé sikerednek. Bármibe kezd az elöregedett élet,
valamilyen ki nem számítható, általunk nem ismert alap-okú következmény mindig keresztül
húzza a számításokat, sikertelenné teszi a tervezéskor még sikeresnek ígérkező dolgokat,
részekre tördelik a kölcsönhatási láncot. A szerzőnek konkrét elképzelése van a folyamat
okáról és működéséről, de ez a könyv a másképpen gondolkodás alapjáról és lehetőségéről
szól, ezért e rész kifejtése egy későbbi könyvbe kerül. Egyenlőre csak azzal foglalkozzunk,
hogy az ember tervez, de az Isten végez. Tehát a szervezett folyamatokat valamelyik felépülő
fázisban, mindig elrontják a valamilyen szinten túlszaporodott, de a szervezési láncba még
nem megfelelően beleilleszkedő részecskék.
Térjünk át a gondolati lehetőség egy párhuzamosan kifejlődő másik síkjára. Gondoljuk át,
hogy mi történt a globalizációban. A bioszféra külső felületének az életbuboréka, egy
novaszerű folyamatban egy időre felrepedt, amelyet tüszőérésnek, és megtermékenyülési
eseménynek nevezhetünk. Nem kell az egésznek elszakadnia, csak ki kellett engednie azt a
már túl nagy életnyomást, amely már régóta egyre jobban feszítette a túl nagy változás
sűrűségre kényszerülő, a minőség helyett a mennyiségi fejlődés útját választó bioszférát.
Tételezzük fel, hogy a külső határfelület még befoltozhatóan szakadt el, és miként az
ózonlyuk kialakulása a sarkoknál, csak részleges és még kijavítható maradt, nem keveredett
teljesen össze a termoszféra és a bioszféra elég nagy, de korántsem teljes azonosságú
részecskeállománya. Már a korábbi Ózonhiányos lyuk többszöri jelentős megnyílása és
kialakulása lehetővé tette a két réteg között a hatáscserét, az életcserét, de ez a túlnyomás és a
kifelé eltávozó részecskék áramlási rendezettsége mellett lehetővé tette a velük paralel
rendezettségű részecskék gyors és jelentős mennyiségben történő beáramlását is. Tehát alapos
okunk lehet annak a feltételezésére, hogy az élőrétegünkben megjelenő, már velünk is
kölcsönhatóképes vírusok a rétegünkbe beáramló és a kifelé igyekvők közös gyermekei. A két
szféra közös határán kialakult gyors fejlődés valószínűen a proton és az atomi szinten
keletkező lamináris irányba terelődés Kupidó utódokat létrehozó impulzusaiban fakad,
amelyek felelősek a velük mind a két irányba kölcsönhatóképes szülői áramlási irányok
folyamatos impulzusokban keletkező módosítására. Tehát az atomi energiaszintet elérő
családokban a proton és az elektron jellegű részecskék állandóan megakadályozódnak a
mindennapos dolgok elvégzésében, a gyors ütemben szaporodó utódaik mindig igénylik az
odafigyelést, a törődést, a beavatkozást, ezért állandóan meg kell szakítaniuk az életritmus
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szerinti cselekvéseket, azok mindig valami miatt sikertelenné válnak. A teljessé váló
hagyományos körfolyamatok tehát a körfolyamat egy csekély részében mindig módosítottá, a
teljes kör helyett valamiben egyszerűsítetté, a folyamat szimmetriájában megsértetté válnak.
Ez a tojás állapota, amelyben egy kis légbuborék megváltoztatja a tervezett körfolyamatok
irányát, és a részecskéket a szimmetriasértés irányától is függő belsőbb, vagy külsőbb pályára
terelve szelekciót hajt létre. (A folyamatrész leírását az Aspektus sorozat késői 27-30. könyveiben
részletesen is megtalálja a T. Olvasó). Itt csak visszaemelünk az információfejlődés múltjába egy
ennek a megértését szemléltető ábrát, az Aspektus 28, az Állandó eredőjű Univerzum 101. oldaláról a
9. ábrát, de ajánljuk a figyelmükbe a könyv 10. ábráját is.
13. ábra. A
körfolyamatok
deformációja, az
egészség megsérülése.

A teljes körfolyamatba szervezett változás
kezdeti állapota és a befejező állapota, hatása
ugyan az, ezért a periodikus recirkulációban
sokszor megismételhetővé válik a folyamat, és
a megfelelő végállapotok továbbra is
biztosítják a kezdeti állapotok kialakulását,
megfelelőségét. Ha ez megszakad, az élet
körfolyamatai is megsérülnek.
A szivárvány színeinek, az életszereplők
változó összetételű tulajdonságainak, az életre
alkalmas térnek és időnek, a munkára alkalmas
állapotoknak tehát megismétlődhetőknek, az
időre és a környezeti térállapotokra
semlegesnek, neutrális hatásúnak kell
maradniuk annak érdekében, hogy az utódok is
részesülhessenek az életáramlás,
körfolyamatokban és egymással is
szimmetriában lévő sokszíntű életélményeiben.
Előnyös, ha a körfolyamatok nem teljesen
önmagukba záródóak, teljes kör helyett
hatáscserét engedő spirálba szerveződőek.

Az életkörök teljességét,
az élet szimmetriáját és
áramlási rendezettségét
megváltoztató idegen
hatás egészség sérülést,
és ezzel nemlineáris
változást, kölcsönható
képesebb állapotot és
impulzust hoz létre.

A körfolyamatok szimmetriájának a deformációja,
sérülése esetén, a folytonosságában vagy és a
szimmetriájában sérült életáramlás szabálytalanná,
és mások kiszámítható életáramlását, keresztezővé,
elrontóvá válik. Ilyenkor a megszokott
életáramlásra alkalmas teret, időt és a kialakult
folyamatokat megváltoztató hatásokkal
kiszámíthatatlanná tett élettérből, életkörökből
életenergia csatolható ki, amelyben az addig
kiszámítható körfolyamatokban változó élet elhagyja
a javait, az eszközeit, a megszokott életterét, és
miközben maga is változik, változtat a környezetén.
Ilyenkor nemlineáris, (szokatlanul gyors)
életáradás, energiaáramlás alakul ki. Az egyesek
életköreiből kicsatolt, a másokhoz kerülő
többletenergia árát azok adják meg, akiknek az
életköre, az életideje és az azonos esélyű
élményszerzési lehetősége sérül. Az idő
szimmetriája azonban később visszaadja a csak
egy időre elvesző, valójában csak az időben
eltolódva később visszakapott lehetőséget.

Feltételezhető, hogy a részleges globalizáció csak előnedvesítés, azaz a szükséges stációk
betartása érdekében csak egy bevezető folyamat, amelyet nemsokára nagyobb, teljes
burokszakadás, és az elvékonyodott átlagos ózonhéj lebomlása fog követni, a gyorsabban
fejlődő termoszférában változó, nálunk sokkal lendületesebb részecskéknek az élőrétegünkbe
keveredése, a hozzájuk képest melegfúziós állománnyal vegyülése indított el. Miként
távolabb az Európai globalizációban is kifejlődött a Schengeni kitolt határ, úgy e rétegeknél is
feltételezhető, hogy a termoszférának a külső határa a két réteg összeolvadása során
megerősödik. Tehát a belső bioszférában változó, az életfolyamatunkban is résztvevő
valamilyen energiaszintű állomány sikeresen keveredik egy beáramló, hozzá képest
hidegfúziós életállománnyal, és ezen a szinten kialakuló gyorsabb evolúció átlagosabb fiatal
életterméke az, amely minduntalan elrontja a tervezett dolgaink sikerét, mert más a
rendezettségük és mást akarnak. Tételezzük fel, hogy az élet azért vált kaotikussá,
rendezetlenné az életszféránkban, vagy és nagyobb környezetben is, mert csillagszintű
dominanciaváltásnak vagyunk a részesei. Ha a külsőbb termoszférai, és vele folytonosságban
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lévő külső rétegek, kisebb tömeg és gyorsabb áramlás miatti fonalas, lineáris részecskék
alkalmazkodó képesebb rendezettsége már átállt az új domináns csillag rendezettségére,
miközben a mi rétegünkben változó, de velük már kölcsönhatóképes, elnehezült,
rugalmatlanná vált, már túl nagy tömegű részecskéink még mindig a megszokott irányokba
áramlanak, akkor megérthető az életáramlási célok lebomlás felé haladó sikertelensége. Mivel
egyértelmű, hogy a Nap rétegében is folyamatosan a Nap fő szimmetriasíkjának tekinthető
ekliptikán, egy a Napnak és a Földnek is felmenői életbuborékpár közös szimmetria felületén
haladunk, erre nem teljesen merőlegesen keresztül, a korábbi felmenői csillag domináns
életszférájából, az ekliptika túloldalán domináns másik felmenői csillag felségterületére, és az
általa meghatározott áramlási rendezettségű térrészbe érkezünk. A Földbolygónak is
lehetősége van az áthaladás helyett a lamináris sík északi részén maradva elkanyarodni,
áramlási irányt váltani, és a Naptól való távolodó irányt választani, amely nagyobb
energiaszinten is egy külsőbb naprétegbe terelődéssel, és jelentős áramlási irány és
célváltással jár. Ez egy időre radikálisabb kifelé irányba haladást igényel, amelykor is át kell
haladni egy másik szimmetria rétegen, de ehhez kellő időben irányt kellett volna váltani. A
Föld azonban mára nagyon nagy sűrűségű, elnehezült, nehézkessé vált, valószínűen későn
ébredt rá a változás szükségességére és nagy annak a valószínűsége, hogy már nem tud irányt
váltani, ezért az ekliptikán, mint réteghatáron át kell lendülnie. A naptól sikeresebb távolodás
esetén egy külsőbb olyan a Mars és a jelenlegi Földréteg között lévő rétegbe kerülhet,
amelyben a jelenlegi áramlási rendezettségre merőleges lamináris síkon áramlanak a rokonok,
amelyek között analóg szervezetekkel azonos, vagy vegyes átlagos irányba is térülhetünk. Ez
esetben valaminek meg kell fogni, pontosabban el kell terelni, meg kell változtatni a
hagyományos úton és irányba haladó Föld kinetikai lendületét, sőt kétszeres esemény várható,
mert utána vissza kell téríteni a jelenlegi Naprétegi lamináris áramlásra.
A külső földrétegi globalizáció arra is utalhat, hogy a két eltérő szervezettség az auráiban már
összekeveredő, előre haladott folyamatban fejlődik egy téridőbeli esemény felé. Ezt a
fejlődési irányváltási lehetőséget háromféleképpen is végre lehet hajtani, ezért ezt nem lehet,
vagy csak részletekben több rajzban bemutatni. Animációs filmben sokkal sikeresebben meg
lehetne ismertetni, hogy mindenki megérthesse a fejlődésünk közeli választási lehetőségeit. A
lényeg az, hogy a Föld lényeinek a közös tudatában, egy ideig nem a megszokott, hanem a
közös tér felé kifelé terelődő áramlási irányra, az Isteni közös tér felé és a nagy közösség felé
terelődő közösségi vágy megerősödésére van szükség, azaz merőleges irányváltásra. Később a
visszatérítő vágy megerősödésével majd ismét lamináris naprétegbe terelődhet a Föld, miként
az idősebb Mars testvér ezt már két utód megszülése, elengedése ellenében megtette.
Itt szükséges egy kis gondolati kitérőt tenni, hogy a rétegek közötti áramlást megértsük: Amikor
a télrendezettségi, nagyobb azonos, paralel áramlási rendezettség ideje eljön, az egymással szembeni
párhuzamos, de ellenkező irányú áramlások ellenére viszonylag kevés impulzus születik. Nem biztos,
hogy ennek az élettudat az oka, amely igyekszik kikerülni a még túl nagy különbségű, túl nagy,
megsemmisítő impulzust, kölcsönhatást okozható túl ellenétes áramlást, lehet hogy csak egyszerű
áramlásfizikai következmény. Ennek ellenére tény, hogy mire a tél eljön, az átlagos vegyes kovalens
élet az őszi, lebontó eredőjű áramlási rendezettségben differenciálódik, és a szerves anyag
együttműködésben nem túlélőképes sokasága egymástól elválva differenciálódik. Amikor az
együttélésre alkalmatlanná válik az élet, egymáson differenciálódó részecskék részben kisebb
sűrűségre visszabomolva egydimenziós áramlásra visszafejlődve hidegfúziósként eltávoznak a vegyes
kovalens szervezetekből a nekik megfelelőbb állapotú külső rétegbe mennek, míg a melegfúziós,
energiadúsabb, nagyobb sűrűségű, már háromdimenziós kiterjedésű részecskék a talajra hulló, ott a
nagyobb lamináris gerjesztés miatt lebomló vegyes kovalens állapotból, ionizáltabban a nekik
megfelelőbb, melegfúziós rétegbe kerülnek, rakódnak. A katonás tél folyamán a túl nagy
rendezettséget és az alacsony impulzus sűrűséget rosszul viselő melegfúziós szervezetek a nekik
nagyobb védelmet és kellemesebb életkörülményt nyújtó talajbeli rétegekbe húzódnak vissza, míg a
hidegfúziósok az átlagos rétegen kívülre. Ennek az lesz a következménye, hogy a vegyes lamináris
réteg felett megnövekszik az áramlás sűrűség és rendezettség, és e részecskék külsőbb rétege a
hidegfúziós részecskékkel egyre jobban telítődik, a tél végére, februárra éppen túltelítetté válik. Ezzel
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egyidejűleg azonos analóg folyamat fejlődik ki az átlagos rétegtől beljebb (lejjebb) lévő
melegfúziósabb eredőjű rétegben, amelyben az ideiglenesen át, (részben vissza) települőkkel szintén
telített állapot alakul ki, amely a lamináris rétegen felgyűlt vegyes réteg lebomlása közben februárra
túltelítetté válik. Miközben a két szélsőségesebb állapotba kerülő ionizálttá váló meleg és
hidegfúziósan is differenciált réteg elszigetelődik egymástól, az életnyomás az azonosság
növekedésével egyre nagyobbá válik e rétegekben, amely mind a két rétegben megindítja a
továbbfejlődés felé az útirányt, az időt, és e fejlesztő hatásnak kevésbé ellenállni képes
részecskeállomány mind a két rétegben továbbfejlődik a még melegfúziósabb, és a még hidegfúziós
állapotú rétegekbe kiszorul. Miközben e két szélsőségessé váló rétegben a túl nagy
azonosságnövekedés, a túl nagy életnyomás növekedés miatt tetőzik a feszültség, a közben a bolygó
áthalad azon a lamináris áramlást nagyon megerősítő állapoton, életfelületen, amely miatt az
elszigetelés csökken. Mivel az átlagos rétegen csökken az életáramlási sebesség és az élet ilyen
rendezettségű nyomása, az átlagos, magas szimmetriában változó lamináris részecskék mennyisége,
szigetelő képessége, az éppen nagyobb nyomásúvá váló szélsőséges rétegek módosítják a lamináris
síkon kialakult rétegáramlás eddig paralel, de ellentétes irányú rendezettségét, egymás felé tartó,
egymáshoz képest 20-30 fokot bezáróra, tehát erősen kölcsönható, egymás áramlási rendezettségét
kölcsönösen módosítóra. A szent keresztáramlás módosulásával az átlagos réteg nemcsak kölcsönható
képességűvé válik mind a két szomszédos réteggel, lásd a 2. ábrát, a 30. oldalon, hanem a nagyobb
nyomású rétegek részecskéi számára átjárhatóbbá válik. Miközben a lamináris áramlási rendezettség
meggyengül, az alacsony nyomásúvá váló rétegbe egyre erősebben megindul az ionizáltabb meleg és
hidegfúziós részecskék visszaáramlása, akik már nem egymással szemben, hanem egymásra
kölcsönható képes áramlási rendezettségben, vagy és már nem azonos ritmusban egymás felé és az
éppen kisebb életnyomású átlagos réteg felé kezdenek el áramlani. Amikor ez a már kölcsönható
képességű áramlási rendezettség felerősödik, megkezdődik a tavasz. Megkezdődik a nagyobb
életnyomású rétegekből a lamináris rendezettségű talajra merőleges irányú áramlási rendezettség
felerősödése, és kihajtanak a kovalens, vegyes állapotba keveredő növények, a hajtásvégekhez hozzá
kapcsolódnak a későbben érkezők. Mivel az élet nem két, hanem háromkomponensű életkeverék
eredménye, ez valójában azt jelenti, hogy az egymás mellé települő, egymással már csak 90 fokos
keresztáramlásban már részlegesen kölcsönható képessé váló, meleg és hidegfúziós részecskék, a
közöttük kialakuló vegyes, átmeneti, mind a két elődre szögfelező, tehát mind a kettőhöz képest 45
fokban eltérő rendezettségű vegyes utódba keveredő állományon keresztül kölcsönható képessé válnak
egymásra. (A 180 fokban szemben áramlók szögfelezése 90 fokban eltérő utódállományt hoz létre, de
ez megfelelő fél ritmus eltolás esetén a legkevésbé kölcsönhatóképes egymásra). A talajra merőleges
áramlási rendezettségű, alulról és felülről is épülő hajtások közé mindig lamináris irányú vegyes
részecskék épülnek, és ezek kötik össze gluon ragasztóként a két egymással vagy csak egymást
megsemmisítő, vagy nem kölcsönhatóképes áramlási rendezettségű hideg és melegfúziós
részecskéket. Az egymással impulzusba kerülők közé kell kisebb energiaszintű elterelő aura, hogy ne
alakuljon ki végzetes, egymást kölcsönösen megsemmisítő kölcsönhatás. Tehát olyan kicsi, de még
éppen kölcsönhatóképes, az eredeti áramlási iránytól és rendezettségtől a még nagyobb tömegben
változó részecskéket eltéríteni képes, az áramlási irányt legalább kölcsönösen azonos irányba terelő, az
Ámor nyilával rendelkező Kupidó részecskék kellenek, amelyek a nagyobb részek közötti auraként és
vegyes átmeneti szinten képesek a kibékíthetetlen szembeáramlásból paralel és már azonos irányba
terelődő közös életáramlást kialakítani. A Kupidó részecskék szerepét a felmenői átváltó, rétegváltó
részecskék töltik be, a későbbi Aspektus könyvekben már jobban körülírt, megismerhető és
megérthető módon. A Kupidó részecskék áramlási irányt megváltoztató, elterelő impulzusai okozzák a
talajra merőleges rendezettségű hajtások rügyekbe, örvényes mezőkbe szerveződését, keveredését. A
sikeres vegyülés már más irányba, többnyire szögfelező, (180 fokos szemben áramlásnál 90 fok)
irányba tartó utód hajtásokat hoz létre, amelyek azonban a bennük kialakuló aránytól függően, és az
áramlási rendezettség dominanciájától is függően vagy felfelé, (kifelé) térítik a vegyes utód hajtást,
vagy ha a felső áramlási lendület a nagyobb, dominánsabb, akkor lefelé. A talaj közelében a nagyobb
kifelé ható eredő idejében, kora tavasszal még a felfelé épülés a domináns, ezért a mellékhajtások
eredője is e dominális rendezettség szerint alakul, de később és a magasabb növényeknél már nyáron,
vagy még későbben ez a hajtáscsúcsok közelében lefelé terheltté válik. Minden növénynek megvan a
saját szimmetriasíkja, amelyben a hajtásaik éppen a fő tengely a törzsirányhoz képest éppen merőleges
jellegű eredőt vesz fel.
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Ha az aurában érvényesülő elterelő, a sokkal nagyobb életrugalmasságú aurán keresztül
történő kölcsönhatás rendelkezésre álló hatóideje és energiája elég az áramlási irány
megváltozásához, akkor nagyobb energiaszintű túl gyorsan megváltoztató, nemlineáris
esemény nélkül történhet a más cél felé továbbfejlődés, az áramlási és ezzel tudati
rendezettség változás. Ha azonban a lehetőségéhez és a tudati eredőjéhez képest túlfejlődő
szervezet túl nagy tehetetlenségű, már túl kicsi az aurája a beépülő, a közös centrumba, a nem
termelő hányadba beépült tömeghez képest, akkor a függőségi tehetetlenség, az áramlási és a
tudati tehetetlenség tovább viszi a szervezetet a megkezdett korábbi áramlási irányba. Közben
az aura, az átlagostól kifelé lévő külsőbb rétegek és a benne változó, könnyebben áramlási
rendezettséget változtató részecskék nagyobb része már torlódik, és más felé terelődik, enged
az új domináns rendezettségnek. Ha azonban a központi tömeg aránya már túl nagy az akár a
környezeti szelet befogó vitorlának is tekinthető környezeti rétegek, az aurához képest, akkor
a túl nagy és már tehetetlen sebességgel a régi irányba áramló szervezeti központ, a szükséges
irányváltoztatás, megosztódás helyett az elért kinetikai tehetetlenséggel áthalad a Napi
ekliptikai fősíkon, miközben az aurája átmenetileg leválik, leszakad, és a Naptól távolabbi
rétegbe terelődik. Az ekliptikai áramlási rendezettség e nagyobb rendszerben analóg a
Földfelszín lamináris áramlási rendezettségével, amely elszigetelő réteget képezhet a közös
szimmetriasík, felmenői tömegfelező idősík két eltérő oldalára kerülő, egymástól elváló
részecskék, rétegek között. Ez az állapot analóg a kisebb szinten kialakuló ősz utáni állapot
egyre nagyobb keresztrendezettségű, túl nagy irányazonosság rendezettségű az előbbiekben
már leírt állapotával. A két eltérő rétegbe kerülő rész elszigetelődik egymástól, ezzel
érthetővé válik az is, hogy hová lett a Mars aurája.
Ha a Föld központi tömege, és a benne változó, az átlagosnál nagyobb sűrűségű részecskék,
az ekliptikai lamináris áramlással elválasztódnak az aurájuktól, átkerülnek a Nap hidegfúziós
felmenői csillag- életbuborék domináns térrészéből, élőrétegéből az ekliptikától a nagyobb
rendszerben is délre lévő melegfúziósabb életbuborékba. Tehát a kellően nehézzé váltak, az
ionos irányba a sűrűség, pontosabban a nagyobb változás sűrűség felé fejlődők viszonylag
gyorsan a korábbi élőréteghez képest megváltozó körülmények közé, gyorsabban változó
melegfúziós, tovább szelektáló, a képességek és a fejlettség szerint tovább differenciáló
rétegbe kerülnek. Az átkerülők a nekik ismeretlen rétegben, az egyszerre több dimenzióban is
változó térben azonban kezdőknek, az itteni életáramlási szabályokban tapasztalatlanoknak,
ezért az a már jártasabbaknak kihasználhatóknak tekinthetők. A felerősödő differenciálásban a
közös tömeg egésze már nem, csak a lebomló, a közös szervezetből és ezzel az új élőrétegből
kiváló, a korábbi átlagosabb rétegbe visszatérő részecskék tudják elhagyni a nekik már túl
gyorsan változó, nem megérthető, pokoli változás sűrűségűként átélt életteret. Az átkerült
részecskék a közös tömegben ismét differenciálódnak egymáson, feleződnek, és az egyik fele,
a vendégek, a megemésztő differenciálás után, más, ionizáltabb állapotban, az ott élőknél
melegfúziósabb eredőjű, részben idegenként visszatérővé válik a korábbi élőrétegbe. A
felhajtók, a kerítők, akik a saját szülői térnek megemészthető, az élet működéséhez szükséges,
kellően differenciált, elégséges azonosságú és elégséges energia sűrűségű energiát vittek a
saját rétegükbe, azok ott felmagasztalnak, megdicsőülnek.
A kifelé terelődve a külsőbb aurába kerülők szintén torlódnak és differenciálódva feleződnek
az ottani rétegben otthonosabb, tapasztaltabb szervezetekkel, és egyharmad-fele részben
később visszatérülnek a közös szimmetriasík felé, ahol majd időben ismét egyesülnek a
melegfúziósabb rétegekből visszaérkező, de őket közös új irányba terelő átlagos lamináris
rétegen életáramlók által azonos irányba tereltekkel. Míg a más rétegekbe átkerültek egy
alkalmazkodó-képes része a megkezdett irányba, vagy harmadik irányba továbbfejlődik,
addig a visszatérők időben későbben, nagyévi tavaszban új fellendülést, együttműködésre
alkalmas, a közöttük keletkező utódok elszigetelő összekötése által közös, azonos irányú
áramlás rendezettségű tavasz állapotba fejlődhetnek. A szimmetrián átkerülők fele azonban
mind a két nekik idegen rétegben visszafejlődnek, lebomlanak, de a kötési energiáikat ott
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hagyják az idegen térrészben, amelyből az táplálkozik, energiát merít és fenntartja a saját
szervezetét, pótolja a rendezettségi veszteségét.
Az életsíkon élés lehetősége tehát időnként kiteljesedik az életsíkra merőleges amplitúdó
nagyobb térbe átkerülési lehetőséget adó, a harmadik dimenzió irányába is felerősödő
lehetőséggel. A radikálássá válás rövidebb életű szabálytalan be vagy kifelé radiális áramlás
lehetőségével, az életakadályok megkerülésével, vagy az által megosztódó differenciáltabb
térállapotba kerüléssel, az addigi lehetőségeit már éppen megismerő, megunó élet ezzel
lehetőséget kap egy változatosabb, másként is átélhető, új élményeket adó életáramlási
módosulásra. A kifelé vagy a befelé szakosodás, irány és célválasztás eltérő életpályára tereli
az irányváltoztató elődök másokkal párkapcsolatba lépő családjainak az utódokként születő,
nevelkedő, új irányok, más célok felé törekvő gyermekeit. A jövőt más keverékként, eltérő
arányokban és megváltozó környezetben, más érzelmi - tudati állapotban, eltérő eredőben éli
át az élet.
A téridő kétdimenziós síkjainak, rétegeinek a hullámzása, a határfelületeken
áthaladáskor lehetővé teszi a harmadik dimenzió irányába kiteljesedést.
Az origót jelképező támadásponton jellemző alapállapotba, hatásegyensúlyba került térpont
olyan állóhullámok között kialakult, a térben áramló szüleihez képest közéjük rögzült
állócsomónak tekinthető, amelynek a jövőbeni változási lehetőségét egyértelműen a
környezeti hatásegyensúly pillanatnyi eltérése határozza meg. A ponton érvényesülő hatások,
a lehető legkisebb energiai szinten megvalósuló (relatív) egyensúlyi állapotot jelentik. Ha sok
ilyen szimmetriasík keresztezi egymást egy adott térpozícióban, akkor az adott pont változási
lehetőségeit, az egybeeső origók egyensúlytalanságainak, a pillanatnyi szimmetria
hiányoknak a jellemzői határozzák meg. Ez egy idő folyamatban, esemény sorozatban
lejátszódó hatásváltozási sorozatot képez, amelyben a differenciállá vált térből korábban
kizáródott hatások, lehetőségek kizáródása egyre kevésbé érvényesül. Ha az adott pontban
érvényesülő események sorozatát a hatás változása felöl közelítjük meg, akkor a pontra ható
érvényesülő hatások különbségének az amplitúdók gyengülése közben a részhullámok
számbeli növekedése figyelhető meg. Az adott energiaszint tehát már nem két nagy
különbségű hullámhegy-völgy között, hanem egyre több kisebb részhullám-domb és völgy
között oszlik el, amely külső hatás nélkül a feszültséget fenntartó különbség-mérséklődés, az
elcsendesülés, az időben kevésbé váltakozó szimmetria irányába fejlődik. Minél kevésbé
érvényesül a hatáshullámok között kialakult hatáskizáródás, annál jobban érvényesül a tér
más origóiról kiindult kisebb gömbhullámok hatásfelületei által szállított addig nem észlelt, a
nagyobb hullámok energiaszintje által addig elnyomott vagy nem közismert tudás és változási
energia. Az origót keltő kezdetben párhuzamos kétdimenziós hatásfelületeknek a
szimmetriasíkon történő háromdimenziós térként szétnyílása és a kifelé haladó cél gyengülése
során, az origóból kiáramló életcsomóra, részecske mezőre egyre több, más origókról kiinduló
gömbhullámok hatásfelületei által szállított változást közlő információs hatás érkezik, amelyet
befolyásol a más és a saját hatásfelületekről visszaverődő, szóródó erő, a sugárnyomásnak
tekinthető egyre izotrópabb, a térbeli hullámzás lecsendesedését kiváltó izotróp lendület. Az
egyre jobban érvényesülő külső hatások lehetséges egyéb helyzetekkel feltöltő hatása a lehető
legnagyobb teljesség, a legstabilabb energiaszinten megvalósuló egyensúlyi állapot eléréséig
tarthat. Akár azt is mondhatjuk, hogy az életáramlást kezdő életbuborék, az élet pillanatnyi
átlagos felületén addig működik, bukdácsol hullámhegyről hullámvölgyekbe az uralkodó
intersztelláris szél által hajtva, amíg a vihar el nem csendesül, amíg van saját lendület, vagy
más energiája, a hullámvölgyekből a hullámhegyek potenciálgátjának az átlépésére. Az
érdekessége annyi, hogy amikor nehezebb az átlagosnál, akkor a hullámhegyek potenciálján
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nem tud megmaradni, ha pedig könnyebb, akkor a hullámvölgyekben maradás okoz átmeneti
nehézséget. Mivel a tér hullámzása, a környezet változása ettől nem csendesedik le, az
időirány, a szélirány rendszeresen megfordul, és a csillagtérbe kialakult legmagasabb
energiaszintet elérő egyensúlyi állapot, ettől kezdve az egyediség, az adott ponton
érvényesülő lehetőségek csökkenése irányába fog változni. Ez olyan, mintha a nagy Zutty
elkerülhetetlen lenne, amely a megismert történések végét is jelenti, amelykor a tér
hullámzása az összes idősíkra elterülve leáll. Ha ez be is következik, akkor csak pillanatnyi
időre lehetséges, amelykor a lehetséges erőhatások összessége a tér minden pontjára, minden
dimenzióban egyensúlyba kerül. A változás tehetetlensége, a lendület dinamikája azonban
átmozdítja a teret e holtpontokon, és a pulzáció megállás nélkül folytatódik. Mivel a tér
állománya három eltérő fő cél felé szakosodott, a pillanatnyi térállapot sohasem lesz egyszerre
kedvező valamennyi életnek, az átlagos, vagy valamelyik szélsőséges állapotot a másik kettő,
amelynek rosszá válik e hatáseredő, azonnal a módosulás irányába készteti.
Bár a tér, olyan lehetőségek végtelen halmazát jelenti, amelyben minden állapot lehetséges,
annak a valószínűsége, hogy minden térpont azonos pillanatban tartósan egyensúlyba kerül,
gyakorlatilag nulla. A tehetetlenség miatt az abszolút egyensúlyi állapot sem tarthat sokáig, a
pulzáció törvényszerűen folytatódik. Az origókon is ilyen pulzáció folytatódik, a tér pontjának
a helyzete a teljes hatáskizáródás és a minden lehetséges állapotok között változik.
Ha a térkoordinátákon lévő állócsomók változási lehetőségét szemléltetni szeretnénk, akkor egy olyan
pontszimmetrikus gömböt kell elképzelni, amelyben az origót vékony (láthatatlan) gumiszalagok,
húrok kötik össze a felmenői életgömbök közös szimmetriában változó felszínét jelentő relatív
egyensúlyi állapottal. Ha a gömbben lévő hatások összességének az eredője az origón egyenlő, (nulla
értékkel bír), akkor a pont vagy a gömb bármilyen térirányú elmozdulása egymáshoz képest azonos
értékű ellentétes erőket ébreszt. Ez a változás időbeli differenciájaként az elmozdulás felé eső
húroknál feszültség csökkenésként, a szimmetrikus húroknál feszültség növekedésként észlelhető. A
feszültség növekedése hatáshalmozódással az egyensúlyi állapotot helyreállítani igyekszik, amely
időben később történő ellentétes eredőjű hatásváltozásokban nyilvánulhat meg. Az egyensúly azonban
a tömegi tehetetlenség miatt sohasem teljes, csak pillanatnyi, a közös határon áthaladás-kori lehetőség.

11. Térfogat és felület:
Távolodjunk el a kétdimenziós idősík időben és állapotban is változó origójától a tér többi
dimenziója felé, és vizsgáljuk meg, hogy milyen térállapotok lehetségesek, ha több, vagy
végtelen sok idősík egyidejűleg lokális helyen érvényesülő hatásátadását tételezzük fel.
Induljunk ki abból, hogy a tér helyi összetettsége állandóan változik, amely változást a ponttól
különböző távolságra lévő idősíkok origóiról kiinduló más változásokban fakadó
gömbhullámok hatásfelületei közvetítik. Ha a tér helyi pontján érvényesülő hatások állandóan
változnak, a pont eredő tulajdonsága a már leírt lehetséges, valamelyik tulajdonsági eredőben
fel vagy leépülő időirányok felé és szerint változik. Ez azonban azonos tulajdonsági állapotok
közötti váltakozást eredményeznek, ha a tár túl zárt lenne. Ezért részben nyitott olyan időben
változó életbuborékra van szükségünk a megfelelő változatosság kialakításához, amelyet
feltöltődő fazékként, vagy túltelítődő életbuborékként képzelhetünk el. A feltöltődő fazék
abban segítheti a megértést, hogy könnyebben el tudjuk képzelni azt a lehetőséget, amikor egy
véges térfogatú térrész, feltöltődve valamilyen sűrűségű részecskékből álló közeggel, mindig
elérhet egy olyan telítettségi állapotot, amikor már nem fér több a szabad térbe, és ha a szabad
térfogatnál több érkezik, akkor a többlet túlcsordul a peremen, már nem tud a megtelő
élettérbe betöltődni. Ilyenkor a többletnek máshová, pl, a közeli környezetbe, egy nagyobb
puffertárba, (edénybe) kell átcsurogni, amelyből az éppen szabad és nem teljesen kitöltött más
edényekbe elosztva mindig lesz elég hely a közeget alkotó részecskéknek. Azonban a
környezeti közeg nemcsak kétdimenziós folyadék állapotú, hanem gáz és szilárd részecskék
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vegyülete. Még a szilárd részecskék betöltődését is megérthetjük, azonban már itt is belép a
nem egyforma méretű, sokféle eltérő szemcse lehetősége, amely a sűrűségtől és a térfogattól
is függően más és más mennyiség férne ugyanazon edényekbe. A harmadik közegállapotban
lévő gáz állapotú, a térben ritkább, vagy kisebb energiaszintet adó, sokkal nagyobb
rugalmasságú életbuborékoknál azonban megváltozik a feltelés és a telítődés lehetősége. Már
a szilárdabb részecskéknél is észlelhetnénk, hogy a nagyobb sűrűségű kisebb egységekből
sokkal több férne be azonos térfogatú élettérbe, ráadásul ezek kevésbé változó, állandó
állapotúnak tekinthető közegre érvényes. Bonyolultabb a helyzet, ha a szilárd közeget nem
teljes sűrűségű, még részben rugalmas, azaz a rendelkezésre álló térrészt nem teljesen kitöltő
képletekként képzeljük el, amelynek az egységei között, még összenyomható, vagy kisebb
részecskékkel feltölthető, telíthető szabad tér van. Ilyen esetben, nyomással, elporladással,
vagy kisebb részecskékkel még tovább tölthető a tér annak a túlcsordulása nélkül. Ha azonban
a nagyobb rugalmasságú, belül üres, vagy a környezeti hézagokba benyomódni képes,
rugalmas, vagy részben rugalmatlan alakváltozási képességű részecskékkel töltjük fel a
rendelkezésre álló térrészt, akkor a nagyobb élet, vagy lendületnyomás alatt még beférő
részecskék egy része, a nyomás csökkenése után ki fog az edényből szorulni. Ugyanez a
szabály-következmény fokozottan igaz, ha különböző sűrűség, nagyobb rugalmasságú, tehát
kellően vegyes, részben összenyomásnak ellenállóbb, részben összenyomható
életbuborékokkal vegyesen töltünk meg egy feltölthető edényt. Ilyen esetben a feltöltődés
lehetősége tágabb tartományt hoz létre, megnöveli azon alkalmazkodó képességet, amely az
edény és a benne lévő közeg viszonyában kialakul.
Még bonyolultabb a helyzet akkor, ha az edény sem merev falú, hanem olyan, adott határok
között rugalmasan tágulni képes életbuborékkal határolunk egy térrészt, amelyben nemcsak a
belső nyomás, hanem egy határokon belül az életbuborékokat befogadó tér mérete is képes
alkalmazkodni a környezeti kényszerhez, változáshoz. A pufferolási lehetőség nő, és az
életbuborékok megmaradási viszonya javul.
Még ennél is bonyolultabb a helyzet, ha az életbuborék felületén lévő részecskék
mennyiségével, térfogatával vagy és a belső nyomásának a változtatásával, szabályozható
méretű, növekedésre képes térfogatú életbuborék rendszerbe töltjük be a szintén
rugalmassággal rendelkező közeget. Ekkor a két viszony már nagyon széles skálán ad
feltöltődési, nagy életrugalmasságú lehetőséget, amelyben kialakulhat a kölcsönös
alkalmazkodás, amelyben az edényt, a részben zárt teret adó részecskék rugalmassága és e
részben zárt térben lévő közeg rugalmasságának a viszonya határozza meg a tároló
képességet, azaz az életminőséget. Ez lehet viszonylag nagy nyomású, de egymáshoz
alkalmazkodó, és lehet kellően alacsonyértéken, a két tényező rugalmassági eredője egy
széles skálán belül lehetővé teszi a megmaradást.
A részben zárt tér azonban még bonyolultabb megmaradásra ad lehetőséget, mert ilyenkor
ha a két tényező, a teret létrehozó életbuborék és a benne lévő közeg egymás közötti
viszonyában túl szélsőséges értékre kerül, akkor egy harmadik szintén nagy rugalmasságú
tényező, biztonsági szelepként lehetővé teszi, az éppen túl nagy nyomású, de még ki nem
csurgó, szét nem pukkanó edényből, térrészből, - a hatásfelület apró hézagain át - túl sok, már
felesleges kis részecske kiáramolhasson. Akár a gyermekszülést és az utódot megengedő, már
kellő bonyolultságú, de nagy életrugalmasságú térviszonynak tekinthető az utóbbi állapot,
amely a van és a nincs szélsőséges állapotok lehetőségeit kiegészítette az is, utód
lehetőségével. Ami a túl nagy életnyomáson már nem fért be az életbuborékba, vagy onnan a
hatásréseken kiszorult, de a fertőzöttsége, az érintettsége, a mássága miatt már nem kellett a
rugalmas teret határoló környezetnek sem, az a két alapvető élettényező közé került, és őket
egymástól elszigetelő vegyes kiszorult részecskék keskeny rétegbe szerveződő övezetében
kialakíthatta a ma ismert, azóta már továbbfejlődött életszerkezetet.
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Képzeljünk el, hogy egy olyan, kellően nagy rugalmasságú hártyával, egymáshoz a
buborékok által felületi feszültséggel összenyomott, kellő rugalmasságú részecskékből képzett
határfelülettel lehatárolunk egy térrészt, amelyben a részecskék kötődési értékkel és egy
rugalmassági tartománnyal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a rugalmasság lehet külső nyomó
jellegű erőkkel egyben tartott, a határfelületeket képző részecskéket egymásnak szorító, amely
akkor is egyben marad, ha a határfelületet képező pl. buborékhéj két oldalán, kívül a
makrokozmoszban, és belül a mikrokozmoszban lévő nyomásingadozás a tűrési értéket nem
haladja meg. Nagyobb belső nyomáson, nagyobb belső változás sűrűségen keletkező
részecskék, mint kipattanó kicsi szikrák elhagyhatják e csak részben zárt rugalmas térrészt, és
mint a túl nagy belső nyomást megakadályozó biztonsági szelep, elvezethetik a túl nagy hő,
vagy és feszültség egy részét. Egy tűrési értéken belül anélkül nőhet meg az életnyomás az
ilyen rugalmas hártyával határolt életbuborékban, hogy az szétpukkadna. Ha pedig a
buborékban és a környezetében együtt nő a nyomás, akkor a határfelületre nem hat
különösebben nagy erő. Ha viszont a környezethez képest nagyon megnő a belső nyomás,
akkor a nagyobb áthatolóképességű fiatal, utód részecskék, a nyomásnövekedési időre jutóan
nagyobb mennyiségben áramolhatnak ki a környezetbe, elvezethetik a belső térrész részecske
és feszültségtöbbletét. Ha a környezetben nagyobb a nyomás, akkor a határfelület alkotó
részecskék egyre összébb nyomódnak, és az összenyomást elviselő képesség határáig,
közvetítik a buborék felé a belsőnél nagyobb környezeti nyomást, de nem pukkadnak el, csak
leszűkítik az élettér méretét, benne közelebb nyomják egymáshoz, nagyobb összetartásra
késztetik a belső tér mikrokozmoszában, időben változó kisebb, szintén együtt összenyomódó
életbuborékokat. Ennek későbben megérthető fontos következménye lesz az életegységek arányos
miniatürizálása során, amikor a környezettel együttes összenyomódás közben, szinte minden egyre
kisebbé válhat, de a közös térben máshoz viszonyítási alap nélkül egyformán és arányosan
összenyomott szervezetek észre sem veszik a külső tényezők makrokozmoszt képező környezethez
viszonyított arányváltozásukat. Bár a mikrokozmoszt képező buborék sokkal kisebbé, benne az

életnyomás átmenetileg sokkal nagyobbá válik, azonban ez nem szűnteti meg az elkülönülést
csak a rugalmasság határáig összenyomja a közös életbuborékban együtt és már akár
szervezetten változó közösséget. A kis térben élés csak addig tart, amíg a környezeti nyomás
nagy, és ha megismertük, hogy ez csak egy átlagos eredő körül változhat, amely sohasem
lehet lényegesen nagyobb, mint a jellemzően kisebb életnyomású makrokozmoszban. Amint
csökken a környezeti nyomás, a mikrokozmoszt képező életbuborékunk azonnal ki fog
tágulni, bár nem szükségszerűen az eredeti méretre és állapotra, főleg nem, ha a kisebb
buborékok benyomódtak a belső térrész mikro buborékokat befogadni képes helyeire. Ha e
részecskék a közben megváltozó körülmények, kisebbé vált hézagok a nagyobbra nőtt
méretűk, a kialakult kötődésük, a függőségük, vagy a kényelmük miatt már nem akarnak az
ilyen belső sokszorosan védetté vált térrészekből kiáramolni, a helyreálló kisebbé váló
környezeti nyomás ellenére a megváltozó mikrokozmosz eredője már sohasem lesz a régi.
A nagyobb baj és nemlineáris, nagyobb változás akkor keletkezik, ha a belső életnyomás
viszonyában a környezeti nyomás olyan kicsire válik, hogy a nagy belső nyomást elengedni,
az belső védett térben elkényelmesedett, egymással már megbékélő részecskéket egymással
ütköztetni, párosítani és kiáramoltatni nem tudja o gyors ütemben, amilyen ütemben a
térnyomás különbség növekszik. Ilyenkor a mikrokozmosznyi életbuborék egyre jobban
felfúvódik, és a térrészt behatároló határfelület a szakító szilárdságának a tűrési értéke fölé
kerül. Érdemes megismerni azt a fontos arányt, hogy amennyiben egy életbuborék nem
pótolja megfelelő arányban a tágulásra késztetett állapota közben a határfelületet építő,
fenntartó, megtartó ápoló, gondozó részecskéket, akkor könnyen kialakulhat az a
vészhelyzet, hogy az életbuborék felületi feszültségének, a belső nyomásának és a
környezet nyomásának a hármas viszonyában, a kifejlődő felületi feszültség értéke
nagyobbá válik, mint a megtartó képesség. Ilyen helyzet alakul ki minden túléretté váló
életgyümölcs és a környezet viszonyában. Ilyenkor alakul ki a globalizáció, a felületi hártya
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rétegrepedése, amely kezdetben még lehet be beforrasztható, megjavítható, de a hatásrésen
bejutó idegen hatások mindig megnövelik a belső bomlasztó erőket. Ez akkor is az
életgyümölcsök, az életbuborékok felületi hártyájának a későbben bekövetkező
felszakadásához, és a gyümölcs lebomlásához vezet, ha a kezdeti lyukat, - a bejutókkal
gerjesztettebbé váló benn lakók az impulzusok és a kibocsátandó részecskék növelésével - még be tudják
foltozni. A belső energia mennyisége minden életgyümölcsnél egy-egy fejlődési ciklusban
véges, ezért hiába fokozzák az egyre szaporodó lyukak betömését, az idő ellenük dolgozik, és
amikor kimerül a belső, átalakítható energiakészlet, (a szülők feladó lehetősége, képessége), akkor a
toldott foltozott határfelület, mint a hasonlóan agyontoldozgatott Magyar Alkotmány ripityomra
szakadhat. Ekkor már nemcsak novaszerű pulzációt, kétdimenziós részecskék gyors
igyekezetű seb-nedvesedését és a magzatvíz elfolyását is kiváltó változás, hanem teljes
globalizáció, szupernova-szerű esemény, következmény alakul ki, amelyben teljesen
lebomlanak a határok, és a részecskék belekeverednek a környezeti, ettől kezdve el nem
szigetelt izotrópabb térrész vegyesebb állománya közé. Az életgyümölcsök, életbuborékok
ebben a fejlettségi stádiumban, stációban elvesztik a kapcsolatot az eddig energiát adó
ágakkal, az addig őket ellátó anyai forrással, leesnek, kijjebb és távolabb kerülnek a kezdeti
origó állapotától, lebomló, energiaadó, anyává fejlődő állapotba kerülnek. Az élet feltelés és
feszültség növekedés első félideje felé fejlődő szervezetek, életgyümölcsök, a globalizáció
után anyává fejlőnek, életet adnak, és a szabadba ürítik a bennük kifejlődött, vegyes
életmagokat. Miközben a bennük kifejlődött életmag kikerül az izotróp környezetbe, az
anyaszervezetből kiszabadult részecskék gyors differenciálódásban vesznek részt. Egy részük
a kifelé haladókról elrugaszkodik és vagy a maghéjon belüli védett részbe furakodik, vagy
rászáradva egy ideig még védi az utódait, de a többségnek más szerepet ad a sors. A
differenciálódásban elpárolgó, egydimenziós áramló-képesebb állapotba visszafejlődő
részecskék a mag körüli áramlásban létrehozzák, megerősítik az életmagot, a jövő lehetőségét
kívülről védő aurát, míg a fejlettebb, időben gyorsabban változó környezet, ez esetben az
átlagos lamináris réteg felé a maggal együtt leeső, nagyobb energiasűrűségű részecskék
ajándék energiával a környezet befogadó képességét, nagyobb azonosságra hozását segítik.
Nem véletlenül ered meg sokkal könnyebben a talajágyba kerülő mag, ha az energiadús
lebomló húsával együtt kerül a talajba, mint az ez nélkül leeső idegenbe és kisebbségbe
kerülő, sokkal kisebb megeredési eséllyel rendelkező életmagok. A természet azzal növeli a
megeredő képességet, az élettér határait már a virágzáskor szétszóródó virágporral is növeli az
azonosságot, de az energiában dús, könnyen lebomló édes gyümölcsök sokkal jobban és
sikeresebben növelik a mag körül az azonosságot, a be és elfogadó képesebb állapotot. Nem
sokára megértjük, hogy e stratégia annyira bevált, hogy később nagyon sok szervezet. Vírus
már úgy jutatta el az idegen térbe a genetikai anyagát, hogy a környezet részecskéi által
kellően ismert, megbízhatónak elfogadott nagy azonosságú részecskékbe csomagolta. A trójai
faló az egyik tipikus, általunk is alkalmazott megoldása analóg.
Tehát az egy ciklusban kifejlődhető élet második félideje, - ha az első a növekedési és
részecske energiában feltelési, koncentrálási, centralizálási szakasszal kezdődött, akkor a
második félidő lebomlással, összemenéssel, a környezetnek energiát adó, melegfúziósabb
Orgon állapottal fog eltelni. Az idő akkor is időbeli szimmetriát hoz létre, ha az adott
életforma évelőbbé válik. Ez esetben bár a felépülési ciklus meghosszabbodhat, de akár a
leépülési szakasz is kellően hosszúvá válhat. Erre azonban nincs garancia, mert az élet egy
része olyan eltérő evolúciós folyamatot fejlesztett ki, amelyben a hosszú és lineáris felépülést,
nemlineáris gyors leépülés és még gyorsabban kialakuló rendezettségi összeomlás követi. E
lehetőségekkel az Aspektus későbbi könyvei foglalkoznak részletesen. Mivel mi is ilyen
ciklusokban változunk, az emberek sokaságát érdekelheti a hogyan és a miért, és az is, hogy
mi lesz ez után, mi lesz odaát?
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12. A térállapot változása és az energia szétosztódása:
A megismert Világegyetem lassan, relatív egyensúlyban változó tulajdonságú pontokból,
koordinátákból áll, amelyek egymás mellett lévő azonos ritmusban változó pontjait, közös
térben együtt változó, kellő eredő rugalmassággal rendelkező hatásmezőként értelmezzük. Ha
a hatásfelületek egy-időben keletkezett origói egybeesnek, vagy az izotrópabb idegenebb
térrész felé haladásban a részecske egyedek a fejlődésben utolérik egymást, akkor az egy
térben lévő közös középpontú, egyensúlyba kerülő állóhullámokból, a létrehozóik közötti
védett, de velük együttáramló térben ide – oda bolyongó állómezők alakulhatnak ki,
amelyekben a változási dimenzió a kialakuló relatív lendületegyensúly miatt kisebb
dinamikával rendelkezik. Az egybeeső állócsomókból olyan állómező központ, sűrűbb
hatásmag, pont, vagy térszimmetrikusan szervezett térállapot alakulhat ki, amelyben a
szimmetriasíkok eredőiből csak a hatáskizáródás egyensúlyi állapottól eltérő differenciája
érvényesül. Ez meghatározza az állómező, és a hozzá tartozó együtthatóként működő aura, a
határfelületekkel behatárolt együttváltozói tér, a közvetlen környezet változási tendenciáját,
amely a belső rezgésként ismert lineáris változás külső megváltozása esetén a kiteljesedés
irányába fordul.
A közös tér olyan nagyobb mezőnek tekinthető, amelyben végtelenül sok egymást metsző és
egymással párhuzamos szimmetriasík, hatáshordozó részecske és a hozzá tartozó aura,
együttesen információs hatáseredő alakulhat ki. Az origókat képező térpontok között, a
szimmetriasíkok többségének nem esik egybe az origója. A térben különálló pontokat, eltérő
jellemzőjű térállapotokat képező origók mellett számos olyan térhelyzet is kialakulhat,
amelynél az idősíkok központjai egymás és a hatásmag közelében eredményeznek
minimálisan eltérő energiaszinten változó hatásegyensúlyt. Az ilyen hatásmagok koordinátái
körül gömb-szimmetrikusan nagyobb azonosságú térállapotok alakulnak ki, amelyekben a
térállapotok tulajdonság lehetőségei, a hatásmagtól távolodva egyre változatosabb lehet. A
hatásmagon érvényesülő, megtörő információs energiahullám, változás, a hatásfelületek
pulzálásának a ritmusában, az egybeeső origóról kiinduló, (visszaverődő) új nagyobb
energiaszintű gömbhullámokat bocsát ki, amely gömbhullámokon újraosztódó szétosztódó
hatásenergia növekvő hatásfelületei a pulzáció időben eltolt ritmusában metszik, az új
gömbhullámokat kezdetben tápláló, ellátó hatásfelületek környezeten belül változó
forrásadóit. A begyűjtött, centralizált fókuszált információs energia a központban
időkésedelembe és tartalékokba sűrítődik, majd némi időeltolódással nagyobb részben
újraosztásra kerül, de sohasem lehet ugyanannyit visszaosztani a közben keletkező veszteség
miatt. Azonban ha a környezet kellően zárt, és amennyi vesztesége kialakul, annyit pótol a
szervezet, ez esetben a veszteség a határokon belül marad, csak nem közvetlen szétosztással,
hanem a többség által kellően át nem látható áramlásban osztódik. Sok esetben ez az energia
ad korrupcióra és fekete gazdaságra tápalapot. Minél nagyobb hányad áramlik a kevésbé
átlátható csatornán, annál kevesebb osztható vissza azoknak, akik nem lobbiznak a maguk
érdekében, akik csak tűrnek és betartják az életáramlási szabályokat. E túl sok bizalommal
rendelkezők tartoznak a Viktimológia területébe. Ők azok, aki nemcsak túl sokáig tűrnek, bíznak
oktalanul a jogban és az igazságban, másokban, az őket is meglopókat megértve, de nem vágnak
vissza, nem válnak maguk is olyanná, martalóccá. Bár csak idő és megalázás, szenvedés kérdése, hogy
kinél mikor borul ki a bili, mikor fogy el a békesség, a tűrés és mikor fogy el a bizalom. A sokáig tűrő
áldozatnak alkalmas személyek a változások kirobbantói. Annál nagyobbat szólhatnak, minét többet
tűrnek, minél több személyesen átélt tapasztalatot szereznek az életáramlás rossz oldaláról, megértve
ennek az okait, képessé válhatnak bemutatni, hogy melyek a jobb irányok.

Az információs energia, és más energia ide-oda áramlásai fluxusszerű térerő-rendszert
eredményeznek a hatásmagok, a centrum körül, amelyben az azonos dimenziós tartalmú
hatássűrűség, tulajdonsági eredő a hatásmagtól távolodva egyre csökken. Helyesebben úgy
fogalmazható meg, hogy nem a hatás sűrűsége, hanem csak az azonossága, a jellemző
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egyediséget eredményező állapotlehetősége a hatásmagtól a téridőben távolodva egyre
csökken. A hatásváltozásoknak a hatásmagról visszaverődő, kiinduló gömb-hullámok
hatásfelületeinek a metsződései a hatásmag közelében jellemző ritmusban pulzálnak. A
hatásmag relatív közelében, a nagy sűrűségben keletkező gömbhullámoknak a lamináris
irányba terelődő tükörsima felületein a környezetből nem azonos ritmusban érkező
kölcsönhatásképes hullámok lendülete megtörik, és hatáskizáródásként meghatározható
folyamatban, a meghatározható szögnél eltérőbb szögben érkező alkotói fényszóródással
megegyező szabályok szerint szétszóródnak. A hatásmagról kiinduló gömbhullámok tükröző
és visszatartó képessége a tágulással, a központtól távolodással egyre csökken, amely miatt a
térben távolodva egyre több eltérő ritmusú és más információ tartalmú hatás juthat be,
csökkenti a mező hatáskizáródásából eredő egyedi állapotlehetőségét.
Megfogalmazható a tér azon tulajdonsága, hogy az egyensúlyba került állómezőket
képező terekben a hatásazonosság a mezők tömegközéppontjától kifelé egyre csökken.
A hatásazonosság csökkenés lehetősége minden tér körül elér, kialakít egy olyan téridős
távolságot, amelyben a nagy azonosságot létrehozó egyedi hatásállapot lehetősége megszűnik.
A hatáshullámok a téridős kiterjedésük során mindig elérnek egy olyan hatásgyengülést,
ritkulást, hogy a hatáskizáródások lehetősége gyakorlatilag nem érvényesül. Az ilyen
térpozíciókon, a hatássugárzóktól kellő téridős távolságra látszólag minden hatáslehetőség
azonos arányú, a lehetséges állapotok magasabb energiaszintű, csak kisebb energiaszinten
pulzáló egyensúlya érvényesül.
A tér dinamikus változása miatt, a hatásmagok körül keletkező, jellemző ritmusban változó,
egyedi hatáseredőt eredményező terek sem örökéletűek. A hatásmagot képző tér eredője is
állandóan változik, amely miatt a ritmikusan változó hatássugárzók egymáshoz képesti
helyzete, viszonya is állandóan változik. A hatássugárzók ritmusának, a kibocsátott
hatáshullámok jellemzőinek vagy/és az egymáshoz viszonyított helyzetének a megváltozása,
az idősíkokban képződő hatásmagok relatív egyensúlyi helyzetét megbontja. Az egyensúly
változásával a pulzációk közös fókuszpontjaiban létrejött stabil állapot és ezzel az önálló
ritmusú hatáshullámok kibocsátása az adott térpozícióban változó, szélsőséges esetben
megszűnik. Lehetséges olyan helyzet, amikor a hatásmag a térben áthelyeződik, amikor a
hatássugárzó és a részecske mező egymáshoz viszonyított elmozdulása során, csak a
fókuszpont pozíciója változik. Az aktív, egyensúlyban álló hatásmagok pillanatnyi eredő
állapotát, a közös origókat létrehozó hatássugárzók egymáshoz képest történő helyzetének és
aktivitásának a változása határozza meg. A hosszú időn át stabilan sugárzó, és ezzel új
fókuszpontokban évmilliárdokig pulzáló hatásmagokat képező Világegyetem csak akkor
alakulhat ki, ha a csillagtér változása az eredőjében nem nagyobb, mint az adott méretű
életbuborék felületi és nyomásviszonyainak a környezethez képesti állapot hármas
viszonyában is változó alkalmazkodó képessége. Ez relatív egyensúlyban álló, lassan változó,
alapvetően szabályokat megtartó statikus Világegyetemet igényel, amelyben a csillagmezők
közötti tágulás, pozícióváltozás ebben a léptékben csak nagyon kismérvű. Ráadásul ilyen
állapot legalább átmeneti analóg környezetet igényel, azaz a Világegyetem körüli térnek, mint
környezetet adó makrokozmosznak egyszerre és együtt kellett kifejlődnie a benne változó
mikrokozmoszi életbuborékban kifejlődött térrésszel. Ha a sugárzók helyzete az egymástól
távolodás miatt állandóan változik, akkor a hatáspozíciókban fókuszált, általuk létrehozott
fiatalabb csillagok életfolyamata visszafelé kell, hogy változzon, azaz a sugárzásuk, a
fényességük időben csökkenő tendenciát kell, hogy eredményezzen. Ismerjük, hogy a
csillagtérből képződő Világegyetem nem ilyen. Az egymástól távolodó sugárzók esetén az
életnyomás minden mezőben, a mezők relatív növekedése közben csökkenne. Ez esetben
oktalan a változássűrűség gyorsulása, amely tovább tágítja a teret, a benne változó
életbuborékokat az elmúlás felé taszítva. Ha a tér tágul, akkor a környezeti köztesnyomás még
a tágulással sem tartható fenn, ha van hová tágulnia. Ha azonban a táguló tér mérete adott
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pillanatban véges, és csak részben zárt, akkor ez nem zárja ki egy olyan táguló tér egyre
nagyobb kiterjedését, amelyben közös határfelületen belül változó életbuborékok, és a teret
behatároló részecskék hármas viszonyában tartós egyensúly mellett a lehetséges tér tágassága,
vagy végtelensége által meghatározott mértékig tágulva terjedhet. Ez esetben is van veszteség,
de ez a veszteség a térben változó életbuborékok egyre gyorsabb változásával
ellensúlyozható. Így magyarázatot kaphat az életváltozás szükséges gyorsulása. Ha véletlenül
felborul az egyensúly, és ismét elpukkan a nagy életbuborék, a benne lévő kisebbek azonnal
kiszabadulnak, és megkezdődik közöttük a vetélkedés, ki legyen az új király.
Az általunk ismert Világegyetemünkben jelenleg is csillagok, sugárzók születnek és múlnak
el, tehát a tér változása konzervatív szabályoknak engedelmeskedő, relatív kis mértékű.
Viszont azt is tudjuk a térről, hogy pulzálva változik, azaz az origókon képződött hatásmagok,
jellemző tulajdonságai életszerű folyamat alatt, (a Naprendszerre érvényes szabályként)
jelenleg a kiteljesedés felé változnak. Ha a hatásmagok körül kialakult, relatív egyensúlyban
álló mezők mind a kiteljesedés időirányába változnak, akkor látszólag csak egy időirány
érvényesülhet. Ezt az időirányt a hatáshullámok tágulásával közvetített változás kiteljesedés
felé ható iránya határozza meg. Ennek alapja, a csillagtéri sokszoros hatás-visszaverődés,
osztódás, amely keveredik a napból is kiáramló kiteljesedés felé haladó evolúciós iránnyal. A
hatásmagokat eredményező harmonikus hullámok keltődésének az állandóságához, stabil
hosszú életű, lehetőleg gömb vagy pont-szimmetrikusan elhelyezkedő azonos ritmusban
sugárzók szükségesek. E sugárzók fókuszaiban keletkező hatásmagok szintén hosszú ideig
sugároznak, elnyelik majd (vagy) visszaverik, szétszórják a rajtuk áthaladó hatásfelületek
szegmenseinek az energiáját. Az origókon keletkező hatásmagokról új gömbhullámok
alakulnak ki, amelyek a kitágulás közben a változást szétterítik. A rendszeresen kibocsátott
harmonikus rezgés nem csak a hatásmagok harmonikus változását jelenti, hanem az általuk
kibocsátott (visszavert) hatáshullámoknak a térben növekvő érvényesülési határát. A változás
térbeli kiterjedése a változási energia egyre nagyobb hatásfelületen szétterülése egyúttal a
hatáskizáródást is csökkenti, amely miatt az egyediség csökkenése a külső belső hatásarány
változását, keveredését jelenti.
A hatás térbeli kiterjedése két lényegesen eltérő lehetőség szerint is megvalósulhat. Egyrészt
az ismert térirányba, amely a hagyományos, természetes kiterjedési irány, de ez feltételezi az
akadálytalan áramlást. Mivel a tér az állandóan jelenlévő anyaggal és a váltakozva
érvényesülő hatásokkal is telített, ezért az adott térkoordinátán lévő pontokon érvényesülő
erőarányok is folyton változnak. A hatás térbeli terjedése során a hatásgömb-hullám
rádiuszának az irányába az origótól kifelé mutató támadásponttal hat, amely a környező nagy
azonosságú közegben többségében elnyelődik. A szimmetriasíkokon nagyobb, kezdetben
körsík-irányú kiterjedés lehetséges, mert a hatásfelületek takarásában védettebb a kiterjedési
lehetőség. A védett síkon kiterjedő hatáshullám, növekvő körgyűrűt képez, amely az útjába
kerülő azonos ritmusú aktív csomópontokon kölcsönhatással energiát ad át. A harmonikusan
pulzáló rácshelyeken megtörő energia újabb hatáshullámokat bocsát ki a tér minden irányába.
Ha a rácspontokon összegződő energia, nem kerül dimenziós szimmetriába, akkor a tér
minden irányába szétszóródik. A közös szabályok szerint és azonos ritmusban változó közös
tér kellő azonosságú határait elérő információs energiahullámok torlódnak a környezet befelé
áramló, a határfelületekről visszaterelődő azonosságain, amikor a lendület elterelődve kerületi
irányba is elterelődik, egyre több részszegmensre, részirányra bomlik. A torlódásból lamináris
réteg felé terelődő lendület és hatásenergia két irányban indul vissza az élőrétegben, amely az
élőréteg másik torlódási végpontján létrehoz egy ellenkező pólust. Lásd a könyv végén az osztódási
csillag ábrát.

A hatásterjedés időfolyamatot eredményező sokszoros szóródással is terjedhet, amelykor
állandóan irányt és eredőt változtatva a keresztező hatásfelületek domború (konvex)
tükörfelületein szétszóródik, majd homorú (konkáv) hatásfelületekről a térkoordinátákat
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képezve összegződik. A szóródásokkor a hatásenergia eredője, iránydimenziója részben
megváltozik, az összegződés pedig lehetővé teszi az azonos ritmusban változó más
hatáshullámok nem azonos részeket tartalmazó információs szóródásainak a keveredését. A
terjedés közben az adott hatás szétszóródó tulajdonságai lényegileg a környező térben történő
kiterjedés és visszatükröződés keveredéseként időfolyamatot eredményezve a részleteiben
változik, de a lényegét tekintve az eredője nagyobb valószínűséggel megmarad. Tehát a
téridőbeli kiterjedés nem csak az időegység alatt egyenes, vagy görbült téren történő
terjedésnek tekintendő, hanem az adott időegység alatt relatív kis hatástéren belüli sokszoros
tükröződéssel keveredő, módosult tulajdonságú, a környezet változásáról visszacsatoló
információt szállító visszahatásnak is. A hatás, a térben megtett útja közben elszenvedett
szóródásainak és az összegződéseinek az eredője szerint alakul, amelyekben, az időben együtt
rezgő hatássugárzók adott térkoordinátán összegződő tulajdonságai, a hatásfelületek
szegmensei, a hatásdimenziók jellemzői keveredés közben változnak. E keveredés miatt, a
térben keletkező állócsomókra és állómezőkre nemcsak az egyensúlyi állapotot létrehozó,
szülői hatás-pár fejt ki pillanatnyi erőket, hanem a térkoordinátán fókuszálódó, azonos
ritmusban változó szegmens-összegződéseknek a tartós kölcsönhatása is. Tehát a hatásminta
eredettől származó jellemző egyedi tulajdonságai kiegészülnek a rendszeridejével megegyező,
vagy nagyon közelálló ritmusban változó, folyamatosan érvényesülő környezeti hatásokkal.
Ezzel a neutrális eredőhatású hatásminta (energiamező) egy időfolyamat alatt változik, amely
során egyre több, más mező gömbhullámai által szállított töredékhatás részben eltérő
erőhatást, információt tartalmazó szegmenseivel egészül ki. Ezt az információnak is
tekinthető részecskehatást egy feltelési folyamatnak tekinthetjük, amely az idő és az általunk
ismert evolúció irányát is egyértelműen meghatározza. A már leírtak szerint, amikor a
környezet a már általa ismert információval feltelik, a megértés után már elutasítja azokat az
azonos tartalmú, általa már megértett hatásokat, amelyekkel kellően feltelt, amelyeket már a
következményeikkel együtt ismer. Csak azokat a kellően érdekes, még általa nem ismert
hatásokat, információkat nem utasítja el, amelyeknek a következményeit még nem ismeri,
amelyeket még nem élt át, ezért, mint nem ismert rossz lehetőséget, a kíváncsisága miatt
mindig kipróbál.

A kiteljesedési folyamat időirányát és ritmusát az események, a hatások változásának a
időbeli növekedése, vagy csökkenése, azaz a ritmusváltozási iránya határozza meg.
(Nem véletlen, hogy az eseményes adott idő alatt a megfigyelőt érő növekedése esetén az idő
gyorsulását, az eseménytelen időszakokban az idő vánszorgását észleljük)
Az egybeeső origójú szimmetriasíkok esetén a közös neutrális pontnak tekinthető origó
körül az erő vagy hatásszimmetriába kerülő hatáshullámok neutrális eredőjű teret,
erőmezőt hoznak létre. Ennek az erőmezőnek a legstabilabb állapota egy központi
nagyobb változás sűrűségű pozitront és egy a környezetben keringő részecskemezőt,
elektront, aurát tartalmazó, együtt hatásegyensúlyba kerülő neutrális mezőnek,
alapállapotú S pályás hidrogénatomnak tekinthető. Ez esetben az elektron mindig azt a
különbséget jelenti, tartalmazza, amely az egymással lendületszimmetriába, és közös tömegbe
került mezőkben már ismert, felesleges, túl nagy azonosság tartalmú, amely elmehet a múlt
irattára felé.
A térben lévő sokdimenziós mezők között kialakuló egyensúlyi állapot, jellemző egyedi
tulajdonságú erőtereket hozhat létre, amelyekből Niels Bohr dán fizikus által felismert
felépítési elv szerint az ismert tulajdonsági eredőjű elemek, térállapotok épülhetnek fel. Az
atomi és más energiaszintű szervezeti átalakulás mindig az egyensúlyi hatásállapot ismert
törvényszerűségek szerinti megváltozása. Ez történhet a mezők térbeli mozgása közben
ütközésből fakadó erőtér-egyesülésekkel, vagy más hatásmódosulásokkal, amelykor a
kölcsönhatásba kerülő hatásmagok, atomok energiája, tömege egyesül, és az egyesüléssel az
eredeti hidrogénatomok tulajdonságai és stabilitási egyensúly differenciája az erő, a perdület
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és az iránydimenziókban is összegződnek. Az összegződés egyes hatásarányokat
megváltoztatja, amely miatt a relatív egyensúlyi állapot (alig változó) megmaradása mellett, a
mező állapotlehetőségei, a tulajdonságai, sok esetben inverz aránymódosulásokban
megváltoznak, vagy kibővülnek.

Az alapállapotú erőtér változása, másképpen is elképzelhető:
A hatásegyensúlyba került erőtér nemcsak az egymáshoz képest helyváltoztatás során tud
kialakulni, hanem a környezeti változásokból felvett (szóródott) szegmensek információival is
kiteljesedhet. Ha ennek az egyensúlyi állapotnak elég nagy a dinamikája, a közöttük
erőegyensúlyi állapotot jelentő térkoordinátán kialakulhat a mezők semleges állapotát
eredményező hatásegyensúly, és ebből megszülethet a stabil koordinátán megjelenő, a
környezetbe beilleszkedő állócsomóként a hidrogénatom. A hidrogénatom stabilitása a
környezeti változástól, az elektromágneses többdimenziós erőhullámok állapotát befolyásoló
tükröződéseitől is függ. A tér állandó változása során a gömbhullámok felületein sokszorosan
irányt és eredőt, dimenziós tulajdonságot változtató tükröződő energia (hatásszegmensek)
nemcsak sokféleképpen keveredhetnek, hanem sokféle pillanatnyi hatáseredőbe egyesülő
energiával növelhetik, vagy csökkenthetik, módosíthatják a hidrogénatomot létrehozó
differenciált erőtér egyensúlyi állapotát. A sokmilliárd hatásszegmensnek az origóra
fókuszálódó és a semlegestől eltérő eredője minden pillanatban változik, amely az állandó
térpozíción, az origón lévő (de akár a helyet változtató) nem abszolút egyensúlyi állapotot a
térben az átlagos állapotnak tekinthető szimmetria körül ide-oda tologatja. Ezt a változást az
erőtér körül megfigyelhető kisebb energiaszintű, ezért a kisebb energiaszintű változásokra is
érzékenyebb elektron helyváltoztatásaként, a térbeli pályamódosulásaként észleljük. Ha
megnő a feszültség, az elektron gyorsabb életáramlásra kényszerül, ha csökken, az elektron
közelebb húzódik a hatáspárjához és lassabban áramló pulzációra vált. A térben adott
koordinátán állandósult erőegyensúlyt a hatásfelületekről és más rácspontokról visszaverődő
hatásszegmensek folyamatosan gerjesztik, amely miatt az atom alapállapota e módosító erők
befolyása szerint változik. Az információként is értékelhető szegmensenergiák módosító
hatásai, az erőtér állapotát a koordinátán érvényesülő változás, rezgés eseményeivel
módosítják, amelyek belső gerjesztés esetén a kisidő, a belső idő percenését okozzák. A
változás olyan eseménysorozatot jelent, amely történési folyamatán az atomnyi hatástér
állapot lehetőségei egyre jobban kibővülnek, vagy-és másban beszűkülnek. A történési
eseménysor időfolyamatot eredményező iránya a lehetőség bővülés a kiteljesülés irányába
változik, amelyben minden változást okozó impulzus, mint a hatáscsomó pillanatnyi állapotát
és a környezettel való viszonyát is megörökítő emlékképként rögződik. Az állapotoknak
nemcsak az iránya, ereje, eredője rögződik, hanem a honnan hová, a változás tendenciája,
dinamikája és az egyensúly eltolódás minden dimenziós jellemzőjének a változása, azaz a
története rögzítődik. Az atomok életfolyamatát bizonyító jellemző emlékezőképességére jó példa, a
gerjesztett állapotra emlékező képesség megőrzése, amelyet izoméria néven ismert meg a tudomány.
Az élő szerveződést ért idegen, ismeretlen hatás dezinformációként érvényesül, amely a szerveződés
saját ritmusát megzavarja. Ez a farktál-rendszer minden szintjén hasonlóan jelenik meg, amely új
információként beépül a szerveződés atommagjaiba, vagy meg nem értett elutasított, még megértendő
eseményként az aurájába, azokban belső energia, az információs energiaszint növekedését
eredményezi. A beépülés során a gerjesztés egy kicsit növekszik, de ez nem okoz feltétlenül a belső
tömegszámban, csak az eredő rendszámban változást. A változás energiája rendszerint a környezet,
vagy és az atommag olyan átalakulását eredményezi, amelykor külső, vagy a belső tér betelése,
telítődése, túlcsordulása esetén a neutronok valamelyike az atommag belső, vagy az aura külső
zártságából egy periférikus maghéjára és pozitron állapotba kerül. Az állapot változás azért lehetséges,
mert az addig a hatásfelületek által létrehozott Cooper hullám-pár által kialakított közrezárt bölcsőből
(védőmezőből) a szimmetriasíkok metszéspontját jelképező hatásegyensúlyi állapotból az origóról a
mezők közös tömegközpontja elmozdult. Az állapotváltozás két irányban lehetséges, amelyek
változásakor a változási gyorsaság (periódus) függvényében magasabb frekvenciájú információ,
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radioaktív sugárzásában Pl. béta vagy gammabomlásban,a telített hatások kibocsátásában,
átalakulásban, vagy elektron csökkenésben nyilvánul meg. A már gerjesztett atom az állapot változást
a tömegébe beépülő, maradó emlékképbe, szegmensekbe rögzítve megőrzi, ezért az időben később
megismétlődő azonos változást, már ismerős információként rövidebb idő alatt képes feldolgozni,
önmagába építve megérteni. Gyakorlatilag már van alap, azaz van mihez kötni. A tanulás a
gyakorlással a változás megértéshez, az ismétlésekkel a hatásinformáció megerősödéséhez vezet.

Az adott térkoordinátán egyensúlyi állapotban lévő, az uralkodó állapotok egymás utáni
eredőjének a hatásváltozását beépített, információként megőrző egyensúlyi állapotban maradó
energiamezők változását, történési sorozatot megtanuló, emlékképet megőrző
életfolyamatként azonosíthatjuk.
Az szokatlan aspektusból bemutatott életváltozásban nagyon sok a nehezen, vagy rosszul
megfogalmazott, sokak által ilyen aspektusból még nem felépült, ezért kevés alaphoz köthető
információ. Ennek nem biztos, hogy segítésére, a szerző vissza – visszakanyarodik, látszólagos
ismétlődésekbe keringve rendszeresen visszatér egy-egy általa szerinte még mindig nem eléggé
bemutatott, megérthetően elmondott részlethez, és a tudatfejlődés körfolyamatit, megpróbálja mindig
újabb részletekkel kiegészítve, egy kicsit más aspektusból bemutatva körbejárva, más oldalakról is
ismertetni. Nem feltétlenül az olvasó hibája, ha nem sikerrel egyből megérteni, a ha a túl sok újszerű
információ eredője nem egyből épül be a tudatokba. Másoktól, akik pedig túl gyorsan haladnak, mert
már ismerik és rendelkeznek a szükséges alapokkal, elnézést kér a szerző, a neki bizonyára túl sok és
unalmas ismétlődő jellegű információk alternatív periódusai miatt.

13. A térben kialakult változás, a rácsok és a rácshelyek, valamint az információs
sugárzók viszonyáról:
Ha a térben kialakult hatások eredője, a környező energiamezők közös támadáspontjában az
origón egyensúlyba kerül, akkor gravitáció nélküli izotróp állapot, sokdimenziós erő és
hatásegyensúly alakul ki. Az origóról való bármely irányú elmozduláskor az erő és
hatásegyensúly megváltozik, amely dimenziós differenciálódást okoz. Az elmozdulás az
elmozdulás irányába ható erőszegmens gyengülésével jár, és a mozdulási iránnyal szemben az
origó felé ható gravitációs erőtöbblet érvényesülését eredményezi. Az erő és hatásdifferencia
érvényesülését a Casimir hatásként ismert olyan hatásdifferencia, hatáskizáródás okozza,
amely a dimenziós redukció eredményeképpen alakul ki a Cooper párokat képező
hatásfelületek között. Az adott térben egymással szimmetriába lévő erők tércentrumokra
fókuszált támadáspontja a mező tömegközép-pontját az egyensúlyi állapotot jelképező origó
felé kényszeríti, bármely irányba és dimenzióban tér el a térpozíciótól. Ez a kényszerítő erő
nem csak egyben tartja a kialakult hatásállapotú energiamezőket, hanem a változásból fakadó
hatáseltérés ellenére biztosítja az egyensúlyi állapothoz közeli helyzetben maradást. Ez azért
lehetséges, mert a tér helyi pozíciói együtt mozognak, egymáshoz képest csak kevés
dimenzióban változnak. A globális mezőben a lokális változást az adott térpozíción
érvényesülő pillanatnyi fókuszálás, összegződés eredményez, amely a köztes helyeket inhologramikus megvilágítás, azaz kellő ellenhatás hiányában kölcsönhatás nélkül átugorja. A
köztes térben szuperpozíciós lehetőség a hullámok egymás zavarása nélküli terjedése, amely
csak az azonos ritmusú hatások összegződési térpozíciókban, a térben és időben egybeeső
többdimenziós feltétellel kiválogatott (megcélzott) fókuszpontokban hat.
Az atomi állapotként megismert jellemző tértulajdonság nemcsak a koordinátán tévesen
lokalizált megjelenő nagyerő egyensúlyból fakad, hanem az egész környezeti hatótérben az
egyensúlyt létrehozó, befolyásoló valamennyi mezőnek a koordináta irányába ható rész
szegmenseiből is. Az atomként meghatározott tér centrumában az erőegyensúlyt képező
hatóerők szorításában alakul ki a neutrális hatásmag, amelyet a környezeti rá ható lendületi,
kinetikai erők tömörítenek, és tartanak az adott térpozícióban. Ha ezek az erő és információs
hatások, azonos frekvenciákon kellő egyensúlyban vannak a térállapot kellően stabil. Az
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egyensúly azonban nem teljesen azonos frekvencián változó, de kölcsönható láncon
egymással folytonossági kapcsolatban lévő eltérő frekvenciák között is lehetséges, de ekkor
lényeges szerep jut az információs hatásokat közvetítő közegre. A kialakult hatásegyensúly
jelentős megváltozása nélkül, harmóniát megőrizve változó mezőket az origóról, azaz az
egyensúlyi állapottól történő elmozdulásuk esetén mindig nagyobb erő és környezeti hatások
érik, terelik vissza az egyensúlyi állapot felé. Ha azonban az adott, differenciált tér, a
környezetéhez képest nem változik, csak differenciálódik, az eredőjében nem változó
térrészek belső változásába az érintetté nem váló környezet nem fog beavatkozni.
A gömbhullámok hatásfelületein szóródó és a térben ide-oda verődő, irányt és ezzel részben
tulajdonságot is változtató, erőegyensúlyba nem kerülő hatásszegmensek dimenziós jellemzői
a környező rácspontokon időben azonos ritmus esetén összegződhetnek, amelyekből
keveredés és tulajdonság, azaz hatásváltozás alakul ki. Mivel ez nem eredményez neutrális
állandó egyensúlyi állapotot, ezért időben és térben ritmikusan eltérő helyeken jelenik meg.
Az eltérő helyzetet sok reflektor által mindig más térpozíciókban létrehozott közös mozgó
fókuszpontokként értelmezhetjük, amelyek az adott térpozíciókon csak pillanatnyilag
összegződnek, de ez az összegződés a térben a reflektorok által megvilágított spirál vagy/és
hullámvonalon, a köztes akadályokat mindig kikerülve halad. Ha a pillanatnyi hatások
valamelyik dimenziós jellemzőjének a halmozódása, Pl. valamelyik iránydimenzió a már erők
rovására megerősödik, ez a mező hatásegyensúlyát a sok pici hatás eredőjével módosítja. A
hatásegyensúly a kis hatások folyamatos egymást erősítő érvényesüléseként eltolódik az
origóról, az atom egyre gerjesztettebb állapotba kerül. Ez az állandó állapot változás az origó
hatásközpontba egyesült szimmetriasíkokon kialakult erőviszonyok valamelyik irányú
eltéréseként, a szimmetriában bekövetkező, a hatás-párok arányának a megváltozásaként
értékelhető. Az erőteret, az időfolyamatot eredményező történések egyre gerjesztettebb
állapotba kényszerítik, amelyben az információs tömeg (és a tudás) egyre növekszik, de a
körkörösen egyenlő izotróp gravitációs hatásdifferencia a növekvő tömegű energiamezőt,
szerveződést továbbra is egyensúlyi állapot közelében tartja. A hidrogénatomból egyre
bonyolultabb, több információval rendelkező, nagyobb tömegű harmonikus változásban
maradó mezők, nagyobb tömegsúlyú elemek fejlődhetnek ki, amelyeket az idő, azaz a
kiteljesülési irány evolúciós folyamatba kényszerít.
A materialista Világkép legnagyobb tévedése, az anyag élettelen matériaként történt
értelmezése. Az élet nem élettelen anyagból alakult ki, hanem életszerű harmóniában változó
energiaterek egyre bonyolultabb információs energiamezőiből szerveződött. Az élet a
változásképes állapot harmonikus időszakának, történési sorozatának a kiteljesedését,
információval történő feltelítődését, a bonyolultság kifejlődését jelenti. A történési sorozat
ritmusa változó, az idődimenzió növekedése a változást megfékezi. A tér koordinátájának az
új hatásállapotot eredményező megszületését okozó változás, egy kipattanó
különbségfejlődésből kialakult rezgési sorozat, csillapított lecsengésének tekintendő, amely a
hatásidő alatt egyre kisebb osszicilállást végez az egyensúlyi állapot körül. Az élet azonban
idővel megtanulta a csillapodó rezgés amplitúdóját a belső lendülettömeg áthelyezésével
módosítani, így a változás lecsillapodása helyett, egy kifejlődött természeti szabályok szerinti
folytonos pulzációban tudja tartani. A mezőben egyensúlyi állapotba került hatásszegmensek
keveredése a változása közben sokféle információs eredőt, bonyolult térállapotokat
eredményezhet, amelyet életfolyamat kiteljesedéseként ismerünk. A változás csökkenése a
térkoordinátán történt rezgés majdnem teljes megszűnése, az energiamező majdnem teljes
egyensúlyi állapotba kerülése a változás leállásának, a mező életfolyamatának a megszűnését
eredményezi. Azonban olyan összetett tulajdonságú mezők alakultak ki, amelyekben az egyik
féle szimmetria kialakulásakor, mindig megsérül egy másik, vagy több szimmetria, amely
nem engedi az élet e szervezeteit a potenciálgát tetején, sem a hullámvölgyekben megállni. A
térben változó élet információs energia hatásai megtanulták a tér változását megismerni, és a
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saját igényükre átalakítani. Ez a tér már bármiképpen és bárhogyan kezdődött az első eltérés,
ma már kreált, az értelem, és az élni akarás által befolyásolt.
A hatássugárzók harmonikus egybeeső ritmusára az origókon, a fókuszpontokban kialakuló
hatásmagokról állandóan új, részben visszaverődő, átalakuló hatáshullámok indulnak a tér
minden irányába. A változás kiterjedése az idő függvénye. A változási sűrűség alatt az
energiát közlő hatáshullámok adott térponton a megfigyelő által észlelhető, rá is jellemző
kölcsönható tartomány áthaladási sűrűségét értjük, viszonylag függetlenül attól, hogy azok
milyen sebességgel terjednek. Lehetséges viszonylag lassan terjedő hatások esetén is nagy
hatássűrűség, amikor időegység alatt észlelt változások, hatásközlések száma magas, de azok
nem azonos sugárzókból származnak. Ha egy hatássugárzónak az origóján érvényesülő
változása 5 percenként indít egy gömbhullámot, csak e hatásmezőben keltődő hullámokat
észlelő megfigyelő óránként 2 x 12 impulzust érzékel. Ez azért lehetséges, mert az origón
keletkező feszültségből kipattanó hatáshullámok a szülői rácshelyeken visszacsatolt
gömbhullámokat (választ) indítanak el, amelyek azonos ritmusban felezik a pulzációs időt.
(Változási szimmetria). Ha a hatótéren belül többféle, egymással szinkronválasz kapcsolatban
álló hatássugárzó időeltolt ritmusa érvényesül, az egyes hatáshullámok terjedési sebességétől,
időbeli ritmusától független nagy frekvenciasűrűség, küldött és vett válasz alakulhat ki. Egy
csillagszerű nap belsejében folyó hatásváltozás kiterjedő gömbhulláma milliárd hatásmagot és
azonos ritmusban pulzáló rácshelyet láthat el impulzust gerjesztő információs hatásenergiával.
A kristálymezőben haladó gömbhullámok hatásfelületei időben és a térben is eltolva kerülnek
kölcsönhatásba a hosszabb út során, amely miatt a hatásváltozás időbeni lefutása, az
információs hatások megérkezése és a kialakuló válaszok egymást azonos hullámhosszban
követő több helyről elinduló impulzus sorozatot eredményez. A sorozat miatt, a mezőben lévő
origókon nemcsak a változást elindító hatáshullám halad át, hanem minden kölcsönhatási
pontról elinduló, visszaverődő hatáshullám is beérkezik. Ez miatt a sok rácspontot, anyagot
tartalmazó sűrűbb mezőben végtelen nagy, a kozmikus sugaraknál is nagyobb frekvencia
sűrűség, állandó információs háttérzaj, háttérsugárzás alakulhat ki. A mező origóin
egyensúlyban változó hatásmagok az egymásnak adott nagyfrekvenciás jelekkel,
válaszreakcióknak tekinthető párbeszédet folytatnak, információt cserélnek a változásról
egymással. A mező belsejében ez a hatássűrűség elnyelődik, beépül az egyenletesen
elhelyezkedő környezetbe. A mező tömegközpontjától távolodva az egyre ritkuló
rácshelyekről, hatásmagokról visszaverődő, kiinduló, a mezőben nem elnyelődő
hatáshullámok a tér minden irányába terjedve, így visszafelé is viszik a változás
információját. A sűrűség viszont a hatásmezőkben sem egyenlő. Minél nagyobb tömegbe
épülnek, minél közelebb helyezkednek el egymáshoz a térben a harmonikus gömbhullámokat
kibocsátó, visszaverő sugárzók, annál nagyobb ritmusban, sűrűségben követik egymást
változásokból keletkező hatásgömb-hullámok. A nagy hatássűrűség belülről növekszik, mert a
sugárzó, tükröző rácspontok között megszülető (kiinduló) új gömbhullámok origóival a
rácstávolság mindig feleződik. A ritmikusan sugárzó források azonos ritmusban változó
hatásmagjairól kibocsátott gömbhullámok a kiinduló pontokat összekötő egyenes felező pontján
mindig új origókat, sugárzási rácshelyet képeznek. A gömbhullámok origókon történő összegződései
impulzusokat keltenek, amellyel felezik a sugárzók közötti távolságot. Az origókon kialakuló új

sugárzó (visszaverő rácspont) hatására a sugárzást kibocsátó rácssűrűség növekszik, de
eközben az energia többlet szétterül a keletkezett gömbhullámoknak a környezetbe kiáramló
hatásfelületén. A folyamat energiamérlege ezzel áramlási egyensúlyba kerül, mert az
összegződő bemeneti energiából összegződő hatáshullám által keltett sűrűsödés egyensúlyt
tart a változási folyamat alatt a hatásfelületeken eltávozó energiával. Ha ez nem képezne
relatív egyensúlyt, akkor a pulzáció idővel leállna, vagy végtelenül besűrűsödne, de mindkét
eset a ritmus változását okozza, amely miatt csak relatív egyensúlyi állapotban maradó
energiaáramlás történhet.
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Ha csak egy hatásváltozás kiragadott epizódjára figyelünk, akkor a változásban kialakuló
gömbhullámok hatásfelületeire merőleges sugarakon terjedő longitudinális hatású hullám,
energiaszegmens a kölcsönhatási rácsponton vagy/és hatásmagokon lendület átadása közben
irányt változtat, a tükröződési szabályok és a beesési szögnek megfelelően a tér minden
irányába szóródik. Megállapítható az is, hogy harmonikus változás esetén kitüntetett idősíkok
keletkeznek, amelyeken a hatásfelületek egyensúlytalan állapotba került (maradt)
dimenzióinak az értékei összegződnek, és felesleges hatásként eltávolítódnak a térből. Az
összegződéskor az egymással szemben ható erők relatív egyensúlyba kerülhetnek, de a
diszharmonikus dimenziós értékek, erőkomponensek értéke, a mindig meglévő különbség
esetén nem nullázódik le. Ez miatt a kialakult stabilabb hatásmagok a nulla értéknél nagyobb
eredővel, jellemző többlethatásokkal, többlet, pontosabban eltérő tulajdonságokkal
rendelkeznek. A hatásmagok, az anyagcsírák induló értékei, a kezdeti változás első
impulzusában, a statikus tulajdonságokban dimenziós redukciót szenvednek, a tér lehetséges
állapotához képest kevesebb statikus, de több dinamikus dimenzióval határozhatók meg.
(Érdekes csökkenési lehetősége a tér állapotának, hogy a hatásegyensúlyba kerülő sokdimenziós
gömbhullámok egymás felé ható közös támadáspontú lendület komponensei a hatásösszegződéssel
kétdimenziós idősíkra egy dimenziós kiterjedésű állócsomóra redukálható, de eközben a belső
tulajdonságot adó különbségek megnövekednek.)

A hatáshullám-pár összegződő lendülete által létrehozott kezdetben állócsomó, a legkisebb
különbségtől is mozgóvá, vagy belső differenciálódásban megosztódóvá válik, és ettől kezdve
megkezdi az áramlását és keringését, a kezdeti térrész, az anyapont (origó) körül. A trombita
alakú térbe kiteljesedő lehetőség a szimmetriasíkon végigfutó, kiterjedő, növekvő átmérőjű,
energiasűrűbb körgyűrűként a hatássugárzók által létrehozott téridős alapállapottól egyre
távolodik. A távolodás közben a környezeti sugárzásokat eltükröző, távoltartó, árnyékoló,
csak részben áteresztő és Cooper párokat alkotó hatásfelületek sűrűsége, és ezzel a tükröző
képessége egyre csökken. A tükröző képesség csökkenésével a hatáskizáródás egyre kevésbé
érvényesül, amely miatt egyre több környezeti hatás, sugárzási szegmens jut be a korábban
védelmet (bölcsőszerű hatáskizáródást biztosító) jelentő hatásfelületek közé. A hatásfelületek
közötti térbe egyre több idegen hatáshullámokból származó, eltérő információ tartalmú
energia jut be, amelyeknek a szóródásokból összegződő variációi végtelen eltérő lehetőségű,
kevert tulajdonságú egyediségeket eredményezhetnek.
A hatásmag (minta) születését követően keletkezett hatáskizáródás, a téridős folyamatban
egyre csökken, amely visszatöltődési folyamatnak tekinthető. A sokszoros tükröződés után
szétszóródott keveredett dimenziós jellemzők egyediségét jelentő, eltérő színű virágai, egyre
összetettebb, bonyolultabb tulajdonságeredőjű tarka csokrokba rendeződhetnek. A csokrokból
összetettebb színpompás virágmezők alakulhatnak ki, amelyekben a változatos kevert színű
(tulajdonságú) virágok evolúciós történetéből fakadó új lehetőségek rejlenek. A mezőkben az
idő haladásával egyre több eltérő hatáslehetőség, variáció alakulhat ki, amelytől az egyre
színesebbé, egyre összetettebbé, sokfélébbé válhat. A kiteljesedés során a hatásminta
egyediséget eredményező tulajdonságainak a kezdetben kialakult szimmetriahiánya a belső
tulajdonságokban, ismeretben lecsökken, egyre differenciáltabb relatív egyensúlyi állapot
teljesedik ki. Ezzel a tér hatáslehetőségei mind teljesebbé válnak, amely miatt a
hatásfelületeket összeszorító gravitációs jellegű, a hatásdifferenciából fakadó erő egyre
gyengébbé válik. A hatáskülönbözet (feszültség) csökkenésével a hatásfelületek szétnyílnak,
és a szétszóródó energiájuk részben visszatér, a kibocsátókban másik fele továbbáramlik és
azonosságot növelő részecskeként eloszlik a környezeti térben. Más aspektusból a trombita
alakú nagyobb szabadságfokú izotróp térrész felé haladó szerveződések elérik a védetlen
izotróp környezet állapotát, amelyben már minden lehetséges hatás kialakulhat, amely rövid
idő múlva felemészti a maradék különbségüket, és a befogadó térrésszel egyre nagyobb
azonosságúvá válva végül beilleszkednek az őket kellően azonosként már befogadó, de
idegenként még mindig visszaküldő környezeti térbe.
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Miközben a szétterülő hatáskizárt tér energia állapot lehetőségei a kiteljesülés felé bővülnek, a
lehetőségek növekedésével a változás dinamizmusa egyre csökken. A tér állapot változásának
a lendülete a visszatöltődéssel szinkronban csökken, a kiteljesedés ára a változási dimenzió
csökkenése, amely a végtelenné váló lágyuló idővel tart egyensúlyt. Nem a változás
mennyiségének a globális értéke csökken, hanem a szétterülő energia egyre nagyobb térben,
egyre több szegmensre bontódva szóródik, és a kisebb részek kinetikai energiája egyre
nagyobb létszám között osztódik meg. A lendület csökkenésének az oka, a csillagközi tér
ellenállása, ismert hatásokat nem beengedő túltöltődése lehet, amelyben a hatások telítődése a
szimmetria síkon egykor megszerzett lendülettel tart relatív egyensúlyt. Az életünk a
bizonyítéka, hogy ez az egyensúly sem teljes, csak a kezdeti impulzusban magasabb
energiaszintre került, de az időben tartósabb szimmetriában változó térállapot. A lendület
helyzeti energiába, időben változni képes anyagba épülése csak egy köztes állapot, amelynek
a változási üteme és tulajdonság lehetőségei, a létünket eredményező bonyolultságban
fejlődtek ki. A csillagközi térben kompreszálódó lendületi energia, a információs hatásokkal,
tudással feltöltődés közben lassan változó anyagba épül, amelyből a hatásdifferenciát
csökkentő gravitáció hatására egyre sűrűbb mezőkbe tömörül.
A mozgási energiaként érvényesülő lendület lecsökkenése dimenziós átalakulást eredményez,
amely eltérő tulajdonságú elemeket lassabban áramló, időben változó anyagokba épít.
A negatív gyorsuláskor, máson, vagy más részecskéken, határfelületeken kialakuló
lassuláskor energia elnyelődés alakul ki. Ez esetben a fordított változás, a gyorsulás is hasonló
inverz lehetőséget eredményez, amelykor a valamiről elrugaszkodásban egyre nagyobb
ütemben keresztezzük a térenergia fluxusait. Tehát az energiaáramlás, a változás
szempontjából mindegy, hogy a változási energia áramlik felénk vagy mi keresztezzük egyre
nagyobb változással a nyugvó pozíciójú energiamezőt. Mindkét esetben, ha az egységnyi
időre jutó változás folyamatosan növekszik, energiaáramlást kell, hogy tapasztaljunk. Ez
megérthetővé teszi, hogy a többirányú, a többdimenziós változáskor, Pl. a térirányú
forgatáskor, egy lokális térrész állapotváltozási kiszámíthatóságának a csökkentésekor miért
észlelünk a befektetett energiánál nagyobb kivehető nyereséget. Ez csak más dimenziók Pl. az
idő vagy a gyorsulás rovására lehetséges, amelykor a változást, a ritmust növelve a dimenziós
jellemzők átalakulása, az energia áramlása felgyorsul. Ha megismerjük a térenergia
természetét és dimenziós jellemzőit, könnyebben találunk olyan folyamatokat, amelyekben
tartós változást, dimenziós átalakulást tudunk gerjeszteni. Az egyik lehetőség, Viktor
Schaunberger által felismert térirányú, több tengely körüli forgatási lehetőség, amikor a
változás egyszerre több dimenzióban forgatott tárgyban lévő részecskék egy része nem tudja
követni a neki kiszámíthatatlanná váló helyzetváltozásokat, és kiszakadva a megkezdett
folyamatokból, mint a ragadozó által a csordából leválasztott prédaállat, ők is elszakíthatók a
társaiktól, és a környezetben a befogására alkalmas készülékkel kicsatolhatók az energiájuk.
Mivel a kicsatoló változással a telítetlenné váló térrészekből kivehető energia a változó
terekben a telített állapotú környezetből pótlódik, a tudatos és tartós többdimenziós
változtatással elvont élő energiát, folyamatosan egy más cél szerinti áramlási csatornákba
terelhetjük. Ha az idő rovására a változási ritmust növeljük ez folyamatosan gyorsuló,
növekedő tömegű változást generálhat. A hatás halmozás az egyensúlyi állapottól eltérő
feszültség növekedését, az energia, a változás kompresszálódását okozza. Minél jobban
eltérünk egy dimenziós jellemző túlfeszítésével a közös szimmetria aránytól, annál nagyobb
túlfeszítettség, különbség alakul ki, amely a kiegyenlítődés irányába mozdítja a változásokat.
Mivel tartósan nem alakulhat ki egyensúlytalan állapot, a változás a túlsúlyba, kompresszióba
került dimenziók kiegyenlítődésének az irányába megindul. A lombot rezgető szellőből úgy lesz
hatalmas energiákat megjelenítő vihar, hogy a tartós áramlások összegződnek, a változás felerősödik.
A folyamat hatáshalmozódásnak tekinthető, amelykor az áramlások valamely Pl. erő és irány és
lendülettömeg dimenziói folyamatosan összegződnek. A hatásfrontok között kialakuló erdők egyre
nagyobb közös értékbe épülnek, amelynek az elindítója a hőmérséklet változásával kezdődő kis
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légnyomásváltozás. Tehát a vihart, a változás növekedése és az azonos hatások egymáshoz
halmozódása generálja, amelyben hatáshullámok milliárdjai keletkeznek, és ezek összegződő
hatásiránya a frontfelületeket alkotó Cooper párok között felerősödik. Ha az így keletkező kitüntetett
térpárhuzamost alkotó iránysíkok metsződései közös támadásvonalat képeznek, ezen majdnem
ellenállás nélküli áramlási lehetőség, ioncsatorna, áramlásba jövő töltéssor alakulhat ki. Az
ioncsatornákba terelődött változás felgyorsulásából óriási kinetikai hatást továbbadó villám fakadhat.
A térpárhuzamos képező hatásfelületek között sokféle egymást metsző iránysík keletkezhet, amelyek
összegződései, egymást metsző ioncsatornákat alakíthat ki. A változás villámként kisülő energiája a
számára könnyebben átjárható csatornák között válogathat, amely miatt a kisebb ellenállású
ioncsatornához érve, ha nem túl nagy a kinetikai tehetetlensége arra átválthat. Ez miatt látjuk a
villámot cikk-cakkban haladni.

Érdemes felfigyelni arra, hogy a szimmetriától való jelentős eltérés, túlfeszítés bármely
dimenzióban alakul ki, az más dimenziókra átváltva, energiahatás áramlás közben
kiegyenlítődik. A különböző ritmusú változásban pulzáló mezők, állandó kapcsolatban állnak
egymással, folyamatosan információt cserélnek. Önálló ritmusú csillagszerveződések
energiával látják el a környezetüket, miközben végtelenül szervezett folyamatban az egész
egy egyensúlyi állapot körül változik. A leírt folyamatok egy élő szerveződésben lejátszódó
folyamatra utalnak, egy, hozzánk képest végtelen lehetőségű agy gondolatai által befolyásolt
sokdimenziós változásra. Ha a térben volt ősrobbanás, vagy kifejlődési folyamat, akkor ez a
lény születését válthatta ki, a születéshez pedig elődök kellenek, ezért az első teret létrehozó, a
természet szabályait megalkotó lény a kezdeti változásból származó, azaz örökkévaló. Ez
esetben sokmilliárd év unalmát a dimenzióiban növekvő bonyolultságú játék változási
lehetősége, az egyre több variáció egymással történő keveredése oldja fel. Ez számtalan
csillagrendszerben, mindig egymástól csak egy kicsit eltérő feltételek között sokféleképpen
megvalósulhat, amelyből a bonyolultság sokmilliárd virága nyílhat ki. A folyamat a középső
fraktálszinteken is azonos modell, életprogram, fraktálelv mintájára épül, amely a
csillaglényeket, a bolygókat és emberi lényeket is eredményez. Az alsóbb fraktálszinteken
rovarok, baktériumok, sejtek, vírusok képeznek kisebb állómezőket, amely alatt az atomok
színesedő világa tárulhat ki. Az atomi szintek alatt további szintek, mélyemeletek lehetőségei
rejlenek, a differenciálódás az átlagos állapottól a szélsőséges, vagy a szélsőségestől az
átlagos állapot felé is haladhat. Már tudjuk, hogy a szintek alatt a folyamat szabályai hasonló,
analóg állapotokba teljesednek ki. A vírusok és baktériumok élő szervezetekben kószálása
analóg az ember szűklátó-körű lehetőségeivel, egyik sem ismeri fel, hogy öncélúvá vált
létezésük náluk lényegesen nagyobb életrendszerekben parazita tevékenységét eredményez.
Ismert, hogy a gondolati energiával a hatáskifejlet megvalósulása segíthető, amely analóg
lehetőség a sokkal nagyobb energiaszintű szervezetek hologrammikus fókuszálásának az
állócsomókat, vagy áramló részecske mezőket, anyagot eredményező lehetőségével. Az
állócsomók és a mezők információkat rögzítenek, amelyek közt sokdimenziós hullámok
közvetítik a változásokat. A tér szabályai lényeket eredményeznek, amelyek nélkül a tér nem
értelmezhető. Minden fraktálmező, az egyensúlyt képező szimmetriához igazodva változik. A
gondolati energiával, a gondolattal elindított információs hatáshullámoknak a cél felé
terelődésével, sikeres halmozódásával a sikeres gondolatok, cselekvéseket, anyagokat és
átalakuló minőséget hoznak létre. Bár az emberi gondolati ráhatás csak a kisebb energia
értékű nanoszint alatti lényeket képes mozgósítani, azonban ők nagyon sokan vannak,
hathatnak egymásra, sikeresen mozgósíthatók egyetértő jó célok végrehajtására. Bár a
mozgósítás erőszakkal és megfélemlítéssel is lehetséges, azonban a szándékos rosszra
kényszerített részecskék, amint lehet, megtorolják, Ludas Matyihoz hasonlóan háromszor is
visszaadják a szimmetriával visszaélő hatásokat.
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14. Az impulzusokban kipattanó feszültség kisülés, energiahullámának, és
az egymást utolérő részecskék útja az izotrópabb térrész felé haladásban,
fejlődésben.
A csillagközi térben lassú változásba kompreszálódó mezőket a túlfeszített hatáskülönbség
gravitációs dimenziója egyre sűrűbb mezőkbe tömöríti. A hatásmagok növekvő sűrűsége a
mezőkben keletkező változás ritmusát folyamatosan gyorsítja, amellyel a befagyott, lelassult
hatásenergiát a függőségbe kapcsolódott rossz szervezetekből felszabadítja. A dimenziós
energiaátalakulás a változás növekedésével gyorsuló ritmusra vált, és a nem teljes lehetőséget
tartalmazó hatáskizárt térből, a felgyorsuló, nagyobb szabadságfokú hatásterekbe áramlik. A
megforduló változási irány a galaxisok spiráljaiban kiteljesedik, és a változásban álló
hatásterekbe visszaáramlik a hatás, amelyből ott kiszabadul az addig féken tartott változás. A
csillagterek végtelené gyorsuló változásában egységnyi idő alatt a nagy azonosságú
hatásgömb-hullámok milliárdjai keletkezhetnek.
A folyamatnak ebben a részében, a hatásváltozás iránya megfordul, a minden lehetőségű
helyzetből egyre szűkebb lehetőségű, egymásra figyelve korlátozott lehetőségű véges
változási lehetőségre redukálódik a szabadság. Mivel a téridőben, mindkét irányú változás
egyidejűleg valósul meg, ezért a hatások változási irányának az eredője határozza meg a helyi
(lokális) térállapotokat. Ez az állapot magasabb szintű, pontosabban eltérő szimmetriában
nyilvánul meg. A pontszimmetriát jelentő kezdő állapottól a mezők szerveződése a lokális
állapottól az első időszakban a dinamizmus, a kiteljesedés felé hat. Ezt követi egy
kiteljesedés, majd a képességek globálissá válásával, a túltöltődéssel elkezdődik a
dinamizmus csökkenése és a pontszimmetriához való visszatérés. Ez az időszak az átmeneti
kor, az öregedés felé, amelyben a képességek és lehetőségek csökkenés, a leépülés felé
teljesedik ki. A mezők életének ebben a szakaszában a tulajdonság szűkülés növekedése
észlelhető, amelyben az időirány, a vágyakozás iránya is megfordul. Míg fiatalabb korban
mindig idősebbnek, teljesebbnek szeretne lenni a mező, addig az öregedési időszakban a
fiatalsága után sóvárog. Ez valójában a teljesebb lehetőség, a legnagyobb lehetőségeket
tartalmazó kiteljesülés egyensúlyi állapota utáni sóvárgás, amelyet követ az öregedő mező
vágyakozása a fehér fény, a más hatásokban, pl. a megértésben kiteljesülés és a nyugalom
felé.
Tudjuk, hogy a változás elvileg ekvipotenciális hatásgömbön terjed a tér minden irányába, de
a hatássűrűség, és ezzel a változási sűrűség egyszerre csak néhány kitüntetett irányba hat. A
szinkronrezgéssel keletkező hatáshullámok fő energiája a hatásmezők belső pulzációját
fenntartó, origó, a központi tömeg irányába koncentrálódik. A térben történő változások
jellemzően a matériával kitöltött mezők sűrűsödését, vagy ritkulását okozzák. A ritkulásokat
okozó kölcsönhatások rendszerint impulzus keletkezésével járó differenciált hatásváltozást,
azaz lendület áthelyeződést váltanak ki. Az impulzuskor szétsugárzódó hatásváltozás több
táguló, koncentrikus de kicsit szabálytalan, gömbszerű térhullám sorozatot indít el, amely
különböző nyomású és tulajdonságú mezőhullámoknak tekinthetők. A mezőhullámok azonos
gömbfelületén táguló rezdület szakaszok ekvipotenciális hullámszakaszai, egymással több
dimenzióban (térirány, perdület, amplitúdó, hatásterjedés (frekvencia) nagyfokú azonossággal
rendelkeznek, de a tágulási irány dimenzióban, a gömbradián? térirányának 360 foknak
megfelelő előjel eltéréssel a tér minden irányába egy kicsit az iránnyal eltérő információs
energiát, hatásváltozási információt szállító térrezgést közvetítenek. Ha az impulzus
keletkezésének a helyétől bármely irányban egy egyenest kibocsátva metsszük a hatásváltozás
során kibocsátott táguló gömbhullám sorozatot, két egymástól távolodó (ellenkező előjelű)
erősödő majd gyengülő amplitúdót eredményező csavart hullámjel-sort kapunk. (Lásd a 14.
ábrát) A képen, egy adott térpontban egymással impulzusba kerülő, két egymással egyesülő
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diploid felmenői részecske egyesüléséből a térirányba ekvipotenciális gömbszerű felhőt
képező fiatal dipólusra bomlott kiáramló részecskék (ellenkező nemű gyermek-párok)
áramlanak ki. Az interferáló, egymást megerősítő hullámok ott alakulnak ki, ahol a korábbi
impulzusokból kiáramlott idősebb testvéreiket a későbbi, fiatalabb részecskenemzedékek
utolérik, és a tömegüket, és a lendületüket hozzáadva növelik a nagy azonosságú leszármazók
közös mezőbe épülő, együtt haladó együttfejlődő, ezzel együtt nagyobb amplitúdóba
növekedő lendület tömegét. A kibocsátó szülői ponttól, az origótól távolodva az egybeépülő
tömeg eredője és együttműködő képessége nő, de az utánpótlás megszakadásakor, a folyamat
megfordul, és egy öregedési folyamat és lebomlás kezdődik. A kibocsátó szülők egymáshoz
viszonyuló fázisszöge, mérete és energiája határozza meg az élet hosszát, a leépülés kezdetét.

A metszettel ábrázolható hullámjel sorozat az intenzitásában, és a dinamikájában is módosuló
hatásváltozás hírvivője, amely elején a lendülethatás változásának a kezdeti sebessége
valamivel nagyobb, mint a lecsengő jelsorozat elcsendesülő vége. E frekvencia eltérés és a
környezeti közeg ellenállása miatt a hatásváltozást közvetítő jelsorozat hossza a térben és az
időben rövidül, és az azonos határrétegbe került részecskék térbeli csomósodása miatt a
lendület intenzitása folyamatosan csökken.
Ugyanez az információs energiahatás nemcsak az idősík, a szimmetriasík közelében terjedhet,
hanem a nagy azonosságú élőrétegben is körbe-körbe terjed. A kívül és belül is határfelülettel
részben zártnak tekinthető térrészben kipattanó változás itt-ott az ellenkező irányultsága miatt
felerősödik, interferenciába kerül, hol az élőréteg külső, hol a belső felületén bolyong, amely
a gyűrűszerű toroid élőrétegben hullámmozgást leírva terjed.
Mivel a változás kezdő helye mindig a lehet másként is élni állapotot megismerő, viszonyítás
lehetőségéből fakad, tehát olyan helyen pattan ki, amely helyen először összegződik az idegen
tudás közös megértésbe, más értelmi eredőbe, ezért a páratlan logikai gondolatsornak
kezdetben még nincs ellenhatása. Ez az oka, hogy a kipattanó, jónak látszó gondolat,
információ, a rétegben azonnal úgy terjed, mint a futótűz, mind a két irányba azonnal
körbeárad és az élőréteg ellentétes helyén egymással összecsapó nagyobb amplitúdóba épülve
ellenpontot, forrópontot hoz létre. Az információ forrásánál ilyenkor hidegpont, lehűlés és
energia eláramlás, nagyobb rendezettségi eredő alakul ki. Érdemes e könyv végére lapozni,
amelynél egy szupernóva robbanás képsorozatában nyomon követhető az új élet eltérő
szervezettségi kifejlődésének a barázdálódás első szakasza. Lásd az 264. oldalon.
Amikor az adott élőrétegben körbeér az azonosság, túltelítődés és zárt hurok esetén
rezonancia alakul ki, amely során a túl gyorsan szaporodó, a melegfúziós
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részecskeszaporításban megszaladó térben nagy életnyomás fejlődik ki, amelyben a réteg
megvastagszik és körkörösen nagy azonosságú részhullámok, energia hordozók hullámai,
energiahullámok indulnak el befelé és kifelé is. Ha azonban a zárt tér valamelyik része,
felülete megszakad, és a folyamat az engedő irányba kellően nyitottá válik, akkor az
egyenletes kiáradás iránnyal és cél felé fordulva lendületesebb áramlásba koncentrálódik. A
nyitottá váló folyamatban környezetével aktív kölcsönhatásba kerülő tér sikeresebben
keveredik a részben eltérő mássággal, amely képes elnyelni, felvenni, megfelelőbb irányú
körfolyamatokba elterelni a lendületét. Ilyenkor az egyenes jellegű hidegfúziós áramlások
körfolyamatokba és az időben részben nyitott életspirálokba terelődnek.
Amikor egy élőrétegben körbeér az információs energia, a változás hulláma, az egymással
torlódó lendületek egyre nagyobb térirányú amplitúdóba épülnek, és a részhullámok addig
erősítik egymást, amíg valahol át nem szakítják a belülről kifelé mindig sérülékenyebb,
engedőbb határfelületeket. A hullámmozgást a tér inhomogenitása, azonossága, elterelése,
vagy befogadóbb lehetősége határozza meg. A közeli nagyobb azonosságú felmenői
szervezetek már ismerik és elutasítják az információs hullámokat ezért az ezeken a helyeken
behajlik, befelé vesz fel hullám alakot, de a befogadó képesebb fiatalabb köztes rétegekbe
jobban behatoló információs hatás, a lehetősége határáig kifelé bolyong. A Képet a Szegedi
csillagászati kép gyűjteményből másolta a szerző.
A www.biochem.szote.szeged.hu
Internetes címen megnézhető képek
bemutatják a csillagméretekben, jelentősen
felnagyítva jobban és a részleteiben
mélyebben megismerhető, megérthető
történést, amelyet mi a megtermékenyülés
pillanatában elinduló életfolyamatként,
szerelemként, szaporodásként észlelünk. A
szerző a könyv végén bemutat néhány
jellemző csillagenergia és téridő-szintű
képet, az élet más időméretekben történő
analóg fejlődéséről. Különösen a fogamzás
pillanatait megörökítő képsorozat nagyon
figyelemre méltó, amely az új csillagszintű
utód élet első pillanatainak az osztódását,
és a következményeit, a kezdetleges
barázdálódást mutatja be. Itt hasonló
jelenséget látunk a szimmetriasíkra
majdnem merőleges rálátásból, amely
képen jól látható a szimmetriasík hozzánk
közelebbi szélsőséges hullámaiban
fényesebb hatásösszegződések amplitúdói,
és a szimmetriasík másik oldalon előlünk
takartabb, gyengébben látszó fordai.

A hatásváltozást közvetítő térhullám sorozat, ha nyitott rendszerben következik be, csillapított
rezgésnek tekinthető, amely miatt a térben a hatásváltozásból közvetített (diffundált) energia a
kölcsönhatás kapcsolatba került csillapító mezőkbe kerülve adszorbeálódik, beágyazódik. Ha
azonban zárt térben, hurokban következik be, az egymást felerősítő rezgés rezonanciába
fordul, túl gyors részecskeszaporodást, indulatot indít be, és a sok indulatból megkezdődik a
ki és a szétáramlás. A térbe táguló gömbhullám egyes szakaszainak a rezdületei, az impulzust
kibocsátó hatásmező ütközése során keletkezett kölcsönhatás erő és dimenzióváltozását írják
le egyre nagyobb méretű, de egyre csökkenő amplitúdójú jelsorozatként. A kölcsönhatásról
hírt vivő, ekvipotenciális jellegű táguló gömbhullám részek, a mezők eltérő nyomásúnak
tekinthető környezeti térbe írt szakaszai, a szülő mezőben a hatásváltozáskor keletkezett
térerő-változás (minta) egyre nagyobb gömbfelületre feszülő, és ezzel az egységnyi felületre
arányosan csökkenő energiájú kivetítődései, amelyek később az eltérő térellenállás miatt
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módosulnak, és a kisebb ellenállású térrész felé csomósodás közben összegződnek. Az
impulzus, azaz a hatásáthelyeződés keletkezési helyén a kölcsönhatásba került térmezőkben a
kapcsolódási erőt legyőző megerősödő hatások szétválasztják az addigi térmezők
azonossággal összekapcsolódott egységnyi hatásmoduljait. A hatásmodulok olyan apró és
elemi, örvénylő sok dimenzióval meghatározható kisméretű térmezőknek tekinthetők,
amelynek háromdimenziós kiterjedése, periodikusszerű mozgásállapota, elektromos és
mágneses hatásként ismert áramlási rendszerrel, azon belül kellő dimenzió azonosságokkal is
rendelkezik. Az impulzus keletkezésekor nem az atomnyi vagy ennél kisebb matéria
,,szemcsék,, (eredők) fizikai ütközésre kell gondolni, hanem az ütközésszerű kölcsönhatásba
került információs energiát tartalmazó mezőket alkotó sokkal kisebb háromdimenziós
hatásmodulok mozgási állapota által generált, elektromos és mágneses jelenséget (dimenziót)
képező mezők erőtereinek az eltéréséből fakadó feszültség növekedésekre és gyengülésekre.
Mivel a lendületváltozás során mindig sokszorosan összetett, olyan erőterekkel, részben eltérő
modulokkal összekapcsolódó mezők hatnak egymásra, amelyek forgási eredői is eltérőek,
ezért az erőterek szétválasztódásakor is speciális – a kölcsönhatásba került mezőkre jellemző
– változó erőhullámok alakulnak ki. A kialakuló erőhullámok a pontos jelsorozatát közvetítik
a térmezők kölcsönhatásának, azaz a jelsorozat egységnyi szakaszait megértőnek
információval leírják a változást. A kölcsönhatás során keletkező jelsorozat egységnyi és több
dimenzióban is nagy azonosságú térbeli szakaszait hatásmodulnak, azaz a legkisebb
felismerhető erőhatást tároló elektromágneses tulajdonságú egységnek, mezőnek, egységnyi
szerveződésnek nevezzük. A ki és a szétáramló egységnyi hatások azonban az adott és kétszer
mind a három dimenzió irányából lehatárolt rétegekben torlódnak az azonos befelé áramló
energia hullámokon, ezért a fiatalabb, időben későbben indult, keletkezett részecskék egy idő
múlva utolérik az előző generációkat, akikkel közös tömegbe szerveződve, egyre nagyobb
együttváltozó részecske mezőként bolyonganak a lehetőségük határain belül a nagykorúvá
válásig.
A mezőként is ismert szerveződések, a Térben lévő változások által keltett táguló
gömbhullám-frontok mélységgel is rendelkező ekvipotenciális felületének, mezőjének olyan
jellemző azonosságú térbeli megnyilvánulásai, örvénylő szakaszai, amelyeknek a nagyfokú
azonosságtartalma a térben lévő energia fraktálszabályának megfelel.
A fraktálszabály értelmében, a térben táguló hatásmezők eltérő sűrűsödéseinek és
ritkulásainak az örvénylő szakaszai, az időben és térben változó mezők kisebb egységnyi
moduljai, a tulajdonság azonosság, - tagolás, rezgés, forgás, perdület, - több dimenziós
megfelelése esetén, a meghatározható másságnál nem nagyobb arányú eltéréssel rendelkező
hasonló modulok kapcsolódását eredményezheti. A szabály értelmében a teljes dimenzió
azonossággal rendelkező összetett modulok száma elvileg véges, és számszerűen akkor
határozható meg, ha a legkisebb erőváltozási szakaszt már önmagán kívül mással nem
osztható, azaz az egységnyi modul a legkisebb érték. Mivel a kölcsönhatásba került legkisebb
erőváltozásnak is lehet fele akkora szakasza vagy erőváltozása, ezért ennek a
meghatározhatatlansága miatt a legkisebb hatásmodul mérete nem értelmezhető. Elvileg az
egységnyi, modulnyi erőhatások kölcsönhatásba kerülésekor is szétválaszthatók nagy
azonosságú még kisebb részecskékre, amelykor további hatástöredékekre bomlanak, és ezzel
értelmezhetetlenné válhat a méret, miként értelmezhetetlen a jel is, amely a megfigyelő
felbontási, észlelési lehetőségéhez képest túl kicsi energiaszintje miatt nem ismerhető fel. A
bármilyen kicsiny méretű, de felismerhető azonosságú jelek, alakzatok, formák változása
egymástól eltérő csoportba keveredése analóg jelrendszerként is értelmezhető, amelyből a
jelek megértésével betűk, a szakaszaiból szavak, mondatok képezhetők. A felismerhetőség
szintje azonban mindig egy tartomány, amely alatt és felett is születnek, készülnek kisebb és
nagyobb információs töredékek, jelek, mondatok vagy akár végtelen regények, olyanok,
amelyek a túl korszerű folyamatosságuk miatt a csak a jelenben élők többsége által még nme
ismerhetők fel. A felismerhetően különböző térbeli erőhatások kellően megkülönböztethető
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jelrendszerként is értelmezhetők, amelyben egy-egy jel egy felismerhető azonosságtartalmú
erő vagy hatásmodulnak nevezhető. A térben szavakká egyesülő hatásmodulok információt
képeznek és mondatokká, történetekké állnak össze, amelyekből visszaolvasható a mezőkbe
épült hatásmodulok lendület, hatás és információ hordozónkénti áthelyeződésének a végtelen
korábbi történése.
A több dimenziós jelrendszer betűjelit alkotó modulok nagy hatásazonossággal rendelkeznek.
Ezeknek a mérete csak a hatáserősséget befolyásolja, tehát nagyobb fraktálszinten lévő
hatásazonosságok dominánsabb hatásmoduloknak tekinthetők.
A sokdimenziós tulajdonság azonosság valamely dimenziójának a kicsiny megváltozása a jel
módosulásával az információ módosulását, egy másik jelet, másként értelmezhető
információt, eltérő eseményt jellemez. A térben működő hatásváltozás egy olyan piramis
rendszert képez, amelyben minél nagyobb az eltérést, sokféleséget engedünk meg a
moduloknak, annál nagyobb csoportot és bonyolultabb eredőt képezhetnek. Ha a fraktál
szerveződésnek megfelelő, a megengedettnél nem nagyobb eltéréssel rendelkező, nagy
azonosságú jelekként is értelmezhető térerő modulok kölcsönhatás kapcsolatba kerülnek,
akkor a kialakuló gravitációs azonossági kapcsolat a Casimir hatás, az egymás felé ható
erődifferenciaként a kellő azonosságú, egymást nagyon jól, térpárhuzamosokkal kiegészítő
modul töredékeket tartósan összeépíti. A megengedett eltéréssel rendelkező véges számú, de
egymástól kis részletekben eltérő modulok véges számú variációba, információba
szervezhetők, de a végtelen számú modulok összekapcsolódása végtelen lehetőségű variációt
alakíthat ki. Ha egy mezőbe szerveződött soktényezős részecskék kimerítik az összes
szerveződési lehetőséget, a telítetté váló, kiteljesedő térben az eltérő jelek, az új hatások
lehetősége megszűnik, és ekkor a már ismert jel, vagy jelsorozat, csak azon az áron tud a
közös térbe beépülni, ha egy rossz helyre került, nála kisebb azonosságú analóg részecskét az
általa jobban betölthető helyről kilök. Ha ezzel a tér egysége és teljessége, isteni mivolta
teljesebbé válik, a rossz helyre kötődött jel, vagy és információhordozó már csak
másodazonosságként, a jobb jelet, hordozót erősítve tud a mezőben maradni. A nem teljesen
azonos, de magas megfelelőséggel rendelkező modulok analóg jeleket eredményeznek,
amelyek számos ponton (rokonsági azonosságban) kapcsolódnak egymáshoz, de csak addig
tudnak a párjukhoz kötődni, amíg egy náluk nagyobb azonossággal rendelkező, az adott
párhoz, információs töredékhez, hordozóhoz jobban illeszkedő, sármosabb, teljesebb ahhoz
képest jobb rész elő nem kerül az ismeretlenből.
Minél több dimenzióban engedjük meg az eltérést, annál nagyobb és változatosabb betűk,
jelek alakulnak ki, de e változatos jelek nem tudnak ionos kötődésekben, csak felületi,
könnyebben elszakítható kovalens illeszkedésbe kapcsolódnak egymással. A térrendszer
sajátossága, hogy a csökkenő inverz, kiegészítő azonosságtartalom az összekapcsolódást
gyengülő kapcsolóerővel honorálja, és ilyen esetben az összeépülés csak a meglévő
azonosságok összekapcsolódásával, a megértett azonosságával lehet sikeres. Az összeépülés
vágya, célja a mennyei, kezdeti isteni állapot visszaállítása, azon információs rendezettség
újra elérése, amely a már csak az emlékeiben élő paradicsom lehetőségét még egyszer
létrehozhatja.
Bármely modul kapcsolódhat a kellően nagy azonosságtartalmú, őt megfelelően kiegészítő
társaival, amely kapcsolatot, a gravitációt is okozó Casimir hatáskizáródás hozza létre. Ha
azonban kisebb arányú a kötődés, az illeszkedés, akkor egy az adott információs töredékhez
jobban és több részlettel illeszkedő másik egység, a kevesebb kiegészítő tulajdonságú
információhordozókat kiszoríthatja.
A legegyszerűbb kapcsolódás az egymás mellett lévő kétdimenziós síkok, a párhuzamos
felületek azonossága, amelyeket a felületek távolságától függően a térben már jelen lévő
legkisebb méretű hatásmodulok, a legfinomabb csillagpor gázainak a térnyomása, a
hatásenergia lendületnyomásból kizáródó része (különbsége) szorítja össze. Minél kisebb a
hatáskizáródási hézag (távolság), és minél nagyobb a felület és a felületazonosság, annál

Aspektus 2

A sík és a tér

101

nagyobb összeszorító erő, (hatásdifferencia) azaz különbség keletkezik. A térben lévő
változások közben nagyszámú nagy azonosságtartalmú térmodul keletkezik, amely egy kicsi
(megengedett) eltéréssel rendelkezik. Az összekapcsolódó térbeli alakzatoknál az azonosság
nem csak a három statikus helyzetdimenziónak megfelelő, hanem a dinamikus dimenzióknak,
a mozgási állapotot, a perdületet és a hatásterjedés sebességét is meghatározó
azonosságtartalommal kell, hogy rendelkezzen. (E mozgási állapotok eltérése meghatározza a
mozgási állapothoz tartozó fizikai elektromos vagy mágneses térerőt, azaz a modulokat
(hatáscsúcsokat) egymástól elválasztó tér nagyságát, vagy sűrűségét, és ezzel a köztük lévő
távolságtól, az azonosságból és különbségből származó eredő feszültséget.
Az ekvipotenciális felületként, pontosabban mezőként meghatározható hatásterjedési térmező
kiterjedési és mozgási dimenzióinak a nagyfokú azonossága mellett, a legjobban felismerhető
megengedett eltérés a terjedési irányban keresendő. A terjedési, a forgási és a perdítő irány a
gömbszerű hatásfelület egyébként nagy és többdimenziós azonosságú gömbhéján egymás
mellett lévő moduljainál egy kicsit eltérő, amely a hatásfront ellenkező oldalán 180 fokos
mozgásirányú előjelváltozással jár. A hatásfront ellenkező irányába táguló –egyébként nagy
azonosságú - modulok között feszültség marad fenn, amely miatt egymás antipárjának
tekintendők. Mivel az elvileg ekvipotenciális hatásfront-felületek általában nem pontos gömb
alakúak, ezért a táguló frontfelületnek a különböző nyomású (sűrűségű) modulszerű szakaszai
(örvényei) periodikus jellegű spirálmozgást írnak le. A galaxisok körüli pályákhoz hasonló
végtelen spirálon keringenek a múlt végtelen eseményeit rögzített többdimenziós örvények,
amelyek kapcsolódásából épül fel a jelen. A kapcsolódás feltétele a nagyfokú azonosság
mellett, a megengedhető másságot jelentő eltérés megléte, amely biztosítja a szerveződés
változását lehetővé tevő mintához egy kicsit másabb modul hozzáépülését. A mintához
folyamatosan kapcsolódó, mindig másabb beépülő moduloktól az energiamező folyamatosan
változik, a mezők bonyolultsága az azonossági szintek, dimenziók átlépésével egyre nő. A
dimenzió átlépést az egy rendszerbe épülő, szerveződő megengedett máságú modulok
variációja eredményezi, amely egyre nagyobb változatosságot, bonyolultságot eredményez,
amely után a kapcsolódási variáció új hajtást fejleszthet ki.
A Fraktálszisztémának megfelelő sokdimenziós azonossággal összekapcsolódó
modulcsomagok anyagként ismert térbeli differenciálódásokba is kapcsolódhatnak. A nagyon
sokféle méretű és összetételű csomagba kapcsolódható, azonos hatáseredőjű energiamezők
ekvivalens hatáskoncentrációknak tekinthetők, amelyeknél a mezőhöz s megengedett
eltéréssel rendelkező modul kapcsolódása a hatáseredőt mindig módosítja. Ez az eltérés a
nagyfokú azonosságot képező modulok valamelyik dimenzióban megengedett azonos szabály
szerinti eltérése, Pl. a karfiolnál, vagy a páfránynál az új hajtásméretet meghatározó érték, a
gomolyfelhőnél a turbolancia egységnyi változása szintenkénti növekedést eredményez. A
Fraktálrendszert az eltérések kapcsolják egybe, és teszik nyitott szerveződésű lánccá. A
sokdimenziós megfelelés mellett az idődimenzió, azaz a hatásváltozás lefolyása életfolyamatszerű állapot sorozatot eredményez. Ez során a fraktálszintű energiaszerveződés összetétele és
állapotváltozása egy kicsit mindig módosuló eredőt vesz fel. A sokdimenziós megfeleléssel
(azonossággal) rendelkező hatásmezők, minták, (összetettebb, bonyolult modulcsomagok),
mindig meghatározható arányban tartalmaznak eltérő értékkel rendelkező információs
energiamodult, amely lehetővé teszi az eltéréshez hasonló hatások hozzákapcsolódását, amely
a különböző fraktálszinteket összekapcsolja. A modulcsomagok eltérést tartalmazó részéhez
kapcsolódó nagy azonosságtartalmú modulok szintén azonos arányú eltérő lehetőséggel
rendelkeznek, amelyek mintaként szolgálnak további szükséges és elégséges azonosságú
modul beépüléséhez. A megengedett eltérésekkel felépülő farktál-szerveződések, sokféle
méretű, és hatáseredőjű információs hatáscsomagot képezhetnek, amelyek energiatartalma és
eltérése bonyolultságként összeadódik. A dimenziós eltérések, és a variációk száma a
szerveződés bonyolultságát határozza meg.

Aspektus 2

A sík és a tér

102

Amikor azonban egy élettérben, szervezettségben a helyükre kerülnek a részek, mindig
kiderül, hogy e jeleket mások éppen fordítva értelmezték, és nem az A célból
szeretnének a B cél felé haladni, hanem a saját értelmezési rendjük szerint visszafelé.

15. Az élet kifejlődésének a lehetőségei:
A korábbi információk átgondolásának az eredményeként mára egyértelművé vált, hogy az
élet, az információs energiamezők anyagszerveződésének egy bonyolultabb, többszintű
feltételnek megfelelő változata. Megállapítható, hogy az általunk ismert Világegyetemben, és
vélhetőleg azon kívül is az információs energia, egy fraktálpiramisba szerveződő bonyolultság
valamely szintjeként eljutott az atomi állapotú anyagszerveződés kifejlődéséig.
Megállapítható az is, hogy a csillagközi térben ennél magasabb bonyolultságú, szerves
képződmények is és a kialakult állapotukban lassabban változó szervetlen vegyületek is
szerveződtek, amelyek túljutottak az átlagos elemi anyagszerveződési stádiumon.
Valószínűsíthető, hogy az információs energiaszerveződés bonyolultság irányába történő
továbbfejlődésére a teljes világegyetem felkészülten vár, amely mindenhol megtörténhet, ahol
a feltételek ehhez kialakulnak. Az azonban vitatható, hogy az általunk ismert képviselt
bonyolultság áll a lehetséges bonyolultsági ranglista tetején, valószínűsíthető ez csak egy
jellemző időfrekvencián kialakult átlagos bonyolultsági fok, amelyet azonban viszonyítási
lehetőség hiányában nem tudunk más, csak a rálátásunk lehetősége szerinti kevésbé bonyolult
állapotokkal összevetni. A mi bonyolultságunknak megfelelő kialakulás feltétele olyan aktív,
hosszú életű napszerű égitestek, csillagok, információs energia átalakítók közelében lévő
stabil, kihűlt csillagok, vagy még csillagméretet el nem ért földszerű bolygók jelenléte,
amelyek tömege és gravitációs körülményei lehetővé tehetik a légkör kialakulását és stabil
vízkör-folyamatok kialakulását és megmaradását. Ezek a körfolyamatok azonban nagyon sok
eltérő energiaszinten és eltérő fejlettségi állapotban is kialakulhatnak, nem található kitüntetett
ok, hogy az általunk megélt, megismert periodikus folyamatok valamiért felsőbbrendűek
lennének más analóg ilyen folyamatoknál. A helyes kifejezés talán a másság, a bonyolultság
sokféle eltérő állapotlehetőségére. A világűrben mindenhol megtalálható információs energia
már kémiai szakaszba eljutott anyagba szerveződése kellő ugródeszkát biztosíthat a
bonyolultság szükségszerű továbbfejlődésének. Valószínűsíthető, hogy az ilyen feltételeknek
megfelelő, kellő ideig életképes csillagok közelében lévő bolygószerű égitesteken, ha elég idő
áll rendelkezésre az evolúciós folyamatokhoz, azok az égitesthez tartozó csillag információs
energiájának a többletéből, törvényszerűen felvirágoztatják az élet sokféle lehetőségben
tündöklő bonyolult virágait. Mivel az életszerveződés kivirágzásához alkalmas körülmények
galaxisonként sok száz-ezer csillag közelében lehetségesek, de időben egymáshoz képest
eltérő, eltolódott fejlettségi fokú állapotban lehet, ezért valószínű, hogy a bonyolultság
életfejlődéshez vezető szerveződése számos különböző állapotú kifejlődésben lehet a párszáz
fényévnyi közvetlen környezetünkben is jelen. Mivel e világok (terek) megközelítése térben
és távolságban, a bonyolultabb szerveződések belső ideje és fizikai lehetőségei szerint, a
szerveződések alapvető megváltozását eredményező átalakulás nélkül nem lehetséges, ezért
az átjárás, az anyagszerveződésnél kisebb egységekben kicserélhető, információs jelek és
jeltöredékek szinte tömeg nélküli szintjén valósítható meg. Az információ csere a
fénysebességet megközelítő vagy annál gyorsabb jelen-idejű kommunikáció, hatáscsere,
jelrendszer csere megteremtésével jöhet létre. E kommunikáció kiépítéséhez, megindulásához
szükséges rendelkeznünk azon ismeretekkel, hogy milyen információs csatornák lehetségesek
a téridő áthidalásához, és szükséges ismernünk, a háromdimenziós, azaz hozzánk hasonló
frekvencián életképes szerveződések tőlünk eltérően kifejlődött lehetséges jelrendszereiből
kialakult sajátos nyelvezeteit. Moetrius megértette, hogy a kommunikáció valamennyi
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életforma között hatáscsere fraktálrendszerben lehetséges, ha a környezeti túl nagy zajt a
belülről érkező, fogható, felerősített hatásokra figyel a tudat. A szervezetünk valamely
fraktálszintjén mindig rezonáló, vevőképes állapotok, szervezettség, életforma képes venni a
környezet jelen időben terjedő információit, de ezekből az információkból a szervezetek egy
része, - amelyek már nem rendelkeznek az alsóbb szintek folytonosságával - kiszorul, ezért
lemarad a jelen idejű, kellően korszerű állapotok megértésében, értelmezési lehetőségében.
Mire a környezetben változó, a korszerű információkat venni képes szervezetek eljuttatják a
hiányos láncokon át az izotróp valóság híreit, addigra az élet már túlhalad a változtatható
állapotokon, ezért az ilyen fejlettségi elmaradásba kerülő élet, szükségszerűen cselekvési és
alkalmazkodási időzavarba fog kerülni. Ez okozza a korszerűtlenné váló szervezetek halálát
és felbomlását. Az ilyen életfejlődés olyan, mintha nem látnánk előre, nem látjuk hogy
megyünk a falnak, hogy rossz irányba haladunk, de mivel azok a részecskék, akik még akkor
kiabálnak hogy fordulj el, változtass a fejlődési irányon, - amikor ezen még lehetne, - hiányoznak a
szervezeti palettából, a túl hosszú információs láncon érkező, feladott infó addigra, vagy csak
az után jut el a döntéshozó közös tudatokig, amikor már a falba becsapódást is átéltük.
Ismert, hogy a földi életben is számos eltérő jelrendszer fejlődött ki, amelyek egymás mellett,
sok esetben érdemi kölcsönhatásba kerülés nélkül, gyakorlatilag egymástól függetlenül
egyidejűleg is jelen lehetnek, anélkül, hogy az információs jelekként terjedő hullámok, a
másik jelrendszert (nyelvet) használót megzavarnák. Ez valójában észlelési hiányt, vagy
legalábbis nagyfokú áthallás, azaz kommunikáció hiányt tételez fel. Ez akkor lehetséges, ha
az tér azonos pontján áthaladó információs részecskék, a statisztikai eredőben hallatlanul nagy
pontosságú kressz-szerű szabályrendszert betartanak, és akkor haladnak át a nem teljesen
telített, - tehát életáramlásra alkalmas - tér azonos pontjain, amikor már mások ott korábban
áthaladtak. Tehát a kölcsönhatóképes életáramlási lehetőség a tér alultelítettsége és az időben,
vagy a térben eltolt, egymásra figyelő állapot következménye.
Természetesen, nemcsak a hagyományos érzékelési lehetőségekre, a szagok, a látás, a hangképzés
felhasználására kifejlődött fajilag eltérő kommunikációra kell gondolni, hanem a közel azonos
fejlettségű eltérő és nem konkurens fajok közötti információs áthalhatatlanságra, észlelhetetlenségre.
Az egymás mellett élő, egymással kölcsönhatás kapcsolatba kerülő növények és rovarok, és egyes
állatok között magas fokú és sokrétű kommunikáció fejlődött ki. A tengerben élő változatos élővilág
fejlettebb delfin populációi, magas szintű, nagyobb frekvencián terjedő jelrendszerrel tartják a
kapcsolatot, amelyek a víz alatt hihetetlen gyorsasággal, alig csillapodva akár száz km.-re is
elhallatszik.

Ezt a hangot a víz mellett egyidejűleg élő madarak, parti emlősök szinte nem is észlelik,
számukra e hangsorozatokból álló jelrendszer információként nem értelmezhető, szinte nem is
létezik. Valószínű, hogy a felszíni rétege határfelületéről ez az víz alatt leadott információ
lefelé visszaverődik, és csak akkor hallunk belőle, ha mi is víz alá merülünk, vagy a delfinek
kiugorva a vízből, kiemelve a fejüket perdítik meg a gyors beszédüket. Hasonló érzékelési
hiány az egymás mellett élő de kölcsönhatás-kapcsolatban nem álló fejlett szárazföldi
élőlényeknél is megfigyelhető.
Ha két anyagként meghatározható sűrűbb energia mező (információ, anyag, tárgy)
összeütközik, akkor az ütközés hatására, kellően nyitott rendszer esetén, részben elvezetődő
csillapodó és csökkenő frekvenciájú rezgés keletkezik. A frekvencia csökkenés a szétterjedő
hatásváltozás hullámfrontjainak az eltávolodása és energiájának az elnyelődése zártabb
térrészben, buborékban, hurokban kevésbé lehetséges, mert zárt rendszeren belül
gyakorlatilag nincs energia veszteség. Ha átalakul az energia, más frekvenciára, más szintre,
akkor is mindaddig körbejár, módosulva rezonanciába kerül, amíg valahol ki nem jut a
kényszerű hurokból. A kalapácsütés hatására az acélban rezgések keletkeznek, amelyek az
átadott kölcsönhatás impulzusenergiájának egy részét sokféle, de időben lecsengő rezgési
frekvencián továbbítja a környezet felé. Ehhez hasonló történik egy lámpa felkapcsolása
során, vagy ha egy nagyfrekvenciás tekercsbe áramot bocsátunk. A rezgés sorozatok egy
részét az érzékszerveinkkel változásként észleljük, a hangot egy csengőhang elmélyüléseként,
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lecsendesülésként, a felvillanást kifehéredő, majd elsárguló, megpirosodó, lefékeződő
fénycsökkenésként érzékeljük. Feltételezhető, hogy nagyon sokféle frekvencián keletkezik és
sugárzódik ki a kalapácsütésből, lámpakapcsolásból stb. fakadó energia átrendeződésként is
értelmezhető hatás, vagy-és lendületváltozás, amelyekből mi csak a hangként, a fényként,
hőemelkedésként vagy a fizikai rezgésként értelmezhető, csak a vételi lehetőségünk szerinti
keskeny sávot, kölcsönhatást észleljük. Ez természetesen nem szűkítheti le a hatásterjedést e
szerény frekvenciasávokra, csak az észlelési lehetőségünk szűk a terjedési frekvenciákhoz
képest. Biztosra vehető, hogy a hatásváltozáskor a kipattanó rezgéssorozat egy magas
frekvenciáról induló lecsengő modulációban csendesedik el az energiája már nem észlelhető,
de valószínűen más frekvenciákon még sokáig rezgő elnyelődéséig. Az is biztosra vehető,
hogy a delfinek és a denevérek az embernél magasabb frekvenciákat is észlelnek, és a bálnák
az általunk már hangként sem értelmezhető lassúbb mély rezgéseket is észlelik.
Az észlelés a kölcsönhatás kapcsolódást jelenti, amelykor az észlelőben a változást közvetítő energia
(hatás)-terjedés csillapodó jelsorozatából az érzékszerveinkkel észlelhető hang, szag vagy
fényjelekből, rezgésekből álló jelrendszer a létét, a szerveződését befolyásoló hatásváltozást
eredményez. Ha ez a hatott mezőben (az észlelőben) kölcsönhatást vált ki, akkor összekötődik a
tudatos, vagy az ingerküszöb alatti jelként megérzett, átvett tudatalatti észleléssel. Ha ez a jelsorozat
már észlelt, ismert, (tanult), akkor az azonossága megerősödik az emlékezet energetikai ranglétráján.
Ha az észlelési küszöb alatti gyenge befogott hatás nem kelt észlelhető kölcsönhatást, akkor az a
hatásváltozást nem észlelőn akadálytalanul keresztüláramolva, gyakorlatilag rezonanciakeltés, azaz
fékeződés nélkül áthatolhat. Valószínűsíthető, hogy bármilyen frekvencián a térben áthaladó
jelsorozatból csak akkor és azokat a jeleket, hatásokat fogjuk észlelni, amelyek bármelyikével kellően
azonos alappal, vagy analóg jelszakasszal, jeltöredékkel már rendelkezünk.

Nagy az esélye annak, hogy amennyiben valamely közeli csillag, szerencsés adottságú
bolygólyán életszerű folyamatidővel rendelkező háromdimenziós szerveződések kifejlődését
eredményezte, azok fejlettségi foktól, a szerveződési körülményektől és az evolúciós
fejlődéshez rendelkezésre álló időtől is függően más frekvencián kiteljesedő kommunikációt
fejleszthettek ki. Ez azért lehetséges, mert nagyon kicsi az esélye az éppen azonos fejlettségi
szint kialakulásának.
Nagyon kicsi az esélye, hogy a téridőt általunk áthidalható, általunk ismert információs
frekvenciákon kapcsolatot találjunk egy hasonló fejlettségű, hasonló jelrendszert kifejlesztett,
kölcsönhatásképes, háromdimenziós anyagszerveződési sávba eső, biológiailag azonos jellegű
információs energiaszerveződéssel. Még a korábbi differenciálódásban elvált, nagyon rokon
szervezettség is eltérő környezetben eltérő gyorsasággal és más felé fejlődik, így mire
legközelebb találkozunk ismét a téridőben, már teljesen idegenként, meg nem értve, velünk
szemben áramló ellenségként kezeljük egymást. Ehhez valószínűleg meg kell tanulnunk az
általunk elküldeni kívánt információt a sokszorosára felgyorsítva, akár változó (emelkedő
vagy csökkenő ritmusban) magasabb frekvenciákon is kisugározni, hogy az információ
haladása közbeni lassulás, csillapodás egy-egy feltételezett élőhelyre érve, ne keltsen az
észlelők által beazonosíthatatlan mély dörmögést.
Nem szabad elfelejteni, hogy 100 éve még nem értettük volna meg a hasonló megkeresést, és lehet,
hogy 100 év múlva már az emberiség újra kihal, tehát a fejlődési időeltolódás nem lehet túl nagy.
Kodály azonban megsejtett valamit a periodikus rendszerrel analóg hangskála kommunikációs
lehetőségéből, és nem lehetetlen, hogy a zenei nyelvezet különböző oktávfrekvenciáján kell az
üzenetet és a választ keresnünk. Lásd Pécsi Géza, Kulcs a muzsikához könyvét.
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16. A tér dimenzióinak feltárása:
A pontszerű hatás, képlet meghatározásához szükséges pozíció ábrázolása legalább két
tengely metszéspontjával határozható meg. Két különálló pontot összekötő egyenest
tengelyként ábrázolva meghatározható a pontok egymáshoz viszonyítható távolsága, de
legalább az a legrövidebb radiális irány, amelyen az egyik pontból el lehet jutni a másikba.
Azonban már ez a lehetőség hordozza a tér és az élet duális kettőségét, mert az eljutás
lehetősége, az áramlási, haladási irányultság is lehet egymással ellentéte. Amely hatás az A
pontból a B felé tart, az éppen ellenkező irányba halad, mint amelyik B pontból indul el az A
pont felé.
Három vagy ennél is több egy síkba, de nem azonos irányba eső pont ábrázolása egy síklapon
lehetséges, amely sokkal több haladási, fejlődési figyelemáramlási, (bonyolultsági)
lehetőséget tartalmaz. Három pont esetén három összekötő egyenesünk lehet, amely szintén
két irányba haladhat az információ, de három helyről két- két irányba indulhat el. E
rendszerben jó az, hogy bármely pontból indul ki az információ, pl. A pontból, az bármelyik
irányba indul el, közvetlenül eljuthat a B, vagy a C pontba. Valószínűen ez teszi a családokat
nagyon hatékonnyá, egymást kevésbé félreértővé. Bármelyik irányú kommunikációs
lehetőségnek csak direkt, közvetlen és maximum két iránya lehet. Ez azonban nem zárja ki,
hogy a valamely irányba elindult információ ne terelődhessen körfolyamatokba, és
megváltozva ne áramolhasson mindaddig körbe, amíg a vesztesége, vagy a rendszer nyitottá
válása miatt el nem csendesül a környezetbe kiáramló vesztesége miatt. Ráadásul mind a két
irányba is elindulhat, és időben eltolva egyszerre mind a két irányba is áramolhat. Ilyenkor
alakulhat ki az a kép, amelyiket a 15. ábrán az információ zárt rendszerben
körbeáramlásaként, a csillagszintű folyamatnál már bemutattunk.
Háromnál több ponttal meghatározható nem azonos síkon fekvő, vagy és görbült mező vagy
test meghatározásához legalább három egymással (célszerűen 90fokos) szöget bezáró
tengelyű koordinátarendszer alkalmas, amelyen bármelyik háromdimenziós szerkezetben
keletkezett változás, információs hatásáramlás sorsa megfigyelhető, nyomon követhető. Ez
alkalmas a párhuzamos rétegekben a rétegről rétegbe áramlás nyomon követésére, de arra is,
ha a jelsorozat, vagy a rezgés egy rétegben a határfelületek közé szorulva körfolyamatba
terelődik. Ha a pontok, tárgyak, vagy ezzel helyettesített ekvivalens mezők egyenletes, vagy
és kiszámítható, nyomon követhető mozgással változtatják a helyüket a koordináta
rendszerhez képest, akkor a viszonyok időbeni lefolyásának a változása lineáris, megérthető
folyamatként ábrázolható. A koordináta rendszerhez képest történő mozgást egy tetszés
szerinti negyedik dimenziós ábrázolással is lehet ábrázolni, amelyben a mező jellegzetes
pontjainak az egység alatt történő változását, elmozdulását, fordulását is lehet szemléltetni.
Ha nem lineáris egy térbeli mező, vonatkoztatási rendszer egymáshoz, vagy harmadik
tényezőhöz viszonyítható elmozdulása, akkor egy további függvényekben megadható a
helyzetváltoztatás, vagy elfordulás közbeni bármilyen más állapotváltozás, vagy pl. egy
korábbi áramláshoz képest a pozitív, vagy negatív gyorsulás, a lassulás.
Ennél is bonyolultabb két egymáshoz vonatkoztatott rendszer, Pl. két elektromágneses
(részecske) mező, Pl. az atomok, elektronok, nagyobb vagy kisebb részecskék egymáshoz
képest történő változása, és még egy szinttel bonyolultabb, ha a mezők mindegyike eközben
önmagában, belül is változik. A térben lévő energiamezők, olyan bonyolult sokváltozós, de
egy-egy a téridőben együttváltozó, kellően nagy azonosságú részeik egységes rendszert
képeznek, amelyben minden változás nemcsak a változásban lévő, hanem a hatókörön belül
lévő hasonló analóg és érintett kölcsönhatásba került mező változását is eredményezi. A
változók számának a növelésével a bonyolultság folyamatosan nő, de ha lépésenként követjük
a változásokat, mindig találhatunk a folyamat, a változási történet leírására alkalmas összetett
függvényrendszert, amelyben az egymás után, részben időben egyszerre, de a térben
eltolódva, vagy az időben eltolódó folyamat, a képességünk, a türelmünk és az észlelési
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lehetőségünk határai között az ember által is követhető. A változó nyomású elektromágneses
terek, mezők általános jelensége, hogy önmagához képest is folyton és az ember által nem
teljesen kiszámítható módon változik, vagyis a mező más részeihez képest elfordul és tágul,
összehúzódik vagy gyorsul. Ez már csak sok ismeretlenes egyenlettel követhető, amelyet
nehezíthet, hogy a teret milliárdszor milliárd ilyen változó, csak sok ismeretlenes egyenlettel
leírható (nem ekvivalens erőrendszerként meghatározható) elektromágneses mező alkotja,
amelyek állandó dinamikus külső és belső változásban, részben egymásra is ható
kölcsönváltozásban állnak, fejlődnek. Ilyen dinamikus térként határozható meg a
bennünket körülvevő közeg, az állandó változásokkal jellemezhető kitöltött tér kicsi és
nagy távolságra egyaránt. Ennyi változóval rendelkező elektromágneses mező egymásra és
a környezetre hatását nem tudjuk követni, kivéve, ha e változásokban sok egyforma jellemző
és azonosság található. A természettudományokban kialakult algoritmusok éppen az
azonosságok alapján átlagolt, megfigyelt szabályszerűségek segítségével próbálja a környezeti
hatásrendszer eredőit kiszámítani, és a sokváltozós elektromágneses terek adott helyén
érvényesülő hatását fizikai vagy és kémiai, algebrai képletekbe kényszeríteni. Az
azonosságok figyelembe vétele, mindig egy már meglévő ismereti szintre épülő
szabályrendszerek alkalmazásaként, a tapasztalati értékekkel ellenőrzött megerősített, gyakori
azonos eredőjű tényekre épülnek, amelyek viszont erősen függőségben vannak az általunk
észlelhető, mérhető kölcsönhatási szintekkel. Ezek a szintek az elmúlt évszázadban nagyon
sok változáson estek át, mert az észlelési lehetőségünk a kisebb és a nagyobb kölcsönhatások
felé is jelentősen eltolódott. A folyamat során többször is módosítani kellett, az atomról, a
sokáig oszthatatlannak ismert legkisebb térről, (mezőről) és a térről, a legnagyobbról, ami körülöttünk van
és minden mással együtt befogad bennünket, valamint a kölcsönhatásokról kialakult korábbi
elméleteinket, amely eredményeként már tudjuk és elfogadjuk, a részecske és az atommag
változó erőtérként leírható természetét. Már tudjuk azt is, hogy ezek az erőterek egymással
szoros kölcsönhatásban állanak, amely értelmében bármelyik változása hat, és módosíthatja a
vele kölcsönhatásba került más mező energetikai eredőjét. A tudományos kutatás felmutatható
eredményeként, szerencsésen megismertük nagyon sok sajátos eredőt képező elektromágneses
mezőt képező erőtér hatástulajdonságait, és más ismert mezőkre (eltérően) ható kölcsönhatási
eredőit. Tudjuk, hogy minden általunk mérhető rendszert alkotó erőtér eredője valamely
információval, (vagy sokszoros függvényrendszerrel) elég nagy – de csak relatív –
pontossággal leírható, amely eredőre viszonylag pontos energiai számítások végezhetők.
Megismerhettük, hogy minél nagyobb a függvények száma, annál nagyobb a számítási
pontatlanság lehetősége, amely a fraktálok részleteinek a bonyolultsága szerint egyre
növekszik. Minél kisebb részleteit akarjuk vizsgálni e területnek, annál bonyolultabb
változóbb rendszert találunk, amely vizsgálati módszerekkel a megismerési céltól egyre
távolabb kerülünk. A kutatás e fejlődés során eljutott azon kölcsönhatási szintre, amelynél,
már a vizsgálati módszer önmagában megváltoztatja a vizsgált tér, szervezetek állapotát, és
ettől kezdve a kapott értékek nem a keresett, hanem mindig az általunk megváltoztatott,
befolyásolt, ha úgy tetszik kreált, módosított valóságot ismerhették csak meg. Ettől kezdve
elvitathatatlan érdeme a tudományos fejlődésnek, hogy eljutott az isteni állapot, a kreált
élet bizonyításáig. Az életünkre és a bonyolultságunkra jellemző tartomány megismerésére
vagyunk képesek, a lehetőségeink ma még eszközeinkkel sem térnek ki e határon túl lévő
nanoszintek és makroszintek nagyobb felbontású észlelésére, megfigyelésére. A legkisebb és
a legnagyobb szintek a távolság, vagy a közelség felbonthatatlan, megismerhetetlen szürke
tartományába kerülnek, de a kölcsönhatásunk kiterjedése a nanoszint felé, nem
szükségszerűen a fejlettségünk kiterjedését, mint inkább a létezésünk nanoszint felé
eltolódásaként értelmezhető. Közeledünk a létezési lehetőségek izotrópabb, nanoszintű
állapotához, de e változást, mivel velünk együtt a környezetünk is változik, eddig nem vettük
észre. Valószínűsíthető, hogy nemsokára átkerülünk abba a virtuális, túl sokváltozós világba,
amellyel eddig csak a számítógépünkön keresztül kerülhettünk kölcsönhatóképes állapotba.

Aspektus 2

A sík és a tér

107

17. A tér megismerését segítő információs modul posztulátum:
Megismerhettük a bevezetőből, hogy az energia szerveződése egy kommunikációs rendszerrel
analóg felépítésnek megfelelő, amely a matematikai számsor vagy az ABC jelrendszer
differenciálásnak megfelelő. A számsorokkal vagy betűkkel is jelölhető eltérések, a jelek
betelésekor egy előtag, vagy feltétel bővítésével a rendszert alkotó tagok száma a végtelenig
növelhető, a 10 felett a 11-től, a számsor újra kezdhető. Az egyszerű és ismétlődő elv szerint
felépíthető és egyre nagyobb analóg rendszereket fraktálrendszereknek nevezzük, amelyeknek
tekinthetők a térben lévő hatás és energiaszerveződések kapcsolódásai. Az Ázsiai képíráshoz
hasonlóan nemcsak az alapokat jelentő jelek képeznek információs ABC-t, hanem a jelekből
felépült halmazok is jellemző információs értékkel, hatáseredővel rendelkeznek. Ezzel
sokszintű jelrendszer fejlődött ki, amelynek az azonossága hatásazonosságban érvényesült. A
jelrendszernek a dimenziós bonyolultságtól függő kicsi eltérései kicsi hatásmódosulásként
változtatta a hatáseredőt. Az egyszerűbb jelrendszerek mellett azonban kifejlődtek olyan,
ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb (kozmikusabb) analóg és digitális jelrendszerek,
amelyekben az azonos fogalmakat, és ezek hangsúlybeli eltéréseit is eltérő szavakkal, vagy
mint a Majáknál, eltérő mondatokkal fejezték ki. A Maja jelrendszer, képírás, amely
valószínűen a naprendszeren belül, a Vénuszon, vagy és azt megelőzően a Marson fejlődött
ki, eltérő szavakkal sokszor azonos fogalmakat, ábrázol, de e közös fogalomban lévő
hangsúlybeli eltéréseket, eltérő szóval, vagy és megváltozó mondatszerkezettel fejezi ki.
Vannak, olyan erőterek, amelyek billegő fazékként viselkednek, amely megtöltődése esetén
már nagyon kis változásra jelentős eredőváltozáson esnek át.
A térenergia szintenkénti jelekkel, információs hatásokkal töltődése ennek megfelelő. Az egyegy számsor, vagy fraktálszint betelésekor bekövetkező szintváltozás minőségi eltérésként
értelmezhető, amely a téglaszerűnek is tekinthető elemekből felépülő nagyobb számú
alkotókból álló rendszerek látványosabb eredőváltozásai. Tehát a telítettséget, a dolog
megértését, az ismétlődések befejeződését, a túltelítődést elutasító információként lehet
értelmezni, amelykor az adott szervezete, entitás mivel végre megértett egy felé sokszor
közölt dolgot, ettől kezdve ezzel az információs hatással betelik. Ez azzal a következménnyel
jár, hogy az ilyen jelet, hatást, karaktert, amelyre az adott térnek, szervezetnek már nincs
igénye, amelyet a változásból hozzá érő információs jelsorozat valamilyen egyszerű
részletéből, pl, egy algoritmusból is meg tud érteni, már nem fogja befogadni az egész
információs láncát, történetet, mert a már ismert jelszakasz, algoritmus beérkezésekor,
megértésekor, beugrik az információ többi és ehhez kapcsolható már ismert többi része. Ez
mindjárt magában rejti azt a fejlődésképtelenséghez vezető állapot lehetőséget,
következményt is, hogy aki megtanulja az elődeinek az algoritmusait értelmezni, ezekben
gondolkodni, az hibás információs szakaszok, félreértett részletek esetén sohasem fog a
hiánytalan jelen idejű információ megértéshez eljutni. A hibásan megtanult részek benne
maradnak a későbbiekben hibás sablonokat alkalmazókban. Ez az oka annak, hogy az tudási
alap és korlátok nélkül egy-egy idegen szakterületnek nekiinduló laikus, vagy az látszólag
egymással kapcsolatban nem lévő dolgok, hatások összefüggéseit kutatók sokszor
sikeresebben fejtik meg az általuk egészen más szisztéma szerint, más aspektusból
megközelített összefüggéseket, jobb eredményt tudnak felmutatni.
Megismertük, hogy a sokrészecskés erőterek képesek egymással sokféle kapcsolatot létesítve,
képesek jellemző változásokkal átalakulni, amely eredményeként ismét jellemző de más
tulajdonságú hatáseredőjű vagy információs eredőjű mezőkké, képletekké alakulhatnak át. A
fejlődésnek ismert folyamatban e sokrészecskés, időben változó mezők, megtanulták a
különféle hatásokat megérezni, megismerni, információs jelekkel, szavakkal, algoritmusokkal
leegyszerűsíteni a történeteket, a változásokat és az érzelmi hatásátalakulásokat. Ha viszont

Aspektus 2

A sík és a tér

108

mi is meg akarjuk érteni e kifejlődött jelrendszert, talán a legismertebb legnagyobb
azonosságokkal kel kezdeni, mint az iskolában, a hangokkal, a karakterekkel, majd a
szavakkal, tehát a kozmikus ABC egységeit valamilyen már ismert fogalomhoz, személyhez,
vagy részecskemezőhöz, (vel), az információt hordozó közismert tárolóval, jellemzővel kell
társítani. Ettől kezdve tehát miként az A betűt egykor összekötöttük az almával, valami
hasonló analóg hatásjelrendszert kell keresnünk annak érdekében, hogy bekapcsolódhassunk a
nagyobb egész információs rendszer láncába. Az emberi nevek is meglepően sokszor
fogalomhoz, jelzőhöz, foglalatossághoz kötődnek, azaz a hordozójuk valamikori közismert
tulajdonsági eredője, a benne összegződő jellemző hatás, (információ) képesség, tulajdonsági
eredő, adott rendszerben összekapcsolódott a hatás eredményesen hordozóval. Így egykor
tudtuk, hogy a kocsis, a lovász, a takács, a kis és a nagy stb. milyen főtulajdonságokkal
rendelkezik, és a későbbi utódaik is sokáig osztoztak e sorson, tulajdonsági hatás és a hordozó
részecske szerveződés közös értelmében.
A legnagyobb közös jellemző ezekben a kisebb vagy nagyobb, de információval az eredőt
(valamilyen szintig) meghatározható energiarendszerekben az, hogy kisebb részekből
egymással összekapcsolható közös felületekkel, (analóg részletekkel) rendelkező, alkotószerű,
azaz modulszerű felépítési rendszerük van. Az azonos hatáseredőjű képletek, mezők, mint az
ABC betűi, azonos alkatrészekből, vagy nagy azonosságú egymás bizonyos helyzetekben
helyettesíteni képes, alternatív jelentést adó hatásegységekből felépült nagyfokú
azonossággal, inkább analóg hatásmezőknek tekinthetők. Az azonosságok a rendszer
alacsonyabb szintjén, (atomok, elemek, vegyületek) szigorúbb szabály szerint pontosabb
(nagyon kicsi eltérési lehetőségű) eredőket (értelmezési következményeket) eredményez, míg
a nagyon nagyszámú alkotóból, alkatrészből és vagy részegységből felépült sokváltozós
rendszereknél az eltérési lehetőségek is összeadódnak, amely miatt, inkább a tévedésre, az
eltérő értelmezésre is lehetőséget adó analóg szerkezeteknek tekinthetők.

18. A modulokat összekapcsoló kötőerő, a hatásazonosság:
A gondolat logikai fonalán haladva egy olyan mágnes-téglás építési rendszert kell elképzelni,
amelyben sokszínű, eltérő alakú, és méretű alkotók keveregnek egy hatalmas üstben, amely az
idők végezetéig forgatja, rázza az üstbe záródott nyersanyagot, de a keveredő részecskék
véges számú jelekből, betűkből sokféle eltérő eredőbe is épülhetnek. Még az azonos méretű,
de eltérő színű egységek is egymáshoz tapadhatnak, amelyek során az együttes eredőjük,
színük, tömegük megváltozik, Pl. a kék és sárga tégla messzebbről zöldnek látszik. A
folyamatban az egymással azonos édességű, és barázdáltságú, mágnesezettségű azaz a
nagyobb térbeli azonosságú részek egymáshoz jobban tapadnak, amely miatt, ha valahogy
egymáshoz keverednek, akkor nagyobb eséllyel maradnak az összeillő felületükkel
összetapadva együtt. Még nagyobb összetapadó lehetőséget eredményez az egymást
kiegészítő alakzat, hatás, következmény, amikor az egyik hatás, vagy hordozó egység egyedi
felületéhez, sokkal jobban illeszkedik a hozzá nagyon hasonlónál, az éppen ellentétes, inverz
kiegészítő forma, a kiegészítő hatás. Ha a fizikai és a felületi jellemzőknél maradunk, akkor a
felületi azonosság síkpárhuzamos felületeket megfelelően összekapcsolhat, de egy ennél
sokkal bonyolultabb, tagoltabb felület térpárhuzamosai, sokkal nagyobb felületük miatt,
nagyobb kapcsoló erővel, és elválaszthatatlanabbul kapcsolódhatnak egymáshoz. Ráadásul a
folyamatban olyan lehetőségek is adottak, amelykor a már összetapadt két kisebb rész illik
egy harmadik nagyobbhoz, amelyek így már nagyobb egységet képezve kereshetik a nekik
megfelelő, hozzájuk jobban illeszkedő, velük együtt nagyobb egészt létrehozó társakat. Ha a
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keveredés során letörnek a sarkaik, akkor is találnak azonos párokat, mert más téglákat is
hasonló hatások érik, amelyek miatt fokozódnak a különbségeik, de az azonosságaik is. Nem
várható, hogy minden kisebb egység teljesen összeépülve kitöltse az üstbeli teret, de nagyon
valószínű, hogy sok kisebb vagy/és nagyobb egység előbb utóbb összetapad, és ha van egy
alkalmas rendező erő, pl. a Casimir hatáson alapuló térerő különbség a gravitáció, mint
ragasztó, akkor ezek a nagy térbeli azonosságú egységek tartósabban is együtt maradhatnak.
A tartós kapcsolat csak nagyon nagy erők hatására képes elszakítani a felületi azonossággal,
vagy az ennél is sokkal bonyolultabb hatásazonossággal rendelkező részecske egységeket
egymástól. Ha spontán illeszkedés megfelelően összekapcsol két, vagy több egységet, minél
kisebbek, annál kisebbek az idegenek beékelődésére alkalmas hatáshézagaik. Viszont, ha
külső hatással, erővel, nyomással kényszerítjük egymáshoz őket, akkor csak addig tarthatók
egymás mellett, amíg a külső kényszerítő erő, pl, az életnyomás nagyobb, mint a közéjük
ékelődő idegen hatás, pl. a dezinformáció, a bizalmatlanság. Két, tíz, száz és/vagy sokmillió,
sokmilliárd részből álló változatos lehetőségű nagyobb szerkezetek is kialakulhatnak,
amelyek, ha végtelen nagyszámú alkotórészünk van, nagyon sok azonos alkatrészekből, vagy
és jelnek, és és a jelet, vagy a hatást hordozónak tekinthető részegységből azonosan felépülő,
vagy és analóg bonyolult szerkezeteket eredményezhetnek. Nem kell, hogy végtelen sok
jelünk legyen, elég ha néhány eltérő, mert digitális rendszerben már két egység végtelen
variálásával, a mennyiséggel és a helyértékkel, az erősséggel is lehet differenciálni. Ha pedig
egy analóg rendszert ötvözünk egy digitális jelrendszerrel, olyan kellően sokváltozós,
megfelelően tagolható jelrendszert, információs rendszert kapunk, amelyben viszonylag kevés
számú alapjel egymással variálásával, szinte minden kellően közismert hatást kifejezhetünk.
Ha egy tér és a benne változók már valamennyien ismerik a főbb azonosságokat, ez esetben,
ha velük új dolgokat akarunk közölni, ez esetben elég csak az általuk nem ismert jeleket,
hatásokat valamely kellően nagy azonosságú, már megfelelően közismert hatásokhoz társítani
ahhoz, hogy a vevőknek beugorjon a már bennük lévő ismert részhez kapcsolódva, már
megértetté váló új tartalom. Az A betűről így sokaknak azonnal beugrik a már megtanult
Alma.
A bonyolultság kialakulásához szükséges a kapcsolódó alkatrészek minimális eltérése, a kicsit
másság, az egyediség, mert ez teszi lehetővé nagyszámú alkatrész, az eltérő információs
szavak, hosszú és bonyolult információs lánccá, mondatokká, regényekké, élettörténetekké
épülését. (A térbeli azonosságban az elektromos és a mágneses hatásdifferencia, csak mozgási vagy
forgási azonosságként, vagy eltérésként értelmezhető).

A keveredés és a kapcsolódás során az összekapcsolódott tömegek növekedhetnek, amelytől
(a mozgásirányuk és a sebességűk a kapcsolódásokkor kompenzálja egymást, amely kialakuló
eredőjeként a gyorsulásuk csökkenhet. Ütközésenként eltérően fékezhetik, vagy gyorsíthatják
egymást, megváltoztatják a forgási eredőjüket, és ráadásul az elektromos és a mágneses
mezejük is kölcsönhatásban áll, amelytől időnként nagyon kis változásra teljesen
megfordíthatja, megváltoztathatja a rendszert képező összetett mező hatáseredőjét.
A teret kitöltő impulzusenergia ilyen, sokféle eltérő alapegységként, építőelemként,
hatásegységként képzelhető el, amelyek a meglévő teret csordultig kitöltő eltérő számú kisebb
modulokból felépült, kellően bonyolult szerkezetek alkatrészei. Ha ezek az alapegységek
egymással súrlódnak, ütköznek, azaz kölcsönhatásba kerülnek egymással, akkor, a társaikhoz
nem jól kapcsolódó hatások, egységek, modulok, mint a homokszemek, minden térbeli
változás hatására kifordulnak, kiperegnek a (sokszor és relativen) laza kapcsolódású, nem jól
egymáshoz illeszkedő szerkezetükből, és a tér üstjében újraforgatva, felszabadulnak,
lehetőséget kapnak más, hozzájuk jobban passzoló más életszerkezetekhez hozzáépülni. Lásd
az Aspektus 3, A változás és rendezettség modul ábráit, amelyek még a relatív magas
azonosság esetén is sokféle eltérő arányban és felülettel kapcsolódhatnak egymáshoz.
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A térben kisebb és nagyobb üstök sokasága végzi a forgatást, a keverést, amelyek apró
lyukakkal teli, átjárható, differenciáló rostáknak, alakos, jellegzetes hatásokat kigyűjtő
részecske gömböknek, vagy és ilyen gömbök különböző töredékeinek tekinthetők, amelyekbe
bekerülő építő modulok változatos és sokféle, újra és újra de nem pontosan azonosan felépülő,
szerkezeteket, élettermékeket hozhatnak létre. E szerkezetek hamar megtalálják a velük kellő
azonosságú, azonos részfrekvencián változó, egymást megértő, más, hasonló vagy azonos
elődszerkezetből származó részeket. Az ilyen kellő azonosságú részek alapvető vágya
valószínűen azon elveszett legideálisabb állapot, az isteni teljesség újra létrehozása, amelyben
az élet idealizált vágyálma a legsikeresebb gyakorlati megvalósítása többeknek kedvezőbb
életállapotban változást eredményezett. Az egymást jól kiegészítő részek az azonossági
összeépülés, a lehető legnagyobb passzolás, egymásnak a legnagyobb kapcsolóerőt adó
kiegészítő megfelelés miatt már együtt maradnak, Míg a nagyon nagy azonosságú részek
egymáshoz viszonyított mozgása, a nagy kapcsolódó illeszkedő felületen a lehető legkisebb
súrlódási lehetőség miatt csökken, a nem teljes azonossággal illeszkedő részek között
megmarad a hiányérzet, a folytonosság elégtelen kitöltéséből fakadó vágy a még teljesebb
kiegészülésre. Ha az ilyen, egymáson egy kicsit elmozdulni képes részek, az
összecsiszolódásban elmozdulva rezegnek egymáson, a mozgásban és felületi eltérésben, a
másságban elporlódnak, a méretűk lecsökken a még meglévő lyukméret (vagy a szökési
sebesség) alá. Az elporlódó részecskék a térbeli másság esetén vagy sikeresebben kitöltik a
környezetükben kialakult hiányokat, vagy a tudati, eredőbeli másság miatt a számukra
továbbra is idegen, ellenséges környezetből eltávozva más üstökben, szervezetekben keringve
kereshetik a velük nagyobb azonosságban lévő tér nekik éppen megfelelő hiányait, amely
folytonossági hézagokba illeszkedve beépülhetnek a velük egységesebb, őket közéjük
illeszkedő hiányolt részként már elfogadó szervezetekbe. A gravitációs keringtető üstökbe,
szervezetekbe, (az Isten malmaiba) a tömeg ellenhatásokat leárnyékoló hatása kényszeríti,
amely miatt a gravitációs szerkezetbe épülés jellemzően alulról építkezve halad az egyre
nagyobb, egymást egyre sikeresebben kiegészítő nagyobb teljességű tömeg felé. A begyűjtött
csillagpori tömeg növekedésével, szerencsés körülmények és kellően szabad, , a nagyobb
szervezetek közötti kellő szimmetriában változó antigravitációs (librációs) tér esetén egyre
nagyobb részecske porfelhők, szilárd közös tömegbe leülepedő, folytonosságba épülő bolygók
alakulnak ki, és ha ezeket nem fogja be egy nagyobb tömegű gravitációs mező, a begyűjtött
anyag időben növekvő saját gravitációs nyomása csillagfényt gyújt a mezőbe sűrűsödő
energia átalakulásából. Ehhez az adott szervezetnek, amely a részecskefelhőt megtestesíti, a
kezdeti szimmetria közelében kell maradnia, és addig kell keringtetnie, csiszolnia, koptatnia
az nem egészen jól egymáshoz passzolódó részecskéit, amíg azok be nem illeszkednek az
időben és közös térben együttváltozó részecskeközösség teljesebb folytonosságába.
Ha van ezer (vagy százezer, vagy százbilliárd) különböző adottságú alapegységünk, amelyek
mindegyikéből végtelen sokmilliárd, összeillő részazonossággal rendelkező darabunk van,
akkor a tér üstjeiben ezeket milliárd évekig forgatva, nagyon nagyszámú, az azonosságaikkal
összekapcsolódó nagyobb egységekbe növekvő szerkezetrendszert kapunk. Azonban minél
nagyobb egységekbe épülnek az egymást sikeresen megtaláló kisebb részek, annál
nehezebben találják meg a hozzájuk kellő azonossággal illeszkedő párjuk, ezért a nagyobb
egységek egymásra találása esetén, a nem egészen jól egymáshoz kapcsolódó törésvonalaknál
ismét kicsi részekre kell lebomlaniuk, meg kell változtatni a kialakult rendezettséget, a
megszokott lineáris evolúciót annak érdekében, hogy az egymásra találó nagyobb
tömegszámú közös rendszerbben már sikeresebb egésszé épülhessenek fel az isteni
mindenhatóság felé fejlődésben. Az általunk ismert teret ma ezeknek akisebb részeknek, a
különböző tömegszámú hatásegységeknek az egymástól eltérő változatai töltik ki, mint már
kellő azonosságú anyagba sűrűsödött térbeli építőelemek, amelyeknek atomi méret alatti
szerveződéseit a fraktálrendszer középső szintjéig, a saját bonyolultságunknak megfelelő
mélységig ismerhetjük meg.
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A hatásazonossági kapcsolóerőt hiányérzetnek, vonzalomnak, vonzódásnak, differenciált erőhatásnak,
nagyobb egységeknél gravitáció néven ismerjük. Ez az érzéshatás kifejlődhet a nagyobb azonosságú
részek közötti vonzalom azon vonatkozásában, amely meghatározható erővel és távolságból legyőzi a
teret és az idő, és mindaddig egymás felé közelítő érzést, kiegészülési vágyat hoz létre, amíg az adott
részecske, hatásegység meg nem találja a saját helyét a nagyvilágban. Ez a szellemi és érzelmi
rezgésekre is érvényesülő vonzalom, a másokban felismert azonossági érzések hatásaiból a bennünket
támogató, a hatáseredőnket javító kisugárzások közötti az eltérésből fakadó rezonancia. Azon
életszerű szerveződések vagy és anyagok eltérése a színek, a zene, az illatok, a hangulat, azaz
elektromágneses rezgés bármely eltérése felé megnyilvánulhat, amelyekben a rezgés valamely méretű
egységeit jelentő összetevőiben, az érzelmeinkben, gondolatainkban, a pszihoszomatikus
szerveződésünkben lévő rezgésnek megfelelő de még mindig differenciált részazonosságokat találunk.
Az így megérzett azonosságokból átvett apró hatások örömérzést okozva erősítik az érzelmi többlet
energiánkat, a megmaradási esély növelésével javítják a teljességhiányos részharmóniánkat.

19. A térben lévő közeg, ellenállás és vezetőképességéről:
A térben terjedő hatások, folytonosabb lineáris sorok áramlásában hullámszerűen, egymást
követő DNS láncokban és kvantumszerűen, kisebb különálló csoportokban, a téridőben
együttáramló kisebb szervezetekben is terjednek, amely terjedési sebességekre, és e
sebességet megváltoztató hatásokra, érdemes egy kicsit több figyelmet fordítani.
A korábbi ismereteink szerint, a részecskékben, és a változásban sűrűbb hatásmezők nagyobb
elektromágneses életáramlás sűrűsége, a térben terjedő eltérő helyről és más térrészekből
származó hatást jobban fékezi a kellő azonosságú fluxus-metsződés kölcsönható lehetősége
miatt. Ezt érdemes egy kicsit jobban körüljárni, mert ennek ellentmond, a nagysűrűségű
közegben gyorsabban terjedő hatás lehetősége. Ha itt nem lenne ellentmondás, akkor igazzá
válhat az állítás, hogy a végtelenül üres, közeggel nem kitöltött térben a hatás, fékező és
ütközőmező hiánya miatt akadálytalanul, azaz végtelen sebességgel terjedhet. Csakhogy már
ismerjük a teret, amely nem üres, hanem ellenkezőleg, eltérő frekvencián változó nagy
sűrűségű információs energia tölti ki. Ez esetben, a hatások nem terjedhetnének, amely
viszont ellentmond a tapasztalati megfigyeléseinknek. Felvethető egy gondolat, hogy az
információs hatások sikeresebben és gyorsabban terjednek egy olyan közegben, amelynek a
folytonossága az azonosság összeépülésében sikeresebb, amelyek ezért kiszámíthatóbb
nagyobb azonosságú közeget hoznak létre. Kérdés, hogy egy a hatásokat megértő
azonossággal kevésbé kitöltött térben, nem tud terjedni, vagy nem tud kinek átadódni az
információ?
Ha a terjedés bármivel is fékezett, akkor a fékezőhatás kölcsönható kapcsolatot, erő vagy
lendület átvételt, vagy ennek éppen ellenálló hatásátadást jelent, ezért fékező és
kölcsönhatóképes közeggel, tehát elég nagy azonosságú, főleg sok és egymástól is eltérő
réteggel, aurával körülvett szervezetnél az információs energiaszintű hatások terjedése
akadályozottabb. Tekintsük ezt olyan leveleknek, amelyeket minden rétegben le kell fordítani,
és a szájhagyomány útján terjedő nem hivatalosan segített, ellenőrzött (sajtó) információként,
amelyet a saját réteg határhoz érve, át kell fordítani a másik réteg nyelvezetére, az ott
változóknak értelmeznie kell, meg kell érteni, és csak ezt követően terjedhet tovább. Ha
azonban nincsenek idegen frekvencián változó köztes rétegek, akkor a szóbeszédszerű
információs hatások a réteghatártól a réteghatárig, kellő folytonosságú közegben
akadálytalanabbul átadódhat. Ha egy réteget kitöltő közeget olyan nagy azonosságú golyókkal
kitöltöttként képzelünk el, amelyben az egyik közeghatáron kölcsönhatásba kerülő,
információs rezgést átvevő golyók a mellettük állóknak ütközve a kapott hatást a saját belső
frekvenciájuk szerint jelen időben továbbadják, akkor kellően nagy azonosságú, és
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folytonossággal kitöltött közegben ez a hatásátadás, információs rezgés, nagyon gyorsan végi
fog terjedni. Ha azonban a helyi közegben sok, e rezgést nem jól megértő, másképpen
értelmező, és más frekvencián továbbadó golyó, vevőegység is létezik, akkor ezeknél a
hatásterjedés homogén lehetősége elakad, fékeződik, és megváltozva terjed tovább. Már a
változással keletkező módosuló információ is elkezd terjedni, ezért a többféleképpen
értelmezhető, egymással szemben is terjedő csak részazonosságú hírek, nemcsak fékezik,
hanem hatástalanítják egymást. Ez oka lehet az inhomogén térben nehezebben terjedő hatások
differenciálódásának, lefékeződésének, időbeli kését eredményező eltolódásának. Ha azonban
nem információs energiaszintű levelek, és nem szóbeszéd terjed, hanem nagyobb
tömegszámú, nagyobb kinetikai lendületű csomagok, akkor ezt a helyi közeget alkotó
részecskék nem értelmezik, csak továbbadják, vagy lehetővé teszik az akadálytalanabb
áthaladást, azaz a hozzájuk képest túl nagy teherrel nem bocsátkoznak kölcsönhatásba. Bár
előfordulhat, hogy egyes nagyobb csomagokat a helyi szegények lenyúlnak, de ha kellő
számú egységre bontjuk az információs csomagot, akkor egy részük biztosabban és
gyorsabban a célba jut. Bár az ilyen információ megérzésként hamarabb továbbadódik, de
csak akkor erősödik fel a bizonyosság szintjére, amikor a többi kisebb részre bontódott,
kerülőútra terelődött hatás időben későbben beérkezik, és ráerősít a megérzett hatások
tartalmára. Ha azonban nagyon sokféle és kevésbé rendezett áramlású hatásokkal kitöltött
kaotikus térrészen át halad az információ, akkor vagy minduntalan eltérítődik, állandóan
megváltozik, ráadásul hosszú utat tesz meg, kerülőkbe és alternatív változásokra kényszerül,
ezért inhomogén közegben rosszul és sokat késve, szóródva, megváltozva, akár elnyelődve
terjed csak a kellően kölcsönhatóképes téridős eloszlású hatás.
Ha viszont egy térrész az adott frekvenciát nem ismerő részecskékkel van jellemzően kitöltve,
amelyek vagy a kisebb energiaszintjük miatt nem képesek megérteni, vagy a hatóképesség
energia hiánya miatt nem tudják magakadályozni a hozzájuk képest túl nagy energiaszintű
hatás áthaladását, vagy már megértették, hogy ezekhez nem szabad nyúlni, beavatkozni, lenyúlni, mert túl
nagy ára lehet. Az ilyen térbeli eloszlásában, a hozzámérhető kölcsönható képességében
elégtelen közegben, a statisztikai eredőjükben más térszerkezetű, ezért a térben, vagy az
időben nem fékezett, a részecskéket kikerülő idegen hatások, a közeghatárok között
szabadabban, de a közeghez viszonyított fejlettségüknek és az áthatoló képességüknek
megfelelően fognak akadálytalanabbul átáramlani.
Ideje végre megérteni, hogy hatásokkal és információs töredékekkel nem kitöltött, azaz
abszolút üres térrész nincs. A tér közeggel való kitöltöttsége csak a minőségében, az
összetettségében, a tulajdonságában eltérő, kisebb, vagy nagyobb energiaszintű eredőkbe
szervezeten változó térszereplőkkel valamilyen szinten mindig telített, de ez a telítettség lehet
homogén, kellően nagy azonosságú, és a réteghatárok környékén inhomogén, a
sokféleségében kevertebb állapotú. Az időben gyorsabban változó, atom, bolygó és
csillagszerű szervezetektől kifelé, a csillagközi térség felé távolodva egyre kisebb tömegbe
épült, egyre kisebb részekre bontódott hatásegységek töltik ki a teret, amelyek azonban a tér
kellő időbeli szimmetriában változó részeiben egymásnak torlódva nagyobb egységekbe, a
részekben gazdagabb közösségekbe képesek épülni. Ne felejtsük el, hogy két vagy több
kisebb rész esetén, nemcsak az A részecske gazdagodik egy B párral, társsal, hanem a B
részecske is gazdagodik egy A társsal, tehát kettős, vagy többes nyereség alakul ki. Ha a
kutyával megbarátkozik a macska, attól kezdve nemcsak a macskának lesz saját kutyája, hanem a kutyának is
lesz saját macskája. Az egymással társuló részecskék egymást erősítik, és miközben egyre több

hatást lesznek képesek fékezni, megérezni átvenni, ezen hatások következménye az
eredőjében tompulni fog, több részecske között és lassabban oszlik meg, lassabban adódik át,
nem olyan nagyot és nem olyan gyorsan változtat. Azonban ez az előny nem mindenkor
előny, mert adott esetekben éppen hátrányossá is válhat.
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Ismert, hogy a lökéshullámmal keltett hatás, miként terjed, áramlik a légtérben. Folyadékban,
azaz nagyobb azonosságú, átlagos részecskékben sűrűbb közegben gyorsabban terjed a hatás,
és ennél is gyorsabban a még nagyobb sűrűségű, még nagyobb azonosságú részecskékből
szerveződő, sokkal jobb folytonossági eredőjű, és sikeresebben egymást kiegészítő
térszerkezetbe épült, nagyobb kohéziós erővel egymáshoz kapcsolódó részecskéjű fémekben.
Az ennél is sűrűbb, merevebb és ridegebb, időben lassabban, vagy rendezettebben,
kiszámíthatóbban változó szerkezetekben, és ilyen rendezett (fegyelmezett) részecske
mezőkben még gyorsabb hatásterjedés várható, mint például az atommagnál is nagyobb
azonosságsűrűbb neutronmezőkben. Hogy lehetséges ez, hogy minél nagyobb egy (homogén)
anyag sűrűsége annál kevésbé ütközik a hatás, azaz a sűrűség növekedésével egyre csökken
sok anyagnak a terjedéssel szembeni ellenállása, és javul az információs hatásokkal szembeni
vezetőképessége. Viszont a nagyobb tömegű információs csomagokban, anyagmezőnyi
egységekben egyszerre érkező hatásokat már nem vezeti az ilyen túl nagy azonosságú
térmező, hanem – mint a kalapácsütésnek ellenáll, a kialakult életszerkezeti állapotokat túl
gyorsan megváltoztató hatásoknak éppen az azonosságban rejlő kapcsolóerő felhasználásával
ellenáll. Ha két részecskemezőnek nagy az aurája, a külső gáz állapotú, sűrűségű részecske
rétegei, akkor ez csökkenti a valószínűségét a durva és a kialakult szerkezetet gyorsan
megváltoztató behatások drasztikus következményeinek. Tehát az aura, mint többszörös
védőréteg lefékezi az idő gyors folyását, és a környezetben kialakuló változásokat lassabban
átalakuló lineárisabb hatásterjedésbe redukálja. Ez azonban nem mindenkor előny, mert a
hatásterjedés csökkenése a környezetben kialakuló események híreit csak lassabban átadó,
nagy aurával rendelkező szervezetek esetén, a naprakész információkhoz képest lemaradást
hoz létre az időben, és ezzel a fejlettségben, a megértő képességben is. Minél későbben érnek
a rosszul, vagy nem továbbított, elterelt információk és egyéb hatások egy szervezethez, minél
több megkeresést söpörnek a szőnyeg alá, - hogy ej, ráérünk arra még, annál több lesz a
korszerű információktól a lemaradás, az elmaradás a téves következtetés, döntés
valószínűsége. Az evolúciós elmaradás növekedése, a környezet valóságához képest annál
nagyobb, minél elszigeteltebben él, egy időben a kelleténél, a környezeténél lassabban változó
közösség. Bár ez a hátrány néha előnyére válhat, mert sok olyan hatást nem is észlel, amelyek
végül - mint veszélyek - elkerülik, ezért abban a boldog tudatlanságban révedezhet, hogy az
életállapot ezen elszigeteltségben kevésbé veszélyeztetett, mint máshol. Valljuk be, hogy sok
igazság van benn, de ha mégis elsül a változás, akkor a felkészületlenül ért szervezet sokkal
nagyobbat és nem lineárisan felzárkózva robbanásszerűen megváltozhat, mássá fejlődhet.
Gondoljunk csak a forradalmi változásban lévő térrészekre. Vagy időben éveket késik a tér
reakciója, és a megkeresésekre csak évek múlva válaszolnak, vagy éppen túlérzékennyé válva
azonnal és a kelleténél sokkal gyorsabban, előbb, és másokkal nem egyeztetve, túl spontán
reagálnak.
Az információhordozásra, továbbításra a teret kitöltő közeg, nem egyformán alkalmas, a
közeg eltérése a terjedés, vagy és az ellenállás, a késleltetés, vagy elutasítás aspektusából, a
másság viszonya szerint meghatározó.
Ismert, hogy az általunk ismert fizikai anyagot jelentő azonosságban sűrűbb elektromágneses
hullámokból álló matéria szilárdnak, egymással összekapaszkodottabbnak, nagyobb
kötőerővel kapcsolódó részecskéi a nagy erőhatásokat átadó fizikai ütközésnek meghatározott
kölcsönhatás során nagyon nagymértékben differenciált kapcsolatba kerülnek, és ez miatt a
korábbi relatív szimmetriában változó állapotukhoz képest jelentősen megváltoznak. A szilárd
anyagok az anyagszerkezettől, a belső összetételtől, és a rendezettségtől is függően jelentős
eltéréssel vezethetik, vagy állhatnak ellen a hatásterjedések különböző frekvencián érkező
feszültség hajtóerejének, a korszerűsítésnek, a haladást jelentő más állapotba fejlődésnek. A
nem annyira (energia), hatás sűrű anyagok, a gázok és a folyadékok rendszerint a hatásoknak
hamarabb engedő, változóképesebb anyagoknak, kevésbé nagy nyomással kitöltött
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részecskebuborék közegnek tekinthetők, amelyek között lévő térhézagokban e hézagoknál
sokkal kisebb életcsatornákban terjedő a térbeli nagyobb részecskéket kerülgető hullámszerű
fizikai hatások érthetőbben, kevesebbe ellenállással terjednek, és megérthetőbben kerülnek
kölcsönhatásba. A transzverzális hullámokban terjedő, a nehézségi akadályokat, - a hozzájuk
mérhető idegen hatáshordozókat - kerülgető, csak a nagyobb azonosságú, a kisebb ellenállású
lamináris rétegekben közlekedő hatáshordozók, és a bennük áramló információk hosszú úton
és kisebb ellenállású közegben terjednek. Vannak azonban náluk sokkal radikálisabb,
nagyobb áthatoló képességű, gyorsabban, pontosabban nagyobb kinetikai áthatoló képességű
kisebb tömegű, vagy és az előzőek aspektusából sokkal szabálytalanabb részecskék, amelyek
a tömeg/lendület arányában jobb kinetikai képességekkel, adottságokkal rendelkeznek. Az
ilyeneknek nem kell a térben lévő, velük nem igazán kölcsönhatóképes, hozzájuk képest túl
lassan változó, ilyen gyorsan alkalmazkodó nagyobb részecskéket, hatásokat kerülgetni, mert
ők könnyedén át tudnak haladni a számukra átjárhatóbb köztes térrészekkel, lyukakkal,
folytonossági hiányokkal, életcsatornákkal rendelkező életbuborékokon. Az ilyen kisebb
részecskék, főleg ha egymással kellő folytonosságú füzérekben áramlanak, longitudinális,
térbeli sűrűségben változó hullámokat keltve áramolhatnak át a köztes tér akadályain. Ezek a
részecskék a térben egyenesebben, de az időben változóbban, meg megtorpanva, a
füzérsorban sűrűsödéseket, az akadályok elmúlása, szabad áramlási lehetőség esetén pedig
meglóduló ritkulásokat hozhatnak létre a saját azonossági csoportjukon belül. Míg az előző
csoport, a másokra is figyelő, és az egyenletesebb, nem túl nagy életritmus különbséget
lehetővé tevő transzverzális hullámokban terjednek, addig a hozzájuk képest nagyobb áthatoló
képességű, eltérő szabályok szerint életáramló, célratörőbb radikális részecskék
longitudinális, nagyobb sűrűség és feszültségváltozással járó melegfúziósabban és az
életnyomás váltakozásában is differenciáltabb közösségekben terjednek. Valamennyi
hatásterjedés lehet információt, vagy más hatást, pl, érzéseket továbbító, tehát a hatások
terjedési lehetőségeit a hatáshordozók tulajdonságai, és az adott közeggel való viszonyaik is
befolyásolják. A hatásterjedés másik tényezője a terjedésre alkalmas, vagy azt fékező közeg.
E közeg nagysága, a benne változó életbuborékok szervezettsége, összetartása és azonossága,
összefogása, homogenitása, vagy megosztottsága, sokfélesége a másik fő befolyásoló tényező
a terjedést lehetővé tevő sokféle eltérő viszony kialakulásában.
Ismert az is, hogy a homogénszerű anyagokban a hatásterjedés sokféle egymástól
anyagszerkezetenként eltérő ellenállással, adott esetekben ellenállás nélkül is lehetséges. A
levegőben és a vízben haladó eltérő frekvenciájú (irányú és hullámhosszú), nem azonos
téridőben, állapotban változó hullámok sok esetben, a kellően tágas térben gyakorlatilag kevés
kölcsönhatással, vagy lényegi kölcsönhatás nélkül haladnak át egymáson. Ez pedig csak akkor
eredményezhet akadálytalan áramlást, ha az áramló hatás vagy a térben, vagy és az időben,
vagy és az egymáshoz való viszonyában jelentősen eltérő térszerkezetű, azaz eltérő fejlettségű
(téridős eloszlásban nem megfelelő), valamilyen hullámszerű, differenciált csomagokból áll,
amelyek iránya, térbeli tagolási mássága, frekvenciájának és egyéb fontos jellemzőinek az
eltérése esetén egyszerűen kölcsönhatás és fékeződés nélkül áthatolhatnak egymáson. Lehet
hogy eleve rossz a megközelítés és a kérdés, mert nem az áthatolhatóság, vagy és az áthatolást
fékező állapot, az ellenálló képesség állapota, viszonya, hanem ennek az inverz variánsa, a
kölcsönható képesség, és főleg a jó hatású kölcsönható képesség létrehozása a fontos. Lehet,
hogy a szabadabb térben az utóbbi a fontos, míg a nagyobb változás sűrűségű térrészekben,
éppen ellenkezőleg, az egymás legkevésbé akadályozása, vagy és csak a jó irányú
kölcsönható képesség a fontos. Ideje megérteni, hogy az eltérő állapotban lévő közegekben
nem azonos az érdek, és nem azonos a kölcsönható képesség következményi célja. A lokális
igény, ennek az életet segítő, vagy nehezítő hatáskövetkezménye döntheti el, hogy a lokális
célban az adott hatás, támogatottá, megtűrtté, vagy elkerülendővé, tiltottá válik.
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A túl nagy kitöltöttséggel, vagy és a hely, a tér viszonyában a változtató képességekkel,
hatásokkal túl nagyon kitöltött és már telített térrészekben az egymást elkerülő, a kéretlen
hatások nem kezdeményezése a támogatott, a véletlenszerű változtatások a megtűrt, de a
szándékosan a résztvevőkre rossz hatást gyakorló kölcsönhatás lehetősége a tiltott kategóriába
kerülve, eltérő tudati érzelmi és társadalmi rendezettséget, más közösségi szabályokat hozhat
létre. A kellően nagy szabad térrel rendelkezők viszonyában viszont eltérő értékrend alakulhat
ki, mivel éppen annak a nagy térnek, amit esetleg már érdemtelenül bitorolnak, az értékeit
nem ismerik a másban hiányokat szenvedők. Akiknek sok a részecskékre jutó tér, és ebből
van elég, azoknál általában kevés az energia, a változtató képesség, ezért a nem megfelelően
változó, nem karbantartott, nem eléggé rendszeresen gondozott térrészek vagy lehűlnek, egyre
rendezettebbé, változatlanabbá válnak, ettől összehúzódnak. Az ilyen térrészek egyre
alacsonyabb életnyomása miatt, a környezetben már túl nagy életnyomásban változó
részecske buborékokból, szervezetekből, egyre több, éppen ilyen környezetre, térrészre vágyó
részecskéket beeresztő, velük lassan a hiányaikban feltelő, átlagos életnyomású térállapot felé
fejlődő szervezetekké válnak. Mindig az a hatás, állapot hiány válik felértékelődővé az időben
változó értékrendű térrészekben, amelyekből valamiben nagy hiány alakul ki, de az ilyen
térrész mindig feltelik a lokális hiány szimmetria társával. Ahol sok a tér ott kevesebb a hatás
és az impulzus, ahol pedig sok a változás, a kölcsönhatás, ott kevés a szabad és kellően
nyugodt tér. Ez felértékeli a keresettebb hiányosabb állapotokat, hatásokat, de leértékeli a
lokálisan a keresletnél nagyobb többlettel rendelkező, nem eléggé keresett, ezért sok más
dologgal helyettesíthető, feleslegessé váló tudásokat és hatásokat, illetve az ilyen hatásokat
hordozó életszereplőket. Ezért a tér és az idő a legnagyobb érték némely éppen ezen
lehetőségekkel nem rendelkező térrészekben. Gondoljunk csak a zsúfolt városok egységnyi
nm-ére jutó árakra. E fokozottan igaz, a kellő szimmetriában lévő, az életre éppen
alkalmasabb térrészekre. Ez teszi lehetővé a jó hatáscserét, amely éppen arra irányul, hogy a
lokálisan túlsúlyba került, feltorlódott, vagy és a helyi igényben már telítetté váló
élettermékek és hatáshordozók, a saját minőségükre már nem vevőképes térrészekből,
közegekből olyan másféle térrészekbe áramoljanak, amelyekből kevesebb azonos minőségű,
összetételű hatás áramlik ki, jelezve, hogy ez a tér ezen hatásokkal még nem eléggé telített,
befogadóképes állapotban változik. Ez lehetővé teszi az exportot az ilyen térrészekbe,
amelyek a náluk éppen feleslegessé váló, túlkínálatot képező olyan hatásokkal fizethetnek,
amelyek vagy az exportáló szervezetben, vagy harmadik félnél hiányként keresettebbek és
értékesíthetők. Bár a pénz, e rendszerben a hatáscserét segítő fontos dologgá vált, de amely
rendszerek elfelejtik, hogy ez egy csak az életet segítő eszköz, és tévesen céllá formálják a
gyűjtését, azok hamar beleeshetnek abban a hibába, hogy túl sok pénzük lesz, miközben más
jó hatásokban, az életnek valóban fontos dolgokban, érzésekben stb. elszegényednek. Ha
fordul a változás kereke, és megváltoznak az értékrendek, akkor ez a sok pénz hamar
értékesíthetetlen túlkínálattá, elavult eszközzé válik, válhat. Ne felejtsük el, hogy az élet
igényei és értékei más vonatkoztatási rendszerekben eltérőek, és ha más, az életet megfelelően
segítő eszközre, hatásra találnak, a már nem keresett pénz gyors kihalásra ítélődhet. Többet egy
sokkal későbbi könyvben, a Montesquieu a pénz és az értékcsere viszonyáról szóló fejezetben.

A tér olyan rendkívül nagy, de eltérő állapotban lévő, differenciált energiasűrűségű más és
más hatásokban telített, és más hiányokkal, igényekkel rendelkező közegnek tekinthető. A
csillagok és a bolygók közötti terek hideg, azonosan rendezett inaktív térnek tekinthetők,
amely miatt az ott lévő kisebb, más részekkel együttváltozó energiaszerveződésekben
általában nem folyik belső változást eredményező átalakulás. Ez miatt kisebb a térben
sodródó holt anyag hatáshullámokat kibocsátó változása, amely így nem nagyon zavarja a
változó mezők által más minőségben és eltérő frekvencián keltett hatások továbbítódását. Ez
miatt a hatásterjedés e közegben általában ellenállás nélkül, nagy egyediség, vagy megfelelő
koncentráltság esetén, a fénynél is gyorsabban terjedhet. (A meghatározás csak becsülhető, mert
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az érték frekvenciafüggő. Azaz ha az energiaterjedésnek nincs felső frekvenciahatára, akkor az
energiasűrűség a végtelen nagy frekvencián végtelen mértéket érhet el.) Ez a tapasztalás azt sugallja,
hogy az anyag sűrűsége nem minden esetben hat fékezőként egy más térszerkezetben változva terjedő
eltérő hatásra, ahhoz hogy a hatás minél jobban fékeződjön, elnyelődjön, valami más, eddig nem
kellően felismert dolog is szükséges.

A közeggel való túl nagy azonosság tehát értéktelenné és elkülönülővé, más felé fejlesztésre
áhítozóvá tesz, amelynek csökkennek a kölcsönhatóképes állapotú tartalékai, a távoltartó
képesség, hatás az azonosságra figyelve növekszik, míg a túl nagy másság csökkenti a
kölcsönhatásra, kötődésre, beilleszkedésre alkalmas állapotot. Ha az azonosságra
koncentrálunk, egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz, de később éppen ez a túl nagy
azonosság gátolja meg a másokhoz integrálódásunk. Az eltérésre a másságra figyelés
eltávolít, elidegenít egymástól, ezért az ilyen jelentős eltérésekkel rendelkező szervezetek sem
tudnak egymással megfelelő együttműködésben változni. A harmadik út lehetősége, a
kiegészítő másságra figyelés, amely az olyan hiányokat keresi, amelynek megfelelnek a
személyi, adottsági többletek, vagy-és az olyan környezeti többleteket keresi, amelyeknek a
többletei jól illeszkednek a helyi hiányokhoz, nagy vonzóerőt később tartós jó kapcsolatot hoz
létre. Ez az állandó kellő nyitottsággal folyó hatáscsere, életcsere, a túl nagy különbséggel
rendelkező, a hiány vagy a többlet társaikat, az együtthatóikat keresést, az egymásra találást
segítő közvetítés. Az igazán jó cselekedet, hatás ez a közvetítés, amely folyamatos, de
megérthető változásra sarkalja az életet, amely igényli a környezeti nyitottságot a
megismerést, a külső és a belső környezet igényének a megismerése, és a hiányok
többletekkel, a többletek ennek megfelelő hiányokkal való kiegyenlítése. Azonban egy csak
egy átlagos értékrend, amely ettől lokálisan nagyon eltérő, más célokra és hatásokra, pl. a
különbségek növelésére igénnyel bíró is lehet.
Az anyagokat (információs energiamezőket) képező energia terek bizonyos (pl. a földi)
körülményeken, hőmérsékleten állandó változásban vannak, amely következtében
folyamatosan rezegnek, cserélődnek, áramlanak, kölcsönhatásokban vesznek részt
amelyekben érintkezésbe kerülnek, súrlódnak egymással, és e súrlódásokban keletkező
impulzusokból hatáshullámokat bocsátanak ki. Ez a 3 D-s anyagi frekvenciatartományra
jellemző rezgés az abszolút nulla fok felé lévő, a változásra alkalmas energiában hiányosabb
térrészekben elnyelődik, egyre jobban elcsendesül. A rezgés oka, a kölcsönhatás, a változás,
amely nélkül nem alakulhat ki kellően differenciált egységekből szerveződő, anyagszerű
energiamező. A passzívabb, a nagyobb energiaszinten rezgésmentes nyugodtabb közegben, az
abszolút nulla hőmérséklet, a mind kisebb energiaszint különbség felé közeledve az anyagok
többségének a rezgése, változása lecsendesül. Vannak viszont olyan tulajdonságú anyagok is,
amelyek alacsonyabb hőmérsékleten ellenhatást, fékeződést nem keltő szupravezetőnek
bizonyulhatnak. Az ilyen térrészekben, állapotokban nagy szerepe van a frekvencia és az
információ azonosságnak. Ha a vezető közeg nem azonos, nem hozzámérhető állapotban
változik, vagy és az áramló energia (lendület) áthelyeződés eltérő frekvencián rezeg, akkor a
rezgések hullámtartományai elvileg akadály nélkül áthatolnak egymás terén, azaz nem alakul
ki lényegi kölcsönhatás, és ezzel a rezgés, az érintetlenebb állapoton áthaladó tér energia
átrendeződését okozó ellenállás sem fejlődik ki. Nem alakul ki jelentős kölcsönhatás akkor
sem, ha a vezető közegre jellemző rezgés, azaz a közeget alkotó építőmodulok térbeli
azonossága az áramló hatásfront hullám-rendszerrel kevés azonossággal bír. Végül akkor sem
alakul ki lényegi kölcsönhatás, legfeljebb későbben i változást okozó energia, vagy és
lendület, kinetikai erő halmozódás, ha az adott részecskék egy velük kellően azonos irányba
áramló, kellően azonos állapotban változó közegben együtt, egymás lényegi megváltoztatása
nélkül áramlanak a téridőben.
A szupravezetés, vagyis az ellenállás nélküli energia áramlása akkor lehetséges a legkisebb
veszteséggel, ha az áramoltatott közeg frekvenciája, fejlettsége és téridőbeli áramlási elrendezettsége
jelentősen eltérő a környezeti hatásenergia, (információ) frekvenciájától és egyéb jellemzőitől.
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A természet keverő üstje az ellenirányú, ellenhatású azonosságban találta meg a legjobb
fékezőerőt, amely értelmében a közeg sűrűségétől kevésbé, de az azonossági viszonyától
sokkal jobban függ a hatások fékeződését, torlódását okozó kölcsönhatás.
A téglaszemléletnél maradva, a legnagyobb azonossággal az azonos hullámozottság vagy
strukturális egyezőséggel rendelkező, egymást a lehetséges tulajdonsági együttváltozókban a
legjobban kiegészítő, a legkisebb bármilyen maradványértéket adó építőelemek, hatáselemek
tapadhatnak össze a legnagyobb értékkel, és a legtartósabban. Ez az azonosság, növelhető a
mező forgásában, az energiamező erővonalai, a szerkezeti, töltöttségi, térbeli vagy felületi
azonosságában, és minden más résztulajdonság, dimenzió ellenhatású eltérésében. Ha
hullámszerűen terjed egy hatás, a hullámok is nagyon sokféle és eltérő méretűek, sík és
térbeli, forgásirány stb. azonosságúak, vagy ebben is eltéréssel rendelkezők lehetnek, amelyek
azonossága az amplitúdóban, a frekvenciában, a görbületben stb. is megnyilvánulhat. Ez mind
egy kapcsolódási szintet jelenthet, amelyben a minél nagyobb téridős azonosságú, (fejlettségi,
vagy állapot azonosság) az akár térgörbült felületek, rétegek közül kizáródó térenergiai
eltérés, pl. a nyomásdifferencia, a gravitációs kapcsolóerő annál inkább fokozódik. Tehát a
kialakult másságot kiegészítő eltérés, a kialakult többleteket a hiányokkal jól kiegészíteni tudó
téridős, vagy felületi, az eredőjében hatáseltérés minél jobban passzol egymáshoz, annál
tartósabb időben kevésbé változó illeszkedés, kapcsolat alakulhat ki. Az ilyen végtelen
egyezőség azonban olyan nagy kapcsolóerőt hoz létre, hogy leállítja azt a folyamatot, amelyet
mi az életszerű változás alapfeltételének ismerünk. Az élet éppen egy olyan eseményben
megnövekvő, kialakuló lokális különbségből, a fogamzási differenciálódás, mássá fejlődés,
összehasonlítási lehetőségből fejlődik az általa ekkor felismert különbség lecsökkenése,
megszűnése felé, amelyben észre sem veszi, hogy a különbség redukálására hozott lokálisan
sikeres törekvései, más dolgokban még nagyobb globális differenciákat hoznak létre. Minden
dolog, amely túldifferenciálttá tette a teret, ha az életfolyamatának a második felében
visszatöltődése közben nem fékeződik idejében, mindig túllendül a lehetséges legjobb
állapotán, és miközben sikeresen redukálja a régi rossz állapotokat, másban rossz új
differenciált állapotokat hoz létre. Ez tartja fenn az életáramlás folytonos útkeresési
lehetőségét, a részek vagy csőlátás, vagy csak felületes térlátás felé differenciálódó fejlődését.
Sem a hullámhelyek potenciálgátjainak a tetején, sem a hullámvölgyek differenciált mélyén
nem tud az élettenger megnyugodni, mert ez nem az alapállapota. Mivel azonban a közeg a
céljában is megosztódott, sokfélére törekvővé vált, az egyik törekvés túl nagy szimmetriába
kerülése esetén mindig képes egy másik még nem kiteljesedett, de kellő lendületben fejlődő
törekvés átvinni az évelővé váló életet, az élet legfőbb holtpontján, az átlagos szimmetriát
eredményező határozatlanság időgátján. Természetesen a nagy hullámokban relatív lassan
terjedő hatásenergia azonossága a hasonló frekvencián terjedő és hasonló adottságú,
azonosságú, de tőle éppen egy fél hullámhossznyival a téridőben eltolódó hullámmezővel a
legnagyobb, vagy éppen egy változó trillát zengő madár differenciált füttyével is a nagy
azonossággal bíró, (az információt ez miatt megértő) madár fajtársa azonosan rezonál, azaz
kerül a legerősebben kölcsönhatásba.
A nagyobb frekvencián terjedő apróbb barázdáltságú sűrű hullám azonossága nagyobb felületi
kapcsolódási lehetőséget kínál, és még nagyobb a kapcsolódási lehetőség, a lehetséges
jellemzőkben, adottságokban a legszélsőségesebb, a legegyedibb, a legpáratlanabb állapotú
érdes felületazonosságú mezőknek. Az olyan bonyolultabb, összetettebb rendszer, amelyben
sok nagy azonosságú, differenciált felületű buborékként, a Mátyuskababához hasonlóan
egymásban is elhelyezkedhetnek a résztvevők, a sokkal nagyobb térfelület kapcsolódási
lehetősége miatt nagyobb kapcsolóerőt létesíthet. Ha ez a felület nem a legkisebb felület, azaz
nem gömbre feszülő felület, hanem érdes, barázdált, többszörösen tagolt, akkor a felület
egyedisége és ezzel az antitárssal való kapcsolódási erő még nagyobb lehet. Ez azonban
nemcsak páratlanná teszi, hanem az egyediség magányossá fejleszt, mert egyre kisebb a
valószínűsége annak, hogy egy rendkívül egyedivé, bonyolulttá váló életrendszer, szervezet, a
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rendelkezésére álló idő alatt, megtalálja az őt mindenben kiegészítő, a végső megnyugvását
lehetővé tevő élettársát. Természetesen a nagyobb felületű hullámmezők, a hosszú
információs lánccá épült bonyolult energiamezői nagyobb kapcsolódási lehetőséggel bírnak,
de a nagyobb bonyolultságú mezőkben sokkal több a hiba, a differenciáltságában eltérő
állapot lehetőség, amely miatt az ilyen nagytömegű mezék sokkal hosszabb életet élnek,
sokkal tovább változnak, nem tudnak vagy az időben, vagy a térben megnyugodni,
kénytelenek az életváltozás differenciált állapotát a végsőkig fokozni. (Ez miatt a nagyobb
felületen ható ugyanakkora hatáskizáródás, különbség, erősebben kapcsolhat egybe nagyobb
hatásmezőket akkor is, ha azok bonyolultsága nem túl magas szintű.)

A Casimir hatásként ismert felület azonosság hatáskizáródásának a kiterjesztése a
térben azonossági felületeket és mezőket képező nyomáshullámok rétegeket létrehozó
felületi, térhez és időbeli folyamathoz kötött változatosságaira:

Hogy a hatáskizáródást eredményező térpárhuzamos, a lehetséges hatások egy részét
az árnyékolt testtel, felületekkel a tér egy részéből a hatások egy részét távoltartó,
ezzel jelentős felületi nyomás különbséget létrehozó, fenntartó vonzóerőnek látszó
gravitáció működését megértsük, szükség van egy kis kitérőre, a Casimir hatás
működésének a felelevenítésére. 16.ábra A Casimír hatás szemléltetése
Amennyiben a tér egy részét, két kellő sűrűségű, vagy kellő gyorsasággal
változó lemez párral lezárjuk, azaz a térben nagy lendülettel, és kinetikai
sebességgel érkező részecskerajok egyes a felületeken átáramlani nem
képes részecskéinek a be és áthatolását megakadályozzuk az ilyen
áthatolást gátló, akár áramló felülettel, a részecskék és a jellemző terjedési
frekvenciájú utódjaik energia és hatáshullámaik is kizáródnak az ilyen
térből. Minél nagyobb a lendület sebességi és tehetetlenségi komponense,
de ehhez képest nem elég nagy az áthatoló képesség, annál több ilyen
részecske szorulhat ki a két lemez, felület közötti térrészből, amely a
felületeknek átadott erőhatás különbözetet hoz létre, a belülről ezen
lendületerővel, kinetikai hatással nem megtámasztott térrészből. Ez az erő,
vagy hatás különbség, mint gravitációs erő egymás felé fogja szorítani,
nyomni a térhatárolást létrehozó lemezeket. A köztes teret lehatároló
felület lehet síkpárhuzamos, térpárhuzamos, görbe, vagy gömb alakú,
változatos felületű, áramló részecskék, sűrűbb, vagy ritkább közege által
határolt, vagy gömb alakú, bolygószerű, akár gyorsan forgó szerkezet. Ha
a térben nagy sebességgel kiáramló hatások, és hatáshordozók egy része
kiszorul e térrészből, akkor a kék és a sárga hatások egyre nagyobb erővel
igyekeznek bejutni a hiányuk miatt eltérőnek, érdekesnek látszó
szomszédos zöld paradicsomba, amely a távolabbról szemlélő
aspektusából mindig zöldebbnek látszik.

Az sem szükséges, hogy a felületek teljesen zártak legyenek, lehetnek részben áteresztők,
vagy és a hatások irányára eltérően áramlók, elterelők, a lényeg, hogy a kinetikai
tehetetlenséggel érkező, az életakadályt képező dolgot a részecskék egy része ne tudja
kikerülni. Kifejezetten előnyös, ha átláthatónak látszik, mert ez esetben többen próbálnak meg
áthatolni az előttük hirtelen bezáródó térészen, ami miatt nekiütődve a felületet befelé,
egymás felé nyomó impulzust hoznak létre annak a felületén. Gömbfelület esetén
összenyomják, nyomás alá helyezik a gömböt, egyre kisebb térrészbe próbálják meg
beszorítani. Ha ráadásul az utat elálló akadály váratlanul bukkan fel, a rendszeresen arra járó,
de a tér természetét és életakadály lehetőségeit még nem eléggé ismerő, elkényelmesedett
részecskék előtt, szinte biztos, hogy a szokatlan jelenséghez nem fognak tudni alkalmazkodni, és
nem tudnak idejében irányt és a kialakult szokásokon változtatni.
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A felületi azonossági kapcsolóerőnek a legegyszerűbb szemléltetése, a felismert Casimir
hatás, amely a hullámtérbe helyezett a tér helyi sűrűségénél nagyobb sűrűségű, Pl. acéllap (a
két legkisebb azonosságú,) párhuzamos síkfelülete közül kizáródó hullámok energiája, és a
lapok közül kizáródó energia differenciája a felületeket egymás felé kényszeríti. Ennél
lényegesen nagyobb erőhatások alakulhatnak ki valamilyenfokú térbeli hullámazonossággal
bíró két párhuzamos, (vagy térbeli azonosságú) felület közé be nem férő információs
energiahullámok és a felületeken kívüli tér teljesebb hatástartományának az energia,
hatáseltérése esetén. Minél közelebb van egymáshoz ez a felület vagy információ-azonos
hatáshullám-pár, (energiamező), annál több féle energiahullám záródik ki a két felület közül.
Bár a nagyobb energiahullámok egyes töredék részei lágyan szóródó életnyomásként a
végeken elvileg már szinte lendület nélkül beáramolhatnak, de az ilyen betolakodókat
kiszorítják az összenyomódott állapotban változó térrészből, a lokálisan nagyobb azonosságuk
miatt egymást kiszorító helyi részecskék. A lokális túl nagy azonosság értéktelenné és
nélkülözhetővé tesz, amely megnöveli az ilyen térrész belső feszültségét, önmagával való
kölcsönható képességét, ráadásul a változás sűrűséget, az azonos állapot fokozódását is
növeli. A hatások kizáródása miatt mássá váló térrész érdekesebbé válik a másságra és
érdekesebb életváltozásra vágyó részecskéknek, ezért a saját terükben túltelített többségi
állapotba kerülő hatáshordozók ki akarnak áramolni a nekik érdekes, a minőségükkel nem
megfelelően kitöltött térrészbe, míg a kintiek be akarnak áramolni. Ha a beszorultak a
végeken, a széleken kiáramlási lehetőséget kapnak, akkor tartó beáramlási hatástöbblet, vágy
és gravitációs nyomóhatás alakul ki.
A hatásazonosság a térben hasonló, - megfelelő (analóg) – hullámokban terjedő energiamező
bármely szintjén lehetséges, amelyeknek a lényege a nagyfokú analógia. A kölcsönhatás a
kevés analógiával rendelkező hatásterjedések, (információs energiamezők) között
véletlenszerű, esetleges, nem számottevő. Minél nagyobb azonban a hatás, vagy térbeli
hullám (információ) azonosság, vagy a terjedő energiahullám (mező) sík vagy hullámnak a
vele szemben áramló, ellenhatásokat kizárni képes felületazonossága, annál nagyobb felületen
hat a kizáródási kapcsolóerő. Ez a gravitációs erőként megjelenő energia, azaz
lendülethatás differencia nagyon távoli hatásazonosságokon is működik, mert az energia,
a hatásáthelyeződés terjedése, a fény frekvenciájához képest nagyságrendekkel nagyobb
frekvenciától a nagyon alacsony frekvencián terjedő sok milliárd km-es nagy szinuszt képező
óriáshullámon is lehetséges. A nagyon távoli égitestek közötti gravitációs erőt azok az
óriáshullámok közötti analógiák, (azonosságok) hatáskizáródások okozzák, amely
óriáshullámokon terjedő hatások nagyobbak, mint az égitestek közötti távolság, amely miatt a
túl gyorsan terjedő, kis tömegű, de nagyon nagy sebességű részecskék a köztük lévő térből
kizáródtak. Ezzel a távoli égitestek közötti energiamező, tér, szegényebb a nagy hullámokban
terjedő energia egy részével, amely miatt valamely minőségben hatásenergia-hiányos lesz a
köztük lévő tér a külső szabadabb, teljesebb térhez viszonyítva. Ez az energiadifferencia a
köztük ható gravitációs kapcsolat, az egymás felé terelő erő.
A tömegvonzást némileg módosítja, a térenergia áramlása a hatásátrendeződés következtében a nagy
gravitációs tömegek között kialakuló szűkület miatt az áramlási csatorna nyomásesése is. Ez azért
lehetséges, mert a nagy gravitációs mezők folyamatosan változnak, amely miatt állandó
hatáshullámokat bocsátanak ki, amelyek megzavarhatják, a kölcsönhatásukkal lefékezhetik, és
tükrözve irányíthatják, fókuszálhatják a feléjük áramló kölcsönhatásképes (azonossággal bíró)
hatáshullámokat, amellyel egy részüket a szűkületi csatornába terelhetik. A térben áramló közeg az
ismert fizikai áramlási szabályok szerint működik, amelyben a torlódás és a torló-elem mögött
(belsejében) keletkező nyomáscsökkenés, és a növekvő árnyékolóképes tömeg is feltételezhetően
közrehat a gravitációs mezők térerő különbséggel fenntartott szakaszos növekedésére.

Ha a lendületváltozások egy részénél, az energiaáthelyeződés kezdeti terjedési sebessége
majdnem végtelen, akkor ez az energia átrendeződése majdnem jelen-idejű hatásinformációs
töredéket ad hozzá a tér más részéhez. Ennek a hatásterjedésnek nem akadály a távolság és az
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idő, mert ezek nem befolyásolják a gömbhullámon távozó, kiterjedő energiagömb
hullámfrontján rezgő lassabban haladó információs energiát. Ha ez a Világmindenségen
végigfutó információs jelcsomag, annyira egyedi, hogy a hullámcsomagban található apróbb
szakaszok sem lelnek azonossági hatásra, akkor a végtelenségig tágulva terjedhetnek, mert
kölcsönhatás nélkül ellenállás sem fékezi a hatásátrendeződést. Azonban a részleges
kölcsönhatások miatti terelődnek következtében, a térbeli akadályokat megkerülés közben a
saját nagy azonosságú részecskéikkel szembeáramlásban találhatják magukat, ezért az irányt
változtató hatások is folyamatosan ritkulnak, a saját ellenhullámaik által lefékeződnek. Mivel
olyan egyedi jel vagy jelrendszer elvileg nem keletkezhet a térben, amelyhez hasonló már
nem került kibocsátásra, ezért nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a hatásátrendeződés
ellenállás nélkül végtelen sebességgel és ideig történhet. Ez azt a következményt okozza,
hogy minden hatás (lendület) áthelyeződéskor, az impulzus hatásgömb hullámfrontján haladó
speciális rezgésű jelrendszer hamarosan kölcsönhatási akadályokba ütközik, amelytől az
energia egy része lecsatolásra kerül. Jellemzően ilyenkor a már ismert, kellő azonosságú
információk gyorsan lefékeződnek, kiszűrődnek a tér zajából, és csak az új és még nem
kellően ismert részek, a modern különbözet, a tényleg új árú, információs hatás áramlik
tovább.
Ha relatív kis térben nagyszámú, nagy azonosságú és aktív energiamezők találhatók, akkor
nagy az esélye, hogy a kibocsátott magas azonosságú információs jelcsoportok azonossági
szakaszai rezonanciás kapcsolatba kerüljenek és ezzel az információs jelrendszert véve,
egymáson lefékeződve elterelődjenek, vagy és elnyelődjenek. Ez kommunikációs
kapcsolatépítést tett lehetővé, amely az azonosságokat és a kicsi eltéréssel rendelkező
hatáshullámokat információs ABC-be rendezte. A kicsatolódó, analóg információs párra talált
energia áthelyeződés összes energiája és ezzel a terjedési sebessége és valószínűleg a
frekvenciája is ezzel csökken. Ezt csillapodó rezgésként ismerjük, de ez jellemzően a már
ismert tartalmú részekre vonatkozik. Az ellenhatás, elleninformáció nélküli új dolgok,
vegyületek, jelcsoportok, akadálytalanabbul áramolhatnak mindaddig tovább, amíg minden
lehetséges térbeli szereplőhöz el nem jutnak, amíg azokat megkerülve egymáson nem
fékeződik az energiájuk. Ezzel a megoldással a tér valamennyi szervezete ellátható az általa
még nem kellően ismert új hatásinformációval, de amelyek körül nagyon sokrétegű, eltérő
aura, magas biodiverzitású közeg van, azoknál a hatásinformáció terjedése lelassul,
lefékeződik, és sokkal hosszabb úton, sokkal későbben jut el a jelen idejű történések híre.
Nem egyértelmű, és tisztázásra vár, hogy a táguló hatásgömbön (ekvipotenciális felületen)
elhelyezkedő, és az egységnyi felületre jutó energia folyamatos csökkenése milyen változást
szenved, amikor a táguló hullámfront egy része kölcsönhatásba, és ezzel energia kivonásra
kerül, de elvileg amennyi változtatást kelt, annyit viszont reakcióban, csak kicsit később
visszakap ebből. Az egyik lehetőség, hogy csak a kicsatolódó új hatásenergia vonódik el,
amelytől a maradék hullámfront tágulási energiája csökken, de nem szűnik meg, a
továbbáramlani képes részekre koncentrálódik. Ez esetben az ekvipotenciális felületen
távolodó maradék hatáshullámot továbbító feszültség fokozatosan csökken, azaz egyre
nagyobb felületen oszlik meg, amely megmagyarázza a térben lassulva terjedő, elcsendesedő
Doppler hatást. (A fő jellemzők, a frekvencia, tagolódás, azaz a hatásrezgések egymáshoz képest
belső információja nem változik, csak a külvilág felé szelídül a hatás intenzitása.)
Egy érdekes analógia kínálkozik a helyzet megismerésére:
A doppler hatásként értelmezhető jelenség, egy-egy jel vagy rezgési energia csoport, vagy információs
energiaként értelmezhető anyagmezők téridőben együttes haladása közben egymáshoz képest nem
sokat változnak. Az egyívású emberek egymáshoz képest megtartják a ,,színkép azonosságukat,és bár
eltávolodva megváltoznak egymáshoz képest, de a korbeli, szokásbeli arányaik és különbségeik nem
nagyon változnak. A fiatalabb külső megfigyelő azonban lelassulásként, vörös eltolódásként éli meg a
dinamika csökkenésével járó öregedésüket.
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A másik lehetséges szélsőséges esetben az történhet a táguló buboréksorral, hogy a
gömbfelületek táguló lendület energiája, a kölcsönhatásba kerüléskor teljesen kisül, és ezzel
az adott információs energia is teljesen áthelyeződik, a dinamikus tulajdonsága más
tulajdonságba, eltérő hatásba fejlődik át, ezért mind kevesebb eredeti rész, állapot áramlik
tovább a kölcsönhatásba került mezőkbe? Ehhez hasonló figyelhető meg, a szétpukkadó
szappanbuborékba záródott energiatöbblet sokezer-szeresen lelassított felvétele során, amikor a teljes
bezárt energia, az életbuborék elpukkanásakor, a környezethez viszonyított összenyomott állapot
kitágulásakor szétspriccelve szétdiffundálódik, szétszóródik a környezetben. Lehetséges, hogy
valamennyi lehetőség megvalósulhat, amely sokféle eltérő lehetőséget eredményezhet.

A tapasztalás az, hogy impulzus kiváltódásakor, (a lendület változásakor) amely erős
kölcsönhatásnak tekinthető, mindig osztódik az információs energia, azaz a kölcsönhatásba
kerüléskor, egy része módosulás és hatásátadás, változtatás közben beépül, míg más részei
lassulva, vagy gyorsulva de tovább távolodnak. Ez miatt a kezdeti tágulási sebesség minden
kölcsönhatásba kerüléskor, azaz a hatások egy részének az átadása során természetesen
csökken, amely miatt az információ is folyamatosan elhangolódik, azaz folyamatosan
változik. A végtelen térben bárhol keletkezett a hatásátrendeződést kiváltó impulzus, az adott
információs energia gömbhullámainak a hullámfrontján haladó energia átrendeződése a
kölcsönhatásba kerüléskor folyamatosan csökken.
Az impulzusként értelmezhető hatásváltozás, egy rezgési sorozatnak tekinthető
következményt, utódhullámokat hoz létre, amelykor a térben lévő valamely méretű és
jellemző összetételű egybekapcsolódott energiamező lágy vagy ütközésszerű kölcsönhatásba
kerül egy másik mezővel, és hullámszerű hatásmodulokat cserél. A nagyobb azonosságú
modulokból felépülő, egymást megerősítő információs energiaszakaszok egybekapcsolódnak,
míg a kevés azonosságú, sokak által nem hitelesített, vagy nem megerősített modulok
szétdiffundálnak, ezek alternatív információs módosulásokként tovább terjedhetnek. A
kölcsönhatás-kapcsolatba került hatásmezők információs energiatartalmának a cseréjekor
kiváltott rezgéssorozatból fakadó elektromágneses hullámok töredékei, egységnyi jellemzően
nagy azonosságú információs töredékeket, jelszakaszokat továbbítanak. E hullámszerű
moduloknak egymás között nincs éles egységnyi határa, azok a kellő azonosságtartalmú
köztes részeikkel az utódaikkal összeérnek, egymásba kapcsolódnak, de részben, mint nem
teljes azonosságú információ hordozók leválaszthatók egymásról. A rezgési modulsor teljes
hosszát, a kölcsönhatási folyamat határozza meg, amely annak a kezdetétől a lecsengéséig
tart. A lecsengés, a változás abba maradása után nem alakul ki utánpótlás, amely a
hatásváltozásra jellemző információ hosszát jelenti. Ez azt is jelentheti, hogy az egymással
közvetlen érintkezésbe, párosodásba került mezők, szervezetek hatásfelületei, a köztes
utódtérben megnőtt életnyomás miatt eltávolodtak egymástól.
A rezgést, a helyi információs energia átalakulása során történő helyi nyomás, sűrűség stb.
változása okozza, amelyekről a továbbító ekvipotenciális felületek egymástól eltérő sűrűségű
jelsorozata indul ki. E sűrűség differenciálódás változása a térben, a környezeti közeg
differenciáltságától is függően nem teljesen gömbszerűen táguló nyomásátrendeződésekből
áll, amelyek hullámfrontjának a keresztmetszete egy speciálisan tagolt, együttáramló
hullámcsomagba differenciálódott hatásinformációnak (és a hordozó kettősségének)
tekinthető. Ezek a térben történő, terjedő hatásváltozások, egymáson hatásváltozás nélkül
áthaladhatnak, egymással kapcsolatba kerülhetnek, az interferencia és a szuperpozíciók
eredőjeként összeadódhatnak. Bármilyen hosszú az információs energiaszakasz, és az idő
folyamán bármilyen bonyolult energiamezőbe tömörült a hatásrendszer folyamatos
változásnak van kitéve, azaz sorozatos történés, hatáseredő változás, az élet-szerű folyamat
megy végbe. A változást sok esetben egy párkapcsolat okozza, vagy közvetíti, amely a
kölcsönhatásba kerüléshez megfelelő közvetlen, vagy közvetett analógiával rendelkezik.
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A kölcsönhatás következtében történő változás, jellemzően olyan a sűrűségében, a
tagolásában, az irányában, a forgásában és a ritmusában azonosan (vagy nagy azonossággal,
hasonlóan) változó hatások, és hatáshordozók között jöhet létre, amelyekben közös, azaz
hasonló információs (modul) vevő és adó minta, azonossági kapcsolat van. A párkapcsolat a
nagy azonosságtartalmú minták között jön létre, amelyet az azonosságtartalom, és az
információs hatásazonosság felülete közül kizáródó más térenergia nyomása tart egyben. A
párkapcsolat során a kölcsönhatásba került változó sűrűségű (hullámzó) felületek egy
legördülő rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Ez úgy történhet, hogy a két táguló
hullámfronton haladó nagy azonosságú hatásinformáció a kölcsönhatásba kerüléstől egy
időfolyamat, a hatás átadás alatt legördül a metsződési pontok keletkezésekor azok
fennállásáig, azaz a hatásátadás folyamatidejéig. A teljes hatásváltozással megváltozó eredő e
két metszéspont közé kerülő hatásmezőben sok eltérő értéket vehet fel, (egy ideig
határozatlanul labilál, míg a hatásváltozás végére megértés jön létre és új eredőt vesz fel.
Az életszerű folyamatidőbe szerveződő hatásmezők mintakészlete az induláskor
meghatározott, amely mintának az élet során történő párokkal kiegészítése az életfolyamat
tanulási, majd megértési lehetőségét hozza létre. A kezdő szakaszban, a sok szabad mintával,
kötődési, de nem telített felülettel rendelkező hatásmezők fogékonysága természetesen sokkal
nagyobb, mint a folyamatideje vége felé járó, a hatásában a párkapcsolatait már megtalált,
kiegészült, és közben az azonosságaiban elporlódott, a kezdeti duális állapotból sokféleségbe
átszerveződött szerveződéséé.
A kialakult új hatásmezők fogékonyak minden belső információhoz hasonlító, azzal analóg
hatásinformációra, és e fogékonyság, gyors tanuló és feldolgozó képességgel
(befogadóképességgel párosul. A meglévő minta szerint befogadott információs energiahatás, az azonosságokkal megerősödik, a megértés és a képesség kialakulása felé fejlődik. Az
életfolyamat-szerű változás során, a belső (és egyedi) információs készlet folyamatos
analógiás párcseréje következik be, az adott térrészből kezdetben kiszorított, kiszorult
hatásokkal, amellyel a befogadó képes szabad helyek száma, aránya egyre csökken. Ez a
telítődés felé fejlődés a fogékonyság és a feldolgozó képesség csökkenésével jár, amely miatt
az öregedő, energiamezőt is képező biológiai lény egyre kevésbé tudja befogadni a számára
újszerű, de ilyen alapokkal már egyre kevésbé rendelkező információt. Ha változatlanul aktív
környezetben él, amelyben az információk tömege változatlanul zúdul rá, akkor az addig meg
nem értett információs naprakész elmaradása miatt, folytonossági hiánya miatt
törvényszerűen időzavarba kerül, amelytől az életképessége, a környezethez igazodó jelenbeli
alkalmazkodóképessége folyamatosan csökken. Ez a rendszer öregedésében nyilvánul meg. A
biológiai energiamezők közös tulajdonsága, hogy az öregedés során egyre jobban feltelik túl
nagy azonosságú információval, és ha nem engedi el idejében, vagy és nem megfelelően
szelektál, akkor a fizikai alkalmazkodó képessége folyamatosan csökken, bár a szellemi
szabadsága, az aurája közben egyre nő. Az egyre bővülő információkat befogadó
energiamezők interferenciás elhangolódásának a frekvencia csökkenése során eljuthatunk
abba a stádiumába, amikor a szellemi képességeink a bonyolultság irányába, a káoszba érve,
valamennyi lehetséges tudás és tulajdonság végtelen elérhetőségét csillantja meg. Ez az
abszolút szabadságfok növekedési lehetősége, amelyben a gondolatok és lehetőségek száma a
végtelen irányába fejlődik. Ez természetesen nem minden egyén átélhető lehetősége, a test
fogságából a szellemi felszabadulás csak keveseknek adatik meg, miképpen a sokféle másság sem
általános egyedi lehetőségeket teremt, hanem a képességek kiteljesedése, egyedenként eltérő
kiteljesedést és más dolgokban kiteljesedést, eltérő felszabadulást eredményez.

A 3 dimenziós kiterjedésű testi, fizikai és biológiai élet leépülése, a test anyagi
dematerializálódása során, a szellem szabadsága egyre nő, amíg el nem éri a testhez kötöttség
megszűnését, a teljes végtelen, de már a megértéshez kötött szabadságot. Ezt azonban egy
külön fejezet anyaga, amelyben ez bővebben kifejtésre kerül.
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Az öregedési folyamat törvényszerű, ha az információ feldolgozó képesség a hatáskibocsátás
csökkenése, vagy az elszigetelődés növekedése miatt túl nagy azonosság kialakulásához,
hatástúltöltődéshez vezet. Azonban az öregedés nemcsak a belső azonosság túlnövekedésekor,
a belső elszigetelődéskor alakul ki, hanem a környezeti azonosság felé nyitás esetén, a belső
azonosság elszigetelődéshez vezethet. Az életfolyamatban az időszimmetriában változó
lehetőség, a harmónia szükségszerűen csökken, a biológiai szerveződés hatásegyensúlya
tartós eltolódást, zavart szenved. A megszokás, a kevés változatosság törvényszerű
következménye, hogy csökken a hír és a hatáskibocsátás, amely a belső, kevésbé változatos
információs hatásokban túltöltődéshez vezet. A jó külső és belső kapcsolat, csak az élet egy
rövid, átlagos állapotában lehetséges, amikor még kifelé és befelé és megfelelő kilátás, rálátás
van, de mivel a résztudati hatások tehetetlensége miatt a szervezet e rendkívüli, az istennel
rezonanciába kerülni képes állapotról is elhangolódik, a mindenható képesség, csak nagyon
rövid időre tesz lehetővé tárgyilagos, realitást és elfogulatlanságot adó neutralitást. A befogott
hatások kibocsátás nélküli folytonos felvétele, a belső feszültség növeléséhez vezet, amely az
elfojtás miatt testrészi energia áramlásának a blokkolásban nyilvánulhat meg. A mindig tűrő,
a nyelő, a magukat kitombolni képtelen, a nagy kompromisszumokat elviselő egyedek,
valójában elmulasztják a feszültséget generáló, halmozó hatások áramlását továbbítani. A
szervezeti testrészek blokkolásaként ismert, valójában ismeretlen, reumatikus, vagy és
gyomorgörcsöt okozó jelenségek, a testrészek blokkolását eredményező, a tovább-léthez
szükségtelen, időben el nem engedett feszültséggócokat létrehozó hatásokat építenek
önmagukba. Nem véletlen, hogy a reumatikus és a gyomorral kapcsolatban észlelhető
betegségek rendszerint a nagy tűrőképességű, alkalmazkodó, sok elfojtással élő személyekben
teljesednek ki. A túl zárttá váló, a sérelmeket nagyon magukba záró személyiségekben,
állandóan vissza- visszatérnek a fel nem dolgozott, meg nem oldott restanciák, a kikerült
elhalasztott, megoldatlan problémák. Ez megbontja a belső harmóniát, a mindenséggel
szükséges nyitottságot, és a túl nagy azonosság mérgező termékei valahol blokkolni fogják a
belső harmóniát. Az egészségesebb társadalom olyan egyéneket kíván, amelyek az
alkalmazkodást nem beletörődöm elfogadással, hanem elfojtás nélkül megvívott konfliktus
feldolgozással, megértett konszenzussal és cselekvő magatartással segítik elő. Az információ
feldolgozási hiány emberekre hatásának újszerű aspektusáról bővebb információt talál az olvasó, a
sorozat - Ismerd meg az EMBERT című – későbbi könyvében.

Ha a szerveződés tudatosan kondicionálja magát, azaz állandó és változatos életet él, keresi az
egyéniségének megfelelő változatossági arányt, akkor a hatáskibocsátása harmóniában
maradhat az Őt érő hatásokkal, és a sikeresebb folyamategyensúly hosszabb életet
eredményezhet. Ez esetben is fennállhat annak a veszélye, hogy túl sok változást generál,
amely miatt idő előtt felgyorsítja a saját rendszeridejét, és a kelleténél korábban megöregszik.
Mégis két látszólagos út az élet meghosszabbodásához vezethet, amelyekben közös a változási
harmónia. A hegyek között élő, kevés idegen és szennyező információval találkozó lassú változásban
álló, alacsony külső gerjesztésű, ehhez a gerjesztéshez megfelelően alkalmazkodó, a saját ritmusuknál
nagyobb ritmusra nem kényszerülő rendszeridejű hegyi emberek életfolyamata az őket ért változással
arányos, hosszabb ideig élhetnek. A gyorsabb változásban álló sűrűbb életet élő egyének, az
információs feltöltődés ellen, elutasított gerjesztés nem felvétellel, vagy lassan és harmóniában
növekvő hatásbefogadással védekezhetnek. Az információ feldolgozás lassulásának az észlelése
esetén, a befelé fordulás és a növekvő elszigetelődés helyett, a tudatos nyitással növelhető a
környezetbe irányuló hatás, és a kommunikáció növelésével, képzéssel, tanítással, az életbe és a
sodrásba merüléssel növelhető a hatáskibocsátás, amely a szerveződésen át áramló hatás kiegyenlített
lendületáramnak, a szervezetet egyenletesebben terhelő növelésében mutatkozik meg.

A harmonikus változásban átalakuló biológiai testet, a fogamzáskor az elődöktől átadott
egyedi információs másolási alap, azaz hatásminta-készlet. Az azonossági alapon a
megengedhető másságnál nem nagyobb eltéréssel rendelkező információs energia (hatás)
ehhez kapcsolódhat az élet során, a mintához nagyon hasonló, azzal analóg információs
szerveződési láncot, utódláncot létrehozva:
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21. A DNS, mint alapot adó minta és időprogram:
Múltja pedig minden energiamezőnek van, és abból egy darabig az ember által is követhető,
visszaolvasható története. A létezés állapota előtt is volt másféle állapot, eltérő létezés, de a
fogamzást és a születési következményt létrehozó téridős esemény, az impulzus, olyan a
korábbitól eltérő tudati rendezettségbe építi a régi részecskékből az új testet, amelyekben az
ösztönös alapot hoznak létre, a beépülők által azonosan értett, érzékelt és elfogadott
ismeretek. A többi viszonylag egyenrangú alapnak még meg kell erősödnie a jelen állapotával
aktuális híreivel, amelyeket a kezdeti impulzusban és az élet folyamatán az aurán át a
környezettel is érintkező, mind a kettővel kölcsönhatás és információ átvételre,
kommunikációra még képes részecskék közvetítenek a test és a lélek, a belső valóság és a
külső környezet között. Ha ez a külső információ, az elégtelen működésű, a körforgásokban
megzavart aura sérülése miatt zavart szenved, a szervezet a korszerű hatásinformációból
lemarad elmarad.
A Klón-kérdés egyre többször korbácsolja fel a vizet, és miközben minden állam és a
hivatalos tudomány cáfolja az emberi klóónozás megvalósítására tett igyekezeteit, tudjuk,
hogy szinte mindenhol folynak párhuzamos kísérletek a tökéletesen azonos genetikájú utódok
mesterséges megalkotására.
A téma azért veszélyes, mert a kutatóknak nagyon kevés az ismeretük a DNS azon
szakaszairól, amelyekről még nem tudták beazonosítani, hogy mi célt szolgál. Ha kihagyják,
genetikai korcsokat, vagy a gyökereitől megfosztott utódokat hozhatnak létre, amelyek
teljessége, még a szegényes emberi tulajdonságokat sem érhetik el. A növényi és az állati
mesterséges szelekcióhoz hasonlóan az így létrehozott állomány betegség szembeni
ellenállása is szelektív lesz, miként a környezeti hatásokkal szemben megnyilvánuló
immunpaletta is szegényesebbé válik. A kitenyésztett, az ember által önkényesen előnyösnek
ítélt tulajdonságok mellett, szükségszerűen halmozódni fognak a még a nem észlelt hátrányos,
vagy kevésbé ellenálló tulajdonságok, az ismeretlen tartalmak mesterséges kiszűrése esetén, a
klón érzelmi, biológiai teljessége sérülni fog. Attól azonban valószínűleg nem kell félni, hogy
az azonos genetikai állománnyal rendelkező klóónok, az eltérő környezetben teljes
egyezőséggel, azonossággal fejlődnek tovább, ez csak akkor lehetnek ha az eltérő környezet
hatásai nem, csak egy közös forrásból származó nagy azonosságú információn
nevelkednének, fejlődnének. (A teljesen azonos információs mezők fejlődésképtelenné záródhatnak,
mert a kapcsolódási szabad véggel, a másság alapjának a hiánya miatt nem rendelkezhetnek!)

A DNS csak az indulásig határozza meg a felépülő biológiai és szellemi lény öröklött és
hozott alapinformációit, és ezek későbbi alaplehetőségeit. Az alapokhoz ettől kezdve egy kicsi
mássággal rendelkező eltérő részek is kapcsolódhatnak, amelyek még nagyobb eltérések felé
halmozódhatnak. Ezt a kezdeti alapot adó információt az élet során működő biológiai óraként
számos analóg, de nem teljesen azonos behatás éri, amely miatt a klón-szerű, nagy
azonosságú szervezetek is a részletek eltérésében részben másképpen fejlődnek tovább.
Az új egyedeket érő nagyenergiájú behatások, erős érzelmi felindulást, örömöt vagy fájdalmaz okozó
események, olyan magas energiaszintre hozhatnak rejtetten átörökített, és a tudat alattiba zárt receszív
információkat, hogy azok az információs tárban lévő dominanciás rangsorban (kasztrendszerben)
sokkal aktívabb helyre kerülhetnek. Egy szeretett személy hirtelen elvesztése, egy félelmetes
élethelyzet, egy majdnem megtörtént vízbefulladás olyan a DNS-be is dominánsan bekerülő
információs rangsorváltozást eredményezhet, amely miatt a változást átélő személy leszármazottai, a
félelmet átvivő emlékező részecskék egy részében az azonos (analóg) élethelyzet hatásátélése, az
eseménytől való félelmet, Pl. víziszonyt válthat ki. Hasonló drasztikus (és nagy boldogságérzetet
okozó) hatások tömkelege adódik tovább, nap-mint nap, nemcsak az emberben, hanem az egész
evolúciós világban.
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Ez természetes része annak a felismert hatásmechanizmusnak, amely szerint az eltérő térbeli
helyzettel rendelkező egyének, az azonosságok ellenére is más időpontokban és részben más
információ tartalmú, kicsit eltérő hatásokat fogadnak be. E másság kiépülését csökkenti az
adottságként meglévő információ azonosság miatti azonos fogékonyság, amely azért az élet
során későbben nagyon meghatározza a befogadó rezonálható hatásokat, amelyeknek
szükségszerűen nagyfokú azonossággal, de legalább rész analógiával kell bírnia térben és
időben. A hatásinformáció, a feltételezések szerint egy térbeli torzult (krumpliszerű)
energiagömb táguló héján terjedő energiahullámon szétterülő információ mindenkit elér, aki
azonos térben vagy elnyelődéssel nem árnyékolt területen tartózkodik. Az így kapott
információt, viszont csak az fogja be, és értelmezi hasonlóan, akinek azonossággal bíró aktív,
nyitott, párkapcsolatra képes információ fogadó alapja van. Az iker és a klóntestvér nagyfokú
azonossága miatt, komoly esély van arra, hogy az azonos információs alap miatt, a kapott
információt sokáig hasonlóan értik, amelynek következtében hasonló gondolataik reakcióik
lehetnek.
Az egyik legnagyobb veszélyt éppen e dolog katonai alkalmazhatósága jelenti, mert az így létrehozott
egyedeknek egy rejtve kiadott, mások által nem észlelt, meg sem hallott parancsszó, vagy jel,
jelrendszer, a világban szétengedett azonos genetikai kódoknak azonos információt, azaz cselekvési
ingert kelthet. Ezzel manipulálhatók, és célirányos cselekedetre bírhatók anélkül, hogy bennük
tudatosulna, hogy az általuk érzett kényszercselekvést nem a saját önszántukból, hanem általuk sem
tudatosult csak észlelt parancsra teljesítik. Még nagyobb közösségi, szervezeti zavart okozhat az a
célzatos DNS szakaszhoz is köthető kódolás, amely lehetővé teheti sokezer ember közül, csak az adott
információs jellemzőkkel rendelkező egyedek likviditását, és ezzel a másság élettérből fokozatos
kiszorítását. A másság fejlesztő ereje nélkül a túl nagy azonosságba menekülő, szerveződő élet
hurokba kerülve kipusztítja önmagát.

A DNS-ben jelenleg meg nem határozható információtartalmú szakaszok, valójában az
emberi képességek, vagy az ember evolúciós elődeinek olyan rejtett, kevésbé vagy és a
múltban használt információs szakaszai, amelyek vagy visszafejlődtek, vagy csak bizonyos
körülmények és tulajdonság esetén, vagy szellemi állapotban később lépnek működésbe.
Ekkor a testépítő sejtekkel összekapcsolódó receptorok hatására elhangolással módosítják a
biológiai információtartalmat. Gyakorlatilag a háromdimenziós fizikai törvények szerint
működő térinterferenciás lény energiai és információs eredőjét oly mértékben elhangolhatják,
hogy szokatlan vagy/és különleges, a fizikai törvényeknek ellentmondó levitációs, időcsúszási
vagy parapszichológiai megnyilvánulásokat tesznek lehetővé.

22. Az ANTIGRAVITÁCIÓ lehetősége:
A gravitációt okozó hatásdifferenciát már megismertük, amely mindaddig egy árnyékoló
képességű mező valamely már kellő ellenhatást adó felületére szorítja az életáramlás
lamináris, átlagos, mind a két őket lokalizáló áramlásra kellően fogékony áramlási
rendezettséggel, vagy és azonossággal bíró szerveződéseket, amelyek ott nem kerülnek
statisztikai eredőjű radiális egyensúlyba. Ha azonban a belső rendezettség eltérővé válik,
kialakulhat egy másik állapot, amikor egy lamináris életáramlásban résztvevő szervezet, nem
egyformán kölcsönhatóképes az őt az életfelületre leszorítani, vagy onnan felemelni igyekvő
hatásokra. Ha például a személyi fogékonyságot befolyásoló alapot, és ennek a szimmetriáját
megváltoztatjuk, valamelyik irányban többlethatást adó, felemelő, vagy lesüllyesztő
következményei lehetnek a belső változásnak. Ha például a szervezetben egymást kellően
ellensúlyozó, kiegyenlítő részecskék arányát, valamelyik javára egy időre megváltoztatjuk,
akkor a többségi dominanciába kerülő részecskék közös akarata, hatásátvétele és átadása
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miatt vagy felemelkedhetőnk a lamináris életsíkról, vagy a nagyobb felületi erők hatására
lesüllyedhetünk, a nagyobb eseménysűrűségű talajba. A saját súlyunk egy különbséget
szemlélte, amelyben megkapjuk azt az arányt, amellyel jobban hatnak ránk a Föld belsejébe
igyekvő, hatáskizárt részecskék azoknál, amelyek már kifelé áramlanak e nekik pokolból. A
Földnél radiális, de az életfelületünkre merőleges irányban áramló meleg és hidegfúziós
hatások, információk egymásra kevésbé kölcsönható képesek, Annak érdekében, hogy ezek
közötti erő és más hatásokban egyensúlyt alakítsunk ki, az élő szervezeteknek és az
anyagoknak is úgy kell alakítani a belső rendezettségüket, hogy mind a két hatással lehetőleg
időbeli eredőben, tehát a negyedik dimenzióban kiegyenlített rugalmassági tartományon belül
maradjanak. E bár megváltoztatja a leszorító, vagy és a felemelő érzések arányát, annyira nem
módosítja, hogy lebegjünk, vagy a mélységekbe zuhanjunk.
A élet szerkezetekbe, mezőkbe épült információs energia (tömeg), befog és befogad minden
olyan hatásenergiát, amelyhez hasonló a tömegükbe már beépült, amely miatt azzal
kölcsönhatásba kerül. A kölcsönhatással befogadott információs energiák fizikai erővel
(gravitációs megnyilvánulással) hatnak a tömegbe már összeépült, a szimmetriában lévő
rétegtől kifelé lévő információkra és az ilyen információkat tároló, hordozó, időben változó
szervezetekre. Ez azért jelenhet meg határozott irányba ható erőként, mert a tömeg által a
teljes színképből hullámtartományból kizáródó és az elnyelt energianyomás, a gravitációs test
tömegközéppontja irányából az elnyelődése, elterelődése miatt nem hat kellően ellen a
felszíni felületre ható szabad tér irányából érkező energianyomás ellen. Ez miatt minden
háromdimenziós testtel rendelkező energiamező felületére, a tömegközéppont felé hatóerő
érvényesül, amelyet hatásnyomásként, súlyerőként határozhatunk meg. Ha a gravitációs
mező, egy nálánál jóval nagyobb tömegű, szintén gravitáló-képes mezőhöz közel, vagy azon
helyezkedik el, akkor a közös tömegközéppont felé ható differenciált leszorító erő fog
érvényesülni. Ez a differencia azonban csak a külső hatáskizáródási differenciában lévő
felületek, rétegek közelében érvényesül, de a mező azonosan árnyékolt középső térrésze felé,
időbeli késést és korszerűségi elmaradást okozva kellő szimmetriában változhat. Az időbeli és
a korszerűségi lemaradást azonban meggátolja a tér közepén átáramló felmenői neutronok
korszerű információs forró lánca, amely az ott élőket direkt és korszerű információkkal látja
el a környezetben zajló események állapotváltozásairól és a saját szervezetük fejlettségi
elmaradását ezért az izotrópabb változás hatásaival össze tudják hasonlítani.
Ha két egymástól távol lévő nagy tömegű égitest között árnyékolt térrész, mező keletkezik,
akkor a nehézségi erőként megjelenő gravitációhoz, a két tér közötti szűkületben érvényesülő
nagysebességű áramlás miatt jelentős nyomásesés is közrehat a kialakuló tömegvonzáshoz!
A két gravitáló test között a kizáródó spektrumban lévő sugárzási energiával kisebb erőhatás
érvényesül, mint a tőlük nagyobb távolságra lévő más hasonló szerkezetek között. Az erőhatás
differenciát, a tér vagy síkpárhuzamos de eltérő sűrűségű térbeli mezők közül kizáródó hullámokon
terjedő hatóerő energia (információ) belső ellenhatásának a részhiánya fejti ki a felületek, mezők
összeszorítására.

Ez a hatás felelős, a legkisebb azonosságú hatásmagok, az alapinformációk (egységnyi
hullámfronti energiahullám) egymást kiegészítő részecskéinek az összetömörítéséért, a
csillagpor, a csillagok és a galaxisok, stb. összeépüléséért.
A tárgyakat és az embert is a földhöz, bolygókhoz szorító nehézségi és tömörítő erőt ugyanaz
a hatás hozza létre, mint a kapilláris jelenséget és a gravitációt. A fölhöz szorító nehézségi erő
a föld által leárnyékolt hatóenergia hiánya miatti ellenhatásával magyarázható, amely miatt a
nem árnyékolt részről érkező hatás (energia, információ) nyomás többlet, egyirányú lendületi
kinetikai erővel leszorítóan hat a tárgyakra. Ez a leárnyékolás bármely tömeggel bíró test
között kölcsönös, (a háromdimenziós tömegeket létrehozó, jellemző frekvenciasávban), amely
elsősorban a tömegsűrűségtől és a köztük lévő távolságtól függ. Amint növekszik a testek,
mezők közötti távolság, úgy jut be oldalról a két tömeggel bíró test közé egyre több
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hatóhullám és részhullám töredék, amely miatt az ellenhatás megnövekszik, és ezzel csökken
az egymás felé kényszerítő hatóerő differencia. Ez a különbség valószínűen nem lineáris,
hanem exponenciális négyzetes függvény szerint változó.

Az ember régóta szeretne megszabadulni a gravitáció hatásától, és az
antigravitáció megvalósításáról álmodozik:
A dolgok felépülése kapcsolatot igényel, és minden építményhez kell egy alap, amelyhez az
összes későbbi dolog hozzá kapcsolható, ha ez az alap nem elég szilárd, ha nem elég
kiszámítható, akkor nem fog alkalmassá válni nagyobb építmények felépülésére, pontosabban
az egymáshoz képest változó viszonyok megtartására. A lamináris síkoknak, mint az
életspirálhoz tartozó kellően stabil életfelületeknek azonban nagyon fontos szerepe van az élet
építményeinek a megtartásában, a kialakult rendezettség megtartásában. A fák, az épületek
stb. az élet építményei, gravitációs körülményekben nem maradnának meg azonos és kellő
szimmetriában ható környezet nélkül. Jó, stabil és kellően kiszámítható, nem elég nagy
azonosságú alap nélkül, az élet sokkal előbb kaotikus állapotba fejlődne, kiszámíthatatlanabbá
válna, az időbeli megmaradás lehetősége jelentősen sérülne. A gravitációs eső irányában
szimmetriában lévő fák megmaradó képessége sokkal nagyobb valószínűséggel bíró, mint a
ferdén, állandóan gerjesztett hatásoknak kitett fáké. A radikális gravitációs hatással az
életfelületre leszorított élet azonban nemcsak függőleges tengellyel, hanem vízszintes
tengellyel rendelkező, erre merőlegessége miatt kellő szimmetriában maradó állatoknak,
madaraknak és más szervezeteknek is lehetséges. Az életfelszínen valóságban
keresztszimmetriáról kell beszélnünk, amelynek függőleges és vízszintes vetülete négyes
szimmetriát hozott létre. Ebből azonban annak érdekében, hogy kettő változat fenn maradjon
az élőréteg felszínén, másik kettőnek a felszín alatt receszív ellenhatást kell tartania.
Az elmélet szerint van több más módja is a gravitációs hatás megszüntetésének, amelynek az
egyik módja az árnyékolási lehetőség megszüntetése, ezzel a megfelelő ellenhatás biztosítása,
a gravitációs leszorító erő ellensúlyozása.
Elvileg két lehetőség áll rendelkezésre, a felső, külső lendületnyomás leárnyékolása. Mivel
azonban ez nagyon széles összetett spektrumon érkezik, a külső leárnyékolás fizikai
megvalósítása műszakilag még nem igen lehetséges. Annál nagyobb lehetősége van az alulról
érkező, a Föld részecsketömege által elnyelt, elterelt ellenhatás hiányát kiegyensúlyozni,
idegen hatóerővel ezt fokozni. Ez azonban a rakétás hajtóerőkkel megoldott ellensúlyozás
nagyon sok energiát és drága műszaki eszköztárat igényel.
Tehát valami más lehetőséget kell keresnünk, valami élettanit vagy olyan lehetőséget, amely
nem igényel nagy és drága eszköztárt és sok energiát.
A feltételezések szerint a hatásegyensúly nemcsak az ismert összetett hatások elleniránya
esetén alakulhat ki, hanem olyan részidőkben, részállapotokban is, amikor a fentről érkező
leszorító lendületet alulról érkező, felemelő érzésekkel ellensúlyozzuk ki. A gömbvillámról
kialakult ismereteink szerint e szerkezetekre nem hat a gravitációs differenciált erőhatás, ezért
azt kell feltételeznünk, hogy e szerkezet nem érzékeny, vagy és nem kölcsönhatóképes a
gravitációt okozó részecske energiára. Ezek szerint e szerkezet olyan frekvencia tartományban
működik, amely frekvencia azonos arányban áramlik ki a Föld belsejéből, mint amennyi
leszorítóan hat a befelé áramlásban. Ezek alapján a gömbvillámon úgy halad át a gravitáló
részecske eső, hogy az kölcsönhatás nélkül átmegy rajta, és csak az a relatív hatásegyensúly
érvényesül, amelyet a gömbvillám sugárzása maga körül erőtérként kialakít. Egy másik
lehetőség, hogy a gömbvillám, mint szervezet képes olyan alulról érkező Földi, vagy azon
áthatoló nagyobb áthatolóképességű frekvenciákra hangolódni, és ilyen részecskékből van az
anyaga, amelyek sokkal szélesebb frekvencia tartományban képesek hatásegyensúlyban
maradni.
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A magasabb frekvencián érkező jelcsoport, hatáshullám, interferenciás frekvenciainformáció
azonossága jelentősen eltér az anyagra jellemző frekvenciatartománytól, akkor az,
gyakorlatilag ellenállás nélkül áthatolhat minden irányból a háromdimenziós anyagon. Mivel
a térből mindenfelől érkező nagyjából megegyező eltérő frekvencián érkező információ
akadálytalanul áthatol, ezért a Földbolygó tömegében változó részecskékkel nem
kölcsönhatóképes frekvenciákon nem alakulhat ki az árnyékolóhatás, és ezért annak a hiánya
miatt, az ilyen frekvenciatartományban változó részecskefelhőkre és szervezetekre sem hat
differenciáltan. Ilyen interferenciás magasabb frekvenciás hatásként értelmezhető a
gömbvillám is. Az hogy mégis van a 3.-D-s anyagra valamely kölcsönhatása azt jelenti, hogy
nem teljes az információ másság, azaz, főleg a megszűnésekor olyan frekvenciaváltozás
(átalakulás) következik be, amelyben már jelentős 3-D. hatásazonossági frekvenciatartomány
található. Mivel e szerkezetek képesek áthatolni az általunk 3 d, anyag számukra átjárható
élethézagain, ezért e jelenségek könnyedén áthatolnak a szilárd, kellően homogén falakon, de
érzékenyek a térerő szűkületekre, megfigyelték, hogy képesek szétrobbanás nélkül átbújni a
kulcslyukon is.
Antigravitáció úgy is létrehozható, ha valamely árnyékolóhatásnak kitett 3-D-s azonosságú
tömeggel rendelkező tárgyat a földre szorító, a gravitáló tömegben elnyelődő kizáródott
hatáshullámok energiájának megfelelő energiamező többletet engedünk az árnyékoló test és
az árnyékolt mező közé. A hatástöbbletet természetesen produkálnia kell valaminek, vagy
valakiknek, amely rendkívüli képességet megszerzett, megtanult egyéneknél irányított
önszuggesztióval is lehetséges. Egy másik lehetőség, a szintén szellemi energiával irányítható
meditáció, amikor az egyén 3 D-s teste mintegy a megszokott információs csatornákról
kikapcsol, azaz a tudatos önszuggesztió parancsának engedelmeskedve kizárja a testén
keresztüláramló, őt a földhöz szorító hatáshullámok kölcsönhatásba kerülését. A tudat, az e
képességet kifejlesztő embert képessé teheti a 3 Dimenziós anyaghullámok kölcsönhatásától
való elhangolódásra, és ezzel az addig őt leszorító energiahullámok, információs
kölcsönhatásának az elkerülésére, és ezzel súlytalan lebegésre. Ez alapozza meg a levitációs
jelenséget, és ez a tárgyak eddig ismert fizikai szabályok szerint képtelen lebegési lehetőségét.
Az emberiség régi álma, hogy gravitáció, azaz a földhözragadtság nélkül élhesse életét, és
közlekedhessen. Ezt a lehetőséget nemsokára megélheti az emberiség legalább egy része, ha
időközben nem pusztítja el a lakóhelyét és az emberi faj vagy a biológiai rendszer
fennmaradását.
A biológiai levitáció csak kis ideig és nagy energia befektetéssel elérhető koncentráció árán
képes az embert lebegtetni, ezért nagyobb távolságokra az UFÓKNAK és a szellemeknek is
közlekedő eszközre van szükségük. Az általunk korábban UFÓknak képzelt más
frekvenciatartományban rezonáló fejlettebb, és csak néha kölcsönhatási kapcsolatba lépő
lények már régóta használják tömeggel bíró testek lebegtetésére az ismereteiket, amelyekkel
különféle antigravitációs tulajdonságú repülő szerkezeteket is létre tudnak hozni. Az egyik
ilyen lehetőség, hogy nem háromdimenziós frekvenciatartományban rezonáló anyagból, azaz
a nehézségi erőt okozó hullámokat áteresztő, azokkal kölcsönhatásba nem kerülő anyagokból
építik meg egyes szerkezeteiket. Ezt bizonyítják az Orme elemek, amelyek hő és
körülményváltozásra vagy növekszik a tömegűk, vagy jelentős tömegvesztés és gravitációs
hatáscsökkenés érhető el, amikor a körülmény, (környezet) változásra nagyon érzékeny
hidegfúziós részecskék elhagyják, vagy visszatérnek a családjaikkal közös tömegbe.
Az Orme elemek viselkedéséről szóló információt a késői Aspektus könyvekben és az Interneten is
megtalálhatják. Lásd az Orme elemek keresőszónál.

A Föld rétegekre az jellemző, hogy a különböző rétegek, eltérő tömeg és felületarányú
életbuborékoknak, szervezeteknek biztosítanak hatásegyensúlyt. Már frekvencián változnak a
belső rétegek, és ennek megfelelő sűrűség/ felületarányú, közeg kiszorítású részecskék
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maradhatnak fenn az antenoszféra felületén, más a bioszféra felületén és így tovább a felsőbb,
külsőbb szférák felé. Amely részecskék sokkal külsőbb rétegekben kerülnek
hatásegyensúlyba a külső környezetből beáramló frekvenciákon érkező részecskékkel, azok
az alsóbb rétegekben felhajtóerő többlettel rendelkeznek, ezért ezekben a frekvenciákra
hangolódva, ezekre a méret/felületarányú részecskékre lebomló, átalakuló szervezetekre nem
az a leszorító erő hat, mint a mi tömeg/felületaránnyal rendelkező részeinkre. Ha a
szervezetünket megfelelően át tudjuk hangolni e felsőbb szféráknak megfelelőbb
frekvenciákra, valóban felemelő hatásban lehet részünk.
A másik lehetőség is ismert, hogy valós anyagokból, pl. para mágneses, vagy diamágneses
titán, és/vagy alumíniumoxid, vagy magnéziumoxid, illetve különleges összetételű,
háromdimenziós anyagból, a megszokottól eltérő belső rendezettséggel létrehozott
szerkezeteiket a levitációhoz hasonlóan elhangolják a rájuk jellemző frekvenciatartományból,
amely miatt a gravitációs hatáskülönbség eltolódik. Ez úgy is lehetséges, hogy hangolható
energiaáramlást keltenek nem azonos felületű, és nem azonos alsó és felsőrésszel rendelkező,
eltérő áramlási rendezettséget és vezetőképességet biztosító szerkezetek között, amely a
felülről a nehézségi erőt okozó frekvenciaspektrumot a szerkezet alatt (mintegy ellennyomást
létesítve) létrehozza, amellyel a gravitációt okozó egyenlőtlen hatásnyomást megszűnteti. Az
irányítható, hangolható antigravitációs szerkezetekben megváltoztatható a részecskék
rendezettsége és áteresztő képessége, a hatásokra való kölcsönható frekvencia tartománya, és
ezzel a szerkezetekre ható nehézségi erő is létrehozható, irányítható.
Feltételezhető, hogy a fizikai világból a szellemvilágba átlépett lények, tudatok súgtak ilyen
szerkezetet ez alapján összeépítő David Hammel Kanadai volt veterán tudatába, amely az árnyékolt
hatásokat a szerkezet alá áramoltatva tulajdonképpen ellenáramot, ellennyomást hozott létre, amelytől
a szerkezetet antigravitációssá váló repülni képes szerkezetként megépíthette. Egy későbbi könyvben
bemutatásra kerül a Hammel féle antigravitációs szerkezet, és az is, hogy ez miképpen alakítható át
kozmikus távolságok áthidalására képes, a világűrben is mindenütt rendelkezésre álló helyi
energiahullámok anizotróp hatáskülönbségére alapuló repülő űreszköz lehetőségét.

23. Az asztráltest lehetősége:
A szellemvilágot jelentő, az általunk használttól más frekvenciatartományba átlépő, továbbfejlődő tudat, a
közösségben együttváltozó részek, a lélek közösség hivatalosan elfogadott azonos ismerete,
mint közös tudás. Ez a közös tudás egy megértett és a többség által elfogadott, az eredőjében
azonosan ismert valóságtartalmat hoz létre, a lélek része által megismert jelenségek és hatások
magyarázására, értelmezésére. A részek azonban a hivatalos verziótól eltérő információs
érzettel is rendelkezhetnek, azaz olyan megérzéseik, képzeleteik is lehetnek, amelye a közös
hiten alapuló közös tudat még nem tud a megértés rangjára emelni, ezért az általa
megmagyarázhatatlan dolgokat, hatásokat rendszerint a tiltott információs tartományba
sorolva a szőnyeg alá söpri.
A közös valóság tehát nagyobb eséllyel az átlagos értelem szimmetriájában található,
amelyektől jelentősen eltérő tudás és tapasztalat, hivatalosan kívül esik e tartományon, ezért
csak azok részesedhetnek benne, akik vagy nagyon mélyen belemennek a dolgok
mélységeibe, vagy képesek nagyon eltávolodni a részletek szimmetriájától, és megtanulják
kívülről nagyobb rálátással is megismerni a valóság hatásait. Bár a kívülállóvá fejlődő egyéni
tudatok valóban nagy amplitúdóval eltávolodva az átlagos tudás szimmetriájától,
megismerhetnek olyan téridőbeli összefüggéseket, amelyek mások nem észlelnek, ez nem
jelenti azt, hogy ők a teljes tudati tartományukban átállnak e más észlelési, érzékelési
frekvenciákra. Az anyagokat és ezek megtapasztalható változásait jelentő
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frekvenciatartomány térbeni statisztikai egyensúlyában változó rezonanciájától elhangolódó,
és ezért a háromdimenziós anyagon áthatolni, a tudattal átlátni, megérteni tudó értelem, képes
az orra előtt levő anyagokat nem észlelve másra, távolabbi dolgokra és mások által nem
észlelhető összefüggésekre koncentrálni, (fókuszálni), és ezzel egy más frekvenciatartomány
határmezsgyéjére átkerülve a hivatalosan közismert verzióktól eltérő valóságot megismerni.
Az összefüggéseket kereső értelem nem pontról pontra halad a megismerés többdimenziós
térbeli sakktábláján, hanem lóugrásban, átlóban, kanyarban és sokkal szabadabb lehetőségek,
maga alkotta, vagy felismert más szabályszerűségek szerint. Az ilyen elmének nem kell a
Moszkvai Kremlt a Washingtoni Fehér házzal összekötő forró drótot kézbe fogva azon
pontról pontra végighaladnia, hogy meggyőződjön a létrehozott kapcsolat valóságán, mert a
megértett összefüggések alapján feltételezi, hogy ilyen hatásátvitel működik. A para és az
asztrál hatásokat ismerő, megértő lélek, más logikai rendszer szerint közlekedik az életháló
téridejében, ezért a hatásazonosságok folytonosságának, kapcsolódásának a megismerése felé
haladva, a megértett összefüggések apró lépéseit gyakran elhagyja, nagyol, ami tévedések
alapjává válhat. Valószínűen ezeket a tévedéseket javítja ki, pontosítja a tudat, amikor
megérzik a magyarázati, észlelési lehetőségek hiányosságait, hogy vissza-visszakanyarodik a
már többször átjárt útra, de ilyenkor már lelassít egy-egy eddig átugrott, kevésbé feltűnt
eseményi rácspont, változásnál, és a tudat nagyításával, sokkal nagyobb felbontással
újraelemzi a fellelt folytonossági hibát tartalmazó összefüggést, kapcsolatot. Ez az átlagostól
eltérő logikai megközelítés, másféle eredőjű tudást, és másféle eredőjű valóságképet hoz létre,
mint az átlagos, a nagyobb és elfogadott szimmetriában lévő, de ez az inkább a megértés
tartományaként meghatározható ismerte, ellenpólust, ellenhatást hoz létre a pontról pontra
haladó, jelenleg kizárólagosnak elismert hivatalos tudásút mellett.
Az atomi lények kialakulásakor az időben lassan változó (elektronmikroszkóppal) látható
anyagot tévesen diagnosztizáltuk éles határokkal körülölelt mezőkként, mert az időben is egy
átlagos állapot körül változó stabil hatásmagok körül lévő, az egyensúlyi állapotot létrehozó
fenntartó hatástér, a magnak környezetet adó aura is része a szervezett mezőknek. Miként egy
kellően komplex hűtő, vagy fűtőrendszernek is két fő része van, az egyik a hő leadás, vagy
elvonás, a cél, ez azonban csak akkor működik, ha a cél szerinti főhatást egy másik helyen, az
ellenkező hatásáramlással, hőképzést adó, vagy elvonó anyagokkal, hatásokkal táplálunk,
kiegészítünk, teljes körré formálunk. A fűtött térnek fűtőanya, levegő, és az égésterméket
befogadott környezeti része is van, a terjes körnek csak egy kisebb része a fűtött és
melegebben tartott szoba. Kell egy környezet ahol a meleget, vagy az elvont hőt a tér állapotát
megváltoztató szerkezeteink leadják, vagy felvegyék azt a hatástöbbletet, amelyet mi élvezni
szeretnénk. Ez a hatáscserére alkalmas kiegészítő tér, a lokális résszel többnyire ellentétes
irányban, inverzben változó környezet. Az ember szóhasználatában ezt auraként vélelmezzük,
de ez ettől kezdve nemcsak fototechnikai újdonság. Minden élőlénynek része a kiterjedésben
nehezen meghatározható gyorsan változó, a lokális átalakulásokat globálisabb eredő
egyensúlyba hozni képes erőmező, amely az atomi mag héjszerkezet rendszeréhez
hasonlítható. Ha ez a környezet az elvárásaink túlzott növelésével túl nagy terhelést kap,
előfordulhat olyan állapot, amikor nem elég az általunk gerjesztett változások
kompenzálására, ezért változnia, pl. a felületében, a tömegében növekednie kell, hogy
megtarthassa, vagy ismét létrehozhassa az általunk igényelt, a kellően szimmetrikus
tartományban élés lehetőségét. Ha az aura, a környezet nem növekszik inverz arányban az
elvárásainkkal, akkor vagy nekünk kell erősebben változnunk, alkalmazkodnunk az általunk
eltolt tér megváltozó körülményeihez, vagy tudomásul kell vennünk, hogy az aura növekedési
igényét, a túl nagy keltett hő és feszültség leadási lehetőségét mi váltottuk ki.
Feltételezhető, hogy a fizikai test halálakor az egyént (energiamezőt) tartalmazó óriási
információs energiatömeg, a kisebb részek sajátos tudása nem foszlik azonnal semmivé,
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hanem az azonosságok szerint összekapcsolódott hatásfrontok, kapcsolódási ereje még később
is egybefoghat különböző információs történeteket és eseményeket összekötő emlékképben
rögzült információkat, illetve ilyen információkat sokáig változatlanul, vagy kevés
változással, nagy történeti hűséggel megőrzik. Miközben ezeknek a töredék információs
mezőknek a fizikai testhez, a sejtműködéshez kötése, a közös tudáshoz kötelme megszűnik, az
anyagként rezonáló tartományból nem egyszerre tűnik el. A mező, (a tudat, a lélek) töredékei,
miközben az egyre rendezetlenebb, azaz növekvő entrópiájúnak tekinthető, a fizikai test
(Háromdimenziós frekvenciatartomány) kötöttségétől megszabadulva, már nemcsak a
háromdimenziós hatásinformációkat képes befogadni, hanem egyre szélesebb rálátást szerez a
környezet más dimenziójú információkkal is rezonáló növekvő lehetőségű (információ)
képességtárhoz. Valójában a közösségi entrópia növekedésével a közösségi változás és
szabályok, az alkalmazkodás eddigi kényszerétől felszabaduló kisebb részek szabadságfoka
növekszik, a fizikai testhez és a háromdimenziós frekvenciatartományhoz addig gravitációval
és érzelemmel erős kötöttségek csökkennek, azaz egy ideig az Isteni képességek, az eltérő
dimenziókban fejlődő valóság teljesebb megismerésére, az értelem és a megértés
kiteljesedésére lehet számítani. Lényegében az történik, hogy az eddig fontosnak megismert,
és kevésbé fontosnak ítélt tartomány aránya változik, és ettől kezdve észlelünk egy eddig a
három plusz idődimenziós állapot változáshoz nem felhasznált, a közös tudat által nem
észlelt, de létező, csak nem figyelembe vett érzékelési tartományt. Miként a valóság
megismerésében haladtunk a kezdeti durva Euklideszi tudati felbontástól a mind nagyobb
felbontásban is megértett Newtoni, majd Einsteni valóság felismerés felé, úgy fejlődik tovább
a tudatunk a fraktál egyre nagyobb mélységű, vagy és összetettebb valóságrészeinek a
felfedezése felé. Az addig figyelembe nem vett kicsi részek, mint hézagok, meg nem érthető
összefüggéstelen részekre bontják a tudást, és amikor megértjük e hiányzó kicsi részek
fontosságát, a tudatunk egyre nagyobb mélységben is képes a kisebb, de eddig nem eléggé
megfigyelt, nem megértett és főleg a tudásunkba nem integrált részletekre fókuszálni. Ahogy
haladunk a külső izotróp valóság megismerése felé, a változással jobban telített környezetben
észre kell vennünk a másság új részleteit, az itteni valóság nagyobb mélységű felbontási
igényét. A külső valóságban a dominancia rendje módosul, a túlzottan hatáskizárt térrészeket
elhagyva, az életterünkből és a tudatunkból is kizárt egyre több újszerű hatással találkozunk,
és kinyílik a tudásunk a nagyobb megértő képesség felé. Közeledünk az izotrópabb asztrállét
megértéséhet, a tényleges valóság nagyobb megismerési lehetőségéhez. A gravitációs
fogságot elhagyó, felszabaduló részecskék időnként vissza-visszatérnek a születési helyükre,
és ha túllendülnek az átlagos szimmetriasíkján különböző mélységgel behatolhatnak a
talajként ismert réteg fekete lyuk kapillárisainak a rejtelmeibe. Miközben, a növények
gyökerein, répákon törzseken és fiatalabb ágakon, leveleken át visszaáramlanak a már
megismert szabadabb valóság terébe, a még anyagi kötöttségben, gravitációs függőségben
változó, anyagi környezetben született, információs szinten még kellően kölcsönhatóképes
társaik, egyszerűen nem hiszik el nekik, az elbeszéléseikben ismertetett, de a földhöz ragadt
hallgatók által még meg nem tapasztalt, ezért nem ismert, nem elismert hihetetlen alternatív
valóság eltérő aspektusainak a létezését.
Ha már megismertük a korábbi életterünk összes lehetséges hatását, állapotát, mindig új
ismeretlen, gyorsabban, vagy másképpen változó valóságtérbe törekszünk, a még ismeretlen
hívogató fehér fény felé, mások a rejtelmes titokzatos fekete lyuk felé. A fehér fény
elérésének a célja feltehetően az összetett, az embert és a háromdimenziós anyagot jelentő,
relatív szegényes információjú, (energiahiányú) állapotból kilépés vágya, hogy a minden
lehetőséget és a teljesebb energia és információ összetettséget jelentő, több vagy minden
spektrumot tartalmazó állapotú fehér fénnyel, a nagyobb és fejlettebb Teljességgel bíró
energiamezővel azonosulhassék. A vallások Isteni alapját e mindenható, a végtelen és a teljes
spektrumú fény jelképezi, amely megerősíti, hogy a vallásalapítók és feltehetően a későbbi
próféták jelentős része sok információt kapott a Mindenható e térben betöltött képviselt
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létezéséről, de természetesen ezt a mindenkori emberi fejlettségű képzelettel helyezte el az
ismeret világába. A tetszhalált és a halál-közeli állapotokat megélt emberek többsége a fehér
fény összetettsége elé járulást pozitív, felemelő felszabaduló, végtelen szeretetáradású
szabadságélményként élte meg, amikor az eddigi testi kötöttségből, az együttváltozás és az
alkalmazkodás kényszeréből felszabadulva soha nem tapasztalt nagyobb szabadsághoz, és a
közösség által fékezett tudás hatalmas új dimenziói is feltárultak előtte. A gravitációs terek
elhagyási lehetősége, eltávolodás a kötöttségektől azonban nem végtelen lehetőségű, csak az
eddig megismert kötöttségek másféle kötelmekre cserélése. Az izotrópabb, szabadabb köztes
téren áthaladó élet, később, - ha nem változtat mindig idejében irányt – szükségszerűen egy
másik gravitációs szervezetbe, fogyasztóba fog kerülni, amelyben ismét másokhoz, az ott élő
közösséghez alkalmazkodni kényszerül.

24. A hatáskizáródás és a kapilláris hatás kapcsolata:
A hidrosztatikai nyomás átgondolása rákényszerített, hogy a felületi feszültségként
meghatározott jelenséget is jobban megvizsgáljuk. Ha feltételezzük, hogy a dolognak köze
van a kapilláris jelenséghez új megvilágításba kerülhet. A tálban, edényben, csőben lévő
nyugvó folyadék széle, a vízszintes síktól a széleken eltér, felkúszik, vagy legörbül az edény
falánál. Ezt korábban a felületi feszültséggel magyarázták. Bár az adhéziós és a kohéziós erő
létező, ennek a kialakulását az azonossági gravitációs kötőerő folyamatos érvényesülése
okozta. A gravitációval összeszorított információs energia, meghatározott hullám és
frekvenciatartományon belül háromdimenziós anyagba tömörül, amelyre az anyagszerkezet
kialakulására a történet során ért hatások meghatározóak. Ezek során atomi átalakulások
jöhetnek létre, a nyomás legyőzheti a teret megtartani akaró ellenállást, és összébb szoríthat
töltéseket, amelyek közül a szilárd halmazállapotba kerülők, a rendelkezésre álló térrészt
jobban kitöltők később megőrzik az összeszorított, a gravitációs nyomással sűrűbbé vált
anyagi mivoltukat. A (z energia)-sűrűbb anyaggá, váló megszilárduló, a helyzettel megbékélő,
kiegyező hatásenergia, kőzetek, fémek stb. formájában ismert, egymástól lényegesen
különböző sűrűségű anyagokba szerveződhet. Ha ilyen nagyobb sűrűségű anyagokból
készített tálakba, csövekbe, edényekbe, az edény falánál kisebb sűrűségű folyadékot (vagy
gázt) töltünk, akkor a térenergiából származó sugárnyomás, az edény falának az árnyékoló
hatása miatt az edény szélénél csökken, amely a kapillárishoz hasonló, a szimmetria felületet,
a hatásegyenlőségi síkor a széleknél felfelé görbítő jelenség. Ha azonban a folyadéknak Pl. a
higanynak nagyobb a sűrűsége, mint az árnyékolást létrehozó edény falának, ez esetben az
edény árnyékoló hatása kevésbé érvényesül, a sűrűbb folyadék az edénnyel érintkező peremen
(vagy az elguruló csepp,) a lamináris sík az hatásokat nem elég jól árnyékoló, áteresztő edény
falánál lefelé legörbülő résszel rendelkező a széleken domború alakot vesz fel. Ha az
okoskodás helyes, akkor jégből vagy a folyadékkal közel azonos sűrűségű edény esetén nem lesz az
edényszélnél a folyadékfelszín szimmetria síkjának görbülete.

Természetesen befolyásolja a jelenséget az edény szélének a magassága, vastagsága az edény
és a folyadék sűrűsége, de valószínűen még jobban az edény anyagának a változás sűrűsége,
kiszámíthatósága. A kapilláris csőben is akkor tud emelkedni a cső anyagánál kisebb sűrűségű
folyadék, ha a gravitáció szerint alsó nyitott keresztmetszet nagyobb, mint a felső nyílás, és a
csőben kialakuló hidrosztatikai nyomásnál nagyobb a Casimir féle kizáródási erő által keltett
felhajtó erő. Ez mindenképpen valamely szinten egyensúlyba fog kerülni. Ez határozza meg a
fák jellemző magasságáért felelős kapilláris edények hosszát. A dolog működésének a
megértése azért fontos, mert már egészen kicsi sűrűség eltérés, árnyékolás esetén, az
árnyékoltabb részen lévő közeg is megtartja ezeket a görbületeket. A hozzá képest nagyobb
sűrűségű, vagy nagyobb változás sűrűségű szomszédos közeg nagyobb árnyékoló képessége,
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védelme miatt a felkúszó, vagy kisebb sűrűségű árnyékolás, azaz energiában hiányosabb,
áteresztő-képesebb határoló felület, közeg energia elvonása esetén, a felületi szimmetria
szintje szükségszerűen lefelé görbülővé, az edényen keresztül is hatottan, annak a
rendezettsége által is meghatározóan lefelé áramlóvá válik. Tehát a kisebb sűrűségű edény
esetén a kívülről és felülről érkező hatástöbblet miatt, a széleknél lefelé ható mikro-áramlás
alakul ki az edények falánál.

25. A teret kitöltő információs energia átrendeződése:
Az energia, a körülöttünk lévő térben, - bennünk is- folytonosságot alkotva viszonylagos
egyensúlyban, folyamat, vagy időharmóniában áramlik. Ezt az egyensúlyt sokféle eltérő
frekvencián pulzáló ön és kölcsöngerjesztő rendszer, - az impulzus, azaz a lendület
megmaradás – biztosítja. Ennek az a lényege, hogy minden térenergiai változás
(elektromágneses mezők egymáshoz képesti elmozdulása, átrendeződése) megbontja a
kialakult egyensúlyt, harmóniát, amelyet a meglévő térerő, ellenhatásként helyreállítani
igyekszik. Bármely elektromágneses tulajdonságú, a térben elhatárolható mező, töltött tér,
3D-s anyag meglévő információs energiatartalmára jellemző, a mező alkotóinak az előélete
során megszerzett információs energia, azaz a megértett tartalom. Ez az energia, a mezőben
(térben) található frekvenciaspektrumban fellelhető azonosságokból, analógiákból
háromdimenziós anyagot is alkotó piramis rendszert épít, amelyben végtelen sok, modulszerű
információt jelentő energiahullámot használ fel. Ha ezt az állapotot változás éri, a már
mindenki által körülbelül azonosan ismert eddigi tartalom, történet és előélet kevésbé fontossá
válik, viszont az újdonságot, a változást, a már unalmas állapot új módosulását, az utódot
minden résztvevő azonnal meg akarja ismerni.
Az alkatrészek kialakulása, a térenergia változásaikor kipattanó impulzusok, azaz
lendületváltozáskor történik, amikor a mezők kölcsönhatásba kerülésekor, az egyik mező
információs energiatartalma (vagy annak a töredéke) lendület változás kíséretében, mint
megváltozott eltérés, új különbség átcsoportosul a másik mezőhöz, és információs energiáját
átadva annak tömegét, történet ismeretet szaporítja. Mindkét változást szenvedett mező
információs energiatartalma hasonlóan de ellenkezőleg megváltozik. Az impulzus
keletkezésekor a korábbi energiamező(k) állapota a változásban részben szétszóródik, diffúzió
közben kisebb információs jelek, egységek és hatások részalkotóira bomlik.
Nem állapítható meg, új információs energia keletkezése, miként a megszűnése sem, de
megismerhető a változás, a módosulás, amely mindenkor ismert, jelenbeli tartalomhoz képest
eredményez véges változással járó, ezért megismerhető módosulást. Tehát nem ismerjük a
kezdetet és a véget, csak a meglévő részecskék, energiamezők előző jelenbeli állapotához
képesti átalakulását, osztódását és egyesülését. A megállapítás, a Hinduizmus, a Buddhizmus
és a Kínai univerzizmus, az ősi keleti nagy vallásrendszerek megfelelőbb helyzetfelismerését
bizonyítja. Nem ismerjük az információs energia egységek keletkezésének és megszűnésének
a módját, csak azok folytonos átalakulását, szétválását vagy bővülését. Talán a régmúlt kezdet
a jelen szempontjából nem annyira fontos, csak a jelen megváltozása, és e változásnak a
jövőre kiható módosulása.
Az energia szóródását jelentő impulzus, a kialakult korábbi megelőző jelen módosulási
következményeként, a szóródással távozó információs energia több torzult (krumpliszerű)
gömbhullámon növekvő hullámfronton röpíti szét a ható energiáját, a változási információt,
azaz a részek korábbi történését is részben tartalmazó, a miből és milyenné alakuló új, a
meglévő tudásismeretet korszerűsítő információt. Ezeken a hullámfronton oszlik el a
változásban résztvevő energiamezők, és a megmaradó energiamező információs energia
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különbsége, a változás híre. Ez a keresztmetszetében hullámfrontnak látszó hatás,
változásának a sebességétől függő frekvencián kiterjedő energia és hatásszétáramlás, amely
mindig a változás központjából és mindaddig eltérően ismétlődik, amíg a változás tartalma
folyamatban van. Mivel azonban a környező térszereplőkön is kölcsönhat átadódik az
információ, ezek az újdonságrészt általában befogadják, beépítik, belső térszerkezet
változásba rögzítik, de a már ismert érdektelen tartalmi rész, a más irányból érkező, kellően
azonos analóg információs hullámokon szembesülve, torlódva, a torlódások helyén nagyobb
sűrűségbe, elmentett, rögzített, megőrzött ismeretként eltárolódik. A hatások azon része,
amelyek egy a hírekkel már kellően telített, tehát a változásokat már ismerő szervezetbe,
anyagmezőhöz érnek, az onnan kiáramló, azonos, analóg ellenhullámok eltérítő hullámaitól
elterelődnek, tehát az ismert hírek, - hogy ne zavarják a szervezet köreit - elutasítnak. Ez a
hatásinformáció lehet hatásokba, anyagokba, illatokba, rezgésekbe, élettermékekbe, azaz
információs hatáshordozókba rögzített, de a lényeg, hogy telítettség esetén a jó
immunrendszer kellően felismert beazonosított hatás esetén elutasító válaszreakciót,
antiszervezeteket bocsát ki a nem kívánt hatások beépülése ellen. Ezt az teszi lehetővé, hogy a
tudati központban meglévő forró vonalakon, a neutron (ideg) csatornákon át, rendszerint
gyorsabb információ beérkezés történik, amellyel a szervezete vezetői kellően
beazonosíthatják a beérkező információs hatást befogadható, támogatott, eltűrt, vagy
elutasított lehetőséggé minősítve. Az utóbbi esetén kerül sor valamilyen szinten belső
mozgósításra, ahol a mindenféle hatásból már kellő tartalék anyagtárból, gyorsan elkészülnek
a szükséges ellenhatások, elutasítást lehetővé tevő elleninformációk. Ha a beérkező
információs hatások, energiahullámok a belső rendezettséget a megmaradás állapot
lehetőségére nézve rossz irányba vihetik el, a mozgósítás általánossá válhat, és mire a
normális szabályos úton megérkezik az idegen hatás, már kellően azonos ellenhatásokkal
semlegesítődik, visszatarttatik, a külső aurában, a belső téren kívül feltartóztatásra és
elterelésre kerül.
A belső térben kipattanó, mozgósított ellenhullám, mint az érkező idegen hatás felé torzult
gömbhullám táguló frontfelületén, elvileg ekvipotenciális felületen szétterülő energia spinnel
indulva azonos információs energiát szállít a tér minden irányába, a táguló gömbszerű alakzat
ellentétes pontjain elvileg azonos tartalmú, de ellentétes előjelű mozgásiránnyal.
(Gyakorlatilag a táguló hatásgömb bármelyik részén távolodó információs hatásenergia, a
gömbszerű felület ellenkező oldalán közeledő idegen hatás antipárjának tekinthető). Ez az
elleninformáció lefékezi, még a belsőbb térrészekbe behatolása előtt megállítja a nem kívánt
hatás beérkezését, és vagy felbontja, vagy a nagyobb és melegebb Orgon részecskébe
becsomagolja, a hatótéren kívül dolgozza fel, alakítja át, a belső közösség tudatát már nem
mérgező, kellő azonossággal rendelkező állapotúra. Később ebben a kevésbé mérgező
formában a gravitáció különbség beszállítja a közös információs hulladéktárba, a környezet
emlékezetet megőrző irattárába.
A szétfröccsenő energiagömb hullámfrontján a térben szétterülő hullámfront impulzusban spint kapó
részei nem egyenesen haladnak, hanem spinnel, akár többszörösen csavarodó, dugóhúzószerű íves
pályán, amely miatt a térbeli kezdőhelyhez elvileg (közelre) később visszatérhet.

Az ilyen energiahullámok, információs mezőszakaszok találkozásakor keletkező annihiláció
nagyenergiájú ütközésnek számít, amely miatt a korábbi mezők állapotának a teljes
megszűnését és a benne érkezett jelrendszer érthető információként hatástalanítását, és
szétsugárzódását is eredményezheti.
A gömbszerű, a térben táguló hatáshullám egymás mellett haladó információs részeknek az
energiája stb. nagyjából azonos, de kicsit más előjelű, egy kicsit eltérő mozgási irányú, amely
miatt elvileg a tér minden irányába terjedő energia kicsit eltérő cél felé információt szállító
üzenet töredékenergiájának, valamilyen rendezettségű jelrendszerének tekinthető. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy az impulzushelytől távolodva a táguló hatásgömb felületének a
növekedése miatt, az egységnyi felületre jutó hatóerő intenzitása, a jel erőssége, azaz az
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amplitúdó transzverzális, vagy dinamikus lendület energiája folyamatosan csökken. E
csökkenés úgy nyilvánul meg, hogy a terjedő energiahatás annak a részének, amely nem
került kölcsönhatásba egyre nő a hullámhossza miközben csökken a terjedésben is szerepet
játszó feszültsége, az amplitúdója és a hatásváltozás gyorsasága, és a kölcsönható
kapcsolatokban lecsatolódó részek miatt mind kevesebb tovahaladó információs részlet,
időbeli ismétlődése a jel beérkezési frekvenciája. Ebben lehet hogy szerepet játszik az is, hogy
a hatásgömb más részeinek a kölcsönhatásba kerülésekor a teljes gömbfelületre eloszló
energia egy része mindig kivonódik. A kivonódás miatt a hatóenergia továbbhaladó része a
mennyiségében és a lendületében is csökken. Éppen ez a hatás tévesztette meg a kutatókat,
amely miatt a térenergia keletkezését az ősrobbanásra vezették vissza. A feltételezett
ősrobbanás elvi következménye, hogy a megfigyelhető térben valamennyi objektum távolodik
egymástól, amely esetén az egyre távolabbról sugárzást, információs hatást kibocsátó
égitestek színképe a vörös színkép felé eltolódik. Ez logikus megközelítési lehetőség, amelyre
egy egész világkép épült, de ez csak az egyik lehetősége a vörös eltolódásnak. Nemcsak az
objektumok távolodása esetén észlelhető vörös eltolódás, hanem az egyre csökkenő
frekvencián érkező csillapított, csillapodó sugárzás is vörös eltolódást szenved. Ha a sugárzás
terjedése közben az azonossági kölcsönhatásba kerülés miatt az energiahatás egy része mindig
kivonódik, és ezzel csillagporba épül, a kinetikai ereje, a sűrűsége és a frekvenciája, azaz a
terjedési sebessége folyamatosan csökken. Nemcsak egy frekvenciavonal szenved lassulást,
hanem a távoli objektumról együtt érkező széles sugárzási sáv terjedési intenzitása csökken.
Minél messzebbről érkezik, annál nagyobb az útközbeni kölcsönhatás miatt a csillapodása,
azaz annál nagyobb a vörös eltolódása. Ez miatt nem lineáris a vörös eltolódás, hanem minél
távolabbi sugárzókról érkező spektrumot vizsgálunk, annál nagyobb az együtt érkező (együtt
öregedő) hatásmodulok vörös eltolódása. Csak azt kell feltételezni, (vagy elfogadni), hogy a
tér alapvetően homogén, és bár fluktuálódik, de az eredőjében nem szükségszerűen tágul.
Viszonylag egyenletesen van kitöltve anyaggal és égitestekkel, amelyek nem távolodnak
folyamatosan egymástól, hanem az azonosság miatt összetömörödő hatásmodulokból a
gravitáció csillagokat épít a szabaddá vált, differenciálódott térségekbe. Ezek természetesen
állandó mozgásban és változásban állanak, keringenek a nagyobb tömegbe sűrűsödött galaxis
magok, a fekete lyukak körül, amelyekből időnként szupernóvák is kialakulhatnak, vagy csak
elpárologhatnak, mint a fotonnál kisebb hatásmodulok. Bár nagy fekete lyukak időnként
egyesülhetnek, és ezek mérhetetlen tömegének (a rétegek lebomlása, és globalizáció közben)
egyesülése a tér egy részében alapos felfordulást okozhat, azonban nem ez a Tér egészének a
jellemzője. A látszólagos tágulást, az azonosságunk és az ismereteink kiterjedése okozza,
amely egyre több és egyre nagyobb átmérőjű térre terjed ki, a kíváncsi részecskéink beutazzák
és információt hoznak a tágabb valóság más régióiból is. Amit tágulásnak látunk, az az
azonossággal kitöltött tér kiterjedésének, és nem a térnek a növekedése. Amennyit tágul egy
lokális tér az azonosságában, annyit összehúzódik az izotróp, még rendezetlen környezet.
Amikor azonban a környezet nagyon összenyomottá válik, a terébe és a szervezettségébe
besűrített hatásokat átalakítva, mássá fejlesztve visszaadja a feladóknak, és a környezet tágul,
a korábbi hatásadók pedig összehúzódnak. A tér tágulása a környezet közbeni periodikus
összehúzódással jár, amely e kettőjük együttes eredőjét egy állandó szimmetriaként ismert
átlag körül változó, relatív állandó tartományban tartja.
A tér a hatásmodulok, az információs tulajdonságú elektromágneses energia végtelen piaca,
amelyben a csillagok és az aktív energiamezők a bankok, a begyűjtők, tárolók és újra
szétosztók, amelyek az információs energia (anyag) begyűjtésében a gravitációval játsszák a
főszerepet. A mezőkben az anyaggá egyesült, a terjedésében hatástalanabbá vált, rögzült
információs energia, ütközéseket és változást szenved, impulzusok milliárdjaiban
diffundálódik, és hatásgömbök felületén sokdimenziós azonossággal szétsugárzódik az
időspirálban folyó, kiterjedő változás megbízható mozgató rugójaként.
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A Casimir effektus térbeli hatásmodulokra kiterjesztett azonosságai, gravitációként ismert
kölcsönhatási kapcsolatba kerülnek a kizáródó hatásdifferencia miatt, amely a változási
helyeken szétdiffundált hatásmodulokat, energiamezőket folyton változó tulajdonságú
anyagokba építi. Ezeknek a sugárzások, anyagok szabad felületének (Dimenzióinak) az
egymáshoz kapcsolódása folyamatosan csökkenti a hatásváltozáskor szétsugárzódott energia
mozgási állapotát,a másság terjedési lehetőségét, amely egyértelműen felelős azért, hogy a
minél messzebbről érkező hatásenergia terjedési sebessége egyre kevesebb, azaz az energián
befogott színképspektrum a távolódással arányos vörös-eltolódást szenved. A hatásterjedés
lassulásáért a hatóenergia folyamatos áthelyeződése felelős, amely következtében a
hatásdifferenciálódást fenntartó feszültség fokozatosan csökken. A hatás belső
differenciálódása, tagolása azonban külső ráhatás, kölcsönhatás nélkül kevesebbet és együtt, a
mind nagyobb azonosság, a jellegzetes egyedivé fejlődő helyi állapot felé változik.
Az annihilációt eredményező kisugárzás, tehát nem egyértelműen részekre, töredékekre
tördelés, bomlás, hanem egy kicsi ősrobbanásnak megfelelő (relatív) nagyenergiájú, a
megfigyelő esemény feldolgozó és megértő képességéhez képest túl gyors változást
robbanásnak láttató folyamat, amelykor különböző nyomású térhullámok egymást
követő, a változás gyorsaságának megfelelő frekvencián történő információs tartalom,
(és a hordozók) széttágulása egyre nagyobb térrészbe kiterjedése következik be. A
nyomáshullámokat felveszi a kölcsönhatásba került, a megértésben érdekel energiatér,
amelyben az azonosság interferenciás rezonanciát, majd gravitációs kapcsolatot kelt.

26. A kölcsönható folyamatban változó energiaterek, egymáson torlódó
áramlási átalakulásának, áthangolódásának háromdimenziós anyagot
eredményező következménye:
A hatásváltozások párkapcsolatban megnyilvánuló kölcsönhatásakor, a kellő azonos
ellenhullámok, ellenhatások, elleninformációval rendelkező részecskék, (Hatás hordozók)
egymáson torlódásakor időfolyamat alatt az összehasonlító differenciálódásban lassabban és
együtt áramló részecskéjű energiamezők alakulnak ki. E mezők az egymásra hatásuk során
kölcsönható hatáscserét létrehozó változást szenvednek, amely az eredőjüket a párkapcsolat
alatt folyamatosan az egyre nagyobb azonosság felé módosítja. A hatáseredő módosulása a
belső rezgést (változást) folyamatosan változtatja, amely miatt a teljes változó rendszernek az
energiája a méretéhez is köthető viszony arányában egy ideig egyre nő, az aurájával inverz
viszonyban változik. Az energia és a jellegzetes egyedi hatásérték lokális koncentráció
növelése során, a rendszerek kifelé megnyilvánuló mozgási eredője egyre csökken, amely a
tömeg azonossági növekedésével tart arányt. A párkapcsolat kiteljesedésével járó
tömegnövekedés során, a rendezetlenség, a mássá fejlődés növekedése egy idő után a
befogadóképesség csökkenését eredményezi, amely a belső változásokat is redukálja. Ez
egyre nagyon belső azonosságú anyagmezőbe, és változékonyabb külső állományú aurába
differenciálja az adott tér állapotát, amelynek jellegzetes összetevői, egyéni hatásanyagai,
azonban a környezetben tágulónak létszó, egyre nagyobb térbe kiterjedve is létrehozzák az
otthoni minőség, adott térben elfogadhatóbb, a helyi teljességet javító állapotait. A
szerveződési idő, (életfolyamat) alatt a mező által befogadott hatások azonosságtartalmáért
egy információs términtába rejtett biológiai óra felel, amely meghatározza az indulási
mintához kapcsolható információ azonossági, és helyi eltérési lehetőségét. Az eredeti állapot
megváltozása a korábbi minőség megváltozása egy korábbi életállapot elmúlását, és egy
másik féle ettől eltérő új életállapot kezdetét jelenti.
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Tételezzük fel, hogy a szervezési ideje elején lévő mintakészlettel a társkapcsolatait váró
szerveződés a minták egy részét (egy beépített kupakkal), a környezetből felvett látszólagos
mássággal letakarja, ezért csak a látható (alkalmas) mintáknak megfelelő információs energia
kapcsolódása lehetséges. A helyi azonosságokat felvevő látszólagos kép, köntös miatt, az
ilyen szervezetnek csökken az idegen hatása, a mássága és javul a be és az elfogadó
képessége, a másokhoz kapcsolódó képessége.
Ha a folyamatidő haladtával a mintákat takaró, a helyiekkel túl nagy azonosságú információs
kupakból, a lokális kölcsönhatás, a helyiekkel való súrlódásban mindig elveszik valamennyi,
akkor ez meghatározza a korai másolási mintától való látszólagos eltérés lehetőségét, azaz az
életkorral járó természetes differenciálódó másság kialakulását. Miközben a részecskék egy
része a nagy azonosság állapotából a másság állapota felé fejlődik, eközben a másság
köntösébe bújó, de a belső eredeti azonosságát sokáig megőrző szervezetek a másság felől az
egyre nagyobb azonosság, sajátos egyedi hatóanyag tartalom (hatásátadás) lehetősége felé
fejlődnek. A szerveződés növekvő kiterjedés felé fejlődő életfolyamata során egyre több
eltérő lehetőség, neki idegenebb környezeti hatás épülhet be a másolási minta mellé, amely
miatt a teljes szerveződés az induláskori eredőjéhez képest egyre jobban megváltozik, azaz az
eredője folyamatosan átalakul. (Így lesz a gyermekből felnőtt). Ha az eredeti másolási
mintától olyan nagyfokú eltérés következik be, amelyet az organizmus nem tud kompenzálni,
a szerveződésben működő a másság felé fejlődő összhang felborulhat. Az évmilliárdok során
kialakult hatás, ellenhatásrendszer a szerveződéseket egy ideig megvédi a harmónia teljes
felborulásától, de egy idő után az együttműködésben résztvevő belső egységekben olyan
eltérő eredők alakulhatnak ki, amelyek az együttműködést felmondva a szervek életszerveződést támogatóösszhangját végleg megbontják. E megbontás és a kialakuló
díszharmónia miatt szerveződési időfolyamat megszakadhat, amely a másolási alapból
kiteljesedett szerveződés, egy inverz, visszabomló folyamat közben a másságától lebomolva
egy idő után, az eredeti információ tartalom, hatásnak a felszínre kerülése és a környezetnek a
sajátos belső, eddig rejtett információs tartalom átadása után, mint egység megszűnik, a
felbomlás után más mezőkbe, vagy a vele kellő azonosságú isteni térbe abszorbeálódhat. Ez
az időpont az adott változásban lévő mezőre az eredettől különvált hatásváltozási folyamat, az
összetettség és a kialakult bonyolultság végét jelenti, amelykor a lekopott információs eltérés
nem engedi az egydimenziós áramló állapotra visszabomlott, az átlagos és a más terektől
nagyon eltérővé vált szerveződés idegen vegyes és más hatástartalmú, más információs
eredőjű térrészekben maradását. Ezt általában biológiai életfolyamatban a háromdimenziós és
egyedi eredőjű anyagba kapcsolódott szerveződés elmúlásának ismerjük. Az összetett, nagyon
bonyolult állapotról való elhangolódás, azonban nem okozza azt is, hogy a térben nem
keletkezhet más, nagyobb azonosságú információs egységekkel megfelelő energiai
kapcsolódás. Az élet változatos sokféle dimenziókban is leegyszerűsödő azonossága, ilyenkor
visszatér a kezdeti állapotok nagy azonosságához, és beilleszkedik, visszatér a kezdeti közös
mezőbe, amelyből egykor elhagyva az istent elindult szerencsét próbálni, összetett más
érdekesebb valóságot megismerni.
Az információs energiamodulokból kisebb egységekben újra és újra összeépülő, információs
emlékképekként megmaradó energiamezők, (anyagszerű energiaszerkezetek) mindig
folytatják a kapcsolódást, a meglévő azonosságot eredményező alapokhoz, amíg ismét meg
nem unják a nem nagyon változatos, túl kiszámítható életet. Az így sokszor összeösszekapcsolódó spontán azonosságok nagyon sokszor eredményezhetnek hosszabb
folyamatideig együtt maradó, nagyon nagy azonosságú közös szerveződéseket. A csillagok
közötti tér nagyobbrészt hidrogén állapotú, eredőjű konzervatív részecskékkel kitöltött része
nagy azonosságú része egy közös és összefüggő Isteni teret hoz létre, amelyben az alapfokon
rezgő szubatomi részecskék ebben a bonyolultságban, kisebb részük a hélium
bonyolultságában vegetálva változik, rezeg a megbékélt, ismét meglelt boldogságban.
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Ez a látszólagos béke azonban sokkal kisebb energiaszinteken változó részecskék közötti jó,
arányos hatáselosztásnak köszönhető, amely a lokális különbség képződést sokáig nagyon
alacsony szinten, és megfelelő együttműködésre képes azonossági állapotban tartja.
Az azonossági rezgéssel járó kölcsönhatás, a legnagyobb frekvenciákon terjedő hatások duális
rezonanciaként egymást erősítő-gyengítő hatása, amelynek az interferenciás megnyilvánulásai
olyan felhangokon is rezeghetnek, amelyek az egymást a különbségekben hatástalanító nagy
azonosságú átlag rekedtebb, háttérzajt okozó kölcsönhatások tisztább és azonosabb csengést
okozó, nagy azonosságú egyértelmű rezgéseinek a többszörösei. E tétel felismerése és
elfogadása elhelyezheti a háromdimenziós anyagot a tér rezgésében, amely a kölcsönhatási
frekvenciák ismerete miatt meghatározható. Tehát valószínű, hogy a 10-nek a 20.on
hatványkitevőjű magas ismétlődési nagyfrekvenciás rezgések még nem kerülnek
kölcsönhatásba a 3 D anyagnak az ettől lefelé számítható saját rezgési tartományával. Ez azt
is jelenti, hogy e frekvenciák feletti sugárzások, a háromdimenziós anyagon kevés
kölcsönhatással, vagy kölcsönhatás nélkül áthatolnak, azaz az információs energiájuk, a jel és
részecske készletük térbeli áthaladása nem hat az általunk ismert anyagokra, és az ebből
kifejlődött, csak meghatározható tartományban hatáskapcsolatra képes élő szervezetekre. A
körülöttünk lévő tér, a hatásáramlásokat eltérítő kölcsönhatások miatt görbül, ami annak
köszönhető, hogy minden frekvencián terjedő hatásinformációnak van egy vele kellő
azonosságú rétege, amelyben jobban és akadályoztatás nélkül, vagy az ott élőkkel is segítve
gyorsabban terjedhet. Az energia csavarodó spiráljában táguló, haladó információs energia
vissza visszatérhet egy adott mezőhöz később is, amikor már annyira lelassult, megváltozott
hogy a hazai térben változókkal újra kölcsönhatásba kerülve azoknak újszerűnek ható
információt is közölhet. Ez viszont megalapozza a jövőt, mert ez alapján a történések nagy
része nem jelen-időben fejti ki a hatását, hanem csak sokkal később, amikor a dolgok
,,együttállása,, erre alkalmas. Visszatérő azonossági köntösben érkező idegen elülteti a
másság csíráit, amelytől a dolgok a tudatokban és a gyakorlatban is megváltoznak, és a
szétterjedő eltérő élet lassan átalakítja a helyiek gondolkodását, reakcióit és életváltozását,
nem mindig a jobb irányba.
Ha az emberi test bármely része az anyagra jellemző frekvencián nem látja át a nálánál sokkal
magasabb frekvenciákon terjedő energia, információs hatás idő és térbeli útját, azaz nem tudja
kiszámítani egy-egy adott és lehetséges történés megvalósulási valószínűségét, attól a
nagyobb fraktált átfogó szerveződésnek, amely nagyságrendekkel nagyobb téridőt lát át ez is
lehetséges. Ezt az teheti lehetővé, hogy az információk pályája és variációi nem végtelenek,
azaz az építőkövek és a lehetséges útvonalak véges, időben ritkán növekvő bonyolultságú
variációt jelentenek. Csak rálátás kérdése, hogy a lehetséges jövőből, azaz a lokális helyi
állapotok átalakulásából ki mennyit lát előre. A dolgot egyszerűsíti, hogy a környezet állapota
és lehetőségei, azaz az előzmények nagyon sokban meghatározzák és végessé teszik az
alaphelyzetek lehetőségeit, amelyek csak az információs hatások sokak által már ismert
módosulásaival változnak. Az Akasa krónikának nevezett NAGY információtár, pedig maga
az életspirálokban a múlt információs változásainak az emlékét sokáig megőrző
Világegyetem, a térben áramló, háromdimenziós állapotú anyagba beírt információkkal és
történésekkel. Szerencsére a jövő nincs megírva előre, az a környezet állapota által nagyban
meghatározott, de az ember által is kisebb részben megváltoztatható, ha az időben vagy a
térben utazva az információkat és a jövőbeni eseményeket meghatározó hatásenergia vételét
(kapcsolódási idejét), a dolgok relatív viszonyát az elmével megváltoztatja.
Számos, a térben különböző helyen történő állapot változás, impulzus (hatás és
lendületváltozás) azonos frekvenciájú és energiájú gömbhullámot indít el, amelyek egymással
szemben haladó hullámfrontjai keresztezhetik egymást. Ha közel egy időben keletkeztek és
hasonló sebességgel és perdülettel tágultak, előállhat olyan helyzet, hogy az ellenkező
irányból érkező, kellően analóg téridős fejlettségű részecske, hatás éppen olyan
következményeket fejt ki, mintha a saját antipárjukkal találkoznának. Erre egyébként is sok
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lehetőség van, mert a kifelé és befelé elrugaszkodott részek, egy idő múlva, igaz, hogy
jelentősen megváltozva ismét egymás és azon térrész felé fognak áramlani, amely térrészben
egykori differenciálódás eredményeképpen elkezdték az ismert azonosságú elődeiktől
különváló utódinformációs életáramlást. Ilyenkor azonban már a régi és elavult információik
differenciálódnak, és a régi térbe visszaszállított retro tartalomból a helyiek által kevésbé
ismert, újszerűnek ható, nem ismert tartalom fogadtatik be. Ez időben elhúzódó hatásváltozási
sorozatot jelenthet, amelyekben az ellentétes irányú és nagy azonosságtartalmú hatások
egymásra hatásakor annihiláció következhet be, tovább osztva az információt szállító
szerveződések energiáját. A két táguló hatásmező találkozási pontjának a kereszteződés után
az információ tartalmuk azonossága által is meghatározva történik kölcsönhatás, azaz
információs energia átlagosból befogadhatóra és elutasítandó ismertre történő
differenciálódása, átadása. Az elhúzódó folyamatban a két hatásmező, a különbségek
kirostálása mellett egyre jobban összeolvad, miközben áthaladva torlódik egymáson. Az
áthaladás közben az annihiláción kívül, vagy ha az nem következik, be változatos hullám
állapotai lehet a fronthullámokon táguló hullám-párnak. A szuperpozíciós találkozásból,
egymás hatását kioltó és erősítő interferenciás, (táguló, szétszóró, és összesűrítő), valamint
semleges, azaz egymáson kölcsönhatás nélkül áthaladó, egymást nem módosító szakaszok is
kialakulhatnak. Ez mindenképpen a hullámokban érkező információs hatásenergia térbeli
differenciáltságát is növeli. Ez a változást az adott térbeli vonalon az információs
energiamező folyamatos átalakulásával jár, azaz a mező energiájában, összetételében és
tulajdonságaiban is megváltozó viszonyokban kialakuló változás, a történési időhöz kötött
életszerű dimenzióátalakulást, szerkezeti állapot, (minőség) módosulást okoz. A változáshoz
azonosság, vagy erős analógia kell, amelyben a kölcsönható energiamező-pár nagyobb része
valamely közösen és azonosan ismert dologban erősíti egymást, nagyobb megértési, ismerteti
fokozatra, bizonyosságra kerül, azaz azonos periódusban és frekvencián egymást kiegészítő
nagyobb sűrűségbe, a lendületben, vagy a kinetikai hatásban erősebb elterelődő hatáseredőbe
épül. Ha e találkozásnak a terjedési iránya egymással kis szöget zár be, akkor a mezők
információs hatástartalmának az együtt maradási esélye nagyobb, azaz később bármilyen más
hasonló maradvánnyal még erősebb értékre egyesülhet. Ezzel a diffúziószerű kapcsolódással
az egyesülő információs energiamező, kellő azonosságtartalmú részeinek az életfolyamata
meghosszabbodhat, a minőségükben rögzült esemény híreit tovább keringtetheti a téridőben,
terjesztheti a hite szerinti valóság egy általa megismert, hirdetett alternatíváját. Minél tovább
sikeres, minél többen értik meg és fogadják el közös eszmének a dogmát, hitet, politikát, az
annál tovább élhet, hirdetve az eszme sokak által azonosan megértett elfogadott támogatott, a
téridőben éppen elismert valóságát, a létezés jelen lehetőségeit.
Az információs energiát szállító energiamezők bármely méretének a változása abszorpcióval,
vagy diffúzióval történik, azaz egyesülhetnek, vagy osztódhatnak. Az információs energia
lágy hatásegyesülése valamely energiaérték, pl. a lendület, vagy a perdület és a feszültség
(amplitúdó) növekedésével jár, amellyel szinkronban az együttváltozó hatáspár értéke, pl. a
dinamika, vagy a kapcsolatra képesség lehetősége, a terjedési lendülete a tömegnövekedéssel
arányosan csökken. Az annihiláció bekövetkezésekor, a részecske és antirészecskéje
nagyenergiájú találkozásakor az osztódási energia nagyobb frekvencián és kisebb
hullámhosszon változik, azaz nagyobb sebességgel és sokfelé szétsugárzódik. Ez esetben az
egymás felé haladó irányba történő kiterjedés, dimenzió (majdnem) megszűnik, de a korábbi
haladásokra merőleges irányú lendületváltozás, a páros körpályára, vagy spirálba terelődése
esetén akár végtelenné válthat. Hogy mekkora energiaértékek szabadulnak fel az ilyen
annihilációkor, azt a találkozó energiamezők korábbi energiájának és az átalakulásnak a hányadosa
határozza meg. A kis perdülettel (spinnel) módosított, a fénynél akár sokkal sebesebben táguló,
egymással soros lineáris csoportokba verődő, dinamikus és koncentrált hatásmező részecskéinek
sokféle eltérő frekvencián, időben ismétlődő kiáramlással terjedhet az energiája, amely az elektronok
impulzusai közben azonos irányba áramló foton (fénygyermekek) kisugárzását is keltheti.
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27. A folyamatidő és az információs energia átalakulása:
A térenergia nyomása legalább kétféleképpen eltérően is értelmezhető. Egymásnak feszülő
lassú, majdnem állóhullámok formájában is jelen lehet. Ilyen energiahullám egy központi
tömegbe sűrűsödött maradványa képezi a Föld északi és a déli féltekéjét kialakító, hajdan
egymásnak áramlott, ellenkező irányba áramló hatás, amely történhetett nagy energiaszintű
ütközés, differenciálódás során, vagy lassan egymás felé közelítő, majd összecsiszolódó két
nem túlságosan eltérő genetika anyagú részecskemezőjének az egymásra találásából.
Bármiképpen jött létre, a következményként kialakult egy nekünk otthont adó változásra
alkalmas bolygó szerveződés, amelynek a két féltekéje még ma is lassan elfordul egymáson.
A déli csillag régióból, melegfúziósabb rétegből származó déli rész ma is valamivel gyorsabb
saját spinnel rendelkezik, ezért az összetapadó szimmetria felületen el- elcsúszó rétegek túl
nagy feszültségének az elfordulást akadályozó részek lebontása esetén, a megcsúszó,
elforduló féltekék egymáshoz igazodásából a fezsültséget feloldó lecsengő rengések pattannak
ki. Ez az értelmezés szerint a tér nagy energiasűrűsége a régmúltban keletkezett impulzusok
egyre nagyobb közös tömegbe épülő tágulási maradványa, amely hatáshullámokat létrehozó,
kifáradt elöregedett részecskéi, közös tömegbe szerveződnek a saját élőrétegük védettségében.
Az életáramlásában, a kinetikai lendületében lelassuló, egymást lefékező részecskék
azonossága a közös tömegbe épüléssel nő, de a hatásterjedés során mindig marad a felületen
táguló hatásfront héjaknak olyan jelentős töredék része, amely a kölcsönhatási idő alatt az
életbuborékok impulzusában keletkező közvetlen kölcsönhatásból kimarad. A közvetlen
eseményből kimaradó részek azonban mint a Cunami energiája a szigeteket, körbeölelik és
beburkolják az impulzus térrészét, balszárnyat és jobbszárnyat alkotva ellenkező irányba
rátekerednek a főcsapattal kölcsönhatásba kerülő ellenálló térakadályra. Mivel a
hatásváltozási sebesség, és a kölcsönhatásba nem kerülő hullámfront maradvány energiája is
egyértelműen és folyamatosan csökken, az egymáshoz viszonyított sebesség változás
majdnem állóhullámmá lassul. A folytonosság megfelelő megmaradása, a szárnyak nem
leszakadása esetén, a főtömegre tekeredő karéjok, rétegek ellenkező irányban haladó
lendületüket megtartva, lamináris irányúra módosuló kéregtáblaként beburkolják az impulzus
tér általuk is megvédett, árnyékolt környezetét. A megtermékenyített életfelszínre rátekeredő
kéregtáblákat létrehozó rétegek lendületenergiája, a bekebelezett, meghódított kedvest
körülfogó ölelést hoz létre, amelyben az átfedő táblarészek egymásra tekerednek, és az alulra
kerülő, nagyobb sűrűségű szárny a lamináris áramlása mellett aláhatol a kisebb sűrűségű
fiatalabb rétegnek. A megtermékenyítő esemény tehát nem egy pillanat alatt megy végbe,
hanem a megtermékenyülési impulzus csak egy nyitány, egy később ezt tartós folyamatként
levezénylő rapszodikus szimfónia változásában. A lendületrész egyes komponensei a felszínre
csavarodáskor megtartják a lamináris irányba módosult áramlásukat, és a közösség
rugalmasságának megfelelően megnyúló és összehúzódó ritmusváltásokkal csiszolják egymás
és a meghódított szervezet felületét.
Mivel a térben zajló változások folyamatosak és végtelen mennyiségben keletkeznek, ezért
szükségszerűen növekszik az állóhullámokba torlódó, épülő, lassuló energia mennyisége. Ez
az energiának a kölcsönhatásból valamely ok miatt kimaradt szegmenseit tartalmazza, amely
az egyediség, a terjedési irány vagy a bonyolultsága miatt nem épült be három vagy
többdimenziós szerveződésekbe, hanem annak a felületén maradva átlagosabb vékonyrétegbe,
más állapotba keveredik. Mivel azonban a párokba és nagyobb szervezetekbe kapcsolódáskor,
az egymáson elmozduló változásban is leszakadnak a feszültséget el nem viselő, két, vagy
egydimenziós állapotra visszabomló, felszabaduló részecskék, ezért a köztes tér is visszakapja
a maga katonáit, amelyek a nyugodtabb térrészekben ismét nagy azonosságú közös tömegbe
épülhetnek.
Ismert, hogy e térben történő egyenetlenül változó események a lokális térenergia kialakult
relatív egyensúlyba kerülő állapotát rendszeresen megbontják, amelyből a változáskor az
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impulzusban kicsapódó hatásmezők egyben a régi energia egy részének a kicsatolását,
eltávozását, és a lemorzsolódását is okozzák.
A gyorsuló, forgó, lüktető mezők, az impulzusból kipattanó hatásenergia a gyorsulása során
több lemerevedett energiahullámmal, lassan sodródó más részecske mezővel, kerül
kapcsolatba, azaz növekvő mennyiségű információval kerülhet kölcsönhatásba. Ezt a helyi
energia növekedésként észleljük, amely a látszólag energiamentes, üres térből az ott lévő
energia kicsatolásával jár. Azonban ez csak energia és hatás áthelyeződés, átrendeződés. Ez
csak abban más a már megszokott állapottól, hogy nagyon nagy mennyiségű, eddig velünk
kölcsönhatásba nem kerülő, általunk nem észlelt, pl. eltérő merőleges síkban keringő energia
hirtelen, és viszonylag rövid idő alatt átkerül az általunk is megismerhető, lassabban áramló és
változó, esetleg nagyobb spinű áramlásra kényszerülve, a lokális térrészben besűrűsödve, a
kölcsönhatóképes állapotba kerülve észlelhetővé válik. Ez az energia eddig is jelen volt a
térben, csak úton volt a kölcsönható hely felé. Ha tehát egy adott térrész felé tartósan sok
energia áramlik, amely ott feltorlódva besűrítődik a térbe, az energia és a változás sűrűség
helyi mennyisége, és a térrészen való kölcsönhatás időbeli mennyisége, azaz az energia és
hatásátalakulás időbeli mennyisége nőni fog. Ennek az ellenkező állapotkövetkezménye
alakul ki akkor, ha már túl sok egymásnak torlódó, ütköző hatás miatt túl nagy lett az adott
térrész életenergia nyomása, életnyomása, azaz magassá vált a hőmérséklete és a helyi
feszültség felhalmozódása. Ilyenkor a lokális térrész életnyomása, a lendület impulzusba
feszültségbe átépülése jóval nagyobbá válik, mint a környezeté, amely miatt megindul egy
visszafejlődés, és kitelepülési, elvándorlási hullámok alakulnak ki. Természetesen, ha a térben
lévő bármely méretű és bonyolultságú információs energia-szerveződés sebességének,
forgásának stb. változása negatív irányba mozdul el, azaz csökken, ez esetben természetes,
hogy ritkul a beérkező kölcsönhatás, csökken a hatásmező által észlelt információs hatás időre
jutó mennyisége az energia befogás. Ha eközben a rendszer változatlanul sok energiát
(információt) bocsát ki, akkor a töltöttsége, az átlagos energia értéke alá csökken, azaz ha már
rossz híre alakul ki egy térrésznek, akkor a lassabban leálló kivándorlás miatt tartósan
energiát veszít. Ez okozza azt a periodikusan váltakozó tél és nyár, alacsony és magas
életnyomás (hőmérséklet és feszültség ingadozás) közötti váltakozó periodikus állapotot,
amely a részecske mezők és sűrűsödő és ritkuló hullámokban, és ezek közötti(tavasz-ősz)
átmenetekben történő váltakozását eredményezi. Ez az energia vesztés a folyamatidő, a
reakció és a cselekvő képesség lassulásával is jár, amely a természetes következménye a
negatív irányú energiát és részecskéket vesztő változásnak. Érdemes megfigyelni egy fiatal
szervezet agyterületének a neutron telítettségét, és ezt összehasonlítani egy már elvirágzott
idősebb 60 éves szervezet agyi részecske sűrűségével. (Lásd a későbbi Aspektus könyvekben is
bemutatott ábrát, és Törő Imre szerkesztésében az Élet alapjaiban a 825. oldalon is látható ábrákat).

Ha a beépült állomány a tartós túlterhelés miatt már nem akar a túl nagy feszültséggel változó
térrészben élni, egyre többen elhagyják a melegfúzióssá, túl gyorsan változóvá váló
szerveződést. Ilyenkor a külső esemény sűrűség a feldolgozó és megértő képességhez képest
nő, az elégtelen feldolgozó kapacitással rendelkező szervezet egyre jobban lemarad a tér jelen
állapotú valós történéseinek a megértésétől, ezek feldolgozásáról. Ilyenkor az érintetté vált,
túlterhelt részecskék a hozzájuk kapcsolódó, feldolgozatlan információs hatás-párjukkal
kikerülnek az aurába, és miközben ők felzárkóznak és korszerűsödnek, sokadmagukkal egyre
nagyobb, és egyre gyorsabban változó aurát létrehozva egyre jobban elszigetelik az elhagyott,
elöregedő térrészt az izotróp valóságtól. Ilyen elszigetelődő réteg épül a Bolygónk körül gyors
ütemben, amelyet termoszféraként ismerünk. A következmény azonban sokkal lényegesebb a
régi térben maradókra, mert miközben csökken az áthallatszó, átjutó gerjesztés és információ,
valójában egyre jobban lemaradnak a korszerűségben a szabadabb térrészben történt esemény
fejlődések híreiről. Később ez hozza létre a szervezet teljes korszerűsítési igényét, nagyobb
megújítását, átszervezését, amelyet elhalásnak és másként történő újjászületésként ismerünk.
Ekkor a szervezet életében véget ér egy régi korszak, de elkezdődik egy másik, új esély.
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A másik értelmezés a folytonos változás eredő egyensúlya, amelyben a lendület és a
perdület is állandó egyensúly jelent. Mivel az egyirányú változásnak a lehetősége
véges, ezért a változások eredője időben váltakozó relatív egyensúlyt eredményez.
Mindkét értelmezés szerint folytonos perdület és lendület és ritmusváltozás, dimenzió
átalakulás zajlik, amelyben az információs energia állandóan osztódik és
abszorbeálódik. A hatásváltozás szimmetriáját Einstein féle fényelektromos egyenlet is megerősíti.
(Ez a szerző véleménye szerint azt erősíti, hogy egy energiamezőre ható befogadott információs
energia hatásváltozási energiája, kölcsönható képessége,hosszabb távon, az időben arányos a mezőből
kilépő hatóenergiával.) Ez az arányosság azonban az energiaszinteken belül érvényes, azok

határait jelentő telítettséget eredményező feltöltődéseknél, kis belépő hatással nagy
hatásváltozást, energia s hatás átrendeződést lehet elérni. Ez alapozza meg a térenergiával
működtethető szerkezetek lehetőségét. Elvileg és most-már gyakorlatilag is igazolható, hogyha kellően
megismerjük a térenergia áramlási, működési szabályait, akkor sikeresen építhetünk a térenergiát
egyenirányító és szabályozottan áramoltató szerkezeteket. E szerkezeteknél a beépített hatásmezők
(anyagok) változásának, ritmusának a gyorsulását lehet szabályozni, amellyel a gyorsuló szakaszokban
történő térenergiai hullámmetszésből kicsatolható energiát munkára fogáson át lehet a térnek
visszaadni. Tehát az egyébként is folyamatosan folyó energia átrendeződést, gyakorlatilag irányított
mederbe terelve hasznosítani lehet. Mivel azonban a térben áramló energia mindig valamilyen
hordozóhoz tartozik, azaz gazdája van, tudomásul kell venni, hogy e sikeres szerkezetekkel az
életáramlás sokszintű, sokmilliárd szálon egymással összefüggő folyamatába avatkozunk be.

A térenergia átrendeződése, változása állandó arányosságot tételez fel, a mozgási
állapotok és a mozgásban résztvevő tömegek között. Az átrendeződés folyamatos a
térben, csak a helyi információs energiamezők differenciáltsága változik. Ez a belső
differenciáltság, a folyamatos átrendezés alatt időfolyamat, életváltozást életszakasz, életidőt
jelent.
Az idővektor, egy újabb dimenzió a hatásenergia szerveződésében, amelyet Einstein
határozott meg először sikeresen a nagyobb nyilvánosság előtt. Einstein szerint a megfigyelési
ponton áthaladó hatás a megfigyelési mezőben (megfigyelőben) eredményező hatásváltozást,
azaz a kölcsönhatás folyamatidejét, időegységre jutó esemény sűrűségét határozza meg. A
hatással azonos irányba és közel azonos sebességgel történő haladás e hatásváltozás hosszát
(idejét) megnyújtja, azaz a kölcsönhatás, a változási idő lefolyását lelassítja. Ez alapján
viszont megszűnik a kölcsönhatás akkor, ha a hatásterjedési sebesség azonos a megfigyelő
terjedési irányában történő mozgási sebességnek. Mivel egymáshoz képesti változás nem
történik, ilyenkor csak a korábbi esemény következményeként kialakuló lokális átalakulás
figyelhető meg. Az ellenkező történik a hatással szemben közel azonos sebességgel haladó
megfigyelő esetén. Ez esetben felgyorsul a hatásidő, amely a kölcsönhatás folyamatát jelenti,
és lecsökken a hatásinformáció átvétel és megértési lehetőség. Lehetséges, hogy a megfigyelő
információ feldolgozó képessége nem elég gyors, amely miatt a hatás áthaladása után még tart
a hatáskompenzációként értelmezhető alkalmazkodási folyamat, amely csak a harmónia
esetleg sokkal későbbi elérésekor, a lineáris változás megértéshez vezető időszaka,
eseménysorozata végén ér véget. Valójában ez csak elvi lehetőség, mert minden
energiaszerveződést érő hatásváltozás, nemcsak egy pontból és irányból érkező magányos
hatás, hanem egyidejűleg a tér minden irányából érkező hatások egymást követő sorozatának
a helyszínen, a megfigyelő (mező)-ben érvényesülő eredője.
Az Einstein által meghatározott rendszeridők, valójában a hatásmezők folyamatos változására
vonatkoztatott egyedi történési folyamatot jelenti. A hatás érvényesülés teljes tartalmának az
idő egysége a hatásciklus egység. Mivel az élő szervezeten belül sokféle egymásra is ható
időrendszer (folyamatidő) működik, ez nem átlagidőt eredményez, hanem a legkisebb
létfontosságú rendszeralkotó (szerv) saját idejét, amely harmóniájának a felborulása a hozzá
tartozó nagyobb rendszer irányíthatatlan káoszba fordulását eredményezheti. Az emberi
információs energiamezőnél, az orvostudomány hatására ez sokszor kivédhető, amellyel a
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nagyobb rendszeridő (élethossz) érhető el. A biológiai rendszerekre jellemző időérzet, relatív,
amely az információs energia feldolgozási sebességétől függő.
Az átszervezési lineáris időfolyamat véges, ezért az így együtt egy rendszerben átrendeződő
energiamező alkotóinak az együtt maradása is véges. A folyamatidő lejárta után a nagyobb,
elöregedett, rugalmatlanná és korszerűtlenné vált, elszigetelődött szerveződések felbomlanak,
és a nagyobbakból kiváló, túlélőképes kisebb információs energiamezők más mezőkkel újabb
nemlineáris időeseményig tartó lineáris folyamatszerveződés részévé válhatnak. Abban
hasonlít a szélre, hogy az azonos jellegű hatások, a hatásmodulok, mint a szellő gyengéd
fuvallatai egyesülhetnek egymással, amelyből egymáshoz halmozódó közös lendületként
hatalmas energia hullám koncentrálódhat.
Az állóhullámok energiája, és a végtelen mennyiségű hatásváltozás, amely egyidejűleg
történik, folyamatosan hatalmas energiával feszíti tölti ki a teret. A tér energiaállapota a
terjedési energia meghatározhatatlansága miatt nem ismert, csak az, hogy ebből az anyagra
jellemző frekvencia tartomány 10-nek a 20.-hatványától lefelé keresendő. E
frekvenciatartományra már meghatározható egy változási sűrűség, ez azonban a teljes
térenergiának csak meghatározhatatlan töredéke. Mivel e frekvencia feletti és alatti
hatásváltozás nem növeli, és nem kerül közvetlenül kölcsönhatásba a 3 D-s anyaggal, ezért
lényegesen nem befolyásolja az anyag jelenjét, csak a jövőjét. Ez miatt nincs nagy jelentősége
annak, hogy az anyagra jellemző elkülönült, lekötött energiaérték relatíve kicsi, amelyet a
térenergiájához képest lokálisan eltérő, kis energiasűrűségű, azaz az izotrópabb, szabadabb tér
többi részéhez viszonyítva energia és hatásban ritka buboréknak tekintünk. Elvileg e buborék
belseje is átjárt a magasfrekvenciás energiától, tehát az anyag inkább egymáshoz kötöttebb,
függőségi kapcsolatba szerveződött kisebb szabadságfokú, és ezzel információ és sokféleségű
hatásban, biodiverzitásban viszonylag szegény mezőnek tekinthető.
Az annihilációt jelentő lendület változáskor egy nagyon energia sűrű, kicsire összenyomódott
információs hatásokat is tároló anyagmag, és körülötte a ki és a szétáramló aura miatt, a kifelé
terjedő energiahullám nagyobb hatássűrűségű felületén belül átmenti energiahiányos, hatás és
kitöltöttségében is hiányos, a nyomásában csökkenő köztes tér marad vissza az ütközés utáni
tágulás maradványaként. Ismert, hogy a nagyenergiájú és tömeggel bíró mezők ütközése,
hasonlóan zajlik le, mint a csillagok életszakasz váltása, a neutronrobbanással kezdődő
megújulás, a szétáramlás.
Rendszerint nem a tömegközéppontok jelentik az ütköző aktív zónát, hanem a mezők kritikus
tömege, a magerő és a külső erő és hatásegyensúly felborulása, amely egy túltöltöttnek
tekinthető feszültség elérésekor a statikus kötöttséget sokáig nem jól viselő lendületi energia
nagyobb része szétsugárzódhat. Mivel a változásban mindig a legnagyobb változássűrűségű
átlagos rétegnél, a tömegfelezőn nő meg a feszültség. Ha az elvezetési, feszültségoldási
lehetőség nem jól megoldott, a térállapotokat megváltoztató átrendeződés jellemezően a
tömegfelezőről indul ki. Az egyidejűleg kifelé és befelé is elinduló nyomáshullám, a
változótér belső részébe szorult részecskéket egyre nagyobb sűrűségre, és mind kisebb
térrészbe szorítja, a nagy nyomás egy belső sűrűbb magot alakít ki, miközben a kifelé haladva
lendületet kapó része egyre nagyobb térbe kiterjedve kiszorítja az átlagos felülettől kifelé
lévőket. A nagy lendülettel kifelé és befelé haladó hullámok kezdetben nagy nyomásból
áramlást és lendületre segítik a ki és a beáramlókat, amely miatt a két hullámfront között
kialakuló, a méretében mind a két irányba jelentősen megnövő, felfújódó, kitáguló átlagos
térben az életnyomás nagyon lecsökken. Ez a viszonylag rövid idő alatt leeső belső nyomás a
határokkal körülvett térben jelentős energiahiányt és vákuumot hoz létre, amely nyomás
éppen akkor esik le mélypont felé haladva, amikor a kisebb térbe szorított külső réteg
nyomása éppen magasabbá válik. Mivel a lokális különbség a közös határon nagyon megnő, a
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túl nagy életnyomásúvá váló környezetből elkezdődik egy lassú visszatöltődési folyamat,
amely során a hatáskizárt térrészben új korszak, új életprogram, új áramlási rend, (rendszer)
alakul ki.
Az átalakuló térrészben a kezdeti kiszorítás és szétsugárzódás után rendszerint vákuum
keletkezik, amely az addig csak nyomással együtt maradt mag részecskéit eltávolítja
egymástól, azaz a központi magot felrepeszti, annak a nagy nyomású, még kellő
életrugalmasságú része, mint életcsíra kihajt. A központi magban is leeső életnyomás miatt, a
még kellő belső nyomással, energiával rendelkező részek, keveredve a már jó irányba kifelé
és befelé is törekvő részecskékkel, a kölcsönhatóképes élethelyzetbe sodródókkal
közösségekbe épülve kicsiráznak, közös gyökérnyúlványt, és rövid időn belül felfelé is
elágazó testvér ágnyúlványt, új közös hajtást hoznak létre. Elkezdődik egy új szervezettség,
egy újféle életprogram alapján más arányokat létrehozó fejlődése.
A szerző véleménye szerint az anyagként keletkező energia-ritka tér relatív, mert e téren áthalad a
térenergia magas értéke is, de nem kerül ezzel kölcsönhatásba, amely miatt a keletkező energiamező
értékénél, az egyébként sem kiszámítható környezeti energiaértéket nem kell figyelembe venni A
belső energiaszint csökkenése egyrészt a közvetlen előző állapothoz, és a közben megnövekvő
életnyomású környezeti állapothoz való viszonyában már megítélhető.

Az energia (információ) ritkaság, egy dologban mégis domináns, hogy a szervezeti
folytonosságban bekövetkezett hasadás után, a környezetbe ékelődött, mássá vált energiamező
szabadságfoka erősen korlátozott. A kapcsolatok sokasága átmenetileg megszalad, az
interferenciás együttrezgés, a nem elég azonossági kapcsolódások lehetőségeit csökkenti.
Feltételezhető, hogy a sokféle frekvencián lehetséges együttrezgési időhosszok a bennünket korlátozó
folyamatidőnél sokkal nagyobb szabadságfokot engednek, de lehetséges, hogy ennek az ára, a
nagyobb szabadságfokú lények rövidebb periódusideje, időben gyorsabban letelő élete.

A 3 D-s, időben változó és változtatóképes anyagban megtestesülő új életlehetőség, valószínű
a hatáskizáródó térrész, energiában és a korábbi változás sűrűségben csökkenő, de a már
kaotikus állapotához képest sokkal rendezettebbé, szervezettebbé fejlődő hidegfúziósabb, más
eredőt és nagyobb együttműködést létrehozó életállapotra átalakulása.

28. A Térről és az információt is jelentő jelrendszerrel kitöltő térenergiáról:
A tér, az energia, a benne lévő közeg nélkül üres, meghatározhatatlan, megfoghatatlan és
jellemezhetetlen. Azzal kap értelmet, hogy változatos energia tölti ki, amely folyamatos
átrendeződésével a mozgalmasság látszatát kelti. Pedig a tér, amelyben az átrendeződési
folyamatok lezajlanak, valójában változatlan, csak a benne zajló energia átrendeződések, az
állapotok és a minőségek változnak folyamatosan. Az energia, a teret kitöltő
változatosságával sokféle eltérő formában van egyidejűleg jelen.
A legegyszerűbb kevés változatosságot tartalmazó energia kis információtartalmú, inkább
folyamatosan jeleket, hatásokat kibocsátó energiamezőtől származhat, amelyben ritmikusan
ismétlődő és kiegyenlített folyamatok zajlanak. Ennek a frekvenciája és az amplitúdója is
változatos lehet, de nagyjából a térben változókra jellemző és lineáris feltöltődési időben
állandó. A kisebb amplitúdójú, azonos frekvencián pulzáló energiaátrendeződés egyszerű,
kevés változatossággal jellemezhető, relatív kis információtartalmú energia átrendeződésnek
tekinthető. A kevésbé változatos ismétlődő jel, vagy jelcsoport, kevés információt szállító
energiaterjedés, amely nem okoz nagy változást. Ha a jelet kibocsátó változás időben növekvő
különbségű energiája nagyobb amplitúdójú jelekkel támadja a teret, akkor a terjedő energia
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értéke, pontosabban a pulzáció, a terjedő jelfeszültsége, energiadifferenciája nagyobb
hajtóerőt, azaz több energia átrendeződését okozza. Ha az akár több forrásból is azonos
ismétlődéseket tartalmazó (analóg) jelek a tér egy pontjában azonos irányba, vagy azonos
hatásokat keltve erősítik egymást vagy egyesülnek, akkor a jel, vagy jelenergia megerősödése,
magasabb energiaszintre kerülése és egyre határozottabbá válása a következmény.
A térben lévő már kialakult energiamezők, függetlenül attól, hogy az eddigi besorolásokkal
élő vagy élettelen rendszereknek tekinthetők, érzékelnek minden változást és vesznek minden
információt, amely a tér energiaváltozásának az átrendeződése során hatással van a már
kialakult eredőre, amely következtében bármilyen szinten változást szenvednek. Ha már
tartalmaztak a vett jelhez (jelrendszerhez) hasonló, vagy annak megfelelő információt, vagy
megfelelően ismétlődő szakaszokat, akkor az ismétlődő jelek, szakaszok energiaértéke ezzel a
vétellel azonos hatásirány, esetén megnő, ellenkező irányultság előjel esetén csökken. Az
energiamező kialakult egyensúlyára befolyással ható jelek és jelcsoportok egymáshoz képesti
megváltozása, a rendszer belső egyensúlyának az átrendeződését is okozhatja, amely a kapott
jel, vagy hatás relatív mértékéhez képest, telítettség esetén nagyságrendekkel nagyobb
átrendeződések elindítója lehet. E rendszerint akkor következik be, amikor a megerősödő jel,
hatás erősítésével a közeg nyomása átlép egy-egy energiaküszöböt, potenciálgátat, amely az
energiamező addigi információs, vagy hatóeredőjét, tömegszámát, térbeli kiterjedését
megváltoztathatja. Ez minőségi változást eredményezhet, mert vegyi, fizikai, biológiai
átrendeződést elindítva az anyagként meghatározható energiamezők lényegi megváltozását,
átalakulását okozhatja. Ez a változás, nagyon sokféle különböző energiaszinten, egymással
analóg, frakktálszerű rendszerben álló, és egymással kölcsönösen összefüggő, kölcsönható
kapcsolatban álló energiamezőkben, rendszerekben is megnyilvánulhat. A műon, vagy ez
alatti energiaszintű energiamezőknél éppúgy, mint az atomi, vagy a biológiai
energiamezőknél, vagy a csillagoknál. Az atomi energiaszintbe sorolt, elemekként ismert
energiamezők is ilyen rendszernek tekinthetők, amelyeknek az általunk ismert változási
egysége az elektronnyi töltéssel, hatáskülönbséggel rendelkező információs energiacsomag.
A rendszer képes a legkisebb, az elektronnyi energiáknál nagyságrendekkel kisebb változások
(információs modulok) befogására és vételére, ezzel az információs energia elnyelésére, vagy
leadására. Az kezdetben kialakult különbségben létrejön az egyszerű atom, amely egy
központi maggal és e magon kívül áramló, kiszorított, a központi hatásokból kizárt, dolgozói
elektronfelhővel rendelkezik. A kezdeti állapot tehát analóg térátalakulás, amikor a térrész
belsejébe szorult, időben gyorsabban fejlődő melegfúziós állomány más felé fejlődik, mint az
azonos kezdeti eseményben kifelé fejlődő, hidegfúziósabbá, az áramlási rendezettségében is
jobbá kiszámíthatóbbá váló elektron állomány. A már túl nagy azonosságú analóg és kaotikus
részecskéket tartalmazó tér tehát jelentős különbséggel töltődött fel, amely az addig a közös
térben változó hatások és hatáshordozók egy korábban domináns részét, mint erősebben ható
lehetőséget kiszorította, hatásában kizárta a belső térrészből. A hatáshiányossá vált térből
tehát kiszorult a minden lehetséges izotróp állapot, mert a térben változó szervezetek egyes
rossz hatású dolgokat tiltó listára tettek. A részben hatáshiányossá váló térnek azonban
energiára és impulzusokra van szükséges a megmaradásához, ezért az alacsony életnyomású
térbe más, nagyobb nyomású körzetekből beáramlókat b kell engednie, differenciálnia
szükséges a közösségnek hasznos, vagy haszontalan aspektusokból. Mivel azonban a
beérkezők és a visszatelepülők sokszor idegen családtagokkal érkeznek, a szervezett élettér
közösségi rendjét megzavaró, mást hirdető, ellenálló szerveteket ki kell szűrni, el kell
távolítani. A hidegfúziós térrészben beáramló, túl sok melegfúziós, vagy és dezinformációs
részecskét, a közös rendhez képest mást hirdető, a belső feszültséget és nyugtalanságot okozó
neutront rendszeresen összegyűjtve el kell távolítani a szervezetből. A periodikus
eltávolításra akkor kerül sor, amikor a közösségnek az életnyomása valami belső zavar miatt a
kelleténél nagyobbra emelkedik. Az egységnyi energiamezőnek, (szervezetnek) az energia
lassú visszatöltődése során, el kell hogy érjen a befogadott hatáscsomagok összessége egy
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jelentős energiaküszöbnyi, legalább elektronnyi értéket ahhoz, hogy az addigi atomi
energiaszintet jelentő eredő minőségi változást okozó hatást, Pl. vegyi vagy reakcióképességi
változást érjen el. Ha a belső feszültség ezen potenciál érték fölé kerül, akkor a belső
impulzusban differenciálódó (rekombinációs folyamatot megkezdő) szervezetnek ki kell
bocsátania a szervezetéből a zavart okozó részecskéket. Ilyenkor a beépülő és a belső
közösséget más információval megfertőző részecskéket el kell távolítani a centrális
térrészekből a hatalomból, a lehetőségeiket redukálva külső pályára kell juttatni.
Ez az a helyzetkép, amikor a hidrogénatomnak egy elektronnyival megnő az információs
energiaértéke, és az eltávolított hatással a belső élet az azonosság felé, a külső térrész pedig
egy másféle azonosság felé fejlődik, és az élettérben a mennyiségi változásból minőségi
változás kezdődik. Ugyanez a folyamat emberszinten szaporodásban és utódnemzésben
nyilvánul meg, de bolygószinten új holdat eredményezhet. Ahhoz hogy az atomi rendszerben
egy elektronnyi energiatöbblet felhalmozódjon, sok információs modul energiájára,
halmozódására van szükség. Ez a változás hasonló nagyságrendeket jelentő energiaküszöbök
átlépésekor látványosabban megismétlődik, és folytatódik az összes ismert elem atomjaként
meghatározható információs energia csoportosulásaként. Minden hidegfúziós irányba fejlődő
elektron utód kilökéskor, egy belső fiatalabb neutron az irányító térbe kerül és beépül a
vezetők, a melegfúziósabb protonok közé. Természetesen nemcsak ezen az energiaszinten
történik a folyamat ehhez hasonlóan, hanem jóval ez alatt, és jóval ez fölött a vegyületek és a
fehérjék világában is. (A gyógyászati és vegyi anyagokat előállító laboratóriumok ezerszámra ontják
a közepes modulok az atomok és részecskéik újszerű kombinációiból készített, az információs
energiamezőkre egyedi hatást biztosító hatóeredőjű információs anyagokat.)

Az azonossági halmozódásokból keletkezik a fuvallatból vihart elindító, majd tápláló, a kis
hatásokat összegző, összekapcsoló energia és hatásazonosság, a láncreakciókat elindító és sok
más, az azonosságok halmozásából megerősödő folyamat. Az ilyen energiaerősödéseket,
többszöröződéseket okozó egyszerű jelrendszerek ismétlődése mellett, természetesen nagyobb
szakaszokból álló információs energiák is összegződnek, amelyek nagyobb energiaszint
átalakulások mellett hasonló, analóg hatáserősödéseket produkálhatnak. Minél nagyobb és
változatosabb, az ismétlődő információs energia, annál kisebb az esélye a nagyobb
összefüggő szakaszok pontos ismétlődési és halmozódási lehetőségeknek, amellyel kialakul
az eltérés, az analóg rendszereknek tekinthető másság, az EGYEDISÉG. Ez a másság,
kezdetben egészen kis eltérésekben is megnyilvánulhat, majd a halmozódások fokozódásával
egyre nagyobb eltéréssé fejlődhetnek. Az élő szervezetek, mint energiarendszerek, ilyen
analóg eltéréssel, mássággal rendelkező, nagyon nagy azonosságú információs energiát
megtestesítő, fraktálrendszerben egyre nagyobb, egyre szervezettebb életszerű folyamatban
változó energiamezőknek tekinthetők.
Az evolúció bonyolultság irányába elmozdulása nem véletlen, hanem szükségszerű
következménye az egyre hosszabb és változatosabb információs energiaként is
meghatározható analóg rendszerek kialakulásának, és a bonyolultság felé forduló irányú
fejlődésének. Az információs energiaként is meghatározható energiamezők, minél
változatosabb összetevőjű hatásokból állnak, annál nagyobb az esélye, hogy az e mezőket
alkotó energia eredő információja, részben eltérő, a helyi valóságot és a változás lehetőségeit
színesítő hatásokat is tartalmazhat. Ez az eltérési lehetőség a kulcs a fraktálrendszerek későbbi
könyvben feltárandó szabályához.
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29. Az információ ismétlődéséről:
Az ősrobbanás elmélet ma is tartó folyamatként átértelmezésével értelmetlenné vált a közös
isteni tér Világegyetemre leszűkítése, valójában a Világmindenség részesei vagyunk.
Valószínű, hogy a Világegyetemnél nagyobb térben zajló folyamatok majdnem végtelen
változatosságú energia átrendeződéseket, lendületváltozásokat kelthetnek, azonban ennek
ellenére az eltérő információs szakaszok, - mint megérthető jelek vagy jelrendszerek - azonos
ismétlődéseket tartalmazó információként is meghatározhatók. A háromdimenziós anyagot
gravitáló csillagmezőkben egy –egy biológiai sokszínűséget eredményező élettérben a
változatos bonyolultság kialakulása előtti múltban, az alacsonyabb bonyolultságú (evolúciós
szintű) információs energiamezők nagyszámú analógiája alakult ki. A hatások és állapotok
lehetősége véges, és bár ezt sokféle eltérő információval, jelrendszerrel, is kifejezhető, de a
véges életváltozatok analóg lehetősége adja a kulcsot a változás eltérő jelrendszert használó
szervezetei között a megértés lehetőségéhez. Bármennyi eltérő szavat használunk, a dolgok,
hatások és fogalmak száma véges, bár a részben, energiaszintben, hatáserősségben,
hangsúlybeli eltérések fokozatokat hoznak létre. A jelrendszer azonban analóg közös
szabályrend szerint az aranymetszés, a természet legfőbb szabálya szerint fejlődik. Ilyen
nyelvezetet használ a zene, a hangskála, a matematika, a kémia és a fizikai is. A bonyolultság
analóg módon növekszik az egy hatásegységből felépülő rendszerben, amely ismeri a pár, a
kettő fogalmát, és mindig a nagyobba arányszám kisebbik tagjával növekszik. Ez egy
jellemző statisztikai eredő.
Az élet megjelenésével, a bonyolultság, az egy rendszerbe tartozó információ
változatosságának a növekedésével egyre több eltérés lehetősége alakította ki a sokszínűség
eredményeként a másságot. Ha azonban a másság nagyon megnő, együttműködés képtelenség
alakul ki, és akkor is ez a helyzet, ha lokálisan bezáródó térrészben az azonosság túlerősödik.
Az életrendszer fraktálszabálya két irányban nyitott, az egytől lefelé és felfelé is analóg
szabályrendszer szerint folytatódik.
Ha a szerveződési evolúcióban visszafelé araszolunk, minél kisebb bonyolultságú
energiamező felé haladunk, annál nagyobb az esélye az azonosságnak, a jelként,
jelcsoportként értelmezhető energiaváltozás analógiájának. A jelek egyszerűsödésének az
irányába haladva, egy-egy energiaszinten már majdnem teljesen azonos hatástartalmú
energiamezőket, információs csomagokat találunk, amely azonosságában csak a legkisebb
befogható hatás ismeretének a hiánya miatt van okunk kételkedni. Joggal feltételezhető, hogy
a térszerkezetekben megengedett másság, azaz eltérési lehetőség aránya adott, amely az
észlelési szintünk alá került mezőknél, általunk egyre kevésbé észlelhető. A már megismert,
valamint a vélelmezett kisebb és nagyobb energiaszintek, mind viszonylag stabil, nagy
azonosságtartalmú energiamezők, (jelek, vagy jelcsoportok) a rájuk jellemző energiaértékek,
mint küszöbök között nagy azonossággal rendelkeznek. A stabilnak számító energiaszintek
között azonban, miként az atomok, minden energiamező, függetlenül attól, hogy milyen
energiaszinten áll, nagyon sokféle eltérő töltöttségi állapotban, egymáshoz képest csak analóg
rendszernek tekinthető. Azonban a kisebb energiaszintű szervezetek nem szükségszerűen
kisebb bonyolultságúak, hiszen analóg rendszer szerint fejlődnek, csak az energiaszintben
gyengébbek, más hatásokban, pl. fejlettségben, megértő képességben fejlettebbek lehetnek a
nagyobbaknál.
Az egyre változatosabb, és egyre hosszabb információs láncnak tekinthető összetartozó
energiamezőknél szükségszerűen kialakul a bonyolultság, és az ebből következő egyediség,
az egymástól is eltérő másság. A már több atomi energiaszerveződést, azaz többféle
információs energiát egybekapcsoló vegyületek kialakulásától, a fehérjeláncok kialakulása
nem nagy szerveződési (bonyolultsági) ugrást tételez fel. Az ember, a felismert atomi
szerveződési szint rendszerezése során, elkülönítette, az hatásukban jobban leírható elemeket
a vegyületektől, majd ezeket szerves és szervetlenként szétválasztotta. Már a tiszta atomi
állapot között folyamatos átmenetet képező köztes vékony, vegyes rétegek alakulnak ki,
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amelyek, mind a két szomszédos állapot között összekötő kapcsot és elválasztó felületet is
képeznek. A bonyolultság szenet is tartalmazó szerves ága csak egy csekély szelete a
sokféleség eltérő állapot lehetőségeinek. Az átmeneti köztes állapotok nemcsak a mi általunk
már megismert szénbázisú életfolyamatokat hozhatják létre, hanem véges életváltozat analóg,
de eltérő energiaszintű variációit is. Az élet az isteni állapot felé fejlődése során valamennyi
lehetőséget végigjárja, kívülről és belülről, az ötödik dimenzióból is átéli e változatok
alternatív lehetőséget, és kicsiben, vagy sokkal nagyobb egység alkalmazkodni képes
részeként is.
A kezdetleges tudat a bonyolultabb, és több szerves energiamezőből álló fehérje utáni
információs energiamezőket, biológiai élő rendszereknek tekintve, teljesen elkülönítette a már
megismert háromdimenziós anyagszerveződésektől, abban valami lényeges másságot,
természetfelettit keresve. Elsősorban a másolási lehetőségre alapozott szaporodásban
határozva meg a lényegi többletet. Ez éppen olyan téves szétválasztás, mint a biológiai
élőlények fizikai testi, és szervi működésének a szétválasztása, mint az ökológiai rendszer
egymástól független részekként történő magyarázási kísérletei. A mesterségesen kialakított
határok ma már kezdenek összemosódni, a rendszer teljességének összetartozása egyre
határozottabban körvonalazódik. Az eltérő energiaszintek, az eltérő ritmusok másban jobb és
megint másban kedvezőtlenebb életlehetőségeket hoztak létre, amelyben az élet különböző
változatai megtanulják megbecsülni azt a mennyei állapotot, együttműködést, amelyet egykor
elhagytak a nagyobb változatosság kedvéért. A részek nem képezhetnek zárt rendszert, e
hatalmas mű csak együttképez megfelelően működő, kellően komplex, energiában és
felesleges hatásokban is lehetőség megtartó életláncokból életspirálokból felépülő
életpiramist. A terünk és időnk kétségtelenül már kreált, a tudat és az értelem kreációja
működteti, amelyben a fejletlenebb tudat időnként elfelejti, hogy honnan és miből indult el, és
azt is, hogy mi volt az elindulás, az útkeresés eredeti célja.
Az átlépést, azaz az élő és élettelen rendszerek összetartozását, a szervek és a test fizikai és
szellemi egységének az összetartozását, és az anyagilag analóg hatásrendszerek
elválaszthatatlan egymásra épülését csak most sikerül feltárni. A feltárás során kétségtelenné
vált, hogy a tudomány által mesterségesen (és sokszor tévesen) feldarabolt szakterületek,
miként az élőben a test és a lélek elválaszthatatlan egységet és folytonosságoz képez.
Kétségtelenné vált, hogy ez az egység nem független a környezeti történésektől, csak azzal
harmóniában, a NAGY rendszer részének tekintve szabad és lehet kezelni.
Az egységnyi méretű információs energia szabadságfoka majdnem végtelennek tekinthető, és
nem korlátozható az áramlása, csak élő vagy élettelen rendszerek mesterségesen
meghatározott keretei közé. Az információs jeleknek, jelrendszerekként meghatározható
energiamezők átrendeződése a térben folyamatos, és az emberi tudat, csak a saját miljőt
képező rendszer bázishelyeit tudja némiképpen, és nem a megmaradás előnyére módosítani. A
környezetét felélő élet rákos sejteket hoz létre, amelyben a szövevények hálójába
gubancolódó élet nem látja át, hogy e háló nélkül, a szükséges kiegészítő társak nélkül az
életváltozás tartósan nem életképes, az öncélúvá fejlődése esetén kipusztítja azt a környezetet,
amely az életének, a teljesebb énjének a másik és egyenrangúan fontos része.
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30. Az aktív és passzív elektromágneses energia-mezők, azaz az élő és az
élettelen rendszerek összehasonlítása: (elmosódó határok).
Nézzük meg a leglényegesebb eltéréseket, hasonlóságokat:
Keletkezés: Valamennyi modulszerű, nagy azonosságú olyan párba kapcsolódó, részleges
különbséggel rendelkező részecskékből fejlődik ki, amelyek az elődeik impulzusában
megfoganva, térbeli hatáshullámokban kerülnek ki a közös térbe. A részecskék növekednek és
időfolyamatban nagyobbá fejlődve távolodnak a kezdeti téridős ponttól az anyai Origótól.
Az eredeti keletkezési vonal nem visszavezethető a távoli forráshoz, de egy része
megismerhető az elődök elődei felé vezető genetikai ágakon haladva. Az analóg későbbi
ismétlődések alapján megismerhető a jelen állapota előtti, a jelenbeli változás és a
várható későbbi állapot is megbecsülhető. A már közös tömegbe épült, meglévő
információs lehetőségek osztódása és egyesülése, szaporodása, szerveződése megismerhető,
miként az analóg szabályok szerinti változás folyamatos és időben is bonyolódó keveredési és
variálódási lehetősége. A periodikus változásnak sajátos és megismerhető alciklusai,
részállapotai, fejlődési stációi vannak.
A hasonló hatáshordozókkal kitöltött elektrodinamikus tér egy már meglévő információs
energiahordozókat is tartalmazó mezőjében bekövetkező lendületváltozás (impulzus)-kor, a
kialakuló energia gömbhullám, kiterjedő hullámfrontja megnöveli a lokális különbséget,
amely átmeneti hatáskizáródást okoz a változás terében. A lokális differenciálódásban
keletkező hatáskizáródás a visszatöltődésig, folyamatidővel rendelkező, háromdimenziós,+
időben is változó anyagba épül a megfelelő kiegészítő azonosságokkal összekapcsolódó,
közös tömegbe szerveződő információs hatásenergia. Így keletkezik az időfolyamatban
változó csillagpor, a hasonló, analóg módon változó anyag, amely az élő és az élettelennek
tekintett, eltérő életritmusban analóg módon változó részecskemezők közös alapanyaga.
Tartalom: A háromdimenziós anyagba tömörülő információs hatásenergia, érzésekkel
ruháztatott fel, amelynek egységei bővülhetnek, töredezhetnek, de a hatásegységek nem
keletkeznek, csak átalakulnak, szétválnak, vagy egyesülnek, az eredő tulajdonságaik és
minőségük változik. Az alkotók növekedésével az együttváltozó közösségbe épülők
variáltsága is növekszik, amely szükségszerűen a bonyolultság felé viszi el a közös szervezet
állapot lehetőségeit. Az élő és az élettelennek tekintett, de csak eltérő ritmusban változó
részecske közösség, vagy a nagyobb azonosság és az egyszerűség felé is haladhat, de az
alulról felépülő része a nagyobb bonyolultság felé, a felülről lebomló állapot része az
egyszerűbb, megérthetőbb állapotváltozás, eredő felé fejlődik. Az információs bonyolultság
tömegben és variációkban növekedése szükségszerűen kimeríti az elemi szintű atomi
variálhatóságot, ezért át kell hogy lépjen a nagyobb tömegszámú egységek és információs
láncok ennél nagyobb energiaszintű, és a részleteiben bonyolultabb lehetőségű kialakulásába.
Ez egyre nagyobb bonyolultságú másság kialakulásához vezet.

Változás, átalakulás: A szervezetek a folyton változó környezetben nem maradhatnak
érintetlenül, mind az élő és időben gyorsabban változó, mind az ehhez képest lassabban
változó életanyag folyamatos átalakulásban részesül. A változó részecskemezők bármely
szintje befogadhat kellő azonosságú más részecskéket, információs hatásokat, amelytől
jellemző tulajdonságai megváltozhatnak, módosulhatnak. Változatlanul mindkét rendszer
sokféle eltérő töltöttségi értéket vehet fel, amelytől nem látványosan de folyamatosan, a
telítettséget eredményező energiaszintek átlépésekor ugrásszerűen megváltozik, amikor a
hatása átalakul. A leglényegesebb eltérés mégis a változást elviselő képesség, azaz az
alkalmazkodást jelentő egyensúlyi helyzet regenerációs lehetősége. Az élő szervezet
életrugalmassága nagyobb az ionos anyagoknál, de az élettelennek tekintett más szerves, és
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lúgos anyagok, a kellő gáztartalommal, több szabadabb térrel is rendelkező életbuborékok
hasonló nagy életrugalmassággal rendelkezhetnek.
A szerves és a szervetlen anyagként meghatározott energiamezők egyaránt ugyanazokból a
hatásmodulokból felépülő, időben változó atomokként ismert részecske és energiamezőkből
épülnek fel. Tény, hogy a bonyolultság az élőbben változó szerveződések irányába lényegesen
megnő, ez azonban nap mint nap készítenek nagyon bonyolult, és változatos információs
hatásokat tartalmazó vegyi anyagokat, gyógyszereket stb.

A leglényegesebb eltérés? - a szaporodás, azaz az önreprodukció.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről, a kezdetleges élő biohalmazok és a bonyolultabb formák
oldaláról is. A bonyolult bio rendszereknek változatos szaporodási mechanizmusa fejlődött ki,
amely igen széles sávot fog át, a magról, a spóráról a tojás vagy az önmegtermékenyítés sok
eltérő lehetőségeivel. Az élő egyedet a testen belül kihordó emlős kifejlődése csak az egyik
változata a szaporodási végtelen lehetőségeinek. Hasonló analóg módon születnek az atomok,
a molekulák, a bolygók és a csillagszerveződések is. Valamennyire jellemző, az elődök
előélete során felhalmozott azonosság eredő tulajdonságokat hoz létre, és a szaporodás
közben megerősödött információk egy részének a domináns továbbörökítése, és ha párral
történt a nemzés, a genetikai állomány dominanciájának a megosztása. A hímnős
szaporodással a tulajdonságait egy az egyben átadó (klón-szerű) reprodukció, majdnem a
teljes információs anyagát képes továbbadni, amelyből azonban természetesen a kezdetben
domináns, azaz a legerősebb energiaszinten álló információk érvényesülnek. Ez nem jelenti a
receszív, azaz a lappangva átkerülő információk elvesztését, mert amint szükség lesz rá, az, az
azonossági hatásokkal megerősödik, a biológiai rendszer képes akár ezer évek elmúltával is
aktiválni a rejtetten átadott, de később szükségessé válható információkat. Ezt az ionos élet is
tudja. Feltételezhető, hogy a biológiai információ átörökítésben a nemi váltás, vagy a
domináns jelleg meghatározása az információ halmozódásban keresendő, amelykor a
lappangva átörökített jellemző tulajdonságok a felmenőkből származó azonossági
információkkal folyamatosan összegződnek. Ez az összegződő információ egy-egy arány,
vagy energiaszint átlépésekor megváltoztatja a szervezeti dominanciát, az utód nemét vagy/és
lényeges észlelhető tulajdonságait. Pl. ha a női, (melegfúziós) hormonális egyensúly,
genetikai eredő egy küszöbnyi értékkel meghaladja az Androgén, hidegfúziós értéket, ez az
utód nemének, és a szervezet fejlődési törekvésének az ellenkező előjelű váltásához vezethet.
A növények és állatok jelentős része sejtosztódással szaporítható tovább, azaz a teljes
genetikai állománnyal rendelkező energiamező részlet, másolási mintaként funkcionál, és
képes a maga sejtjeit klóónozni, és sokszoros osztódással, az örökített információ másolásával
az utódai tömkelegét létrehozni. A reprodukció lehetősége azonban a környezetből beáramló
hatások vételéhez és cseréjéhez kötött. Az energiamezőre jellemző információs készlet a
DNS, amely képes az információs minta azonosságának megfelelő bázis-sorrendben a térben
lévő modulos energia befogására, és annak a beérkező minta (információs alap) által
meghatározott életprogram szerint ismétlődő azonosságú energiamező felépítésére. A gyökér
és tőosztással szaporítható növények bármely sejtje tartalmazza a teljes növényre jellemző
térbeli információs mintát, de az új növényt nem a régi növény, hanem e minta alapján
egyesülő, a másolási mintát megtanuló részecskék építik fel, részben a magukban hordozott,
hozott, másrészben a környezetben megismert, megtanult minták szerint. A DNS-t az egyedre
jellemző olyan információs történetnek, azaz hatásleírásnak tekinthetjük, amelyben sok ezer,
vagy sokmillió év alatt a szerveződés genetikai őseit, alkotóit ért lényeges hatások vegyi
kapcsolódásokba (bázisokba) és térszerkezetbe rögzített megmaradásra képes eredő leírása. E
leírásban vesszők és hangsúlyok vannak, amelyek a régmúltban élt elődi részecskéknek az
általuk megismert jó hatásokat, információs energiát az utódoknak átadó térben és időben
folytatódó hatásváltozások sorozata, és azok sokkal későbben kifejlődő időrendbeli
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következményei. A másolási pontosság olyan precizitásra tett szert az idők folyamán, hogy a
mintától a megengedettnél jobban eltérő információ hozzákapcsolását, vagy ennek az
érvényesülését külön e célra kifejlődött gátló mechanizmus akadályozza meg. Ha az eltérés
mégis bekövetkezik, amely gyakorlati előnyökkel jár, a másságot eredményező információ
eltérés is megerősödhet, amellyel sikeres megmaradás esetén maradandó eredőváltozás
következhet be. A sikertelen megoldások hamarabb kihalnak, sokkal kisebb eséllyel és
rövidebb szakaszokban örökítődnek át. A másolási mintához képesti maradó változást
mutációs eltérésnek elkülönítettük, mintha az egy rendellenesség lenne. Valójában a
bonyolultság felé haladó evolúciónak, a mássá fejlődés lehetőségének a másolási hiba a
lényege, a természetes tulajdonsága, (amely a egész fraktálrendszert összekapcsolja), amely
miatt nem klónok és fejlődés (változás)-képtelen élővilág alakult ki, hanem változatos,
sokszínű nagy biodiverzitású, amely a fennmaradó-képesség, azaz a környezeti változásokhoz
alkalmazkodó képesség alapja. A másolási hibának hitt eltérés, valójában a másoláshoz a
környezeti térből vett nem teljes azonosságú, kellő másságú, összehasonlítási lehetőségre,
korszerűsödésre alapot biztosító információs csomag felhasználása. Itt is érvényesülnie kell, a
folyamatos töltődésnek, azaz csak egy konkrét energiaküszöböt meghaladó információ eltérés
jelenhet meg másolási hibaként, vagy maradandó változást okozó ugrásszerű másságot
kifejlesztő hatásként. Természetes, hogy néha a rejtetten átörökített alacsonyabb energiaszintű
információs csomagoknak csak akkor érvényesül a magasabb energiaszintű információs
mezőkben az ugrásszerű mutációként értelmezhető maradandó másolási hibája, ha az elér és
meghalad egy feltöltődési küszöbértéket, és valamely szinten, egy fontos tulajdonságban,
vagy képességben dominanciaváltozás alakul ki. Ez biológiai változást, ugrásszerű másságot
okozhat, amely jelenség hasonló, mint nagy energiarendszerek, látszólag bevezetés (észlelés)
nélküli hirtelen energiaszint változása. Ma már tudjuk, hogy az energiaszintek átlépésekor
észlelhető eltérés, valójában sok kis rejtetten átadódott információs modul megjelenő eredője,
dominánssá váló összegződő hatástöbblete.

Fogyasztás, energia és hatáscsere:
Az általunk élőnek és élettelennek, (lassabban) vagy gyorsabban változónak ismert anyag is
fogyaszt valamilyen bemeneti energiatartalmú hatásokat, amelyeket részben vagy
jelentősebben átalakít és kibocsát a környezetébe. Valamennyire jellemző, ha antitestekkel
telített környezetbe kerül felgyorsul a változása, megnő az időre jutó reakciója. Az is közös az
eltérő ionos (melegfúziós ág) és a hidegfúziós kovalens ág között, hogy valamennyi a
kibocsátásával egy idő múlva megváltoztatja és elszennyezi a környezetét.
Az egyediség felé vezető bonyolultság, az atomok és az elemek világában, energiaszintjén,
még csak kezdetleges, de az azonosság itt is működik. Az információ, azaz az információs
energia befogás lényege, hogy a reprodukció során csak nagy azonosságtartalmú hatásenergia
befogása, beépülése lehetséges, mivel azonban nem elvárt a teljes megfelelés, a részbeni
másság sok esetben a lehetséges betegségek, és a mássá fejlődés (másságok) okozója is. Ha
megvan a minta, akkor a minta előéletét jelképező térbeli információs lánc megfelelő
szakaszához, csak nagy megfelelés-azonosságú, csak a megengedett másság hatású
információs energiaegységek kapcsolódhatnak, pontosabban csak ezeknél keletkezik a
szükséges mértékű kellő differenciálási lehetőségből kialakuló részecskefelhő kereszteződés
és a közösséget később az utódaikon keresztül összetartó erő. A fizikában megismert
részecskéket összekötő magerő az azonossági gravitációs kötőerő, amely a bármilyen méretű
információs energiamező szükséges kötőerejét biztosítja. Ez mind a két (és a többi)
életformánál az impulzusokban összekeveredő genetikai anyagok kereszteződése, az
életprogramok és hatáshordozók megfelelő keveredése biztosítja. Elégtelen impulzus esetén
nem keletkezhetnek egymás terébe áthatolni képes részecskék, ezért nem alakulhat ki
mélyebb, nagyobb kötődés sem, (csak felületes kovalens kapcsolat) amely az életbe
szerveződés alapvető igénye.
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Mint kifejtésre került, ezek az atomi méreteknél jóval kisebb információs részecskék, mint
hatásegységek sokkal kisebb és nagyobb energiaegységekben is állandóan rendelkezésre
állnak a térben és időben az életprogram részletek és tulajdonságokat átörökítő hatások
szükséges másoláshoz. Feltételezhető, hogy a csillagszerű aktív változást folytató nagyobb
energiamezők közelében nagy (információs) energiasűrűség alakulhatott ki, az anyagra
jellemző frekvencia sávba eső információs energiából, amely miatt (e hullám tartományban)
változó szervezetek az időegységre jutóan sokkal nagyobb öngerjesztő és kölcsönható
forgalmat bonyolíthat le. A szabad csillagközi térben teljesebb a lehetőségek skálája, azaz
szinte végtelen az ide kerülő részecskék, szinte anyagtalan entitások tudatinformációt
megtartó szabadságfoka, de elképzelhető, hogy a biológiai mezők kialakulásához szükséges
anyagba épült energiasűrűség, csak az aktív mezők közelében, vékony felületén alakulhat ki.
Az információs energia megnövekvő forgalmából a szükséges azonosságokat elérő
információ befogását, a gravitációt is okozó Casimir hatáskizáródási erő teszi lehetővé.
Tehát, ha az információs forgalom a gravitációs mező aktívvá válódása miatt megnövekszik, a
megengedett mértékű eltéréssel kifejlődő evolúció szabad utat kaphat a bonyolultság fejlődése
felé. Ez az erő, a Világmindenség szervező ereje, ez a hatáskapcsolódás mozgató rugója.

31. Az élet kialakulásához vezető fejlődés iránya a bonyolultság:
A térben befogható információs energiából, a nagy és sűrű tömegű gravitációs mezők
felszínén kifejlődhető változatos bonyolultság sok lényeges információt elnyelhet, amely
miatt e mezők belsejébe csak információszegényebb, nagyobb frekvencián terjedő
hatásenergia juthat át. Ez miatt, ha más energiából (Pl. tengervízben lévő fekete kürtők vulkanikus
energiaforrásból) nyerhető bonyolultabb információs energia nincs, nem alakulhat ki a felszíntől
(bioszférától) távolabb az élet nagy változatossága. Vélhető, hogy a felszíni biohalmazok által
kibocsátott információs energia relatív kicsi hatásértéke, a változásban sűrűbb anyagokban
kisebb áthatolóképességgel rendelkezik, azaz hamar elnyelődik az élet fenntartásához
szükséges információban kellően dús szakasza.
Ismert, hogy a szervetlen anyagoknak is van előéletük fejlődési történetük, amely a kialakult
energiamező valamennyi lényeges, a jelen lévő beépült részecskék által megélt, átélt változás
korábbi emlékezetként megőrzött történését tartalmazza. Egy vulkanikus kőzetet alkotó
atomoknak éppen úgy megvan a saját időfolyamat alatt lejátszódó élettörténetük,
emlékezetük, mint egy meteornak, vagy folyami kavicsnak. A gravitációs összeépülés során a
látszólag tömör anyagok is valójában kevésbé energia-sűrű, likacsos és részben
energiahiányos mezőnek tekinthetők, amelyek részecskéi között, a sokkal kisebb méretű
hatásmodulok által könnyen átjárható, számukra tágas barlangok vannak. A most egységesnek
látszó kövekben mégis minden szemcsét képező modulokból összeállt kisebb energiamezőnek
saját, más részektől eltérő története van. Ez a történet visszanyúlik a végtelen múltba, és
azelőttre, és még korábbra, amikor esetleg az atomnyi energiamezőt alkotó információs
energia egy másik csillag felrobbanása során vált szabadon áramló lélekké, információs
energiává.
A térben és időben történő sodródása során a hasonló információs energiaszintű, hatóképes,
kellő azonosságú társaival összekapcsolódva vált részévé egy később egyre nagyobb ionos
kődarabnak. A történetnek itt és máshol sincs vége, miképpen nincs eleje sem, csak a jelen
környékén kifejlődő változás megismerhető tartománya, amely később más változásokkal
keveredve folytatja a megkezdett történet továbbfejlesztését. A kavicsokból kődarabokká,
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aszteroidává, vagy a gravitációs aurával rendelkező nagyobb mezőkbe hulló, elgázosodó,
lebomló hamuvá fejlődhet, felszabadulva az anyagi és az egymáshoz kötöttség kényszeréből.
Egy gravitációs ütközés során keletkező impulzuskor kialakult szétsugárzódás eredményeként
milliárdnyi információs részre felszabaduló táraival került a légtérbe, és épült be esetleg a
bennünket is alkotó, vagy általunk elfogyasztott anyagokba, és ezzel a lényünk anyagi vagy
szellemi alkotójává vált. A szervezetünknek szükséges anyag megjárta a maga szent útját a
szervezeten belül, majd másokkal nagyobb sűrűségbe épülve ismét kikerült, hogy külső
aspektusból is megfigyelve megérthesse a korábbi életút szükségszerű sanyarú,
elfogyasztottként átélt történetét.
A szervetlen világot alkotó információs energia bonyolultsága természetesen jóval kisebb, a
biohalmazokban együttműködő összekapcsolódott információs energia bonyolultságához
képest. Az ilyen életanyagokban már sokkal kevesebb az áramló és rugalmas lélek, az
egymáshoz kötődött, cementálódott, összefonódva egymással tartós függőségbe került
melegfúziós részecskék, hosszú időre lekötötték egymást, a genetikai folyóik, ágaik nehezen
visszabontható szövevénybe szerveződtek.
Azt azonban be kell látnunk, hogy ugyanazokból az atomi energiamezőkből (információs
energia) állunk, a test alkotói a szervetlen egységnyi információs energia sokkal kisebb szintű
hatásmoduljainak a kereszteződéseinek az összekapcsolódásával keletkeztek. Közös az, hogy
valamennyi három dimenzióba rögzített információs modul, analóg hatástartalmú energiából
áll, mindkettőre jellemző térbe és a saját szervezet részecskéinek a tudásába, emlékezetébe
íródott történet. Az ütközések, a földmozgások során, az élettelennek tekintett kevésbé
bonyolult energiaszerveződések, sok esetben széttöredeztek, újra kisebb alkotókra estek szét.
A szétesett szervetlen energiamezők Pl. egy felrobbant csillag, vagy két ütközést szenvedett
aszteroida nagyobb maradványai, a teljes szerkezet (energiamező) korábbi információjának a
töredékét képviselve, azonos törvényszerűségeknek engedelmeskedve ismét képessé válhat
más, kisebb, vagy nagyobb tömegű (kellő azonosságtartalmú) anyag, (információs energia)
begyűjtésére, társulásra és ezzel újabb a téridőben tartósan együttáramló bolygó vagy csillag
szervezet reprodukálására, újjáépítésére.
A nagy hal megeszi a kicsit, a térben lévő energiaszerveződéseknél is érvényes, mert a
nagyobb tömegű mezők közelébe sodródó töredékeket foglyul ejtheti és beépítheti magába
egy nagyobb tömegszámú gravitációs egység. A földmozgások és a világegyetemi anyag
folytonos keveredése a lehetséges információs eltéréssel rendelkező, más (új) információs
eredőket eljuttatta a teljes világmindenségbe, miközben a térben állandóan jelenlévő
információs energianyomással folytonosan pótolja az újjáépítéshez szükséges helyeken, a
keresett modulokat. E modulokat az azonossági, és a kiegészülési, a teljesebbé válási igény
kapcsolja egybe, amely sikere esetén tartósabb közös életáramlásra, együttáramlásra
szövetkezhetnek.
Az azonosságtartalom, a mezők fejlődése során folyamatosan változik. A változás során
minden mező eljut egyszer egy olyan információs mássághoz, nagyon alacsony
energianyomású, elhidegült, elidegenedő állapothoz, amely miatt a gravitációs (eddig
összenyomó) kötőerő annyira meggyengül, hogy az addig együttváltozó részecske halmazt
már nem képes egyben tartani. Azt hogy meddig maradhat egyben egy a térben és időben
együtt változó, és változtató képességgel rendelkező energia halmaznak tekinthető
energiarendszer, a mezőre jellemző kötődés, és az azonossági és az eltérési, az egymást
kiegészítő lehetőség határozza meg. A megfigyelés eredményeként statisztikailag
meghatározható egy-egy jellemző energiamező szerveződési életidejének a tartalma, amikor
ismét felezés vagy felbomlás alakul ki. A hosszabb-rövidebb együtt-maradási folyamatidejű,
életidejű szerveződésekre a fraktálrendszer minden szintjén lehet példákat találni. Ez az
embernek nevezett energiamező szerveződésnél általában a háromgenerációs emberöltő,
háromszorosa az életidő lehetősége. Ez alatt az élet átéli a fiatalkor tavaszát, az átlagos állapot
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növekvő terhelését, a kifejlődő nyár állapotot, hogy ezután átélhesse a lebomláshoz vezető
elöregedés ősz állapotát. Az életnek azonban van egy sokkal kevésbé ismert negyedik
életállapota, amikor az ősz állapotából, az életből lebomlás közben egy másik életállapot felé
átmenetben a látható felszín alatt fejlődik az ismétlődő, de eltérő összetételben megszülető új
tavasz állapotáig. Az élet rossz rendezettségének mindig le kell bomlania, meg kell adnia az
élet lehetőségének az árát, a nappali fény ára az éjszakai nem látható lét. Ilyenkor az élet e
része nem az átlagos élet külső, hanem a belső felületén fejlődik, és az eddig másokat
fogyasztó élet, az élet szimmetriájában megismeri a mások által elfogyasztás állapotát.
Az Einstein által felismert rendszeridő, valójában az energiarendszerek jellemző együttmaradási idejének szerveződési folyamatát jelzi, amely alatt képesek az együttváltozó
rendszer harmóniájának a felborulása nélkül egységes és jellemző hatáseredőjű közösen
együttváltozó energiarendszert képezni. A csillagokba szerveződött információs energia
jellemző rendszerideje 1-3 milliárd év. Az elemekben rögzülő információs energiamezőknek a
jellemző rendszerideje a felezési idő. (A nagy azonosságú vasé Pl. nagyon sok a stabilitása
miatt). A bonyolultság növekedése felé, változatos rendszeridejű vegyületek alakulhatnak ki.
A relatív kis tömegű bio halmazok, a kezdetleges élővilág megjelenésével, rendszerint nagyon
rövid rendszeridejű, és bonyolult energiahalmazoknak tekinthető élőmezők alakultak ki. A
rövid rendszeridejű, gyorsabban változó, élő energiahalmazok, rendszerint nagyszámú
másolási reprodukcióval és gyorsabb osztódással biztosították a túlélési lehetőségüket, azaz
mennyiséggel, a gyors szaporodással egyenlítették ki a rövid rendszeridőből fakadó gyors
elmúlás lehetőségét. Ez a melegfúziós irányba fejlődő életág alkotja az emberi lények egyik
részét, fő alkotóját, amely a hidegfúziós életággal keveredve képes lamináris síkra terelődő
részecskékből az emberhez közeli bonyolultságot létrehozni. Az evolúció fejlődése során,
többszörös visszacsatoló rendszer fejlődött ki, amely a hatás és az ellenhatás harcát, a
megmaradás szolgálatába állította.
Az elmúlást, azaz a rendszeridő megszakítását okozható díszharmónia ellen, a biorendszerek
többsége jól működő megmaradási effektusrendszert épített ki. Ez nem más, mint a
díszharmónia elleni védekező rendszer kialakulása, amely az immunrendszert, a hormonális
rendszerrel, az emésztő rendszerrel és az idegrendszerrel pszichoszomatikus együttfejlődő élő
rendszerré egyesítette.

32. A tudat, a hit és az akarat testépítő megnyilvánulásai:
Dr. Joseph Murphy, az erő benned van, és a Tudatalattid csodálatos hatalma, stb. könyveiben,
a kétségtelenül működő önszuggesztiót közvetlen kapcsolatba hozza az Isteni akarat saját célú
igénybevételével, és ezen keresztül a saját cél szolgálatába állításával. Ismerjük, hogy a
folyamat valóban működik, és kétségtelen, hogy a tudatos kitartó akarattal rendkívüli pozitív
vágyak válnak elérhetővé, megélhetővé és teljesülővé. Az elmélet lényege, hogy az Istennek
közvetített erős vágy hatására, az Isteni akarat segít a cél elérésében, de ehhez a cél
önszuggeszcióval felépítendő erős hittudat szükséges. Ha egy szervezet képes közös és jó cél
felé felkelteni és mozgósítani a benne is és körülötte is változó isteni részecskéket, akik
alkotják, táplálják fenntartják és működtetik a szervezetét, és a környezeti szervezettséget,
akkor e közös, a célba, egymásba és a jó dologra vonatkozó együttműködésbe vetett hit
csodákra képes. Az ilyen töretlen hit, és a hozzá szükséges kitartó akarat, a közös cselekvés
létrehozza a mások által is segített, az együttváltozó közösség által elérni kívánt jó célokat,
anyagi szintre emeli, növeli, fejleszti a vágyott valóságot.
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Hargitai Károly Vészharangjában, materiális alapon, más aspektusból próbálja a működő
hatásmechanizmust megközelíteni, amelyben a tudat, a lélek és az erős hitre épült akarat
egészség építő hatását, az ideg, a hormon és az immunrendszer teljes testet átfogó, azon túlérő
együttműködő rendszerként értelmezi. Hargitai szerint, az amerikai Marylandban élő, és az
Országos Elme-egészségügyi Központban kutató Candese Pert és társai felismerése szerint, a
szervezetben termelődő bizonyos peptidek dolga a három fő rendszer együttműködésre
hangolása, az együttműködési összhang megteremtése. A felismerés rendkívül fontos, (bár
már a 80-as évek közepe óta ismert) mert, azóta tekinthetjük az emberi szervezetet is uraló,
irányító, az egészségünket és a fejlődésünket is meghatározó egységes pszichoszomatikus,
azaz lelki folyamatok által irányítható testépítő hálózatnak. Hargitainak, miként Murphynek
is igaza van, a szervezet összhangját, időben változó relatív szimmetriáját valóban egy szuper
organikus szervezettség együttműködése tartja fenn.
A szerveződést alkotó információs energiákból felépülő hatásmodulok, a részek
hatáseredőinek az energiaszintje és ezzel a befogadóképessége változtatható. Az emlékezet és
a szervezeti fraktálrendszer mélyéről a pszihoszomatikus rendszer bármikor képes olyan
információk, gondolatok megkeresésére, felidézésére és felelevenítésére, amelynek ezzel
megerősödik az energiaszintje, és ismét aktív, a fiatal még tanulatlan hatásegységeket
befogadó helyé, másokat a saját tudására megtanítóvá válik. Természetesen nemcsak a lelki
energiák mozgósíthatók ezzel, hanem a test valamennyi sejtjének a másolási alapja, mintája is
megerősíthető, amellyel az éppen szükséges tudású sejt vagy sejtcsoport másolása,
szaporodása, jelenléte és ezzel a hatása fokozódik. Ez a testi regeneráció segíti elő, a kifáradt
vagy elöregedett, túl sok dezinformációt tartalmazó sejtek kicserélését. A felismert
hatásmechanizmus tökéletesen illeszkedik az AZONOSSÁGI elmélet hatásmechanizmusához, az
azonossági szakaszok alapján bemutatott térinformációs hatásrendszer működési mechanizmusához.

A szervezetépítésben meghatározó szerepű peptidek mintegy 60-70 makromolekulákból
felépülő, meghatározható információtartalmú anyagok, amelyek információtartalma a
gondolati energiával, ha úgy tetszik, a Hittel is befolyásolható, tudatosan is megváltoztatható.
Ráadásul e hatásmechanizmus nemcsak az ember biológiai kiváltsága, hanem a hozzánk
hasonló DNS felépítésű élőlényeknél is kimutatható érzelmi és egészségvédő hatáskapcsolat.
Részben erre alapul már az állatgyógyászatban is alkalmazott Homeopátia, amely véletlenül, vagy
tapasztalati megfigyelésként felismert pszichoszomatikus okozat kivetítődésére, célzott
információtartalmú, az életpiramis fraktál szervezetének a megfelelő szintjére juttatott, sokszorosan
hígított szerrel lényegében az egészségvédő immunrendszert stimulálja, mozgósítja.

Ez alapján hihető, hogy a betegség kezdetén jelentkező tünetegyüttes, mintegy egyensúlyi
hiányjelzésként, határozatlansági jelként is értelmezhető, az egészségkárosító ok, az
energiablokkolás kivetítődéseként. A tünet nem ok, hanem az életzavart és a szimmetriahiányt
jelző okozat. Hasonlóan a sztrájk, a reuma sem ok, hanem hasonló következménye és lokális energia
felosztási zavarnak. Az idejében és sikeresen alkalmazott immunstimuláló információs
hatóanyag, (információs bázishely szerveződési egyensúlyának, az egészségének a
helyreállítását eredményező beavatkozás) megteremti az egyensúlyhoz szükséges addig
rejtett, vagy inaktív információ befogadási lehetőségét, a megjavított és kiegészülő
energiaáramlással az öngyógyulás lehetőségét.
A peptidek, aminosavakból felépülő fehérjék, amelyek a tudatunk, a gondolatunk, az
érzelmeink és a hitünk biokémiai szintű részecskéinek, hatásainak az anyagba épülését
befolyásoló, a nagyobb szintre kivetítődését lehetővé tevő információs eredőjű hatóanyagok.
Az aktívabbá váló, több lehetőséget kapó részecskék az érzelmi állapot szerint aktivált
(gerjesztett) információs mezők, más, (javító) információt fogadó képességének a
megváltoztatásával az immunrendszert, ezen keresztül pedig a saját ellenható anyagokat
létrehozó biológiai információ másolást, a test és sejtépítő információs fúziót befolyásolják.
A teljes testben, tehát minden sejtben termelődhetnek hormonok és peptidek, amelyek külső
hatásokból származó idegenebb energiaegységek, információk befogásával és az éppen
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szükséges ellenanyagok szintetizálásával, neutrálisra, párosra rendezett tulajdonságú
hatóanyagok szükséges helyszínen történő előállítására, és ezzel az egyensúlyt vesztett
szervezet regenerálására képesek.
Hargitai és e sorok írójának a véleménye szerint is, ez azt jelenti, hogy az egész testünkkel,
minden sejtünkkel nemcsak érzünk, hanem gondolkodunk is, és e sejtközi gondolkodással
hangoljuk össze az eredő biológiai folyamatokat, amelynek a fordítottja is működik.
A tudatos gondolkodásunkkal jelentősen befolyásolni tudjuk a sejtépítési és szervezetet
fenntartó, működtető mechanizmusunkat.
Ez a működő pszichoszomatikus rendszer érthetőbb és materialistább meghatározása, amely a
szuggesztióval, az ön vagy külső hipnózissal, a meditációval, az osztatlan hittel elérhető
regeneráció, a kialakult tulajdonsági eredők módosítását lehetővé teheti. Ez azonban nem
mindenkinek, és nem mindenkor elérhető képesség-mozgósítási lehetőség. Kell egy kifejlett
hitképesség, azaz a tudat alatti csak erős és egyértelmű, megingás nélküli HITTEL,
(következetes és zavar nélküli tartós hatással) befolyásolható!

33. A HIT szerepe a folyamatidő befolyásolására:
A következetes kitartó HIT-nek fontos egészség, szervezeti harmónia megőrző szerepe van. A
hit által biztosított belső harmónia nagyfokú egyszerűsítést tesz lehetővé a hívő egyén
számára. Az egyszerűsítés lehetősége, a felesleges információ elutasítása, a tépelődés és a
kétkedés, azaz a belső bizonytalanság kiküszöbölése. Ez a módszer nagyon hasznos, mert sok
felesleges vívódást és ezzel díszharmóniát okozó információt elutasít, a részletek tudását és a
dolgok eldöntését a Mindenható Istenre, a szervezet részecskéire bízva. Bizonyára mások is
megfigyelték, hogy amikor nem avatkoznak be folyton a fontoskodó vezetők egy szervezett és
összeszokott csapat munkájába, azaz hagyják azok megszokott rendszerideje szerinti egymással
általában sikeres együttműködését, akkor az ilyen csapat, ha jó célt kap (és csak ennyi a vezető
szerepe), sokkal hatékonyabban ér el eredményt, mind a ritmusától és a saját megoldásaitól mindig
eltérített, a főnök által befolyásolt. A főnök, az isten az új dolgok elindításánál, betanításánál fontos,
de ezt követően sokszor többet akadályoz, mint segít, és néha a jelenléte és a tudata is elég a
fegyelmezett és jól végzett munkához.

Ezzel az élet folyamán az életet gerjesztő információ másságot, azaz idő előtti elhangolódást
utasítja el a hívő személy, amely számára nagyon leegyszerűsítheti a dolgokat. (Isten akarata,
az Isten (azaz a belső összhangról gondoskodó lélek majd megmondja hogy mi a helyes.) És
képzeljék el, hogy ha az ember ki tudja kapcsolni a külvilág zaját, akkor a belső lélek
hangját valóban meghallja, pontosabban megérzi, valószínűen belső telepatikus
átérzéssel megérti. Az egyszerűsítésnek más haszna is van, mert miként, a nem emészthető,
sok idegen információt (hatóanyagot) elfogyasztó emésztőrendszer is feldolgozási időzavarba,
és ezzel díszharmóniába kerül, a felesleges információkkal a lélek és a tudat is túlterhelhető.
Ennek a megemésztése a tudatot a túlterhelés, a túl korán túl sok információ másság beépítési
és megértési kényszerébe sodorja, amely a dolgokat leegyszerűsítő hit-el elkerülhető.
Ugyanez a könnyítés segíti a kitartó és következetes Hittel a célját elérni akaró embert,
amikor csak a célt figyelve, az ahhoz nem szükséges információktól a jó dologba vetett hite
eltéríti, de fogékonnyá teszi minden, e célhoz jutását segíthető más információ befogadására.
A dolgokban folyton kételkedő, az állandó értelmet, a minden dolog megértését megismerni kívánó
elme, szükségszerűen elveszik az információ dzsungelében. A kutató értelem lehetősége, hogy
leszűkíti a vizsgálódási területét egy általa átfogható speciálisabb információs zónára, vagy hiper
érzékennyé és túl fogékonnyá válva szétfolyik az élet folyamán általa felvehető – már átláthatatlan és
átfoghatatlan és osztályozhatatlan- tudás és tapasztalás egy idő után már kezelhetetlen tömegében. A
számítógép információt osztályozó lehetősége kitolja a kezelhető és átfogható információkat, amellyel
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a dolgokra nagyobb rálátás és megértés következhet be, de e lehetőség is véges, amely a személyi
lehetőségeknek tágabb de új határokat szab. A Bábel zavara alakulhat ki, ha emberek tömege
egymással együttműködve igyekszik az információk nagyobb megértésére törekedve, a végtelen
lehetőségét feltárni, az egyéni tapasztalás elérhető mélységét a mások által feltárt dolgok
összefüggéseivel egybekapcsolni.
E könyvek megírása a példa, hogy a széles információs másság előre vivő töredékeit még felismerik a
terület jobban ismerő specialisták, de a szakágak feletti átfogó összefüggéseket, a dolgok logikai
kapcsolódását már akkor sem ismerik fel, ha az egyértelműen nyilvánvaló, de a tapasztalásban a
lehetőségünk szűk határai, szakmai korlátai miatt a megszokott emberi módszerekkel nem
igazolhatók. Minél mélyebben kutatunk egy területet, annál kisebb az esélye, hogy ezt megfelelően
összekapcsolhatjuk mások kutatási eredményeivel, és mivel minél többen kutatnak, mind nagyobb
területet, a folyton változó felismerésből fakadó új információkat egyre lehetetlenebb egy stabil
összefüggő rendszerbe kapcsolni.

Az élet materialista megközelítése, egyre több esetben kereszteződik olyan hitmagyarázati
állításokkal, amelyeknél már nem rejthető a fű alá, a felismert hatásazonosság közös és
azonos, analóg értelmezési lehetősége. A hatásazonosságra épülő, a fizika keskeny ösvényén
elindult elmélet is kénytelen a hit világába zarándokolni, és az Isteni többletképességek
működésének a lehetőségeit elismerni. Fogadjuk el, hogy a Tudomány egyre több helyen
bizonyítani kényszerül a HIT korábban dogmaként kezelt, az életet segítő, és az élethez
szükséges tételeit. Ugyanazon hatásokról és értelmezés szerint beszélnek, csak az egyik az
eddig nem felismert szervezeti képességeket egy Istennek tulajdonított hitrendszerbe állította,
míg a materialista megközelítés szerint az Isteni tulajdonságokat tagadva, az embert kívánta
az értelem és a megértés csúcsára állítani. Azonban csak az a szervezet hiheti magát tévesen
mindenhatónak, amely olyan korlátozott értelemmel rendelkezik, hogy a korlátai miatt nem
látja a fától az erdőt. A több tudás, a megértés arra tanít, hogy minél többet tudunk meg a
nagy életrendszerről, ehhez képest annál kisebbé válik a megismert tudásunk. Az emberben
lévő összetett képesség, a lehetséges tulajdonságoknak, tudásnak és a még nagyobb komplex
értelem lehetőségének csak a szerény töredéke. A halál-közeli, a tetszhalál állapotban
Istenként megélt fehér fény, a különböző energiahullámok néhány helyen torlódása, teljesebb
térhelyzetbe épülése, a megértés teljessége tényleg létezik, de ez a nálunk sokkal többre
képes, hatóképesebb értelem, hozzánk képest minden tudónak, mindenre hatóképesnek
tekinthető! Az életet elindító impulzusában, az egyik féle fejlődési lehetőség a lokálisan
kialakuló információhiánytól a teljesség felé haladó tudatfejlődés lehetősége, amely az
elveszett, hatáskizárt információ begyűjtése során ismét elérheti a nagyobb teljességet, azaz
összetettség adott fejlettségű állapotában elérhető értelemfejlődés maximális lehetőségét
jelenti. A mindenható jelző azonban nem teljesen helyénvaló, mert a nálunk is nagyobb
hatóképességű istenségek a bonyolult információs energiamezők, az időben változó élőrendszer
összhangját és harmóniáját, a fraktál rendszerben az egymáshoz illeszkedését, a szerveződés állapotát
felügyelik. A gondviselés sokszintű életpiramis rendszert állított fel, amelyben minden szerveződés
gondviselésre kap jogosultságot, de ha nem jól viseli a gondját az isteni közösség éppen rábízott
jószágainak, a gondviselői jog vissza vonatik, és a rossz gondviselő viselt dolgai számon kéretik. A
rossz gondviselő és az elbitangolt jószág feléleszti az igazi gazdát, amelykor eljön a számonkérés
ideje.

A hit abban is segíti az életet, hogy a valamiben Hívővé váló, a dolgokat kevésbé
megkérdőjelező, a világ eseményeinek a folyásába kevésbé beavatkozó ember, nemcsak
rábízza a változás és a változtatás lehetőségeit a szerencse, vagy a többség által
megválasztottakra, hanem sokkal kevesebb, rá később visszaható változást, esemény labdát
generál, ezért sokkal kiszámíthatóbban és nyugodtabban telik az élete. Ráadásul a töretlen hit
valamiben a felépített célhoz vezetést segíti, mert sokkal kevésbé veszi figyelembe a cél felé
haladást akadályozó lehetőségeket, ezért a jól tartalékolt, koncentrált energiáját, csak a valós
akadályok, és nem a lehetséges akadályok legyőzésére fordítja. Ez valószínűen sikeresebb
célhoz jutást eredményezhet, a dolgokban kevésbé hívő, sokkal több akadályozó részletet
ismerő, és ezek kivédésében elforgácsolódó más hatáshordozókkal szemben.
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34. Az információs energiamezők folyamat vagy szerveződési időjéről:
Az életfolyamat-szerű hatásváltozásban szerveződő biológiai halmazok egyre tökéletesítették
a megmaradási effektust működtető önharmonizáló képességüket, amely a bonyolultságuk
ellenére, (vagy éppen ez miatt) a folyamatidejűk, az életváltozás meghosszabbítását
eredményezte.
Ismert, hogy a hatásváltozást jelentő folyamatidőt megállítani nem lehet, bár a szerveződések
aktívidejének a csökkentésével lassítható, a belső összhang, a harmónia felborulása, az előbb
utóbb, valószínűen meghatározott impulzus eseményszám után letelik. Bár a genetikai
adottságok, az elődéletek által elhasznált idő is számít, azonban a sikeres szimmetriába
fejlődő élet mégis másoknál több (bár kisebb energiaszint ingadozást, impulzust átélhet.
Vannak technikák és megoldások, kímélések és a harmóniát segítő lehetőségek, de ezek
összessége is csak a folyamatidő némi megnyújtásának a lehetőségét jelenti, és azt is csak az
élet egy részére, és valószínűen másoknak a rovására. A másság olyan nagyfokú
differenciáltságot hozott létre, hogy öngyilkoló életmóddal lángoló, de valamilyen nagyobb
szervek által valószínűen kedvelt, vagy és okkal támogatott emberi egyedek, akár
többszörösen is túlélhetnek, odafigyelő, kíméletes életmódot folytató harmonikus életvitelű
egyedeket. E differenciát a betegségek lehetőségeit is hordozó, és a DNS-ben, mint
másolandó információban rejtőző genetikai hibaként ismert eltérő géninformációk okozzák.
(Ma már a génsebészet útján ez is javítható, pontosabban mivel nem hiba, az egyedi tervrajz,
a másolási minta is megváltoztatható). Azt azonban sokan nem tudják, hogy a DNS állomány
mennyisége nem azonos az élet kezdetén a változást együtt kezdő, és a fiatal kori törekvéseket
meghatározó állománnyal, hanem az élet egész folyamán, (sőt előtte és utána is) folyamatosan
cserélődik a DNS állomány egy része, a megmaradók hatása és tulajdonságai is változnak.
Minden élő, de az élettelen energiamezők, már a fogantatáskor magukban hordozzák az
elmúlás csíráit. Az élettel járó korlátozott szabadságfok miatt beszűkült információs
lehetőségek szegényedésével, a teljesség helyreállító képesség csökkenő lehetősége, és a
fogantatáskor eredendő díszharmónia beépítettsége miatt van így. Az élő szerveződésekbe
nemcsak a genetikai élettartam (információs eltérés) lehetősége kerül kódolásra, hanem a
szervezetbe integrálódik a később az életfolyamat időbeli egyensúlyát, a feszültség
(különbség) váltakozásának a lecsökkenésével a szükségszerű díszharmóniát, elhangolódást
okozó információ másság is. Ha az egyedi szerveződésre jellemző információs áramlás
stabilitása, a belső harmónia meggyengül, és azt a saját belső pszicho-szóma, a test vagy az
aurából közvetített gyógyító hatások beavatkozása nem tudja helyreállítani, a diszharmóniát
okozható a fogantatások összepréselt, ,,beépített,, a későbbi elidegenedést, majd osztódást
létrehozó szerveződések, baktériumok, vírusok megerősödhetnek, amellyel a rendszer addigi
harmóniájának a felborulását okozhatják.
Az egyedre jellemző információs készletnek a tűrési értéken felüli tartós megváltozása a
szerveződés megváltoztatásával jár, amely az információs mező (szerv) fontosságának a
feltételétől függően, az adott szerveződés működési összhangját felboríthatja. Nincs abszolút
stabil energiamező. (Az atomok is felbomlanak és még a rákos sejtek sem tekinthetők annak,
mert ezek is másokkal elvégeztetett másolással reprodukálják az utódaikat, amelyhez a
másolási minta tökéletesnek ígérkező klónokat képez. Valójában e mintához kapcsolódó
információk (elvben szükséges) teljes azonossága nem lehetséges. Ez azért van így, (Bár erre
egy másik fejezet jobban kitér), mert a háromdimenziós anyagot is alkotó, és ehhez kapcsolódó
információs energiamezők, a hatásmodulok, sem rendelkeznek teljes azonossággal, amely
miatt a hatásrésekbe beáramló dezinformációk folyamatosan elhangolják a szerveződés
korábban jó eredőjét.
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35. A beépülő eltérő információ hatása a szerveződési időre:
A biológiai fehérjealapú szerveződések alkalmazkodóképessége a térenergia és a környezet
változásához véges. Bár az emberi (és az közeli DNS azonossággal rendelkező fejlett
gerincesek) sejtjeinek jó része az élet folyamán többször is átörökíti az információs készletét,
az izmok és az agysejtek csak kevesebb osztódáson esnek át. Az élet folyamán a sejtek
átörökítése közben az élet megfelelő megtartásához szükséges életprogram információja,
generációról generációsra folyamatosan csökkenő pontossággal adódik át. Ezt a hibaszázalék
növekedését a körülményekben és a másolási folyamatokban bekövetkezett eltérések,
változások okozzák. A hibák generációkon át halmozódnak, és időnként átlépik az
alkalmazkodó képességeket, és ekkor nagyobb, mutációs jellegű, viszonylag hirtelen nagy
változást, mássá fejlődést okoznak. Az információátadás apró kis részét érintő eltérést
javítandó másolási hibának, beépülése esetén másságnak, a tartósan és dominánsan
megváltozott információs elhangolódások mutációknak tekinthetők. A sejtek másolása során a
folyamatidő előre haladtával egyre több másolási hibaként ismert információ eltérés épül be.
Ha nem létfontosságú sejteket ér e változás, azok nagyszámú eltérés esetén sem okozzák az
egész lény működési egyensúlyát felborító elhangolódását. A létfontosságú és az ivarsejtek
másolási pontosságára külön helyreállító mechanizmus fejlődött ki. A kor előrehaladtával a
mutálódott hibás ivarsejtek száma nő, de egy összehasonlító mechanizmus, visszacsatoló ellenőrzés segítségével
a túlságosan eltérő információt tartalmazó hibás sejtek kiesnek az átörökítési versenyből.

A sikeres sejtmásolásnál is megvan azonban az átörökített információs gát, amely
meghatározza, az egészséges sejtek reprodukciós lehetőségét. Ilyenkor van nagyobb szükség a
bináris másolási mintákra, az összehasonlítási, viszonyítási lehetőségre. A gazdasági életben ezt
kettős könyvelésnek hívják.

A sejthalál genetikájával foglalkozó kutatók felismerték, hogy a kromoszómák egy hatrészes
DNS bázisokban végződő szakasza több ezerszeres ismétlődéséből, egy keményebb tokszerű
képlete, az élet során nem reprodukálódik, hanem minden másolásnál kb. 100 DNS bázist
veszít osztódásonként. Ez a takaró, (belső védőréteg) fedi le az összeépült hatásmoduloknak
azt a dezinformációs szakaszát, amelyek a modulhoz kapcsolódva, mint nem teljesen azonos
hatáseltérések, az elöregedést és a természetes sejthalált elindítva beépülhetnek. A telomera,
mint védőkupak meghatározza a sejtnek a külső térenergiából nyerhető azonossági
reprodukciós lehetőségét. Majdnem minden sejt, amikor eléri az alsó hibahatárt, azaz sok
mutáns, hibás, megváltozott, mássá fejlődött kromoszóma miatt a telomera-bázis leapad
négyezer körüli értékre (ennyi a változatlanul jó maradvány), a sejt addig jó működési
összhangja, az életharmóniája felborul. Ezzel az azonos információt változatlanul átörökítő
reprodukcióképesség megszűnik, a sejt elhangolódik, elöregszik és elhal, de ezzel
megakadályozódik az is, hogy a sejtek hibás állományt nevelve elrontsák a környezet
harmóniáját. A telomerát sejtórának is nevezik. A telomera bázis lecsökkenése jelzést ad a
sejt utolsó szaporodására, (az indián nyárra, (az öregség hattyúdalára) amely az elhalás előtt
még egyszer megtörténik, de csak az egészséges, az élet programot ellenőrzötten hibátlanul
átörökítők szaporodhatnak. Ez időnként azonban hibássá válik, és néha a másik fél győz,
ilyenkor rákos folyamat, nagyon nagy azonosságú sejtmásolás, más ép sejtekre kényszerített
másoltatás kezdődik.
Az elméletben az-az új feltételezés, hogy a térenergia e sűrűbb és homogén kupakkal történő
árnyékolásának a szabályozása, meghatározza az ilyenképpen nyerhető eltérő frekvenciájú és
információszakaszú hajtóerőt. Amíg a telomera bázisok (egészséges utódokat nevelő
részecskepárok) száma magas, a nagyobb árnyékolóhatás, az utódot jobban nevelő, gondozó család
miatt kellően árnyékolt a sejt a jó információ beépítésére, és ezért még biztos a másolási hiba,
a rossz utódgeneráció tömeges elkerülése. De amint lefogy az érték egy kb. négyezres szám
alá, a kupakszerű semlegesítő árnyékolóhatás csökkenése, a széteső család védelmének a lebomlása
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a kicsatolt információs energia szükséges pontosságának a csökkenésével is jár. Ha ez az
energiaérték, társadalmi együttműködést megtartó tudás nem éri el a szükséges értéket, akkor a sejt
elhangolódása eléri azt a mértéket, amely a változatlan arányú mérsékelt másságot tartalmazó
reprodukciót ellehetetleníti, és nem képződnek a szükséges információs pontosságú új sejtek,
azaz a kívánatos információ átadás, a társadalmi regenerációs képesség pontossága megszűnik. Ez
általában a természetes öregedés időszakára éri el a kritikus értéket. Nem igaz viszont minden
sejtre, az öregedés, mert van két kivétel, amelyek jobb megoldást kaptak a természettől.
Az ivarsejtek (eddig receszív komplex, az alsó testrészbe száműzött, tartalékolt neutronok) kialakulása
során, egy telomeráz nevű enzim (bölcs és komplex tanító) képes meghosszabbítani a
védőkupakot, azaz a teloméra gondoskodó, árnyékoló hatását, amely a megmaradást segítve
sokáig gátolja az idegen kizáródott hatások beférkőzését, érvényesülését. Ez gyakorlatilag
nagyfokú Információs, másolási pontosságot kölcsönöz a csírasejtekben képződő
ivarsejteknek, amelyek ezzel sokkal tovább képesek megőrizni a szervezet regeneráláshoz,
újjáépítéséhez szükséges jó életprogramot. Amíg a védőkupak megújul, gyakorlatilag állandó
a hibátlan sejtképződés, megújulás történik az ivarsejtek halhatatlanságát az életmagok
átadásával, az átörökítéssel megoldva.
Az általános sejteknél a védőkupak szerepe, a nem kívánt információs szakaszok
érvényesülésének, energiavételének a megakadályozása, amellyel a másságot segítő
információ vétel felszaporodását fékezi és ellehetetleníti. Ehhez hasonló a DNS-ben lévő
időőr mechanizmus védi a test legkülönfélébb sejtjeit a túl sok eltérő információ korai
beépülésétől. A természet bölcsessége azonban kifejlesztette az ellenhatást, a túl sok, a
szervezett életnek nem jó változás kivédésére. Ha túl nagy hatás-máságú információs
modulok épülnek be, azaz romlik a környezet morálja, állapota, akkor fokozódik a Telomeráz,
a családi ellenhatás, a védettség, a tanítás termelése, amely a beépülő idegen információs
energia moduljainak a túlzott másságát semlegesíti. Néha a folyamat szinkronítása felborul, és
olyan nagy mennyiségű Telomeráz termelődik, hogy a szerveződés fraktálkapcsolatához
szükséges másolási eltérés nem tud beépülni. Ez túl nagy azonosságú információs hatású
sejtek képződéséhez vezet, amely szintén káros a szervezet együttműködéséhez szükséges, az
egymással harmóniában álló hatásrendszer, fraktálrendszer kialakulására. A felgyorsult
információáramlású, hatástömény jelenkori életben azonban olyan sok a konzervatív
tradícióktól eltérő fals információ, hogy ezt már a teloméra takarókupak, a család és a nevelés
védelme nem képes megfelelően árnyékolni, amely miatt a túl nagy azonosságú sejtek rákos
burjánzásként ismert folyamatot eredményeznek. Ezen állapotban a magukat másoltató,
kiszolgáltató, túl nagy azonosságú, mennyiségbe szaporodó klónszerű sejtek minősége és
életet megtartó képessége folyamatosan csökken, felélik a környezetet, és a túl sok elvont
energia miatt, az elszegényedő, céltalanná váló környezet rombolással és önpusztítással
reagál, védekezik.
A szervezet sejtjeinek a felépítése, miként minden energiaszerveződés felépítése a tartós kis
hatások folyamatos és zavartalan összeépülésével, ezáltal az energiaszint megerősödésével
történik. Így épül fel a porból a csillag, a fuvallatokból a vihar, és így építi fel az ingás nélküli
Hit a célhoz vezető utat. A betegség, tehát a rossz információs tartalmú sejtek dezinformációs
összeépülése, amely tartós kedvezőtlen hatások halmozódó eredőjeként alakul ki.
(Ilyen Pl. a földsugárzás, amely egészséget befolyásoló hatása később bővebb kifejtésre kerül.)

Az egészséges szerveződés felépítéséhez szükséges folyamatos és zavartalan hatásmodul
áramlás befogását és összeépítését megzavarja a nagyon eltérő, nem jó áramlási, vagy tudati
rendezettségű, eltérő információ, amelyből kifejlődő emóciós csomók a hatások jó áramlását
gátló turbolenciáknak tekinthető. Ilyen a kétség, a bizonytalanság, a folyamatosan és túl
gyorsan megváltozó, ingadozó, kiszámíthatatlan információ és a dezinformáció.
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36. A rák oka és kivédési lehetőségei:
A szerveződés egészségre jellemző állapota, az eredeti tervrajz, minta szerint másolt sejtek,
sejtcsoportok rendeltetésszerű és összhangban működése, amelyek nagyfokú harmóniában
változva belső fraktálrendszert képeznek. Az élet folyamán állandó kölcsönhatás kapcsolatban
állunk a környezetünkkel, (a sejtjeink és a szerveink is egymással), amely minden irányból
folyamatosan információk, ingerek áradatát sugározza felénk. A szerveződésre ható
információ nagyon nagyfokú azonosságai a szerveződést képező sejtmintákhoz
kapcsolódhatnak, amelyek azonban sohasem rendelkeznek teljesen azonos információs
hatással. A halmozódás azonban csak addig folyhat, amíg az azonosságokból kellő telítettség,
azaz megértett és beépült tudás nem fejlődik ki. Amikor a szervezet végre telítődik egy
hatásinformációval, és megérti a dolog lényegét, akkor a további azonos információs tartalom
beépülése elutasítódik.
Az élet folyamán a folyamatterv, az életprogram mintaként rendelkezésre álló DNS
változatlanságát biztosító Teloméra védőkupak, az idegen hatások és az idegen tudás ellen
védő mechanizmus szerepe, a megengedhető másságnál nagyobb információ eltérés
közömbösítése, kizárása a másolási mintából. Ha a megengedetthez képest túl sok idegen
információs energia (rész) kapcsolódik a másolási mintához, amelyet a szerveződés nem
képes szinkronban feldolgozni, az idegen információ beépülése ellen védő immunrendszer
fokozza a telomeráz termelését, az idegen hatások semlegesítésére. Ha a fokozás ellenére sem
sikerül a túl sok dezinformációs energia beépülését megakadályozni, akkor olyan nagyfokú
telomeráz termelés indul meg, amely miatt a szükséges másság beengedési szükségességét
biztosító egyensúly, a kellő nyitottság felborul. A túlzásba vitt védőkupak termelés, a túl nagy
anyai, szülői gondoskodás, védelem miatt, a természetes mintától (másolási alap) eltérő
valamennyi információ, hatás letakarásra, közömbösítésre kerül. A túl zárttá váló nevelés, a
védelemben megszaladt, a kellő nyitottság, a külső folytonosság helyett hurokba záródott
szervezettségű folyamatban képződő sejtek, az elégtelen idegen hatás (a be nem épülő
összehasonítási lehetőség minta, alap hiánya) miatt, túl sok azonos (belső, szülői, túlvédett)
egyoldalú hatásnak lesznek kitéve, ezért miközben romlik a kontroll (és az önkontroll)
képességük egyre nagyobb szülői (nevelői) azonossággal rendelkeznek. Ez egyre nagyobb
azonosságú, közel azonos tulajdonságú sejtek felszaporodását, túlburjánzást eredményezi,
amely nem kedvez a szerveződésben harmóniában álló fraktál kapcsolatnak. Ha egymást
követő generációkon, vagy egy-egy lokális térben nagyon felszaporodik az ilyen, vagy és a
beltenyészetet létrehozó azonosság, akkor egymással egyre nagyobb egyetértés kifejlődése
közben, kifelé egyre nagyobb együttműködő képtelenség fejlődik ki. Mivel nő a differencia és
romlik az együttműködések hatásfoka, az életet védő megmaradó képesség felett
gondviseletet ellátó szervezettség ilyenkor beavatkozik, és a túl nagy azonosságúvá váló,
elszigetelődő életmagot, sokkal nagyobb biodiverzitású környezetbe juttatva továbbfejleszti.
Ilyenkor leesik a gyümölcs a fáról és a nála sokkal fejlettebb talajra kerül a túl sok
azonosságot tartalmazó életmag. A bolygóknál, a csillagoknál is az történik, hogy az
elöregedett belső mag túl nagy azonosságú állománya a torroidoknak a környezethez képest
nagyobbá váló belső nyomásakor megnyíló központi idegcsatornán, a magasabb
biodiverzitású, izotrópabb környezetbe lövődik.
A sejtek rákosodása azonban nemcsak a kellő nyitottság lecsökkenése, és a túl szűk körben
párosodó arisztokrácia belterjessé váló szaporodásának a genetikai degenerálódása miatt,
hanem az állandó dezinformációs nyomásnak kitett sejtreprodukció során a szervezet által
felismerhetetlen, túl sok, információs zavar, turbolenciát okozó elporlódott információs
töredék hatása miatt történik. Ez az idegen információ közölhető (bevihető) élelmiszerrel,
helytelen életmóddal, a feldolgozó képességnél nagyobb információ áradattal, vagy éppen az
életszerű információszerveződést ellehetetlenítő sugárzásokkal, azaz olyan hatások is
létrehozhatják, amelyek az élőrétegben, zárttá váló közösségekben a szükséges genetikai
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frissítést adó másságot eltávolítják, vagy kipusztítják. Ezek lehetnek az ember által készített
kemikáliákból, nukleáris kísérletekből kiszabaduló, vagy nagyobb frekvencián terjedő, de
még kölcsönhatásképes, csillagsugárzás néven is ismert kozmikus sugarak, vagy a földön
átáramló nagyobb frekvencián érkező, de a talajban a kölcsönható-képessége javától
megfosztott, a talajban lévő különböző sűrűségű anyagok által tükrözött irányított vagy/és
fókuszált, földsugárzás néven ismert rákosító sugarak. (A sugárzások, azaz az információs
energia minden lehetséges változata, hullámhossza a fizikai szabályokból megismert tükrözési
szabályok szerint irányítható és eltéríthető. Ehhez nem kell más, csak a föld köpenyen belül
természetszerűen változó közegsűrűség, és e közegen áthatoló hullámnak a különböző sűrűségű
anyagmezőkön megváltozó, tükröződő, fókuszált vagy szabálytalanul szétszóródó diffrakciója.)

Az ivarsejteken kívül más sejtek, hatások is megtanulhatják, a Telomerázt készítő TLC gének
működésbe hozását, amely esetén a másság kialakulásának az elkerülésével féktelen nagy
azonosságú másolásba, szaporodásba kezdenek. A sejtek rákosodása esetén, nem
törvényszerűen következik be a telomera kupak árnyékolóhatásának a megszűnése, mert a
telomeráz folyton kijavítja az árnyékoló ernyőt. Ha túl nagyszámú az információs változás, ez
információs feldolgozási (idő)-zavart alakít ki, amely nemkívánatos információk beépülését a
szervezet fokozott telomeráz termeléssel, az aura és a védőhatás növelésével igyekszik
semlegesíteni. Ez az addigi egyensúly megbomlásával jár, amely miatt a Telomeráz túl nagy
kupakot épít, azaz megakadályozza az idegen genetikai anyagok, hatások beépülését, amely
csak a legszükségesebb (Önképző) DNS másolási alapot hagyja szabaddá. Ezzel a mintával
azonos információt tartalmazó hatásmodul utánpótlása folyamatossá válik, a szükséges
változási, változatossági (biodiverzitási) arány megváltozik. Ez az azonos tulajdonságú sejtek
– más sejtek rovására történő - túlszaporodásával, burjánzásával jár, amely miatt nagyobb
ütemben képződnek, mint az elapadó elöregedő de megfelelő másságot tartalmazó (és ezért
alkalmazkodó képesebb) sejtek. Ez viszonylag rövid időn belül a rákos sejtek túlsúlyához
vezet, amely a biológiai összhangot megbontja, és ez miatt az együttműködő egységet jelentő
szervezetben, az együttműködés csökkenése miatt korábban következik be a káosz, az
elhangolódás, mint a természetes öregedés esetén várható biológiai halál. A test egészségét
szó szerint felélő klónszerű részecskék, a saját boldogulásuk, szaporodásuk, a rövid távú
túlélés érdekében lebontják és felélik azt a gazdaszervezetet, amely nélkül ők sem tudnak
létezni, tehát gyakorlatilag a szükséges sejthalált kiterjesztik az egész szervezetre.
A felismerés szerint, a legkülönfélébb sejtek, káros anyagokkal (túl sok időbeli változót
tartalmazó testidegen információs energiával), mutagénekkel befolyásolva rávehetők a
végtelen szaporodásra. Ez esetben az idegen információs áradatot kell a szervezet által
feldolgozható információs szintre lehozni, a telomeráz termelés csökkenésével az összhangot,
a harmóniát kialakítani. A mesterséges (kockázatos) beavatkozási lehetőség szerint, ha a
felismerés helyes, a túl korán elöregedő sejtekre kell szabályozott TLC-vel hatni, amellyel a
korán leálló sejtcsoportok működését lehet esetleg befolyásolni, újra termelőre fogni. Ehhez
növelni kell az életpiramis szintjeinek vagy és az időspirál eltolódásának az arányát. A másik
lehetőség az elöregedett rossz sejtek likvidálása, a rendszerváltozás, és a szervezet
megfiatalítása. Hogy a beavatkozás mennyire veszélyes, azt nem kell kihangsúlyozni. A
megoldást csak a telomeráz szabályozásának a teljes megoldása esetén lehet megkísérelni,
amelykor megfelelő ellenhatással az árnyékoló kupak szabályozását célzottan bármikor
megállíthatjuk, amely egyben a rákkutatás jelenlegi céljával is egybeesik. Ehhez azonban
nagyon meg kell ismerni, és meg kell érteni az élőrendszer analóg szintjein működő hasonló
folyamatok alternatív következményi lehetőségeit. Nem lehetetlen, hogy a természet akkor
operál a rákkal néhány elöregedett sejt helyett az egész szervezet elpusztítása felé, ha a
szervezetben már olyan elöregedett iránya fordult az életfolyamat, hogy ezzel védhető ki a
nagyobb szintek elöregedése. Ha harcolunk a természet szabályai ellen, beavatkozunk az
időprogram egészséges menetébe, és könnyen úgy járhatunk, mint a kudarcba fulladt
Philadelfiai kísérlet kísértethajója.
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A rákosodási folyamatot olyan vírusok és vírusszerű méretű biológiai szerveződések is okozhatják,
amelyek hasznot húznak egy-egy sejtcsoport által termelt speciális anyagokból. Feltételezhető, hogy
egyre több olyan vírusszerű hatásmező alakul ki (át), amelyek által kibocsátott hatások, hatóanyagok
feldolgozására, a dezinformáció megértésére a szervezet megcélzott sejtcsoportjai nem képesek. A
korábbi megtanult rend szerint, a szervezet sejtjei fokozzák a Telomeráz kupak építését, hogy
megakadályozzák a túl sok dezinformációs hatás érvényesülését. Ez megakadályozza a programozott
sejthalált és rákosodási folyamatot válthat ki, amely nagyobb energiaszintű, rossz irányba fejlődött
sejtek, sejtcsoportok és szervezetek lebomlásához vezethet.

A rákosodás, lényegében a szerveződés túlzásba vitt védekezési reakciója, amely a túl
rövid idő alatt érkező, túl sok idegen információ beépülését szeretné megakadályozni. A
megváltozott, felgyorsult világban, kemikáliákkal és egyéb fel nem dolgozható
információkkal, hatásokkal, változatlanul túlterheljük az evolúció során ilyen mennyiségű
idegen információhoz nem szoktatható szervezetünket. Ha a túl nagy információ áradatát a
korábban megnyugvást, regenerációt biztosító kikapcsolódással, meditációval, imával,
templomba járással, egymáshoz képest az időben és a térben jobban eltolódó jobb elosztással
nem csökkentjük le, az információ feldolgozási időzavar tartós fennállása szükségszerűen
feldolgozási zavarhoz, és a szerveződés által már nem szabályozható túlzott védekezéshez,
ennek eredménytelensége esetén az egészre nem eléggé figyelő szervezetek megbetegedéshez
vezethet.
Szerencsésebb lenne a szervezet harmóniáját segítve az öngyógyító folyamatokat támogatni.
Ez valójában a szükséges visszatérést, az egyensúly kialakítását feltételezi, azaz a rákos
folyamat megállításához a túl sok idegen információ beépülésével kiváltott, tartós
dezinformáló hatást, a túlzott TLC termelődését kell csökkenteni! Ez pedig csak a túl sok
idegen információ kizárásával, egyensúlyra figyelő normális arányú és időegységre jutó
kisebb (környezeti) változáshoz, azaz konzervatívabb, kevesebb változással rendelkező,
sokkal szervezettebb fejlődéshez visszatérni.
A természetes fraktálrendszerek harmonikus fennmaradásához nagyobb konzervatizmus, de
sikeresebb keveredés és nagyobb nyitottság is szükséges. A természet alapvetően konzervatív,
amely végtelenül felpörgetett, a saját természetes ritmusánál tartósan jóval nagyobb, gyorsabb
változást nem tudja követni. Hibás politika a földi életrendszer azonos fejlettségi szintre
hozása, az időbeli és a fejlettségbeli eltolódás, az időspirál, és az egymásba ágyazott
élőrétegek egymástól eltérő sebességgel fejlődő lehetősége az élet egyik legfontosabb alapja.
E törvénytől tartósan eltérő szerveződések nem képesek a fraktálrendszerbe illeszkedni, ez
pedig szükségszerűen a kihalásukhoz vezethet.
A Hit, az információ zavar feldolgozását lehetővé tevő ima vagy elmélyülés, meditáció a
jelenlegi információs áradatban az élet fennmaradásához szükségszerű regenerációt, és
ezzel az élet fennmaradását biztosíthatja, e folyamatot segítő vallások megerősödése
kívánatos és szükségszerű!
Az információs feldolgozó képesség változatlan túlterhelése esetén, a túlzott Telomeráz
termelés megakadályozza a természetes sejthalált, és az ennek következtében kialakuló
sejtburjánzás csak túlkompenzálja az idegen információ kizárását. A tartósan kedvezőtlen
állapot által (emberi időmúlás szerint) viszonylag hosszú idő alatt kialakuló folyamat
lehetőséget ad a beavatkozásra, és az elindult folyamat feloldására, megfordítására, vagy
annak a tudomásul vételére, hogy ez csak egy társadalmi tünet, csak egy nagyobb
energiaszintű nyomósabb jelzés arra, hogy valamit valahol nagyon elrontottunk!
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A kedvezőtlen folyamat megállításának a legfontosabb lépései:
1. Az idejében elvégzett rendszeres szűrés, amely lehetővé teheti a korai felismerést
2. Az ok kiderítése, azaz a tartós dezinformáló hatás felismerése, megváltoztatása,
3. Az előrehaladottság, azaz az állapot, a stádium jó felmérése,
4. A lokalizálás, a gócok felderítésével és a szétterjedtség megállapítása,
5. Az információs túlterhelés csökkentése, amelynek ki kell terjedni a belsőbe jutó, az
elfogyasztott, az érintkezéssel kapcsolódó, a lélekkel és a tudatot fertőző idegen hatásokra.
Ezt célszerű megtervezni.
6. A stádiumtól függően, főleg a korai felismerés esetén a másolási minták formattálása,
azaz eredetibb, a test és a szerveződés által teljesen megismert, csak hagyományos a
szervezet által ismert és könnyebben feldolgozható információkat tartalmazó, szerveződés
barát táplálék, ruhanemű, vegyszerek, tisztálkodó és mosószerek, pozitív gondolatok, Hit,
ima, meditáció, az értelmetlen és felesleges médiainformációk kikapcsolása, a tudatba
épülésből kizárása.
7. A testi sejtek másolási mintáinak jogtisztább, azaz az eredeti forrásinformációkat
tartalmazó gyógyhatású készítmény, hatóanyag, információs hatásoknak a szervezetbe
juttatása.
Dr. Hermann Geesing, kiváló német főorvos, később orvos igazgató, a Schwarzwaldi
Szanatórium Tudományos Tanácsának a tagja, a Dr. Sandberg által megkezdett
Immunológiai vizsgálatokban sikeresnek mutatkozó Tímusz kivonatok klinikai kísérleti
kipróbálásában és bevezetésében jelentős eredményeket ért el az Immunrendszer
megerősítésében. Dr. Geesing szerint a vörös csontvelő a legfontosabb vérképző szerv az
emberi (emlős) szervezetben, amelyben másodpercenként kb. kétmillió vérsejt képződik.
Ez a robbanásszerű termelés a Moetrius térelmélete szerint, a csont árnyékoló hatásának is a
következménye, amely miatt a szervezet belsejében nagyfokú információs, azaz hatásazonosságú
vörösvérsejt képződik, de ez a kellően nyitott szervezetbe kívülről beáramló, nagy biodiverzitású kicsi
részecskékben érkezik,az átlagos és az izotróp térből.

Ez azonban csak félkész-termék, mert a későbbi funkció rendszerint csak ez után dől el. A
DNS minta alapján készülő nagy tisztaságú (azonosságú) sejtek egy része egy
képzőközpontba, a Tímuszba kerül, amelyben további információkkal specializálódik, és Tlimfocitákká képezve az immunrendszer, és ezzel a szervezet testi részének a szomatikus
részének a fő védelmezőivé válnak. A folyamat teljesebb leírása megtalálható Dr. Hermann
Geesing az Életerő-életstílus, Immuntréning c. könyvében, amelyből csak a témához szükséges
legfontosabbakat emeltem ki. A Tímuszban is peptidek és hormonok hordozzák a tiszta

információt, amelyek a sejteket megtanítják az idegen hatóanyagok, hatások felismerésére. Ez
hasonló párhuzamos védekezési rendszer, mint a Telomeráz, amelyek az idegen információk
dezinformáló hatásának a frontvonalaira fejlődtek ki. Ha az első védelmi vonal a tartós
dezinformáló hatások miatt elesik, akkor az idegen információ kizárását, a Telomeráz veszi át.
Ha továbbra is tartós és erős idegen behatás hat a képződő sejtekre, a szervezet fokozza a
Telomeráz képzését, amely rákos túlreagáláshoz vezethet. Éppen ez a relatív hosszú folyamat
kialakulása miatt ismerhető fel idejében a rák, azaz a megkezdődött sejtburjánzás, amely
idejében felismerve a legtöbbször még nagyobb műtét, besugárzás vagy kemoterápiák nélkül
is visszafordítható. Ennek a lényege a Tímuszterápiával megerősíthető immuntréning.
Tudósoknak sikerült monoklónális módszerrel a gátló sejtek számát mérni, amellyel az
immunrendszer állapotát lehet felmérni. Az egyensúly itt is fontos az ösztönzők a
szupresszorsejtek és gátló hatású blokkoló segédsejtek között. Dr. Geesing a Németországi
Obertálban, a Swarczwaldi szanatóriumban több mint 25 éve kezdte meg a klinikai
gyakorlatokat, amely idő alatt 1991-ig több mint félmillió Thymosand immunaktív injekció
hatását figyelte meg. Ez a bioregulátor hatásalapú már nemzetközileg évtizede elismert
készítmény, a sejti másolási alap információnak a megtisztítását (feltehetően) azáltal éri el,
hogy az immunrendszer megerősödését segíti, azt regenerálja.
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Elképzelhető egy olyan egészségesebb, hosszabb életidejű emberekből álló társadalom, amely
tagjainál, fiatal korban kivett csontvelő és Tímusz kivonatot konzerválják, (lefagyasztják), amely
később az egészséget vesztett emberbe visszaoltható, amely így nagyfokú regeneráció lehetőséget,
azaz egészség-visszaállítást eredményezhet.

A rák hagyományos kezelését felválthatja, de legalább kiegészítheti e megoldás, amely a
citosztatikumok által elölt, tönkretett immunrendszert újra megerősítheti. A kezelést böjt,
enzim, szérum és immunterápia egészítheti ki, amely az egészséget, a harmóniát visszaállító
immuntréning alapja.

37. A földsugárzás egészséget befolyásoló hatása:
A nagyméretű gravitációs mezőkben, mint a Föld a változás által gerjesztett mikrohullámok
tükrözéssel kirekesztik a nagyobb hullámokon érkező energia jelentős részét. Az anyagi
frekvencia tartományra jellemző és az annál rövidebb hullámhosszon érkező sugárzást viszont
átengedik, amely a földben nagyobbrészt elnyelődik, de részben szóródik, fékeződik és
nagyobb hullámokká is átalakulhat. A földön áthaladó, a földből kilépő és nagyobb
hullámokká alakult, az anyagra még kölcsönható képes sugárzást, földsugárzás néven
ismerjük. A földsugárzás tartós hatás esetén dezinformációként jelentősen befolyásolhatja a
biológiai lényekként ismert energiaszerveződésekbe folyamatosan beépülő hatásenergia
összetételét. A beépülés során a dezinformációs hatás miatt túl sok a beépülő másság, amely a
szervezet harmonikus egyensúlyát felboríthatja.
Georg Otto német gondolkodó Földsugárzás felderítésére és megértésére szakosodott
specialista a Földsugárzás és egészség című, 1980-ban írt könyvében kiemeli a
Földsugárzásként ismert tartós kis hatásoknak az egészségre károsan ható befolyását. A
szerző nagy praxisa során megszerzett tapasztalatai, a mikrohullámok egészségre kifejtett
káros hatások mérésének és kivédésének a lehetőségében lehetnek a segítségünkre. A Föld
tömegében elnyelődő, és ezzel gravitációs hatást is eredményező frekvenciák egy része,
áthatol a bolygónk anyagán, amelyben a bolygó helyi sűrűségétől, és a Föld belsejében
különböző sűrűségű zónáktól terelődve egyenlőtlenül de sokszor fókuszálva lép ki. Ilyen
frekvencián terjedő koncentrált sugárzásokat a környezetét technikai eszközökkel is
szennyező ember is előállít, a környezetében lévő villanyvezetékekkel és egyéb villamos
háztartási eszközeivel. Moetrius szerint ezek a sugárzások is bocsátanak ki a háromdimenziós
anyagszerveződésekbe beépülhető, bontó hatásmodulokat, hatássugárzást, amelyek a
szervezetbe annak az egységét és a szerveződési harmóniáját is megbontó dezinformációs
hatásként épülnek be. Ha ezek tartósan hatnak, lokálisan túl nagy energiasűrűséget, vagy
turbolanciát okozva megzavarják az élő szerveződés működését, éppen úgy betegséget
okozhatnak, mint a hasonló csillag, (kozmikus) sugárzás. A szerző szerint a Földsugárzás
gyűjtőnéven ismert mikrosugárzás a rák keletkezésével nagyon sokszor kapcsolatba hozható.
Georg Otto nemcsak fejlett technikai eszközt, elektrobioszkópot, mikrosugárzás mérőt
használ a káros sugárzások beazonosítására, hanem ajánlja a rákosodás korai felderítéséhez a
Dr. Aschoff által kidolgozott vértesztet. Ez a teszt a szerző szerint alkalmas a rákosodás korai
stádiumának a kimutatására, és ezzel a folyamat folytatódását okozható hatások kivédésre, a
megerősödését gátló regenerációs kezelés szükségességének a jelzésére. Az már hab a tortán,
hogy e lakókörnyezetbe jutó káros sugárzások a tükröződés ismereteinek a segítségével
megzavarhatók, és ezzel az egészséget veszélyeztető tartós hatások eltéríthetők.
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38. Az alternatív életszerveződés lehetőségei:
Az élő energiamezők aktív, dinamikus változásban álló energiamezőknek tekinthetők, amely
folyamatos információs energia felvétel és kibocsátás közben nagyfokú alkalmazkodással
képesek a szerveződésre jellemző információs egyensúlyban maradni. A díszharmónia az
elhangolódás, azonban előbb-utóbb bekövetkezik, mert az anyagba szerveződő információs
energia kölcsönhatással csillapodó rezgésébe egyre több kisfrekvenciás fals etitűd épül be. Az
anyagot létrehozó frekvenciasáv folytonos áthangolódása, az eredő frekvencia csökkenése
szükségszerűvé teszi az energiamezők változásának és ezzel az alkalmazkodásának a
csökkenését, amellyel az információ feldolgozó képesség is csökken.
A háromdimenziós anyagokat, és abból biológiailag élő rendszereket eredményező
információs energia elhangolódása végérvényesen meghatározza az egy ideig együtt maradó
információs energiamezők hatásváltozást kompenzálni képes folyamatidejét.
Ebből az is következik, hogy az élet nemcsak a háromdimenziós anyagokat eredményező
szerveződések lehetőségei, hanem az információs energia sokféle más szerveződésbe is tömörülhet.
Az átalakulás folyamatos, azaz más (magasabb) dimenzióban együtt maradó információs
rendszereknek is véges a folyamatidejük, tehát a szerveződési időszakon át változó fizikai testet
eredményező lét vagy asztrál-lét előtt és után, az információs energia számunkra ismeretlen és velünk
kölcsönhatásba alig kerülő életszerű folyamatidőkbe is szerveződhet. Valószínűsíthető, hogy az élet
egymás után végigéli a létezés valamennyi megélhető lehetőségét, és amikor az egyik nagy kötöttségű
életállapotából lebomlik, a részeknek mindig választási lehetősége keletkezik, hogy merre tovább. A
szelídebb részecskék fű, vagy magevő evő szelíd állatokba, őzekbe, galambokba szerveződhetnek, míg
a sok húst evő melegfúziós, ragadozó részecskék, farkasokba, ragadozó halakba, vagy madarakba. Az
átszerveződési lehetőség az előző rendezettség, és tudati rendezettség lebomlásával is jár, de nagy az
esélye annak, hogy amely részecske valamely szervezetépítési részletre szakosodott, az a későbbi
másik életében is hasonló, analóg periférikus tevékenységet, szakosodást fog választani,- ha rajta
múlik.

39. Az elhangolódási másság kivédése, a reprodukció:
Mivel az elhangolódás, az információs másság lehetősége miatt a szerveződésre jellemző
egyéni folyamatidő véges, ez a szerveződések végleges elmúlását jelentené, ha nem találtak
volna megfelelő módszert e hiba leküzdésére. A megoldást, a szakaszolással sikerült a
természetnek megtalálnia. Mielőtt egy-egy energiamező információs eltérése, kompenzációs
képessége betelik, akkor egy utódot létrehozva (felezési idő) az utód kompenzációs
képességének az újabb betelésig ismét egy folyamatidővel meghosszabbodik a jellemző, de
kicsit eltérő utód információt befogadó fejlődési lehetősége. Ez a leányvállalat, vagy fiú utód
szervezet lehetővé teszi sok túlélőképes, a jövőjéről megfelelően gondoskodó részecske
azonos élőrétegben, analóg szervezetségben maradást, legfeljebb a döntési lélek
centralitásában egy-két hellyel hátrábbra kerül.
A háromdimenziós anyagokból kifejlődött információs energiarendszerek a változás
kompenzálását a reprodukcióval javították. A szaporodás azonban lehet mennyiségi termést
hozó, nagy tömegben kifejlődő de kicsi eredő tudású, nem jó minőségű, vagy minőségbe
fejlődő, a mennyiségében csökkenő egyre kevesebb utódba átépülő, azaz az eredeti isteni
állapot felé közeledő. Ez azonban ismét létrehozza a túl nagy azonosság választékhiányos,
rossz biodiverzitású állapotát. Az új körülmények közé születő utódoknak a megváltozott
környezet a természetes tér, az alap, amelytől számítható az alkalmazkodóképességük, és
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ezzel az elődeikhez hasonló folyamatidő elmúltával csökken csak le az alkalmazkodó
képesség, amely újabb reprodukcióval ismét kitolható az időben. Az alkalmazkodó
képességük hasonló szakaszokat fog át a téridő változásaiban, amelyben elsősorban a változás
mennyisége, és a minősége határozza meg a szerveződésre jellemző együtt-maradási
folyamatidőt. Az élet így araszol az utódképzéssel megoldott emberöltőkön át, biztosítva a
szerveződések megváltozó körülményekhez igazodó folyamatos alkalmazkodását.

40. Az információ azonosság és másság:
Az energia áramlását nem csak szakaszos egyszerű impulzusokból álló szinusz hullámok
rövid szakaszaiként kell értelmeznünk, hanem folytonosan áramló, sok dimenzióban nagy
azonosságú jelek, jelrendszerek nagyobb szakaszainak térmezőbe csavarodott egybefüggő,
vagy/és összetartozó nagyobb egységeként. A térmezőkbe, vegyi bázisokba tömörödött
információs szakaszok között kialakult erőhatások egyedi energiákat kódolva képeznek
sajátos, kiolvasható múlttal rendelkező egyedi tulajdonságú elektromágneses képleteket
(mezőket), és leválasztható, vagy hozzákapcsolódható azonossági szakaszokkal tulajdonsági
eredőt módosító másságot, differenciálódást. A jelek és e jeleket, hatásokat hordozók,
azonban nemcsak a térbeli akadályokat kerülgető szinusz hullámokban terjedhetnek, hanem a
nagyobb áthatolóképességű egyedeik, radikális irányban sűrűsödéseket és ritkulásokat
létrehozó longitudinális füzérsugarakban is terjedhetnek.
Az információs jelet képező modul (csomag) részéről a létet, egy idő-független, véget nem
érő folyamatnak tekinthetjük, amelyben az idő az egységnyi változás feltelő és kiüresedő
lehetőségei között lineáris, e feltöltődések közben nemlineáris esemény sűrűségben pereg.
A trágyába kerülő atom, vagy fehérje, mint információs modulokból álló energiamező, vagy
mint meghatározható egyedi tulajdonságot képező információt kódoló modulok szerveződése,
energiája, (anyaga) nem szűnik meg, csak az összetétele és a kapcsolódása vagy/és a
hatáseredője változik. A kapcsolódás változása során miközben felbomlik az addigi
energiamező sajátos eredőt képező összetétele és harmóniája, az információs hatásmodul
folytonosan méretet és helyet változtat, szétsugárzódik és hol részecskeként, hol hullámban
elvándorolva beépül máshol, az éppen kellő azonosságú bioaktív információt igénylő
mezőkbe. Folyton átalakul, akár osztódik, akár kiegészül, a kellő azonosságokat tartalmazó
információs szakaszok valamilyen méretű mezői mindig továbbadódnak. A továbbkerülő,
helyet változtató információs energia az azonossági helyekre beépülve megemeli a beépülése
helyén az azonosságtartalmú információ hatásának az energiaszintjét, amelytől az magasabb
energiaszintre, befolyásra kerül. Ez a változás lehet nagymértékű, drasztikus,egyszerre nagy
tömegű feldolgozatlan információ hirtelen beépülésével, (bolygószinten aszteroidaként, vagy
üstökösként érkezve) amely nagyobb információs szakaszok megváltozását, és ezzel lényeges
anyagtulajdonsági módosulást okozhat. Lehet lágy, gravitációs esőként egyesülés (ülepedés),
amelykor az anyagként értelmezhető energiamező kiegészül, folytonosan kibővül az
információ mennyisége. A kibővülő információ következtében a hatáseredő folyton módosul,
és a korábbi mezők új eredőjeként egy harmadik hatáseredőt, új tulajdonságot vesz fel. Ha
csak megerősödik, akkor is megváltoztatja a vele fraktálrendszerben álló magasabb szintű
szerveződés eredőjét.

Bármelyméretű és energia vagy lendülettartalmú (tömegű) energiamező találkozhat
nagyenergiás kölcsönhatással (ütközéssel) hasonló energia (információ) tartalmú más
egységekkel. (Ez nem törvényszerűen fizikai ütközést jelent, hanem az erőmezők, a hatáshullámok
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torlódásakor megerősödő egymásra hatását. A mágneses erőmezőkhöz hasonló nyomáshullámok a
találkozáskor megerősödnek, és miközben a nagyobb azonosságú hatáshullámok összegződnek, az
ellentétes eredőkkel rendelkezők ugrásszerű feszültségnövekedés hatására, esetleg ksiebb részekben
szétspriccelve, annihillálódva ellökődnek egymástól) Az Információ azonosság dönti el, hogy

milyen hatáskövetkezmény marad, illetve a résztvevők energiatömege, és információ tartalma
(bonyolultság sűrűsége) miként változik.
A találkozó energiamezők egymásra hatásának a feltétele a nagyfokú azonosság. (e-nélkül
nem alakulhat ki kölcsönhatás). Minél nagyobb számú modulból épül fel két azonosságokat
tartalmazó energiamező, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az azonos-megfelelő (analóg)
szakaszok sok közös információs töredékeket, azaz nagyobb hatásazonosságú (információs
azonosságú) elemeket tartalmaznak, de egyúttal a másság megjelenésének az esélye is nő. Az
1-es információ (jel) különbözik a 2-től, (de ha római számokban nézzük, akkor csak duplázódott az
értéke), az A a B-től, de az 1+2+3+4 már nem annyira a 2+3+4+5-től stb. Ha a megengedett
eltérés aránya 1 a százezerhez, akkor százmilliárd modul összekapcsolódása esetén bár az
arány nem változik, az eltérő, vagy nagy azonosságú modulok száma mégis hat
nagyságrenddel nagyobb lehet. Tehát az információ, azaz a rezgési energia azonos
hatástartalmú hosszának a növekedésével egyre nagyobb az esély, hogy egyre több ismétlődő,
azonos, vagy legalább analóg szakaszokkal találkozunk. A frekvencia és más fontos jellemzők
lényeges eltérése esetén nem alakulhat ki azonossági (gravitációs) vonzóerő, de ha egy
négytagú mezőben három jelszakasz azonos, akkor analógia és nagyfokú hatás azonosság
alakulhat ki, amely hasonlósági alapon a közel megfelelő, azaz 3/4-es vonzóerővel közeledhet
és kapcsolódhat egymáshoz. A fejlett (bonyolult) biológiai egyedekben az azonosságok milliós
megfelelése mellett csak kevés eltérés megengedett, ekkor azonban nagyon sok hatás záródhat ki az
ilyen nagyfokú azonossággal rendelkező, és ez miatt a térenergia hatásnyomása által erősen
összetapasztott energiahullám-szakaszok közül.)

Az azonossági kapcsolódás erős és kifelé semleges hatásként jelenhet meg, míg az eltérő
azonosság, valamilyen szintű magasabb fogékonyság, affinitásként, azaz páratlan információs
energiatöbbletként vagy és hiányként. Természetesen nemcsak a stabil atomokra és
elektronnyi méretekre kell gondolni, hanem sok nagyságrenddel az alatt, és sokkal nagyobb
tömegű energiamezők is felvehetnek ilyen kapcsolódási értékeket. Az affinitást, vagyis a
párkapcsolatra való fogékonyságot az energiamezőbe beépült másság, és a páratlanság
okozza, amely a mezőben lévő eltérésnek megfelelő információra történő fogékonyságot
alapozza meg. A fraktál rendszerben minden szinten megnyilvánuló főszabályt a
leglátványosabban az elemek rendszerezésénél észlelhetjük, amely a változásra való affinitás
mindig szabad bázishelyek alapozzák meg amely a valamilyen energiaszintű rendszerben,
valamilyen hatásban kiegyensúlyozatlan, páratlan hatórészecske, pl. elektron többletben vagy
hiányban nyilvánul meg. A proton és az elektron állapotot is olyan nyitott, azaz
párkapcsolatra váró szabad és eltérő tartalmú információszakasz okozza, amely az
azonossággal beépült információ megengedett eltérési tűrésén belül van. A neutrális, azaz a
kisebb fogékonyságú, látszólag stabilabb szerveződésbe kapcsolódott energiamezők kevés
disszonáns másságú, nem lekötött, páratlan információt tartalmaznak.
(Az egész számú jeleket tartalmazó információs frekvenciák közt természetesen vannak negyedes,
feles stb., töredék frekvenciák is, amelyek csak a legkisebb közös többszörös felhangnak számítható
frekvenciáján fejthet ki hatást az egész számú frekvenciákból képződő háromdimenziós atomi
anyagra. Az egész számú rezgések többszörösei (felhangjai) pedig megtalálhatók a Mengyelejev
táblázat periódusos elemei között.) Ez azt is jelenti, hogy e középső, átlagos energiaszintnek tekintett
rendszer alatt keresendő a hiányzó anyag, amely a 0 és az egy érték tartomány hatvány lehetőségei. A
legkisebb részecskék energia értéke jellemzően az egységnyi hatástömeg x a kinetikai lendület, adja a
dinamikai érték lehetőségét. Ez az érték átkonvertálódhat kisebb, vagy nagyobb részben egy, vagy
többszörös perdületbe is.
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41. Az Információ változásai:
Impulzus, azaz lendületváltozás során a korábbi legalább két némileg különböző
energiatartalmú, (legalább részben eltérő információ tartalmú) és rendezettségű, más
összetételű energiamező kemény ütközése esetén legalább kétféle hatáskövetkezmény, azaz
eltérő információs és energiatartalmú energiamező maradhat vissza. Ez a hatások, (a korábbi
energiamezők eredői) változása során történik, azaz a korábbi vegyi, fizikai, elektromos stb.
főleg az együttható ható eredők a találkozás (kölcsönhatás) következtében megváltoznak. E
változás során a változásról hírt vivő, szétsugárzódó, osztódó energiamező, (információs
mező) csavarodó és táguló gömbhullám-frontján történő információs szakaszok, jelek,
modulok eltávozását követően, az addigi két, részben sok azonosságot tartalmazó energia,
azaz információs mező értékhez képest, egy csökkent információs (tudás) tartalmú,
energiahiányként jellemezhető anyagmag, azaz információ hiányos mező marad vissza. Ez az
anyagmag azonban csak a biodiverzitásában, a sokféleségében csökken, az egyes azonos
hatások halmozódásaként, a résztudásban, egy áramlási cél (szakosodás) felé törekvésben
megerősödhet. Mivel az ütközésben (egyesülésben) résztvevő részecskéknek is volt spinjük és
tömegük, (lendületük, amely nem feltétlenül azonos), ezért nem csak szabályos gömbhullám és
energiamező alakulhat ki, hanem spinnel táguló, csavarodó növekvő, többféle eltérő
krumpliforma is, amely miatt, a tágulási fronton haladó információs hullám idő és térbeni
terjedése sem teljesen azonos és nem törvényszerűen lineáris.
Feltehetően ez a hatás felelős a lehetséges jövők több alternatívájáért, mert az idő és
iránydifferencia miatt a szabálytalan gömbhullám-fronton egy adott energiamezőt elérő eltérő
információs hatásenergia, más és más időpontban fejtheti ki a hatását. A más hatással
megtámadott, kölcsönhatott mező, az időváltozással eltolódó információtartalmú (hatású)
más, harmadik tényezőből, az isteni térből származó kisebb, éppen átutazó információs
töredéket, kisebb részecskéket is befogadhat, amely miatt eltérően kifejlődhető
hatáskövetkezmény, azaz eltérő jövő alakulhat ki. (A terjedési fronton eltávozó információ irány,
sebesség és idődimenziója eltérő, ez miatt az energiafront minden felületi szakaszának, mezőjének az
információja is részben eltérő, de részben a korábbi múltbeli eseményeket közel azonosan ismerő, de
nem szükségszerűen azonos érzésekkel átélő.)

A tágulási fronton némileg (irányában, csavarodásában, stb.) eltérő információs töredékek
(hullámfront) miatt a hatáskövetkezmény, azaz a lehetséges jövő a hatáshullám-front
metsződési helyétől függően megváltozhat. Ha egy energiamező kölcsönhatásba kerül a
hullámfronton haladó osztódott ,,A,, információs töredékkel, nem azonos hatáskövetkezmény
marad, (keletkezik, fejlődik ki, ha ez helyett egy kicsit későbben a ,,B,, metszéspontnak
megfelelő hatás hat rá. Ez az időzítésre is utal, amelyben a gyorsabban reagáló nyereséget
könyvelhet el azzal, hogy olyan helyzetre módosítja, módosítatja az impulzus előtt a
helyzetét, hogy az impulzustárs részecske ne szembe, hanem a lendületirányába adja le az így
őt segítő lendületét, és ezzel nemcsak csökkentheti az esemény durvaságát, hanem és
sikeresen növelheti a saját lendület eredőjét, gyorsabban fejlődhet, egy más, de nem
szükségszerűen jobb későbbi következmény felé.
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17. ábra A téridős randevú következmény lehetőségei
A
részecske

3. ábra
B
részecske

A részecske
B részecske

Az első esetben a kék B részecske energiát, lendülettöbbletet nyer, mert jól időzített. Mivel A
piros részecske tanult az eseményből, legközelebb jobban időzített, és ő ért előbb az
elkerülhetetlen randevú helyszínére, ezért a későbbi impulzusban már ő kapott a haladását
segítő lendületenergia utánpótlást az B részecskétől.
A ,,B,, metszéspontban egyesülő információ hatása más energiamezőre, vagy az azonos
energiamezőre, másképpen, gyorsabban, elnyújtottabban, azaz más változási folyamatot
keltve és eredményezve hathat. Ezzel a kifejlet, a hatáskövetkezmény megváltozik. A
lehetséges jövő, mindig e kifejletre épül rá, tehát ha bármily kis mértékben változik a
befogadott energia, ezzel a mező információ befogadó képessége (másolási mintája) is és az
információs eredője is megváltozik.
Az energiamezők szerveződésbe épülése általában lágy, a résztvevők által elviselhető
hatásbefogással történik. Az életszerű folyamattal működő (aktív) szerveződések
folyamatosan fogadják be a nagy azonosságtartalmú hatásmodulokat. Ez legalább két féle
rendszerben történhet. Az egyik során az energiával és hatással túlfeszített térből a működő
energiaszerveződés a saját egyedi információs szakaszait aktiválva lehívhatja a kellő
azonosságú rokonait, azonos tudású ismerőseit a térből. Ez a sejtmintával, DNS-sel,
gondolattal, szemmel stb. aktiválható jelszakasz, az azonossági nyitott hely feltárása,
szabaddá tétele után befogadja az odaillő nagy azonosságú információs energiát. E befogás
igény szerint történik, amelyből a befogó szerveződés valamely mezőjéhez szükséges
anyagot, jó hatást szintetizálhat. Például a csontvelőben vörös vérsejteket állíthat elő, vagy
csökkentheti a környezetváltozás miatt kialakuló fejfájást.
A másik lehetőség a passzív befogás, amikor a behívott, beérkező azonosság a meglévő
(esetleg ezer éve nyugvó) információhoz épül, megemelve annak az energiaszintjét. A
feltételezés szerint nagyon sok nyugvó, vagy lassan sodródó, forgó tetszhalálba merevedett
hatástöredék (ez okozza a magas térerő tekintélyes hányadát) található a térben, amely az
összeépülés során elvesztette a mozgási eredője nagyobb részét. Nem csak a meteoritek
szintjén kell ezeket keresnünk, hanem a kozmikus portól és az atomi szerveződéstől lefelé, a
kisebb modulcsomagok tájékán. A tetszhalál állapotában lévő energiamezők, sokféle belső
egyensúlyi állapotban lehetnek, az atomokhoz hasonlóan, alul vagy túltöltve, attól függően,
hogy az energiaszintjük a szerveződési fraktálon belül a jellemző energialépcsőhöz képest
milyen szinten van. A mezők energetikai eredője és (kötődési alap) másság tartalma
meghatározza a mező affinitását, azaz kapcsolódási képességét. Igényes menyecskéhez, csak
igényes társ, vagy más vonatkozásban, kellő tudású, erkölcsű szervezethez, nagy eséllyel ilyen társ
kapcsolódhat. A kapcsolódási vonzalom természetesen azzal az ellenkező előjelű töltöttséggel

rendelkező információs szakaszok felé a legnagyobb, amelyikkel a legnagyobb az egymást
kiegészítő hatásazonosság, azaz amelyik tárral a legnagyobb térerő kizáródást, a legszorosabb
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kapcsolatot lehet elérni. Ez alapozza meg a szerveződések egyensúlyi lehetőségét ösztönző,
fékező hatáspárt. Az ellenkező előjel nemcsak sík vagy háromdimenziós felületű mezőknél
alakulhat ki, hanem a sokdimenziós hatásképleteknél, a nagyszámú kisebb részecskével
rendelkező részecskemezőknél, hatásmoduloknál is. A negatív töltéshiányos mezők a
kiegyenlítődésükig el fogják vonni a környezetben lévő magas azonosságtartalmú
energiamező energiatöbbletét, azokhoz sikeresebben kapcsolódnak. A túltöltött mezők, abban
a hatásban, tulajdonsági eredőben általában alultöltött párjukat keresik, amelyben nekik
nagyon sok feleslegük van, viszont arra is figyelnek, hogy ezek közül azt a lehetséges
legjobban passzoló egyet találják meg, akik kellően fogékonysággal bírnak az bennük lévő
többlethatásokra. Ez lehetőséget ad mind a két félnek a másik olyan tulajdonságának a
megbecsülésére, szeretetére, vágyára, amelyben ők hiányosak, amely miatt a másikra
felnézhetnek. A hatáskapcsolódáskor a feszültségdifferencia és a hatásazonosság a döntő. A
hatásazonosság a kapcsolódó felületek miatt, a távolság a gravitációs kapcsolódási erő miatt
bír jelentős befolyással. A feszültség a hatásváltozás hajtóerejeként képzelhető el, amely
feltételezhetően a hatásváltozás gyorsaságára bír befolyással. Az is feltételezhető, hogy a
valamiben azonosságban túl kicsi, vagy túl nagy értékű szervezetek találnak egymásra, akkor
az egynél kisebb érték összegződéséből hatványozottan hátrányos, és egy kicsit előnyösebb
utódpár foganhat. Az utódpár eredője nagy eséllyel azonos lesz az elődpár eredőjével, de az
aránya változhat. A tömegbe épüléskor, vagy a lendületváltozás során a hatásinformáció
lendülete is változik, tehát a változások, egymással szembeni haladás esetén lassítják, vagy az
áramlási irány (részazonosságok) esetén gyorsítják a közös rendszer, mozgási eredőjét. Ha a
teret kitöltő energiamezőket képező egységek úgy töltik ki a teret, hogy nem lépnek
egymással kölcsönhatásba és nem rendeződnek összefüggő információs szakaszokba, akkor a
téridőbeni sűrűségük szinte végtelen nagy is lehet. Ez nagyszámú és egyidejű olyan eltérő
információs energia jelenlétét tételezi fel, amelyek egymástól zavartalanul, eltérő ritmusban
változnak, vagy áthatolnak ugyanazon teret jelentő általuk kitöltött közegben. E részecskék
lényegében betartják a kozmikus KRESzt.
Az azonosságtartalmuk szerint a hatásmezők kapcsolatban állnak egymással, és mivel a
kapcsolatban a végtelenül kicsi eltérésekkel, de mindig meglévő jelazonossággal az egész
Világmindenség egymással valamilyen láncolaton át meglévő kapcsolódása vélelmezhető,
ezért a teljes teret egy mindent átfogó hatástérnek lehet tekinteni. E térben lévő aktív
változásban álló hatásmezők folyamatosan adnak le és fogadnak be kölcsönhatásokat,
pontosabban a befogadott hatásokat alakítják át az eredő megváltozása közben kimenő
információs energiává. A térben a rendként ismert helyzet kaotikus jellegű megváltozása
valójában csak a hatásrendszer labilisabb megnyilvánulásaként egy másféleképpen működő,
valamilyen előzmény változás miatt alkalmazkodó rendet alakít ki. Ez a látszólagos káosz
valójában magasan szervezett és rendszerint gyors változásokkal zajló folyamat, amelynek
éppen úgy van múltja és jövője, amely áthatja a teret és a változásokkal szinkronban álló
hatású, rendezett szimmetriákban nyilvánul meg. Moetrius szerint az életszerveződést
meghatározó térbeli hatásváltozások zöme a múltban keletkezett, és a jelenben is
folyamatosan változó energiamezők-ként is értelmezhető információs szakaszokban,
eredőkben, hatóanyagokban jelen vannak a környezetünkben. A hatásváltozások egymásra
épülő sorozata idő alatt zajló folyamatos átalakulásban módosítják a jelenünket és alakítják ki
a jövőt. Nagyon sok olyan információs energiahatás érhet bennünket, amely tetszőleges
időfolyamat előtt vált szabaddá, régen történt hatások következménye, amelyek még nem
érvényesítették a hatásukat, vagy még nem erősödtek meg, de a legváratlanabb pillanatban
meghatározhatóan módosíthatják a jövőnket. Elég csak egy kisbolygó pármillió évvel ezelőtt
megváltozott pályájára gondolni, amely változás miatt egyszer-csak a Föld pályáját az
emberiség számára a legrosszabbkor keresztezi. Természetesen sokkal kisebb változások is
megerősödhetnek napok, évek, évszázadok vagy évmilliók alatt, amelyek a mi világunkra a
jelenben gyakorolt hatásukkal már a jövőt formálják.
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42. Az Akasa Krónika:
Ha feltételezünk egy időben és térben a tér törvényével összhangban változó, szabályozottan
zajló, bizonyos mértékig kiszámítható folyamatot, amely a jelenünk kialakulásához vezetett,
akkor e folyamat folytatódásának lehetőségeiben – ha a törvényszerűségek nem változnak –
következtethetünk a jövőre.
Az életszerű folyamatba szerveződött emberi energiamező kifejlődött lehetősége, hogy
önhipnózissal és önszuggesztióval képes a gondolati energia áthangolására.
Ezzel a képességgel – egyénenként eltérően - lehetőséget kapott az élet a testet alkotó
információ irányítható begyűjtésére, a testi sejteket felépítő információs hatásmodulok célzott,
igény szerinti befogására. Ez egy gondolati energiával elérhető válogatás, amely során a
gondolattal aktivált, növelt energiájú, nagyobb lehetőséghez juttatott információs szakaszok,
részecskék, lehívják az igényelt mintájuk szerinti hatáskapcsolódás építéséhez szükséges
információs energia modulokat, csomagokat, hatásokat. Akár olyannak is tekinthető a dolog,
amikor egy részecske elmegy a könyvtárba, vagy az Internetre, és kikeresi a benne meg nem
lévő tudásinformációt, vagy hatást. Tehát a szuggesztív gondolattal megnyitjuk a kívánatos
információs modulokat tartalmazó hatásmezők felé a befogásra ösztönző antennát, és
ráhangoljuk a testi sejtek építését vezérlő pszichoszomatikus mechanizmust a szükséges
befogadó rezonanciára. Valamely dolog elvégzéséhez szükséges információs, anyagi és szolgáltatási
hatásokat megismerjük, lekérdezzük, berendeljük. Ez a lehetőség adja a saját jövőnk részbeni
megváltoztatási lehetőségét. Ha feltételezzük, hogy szinte minden információ, amely a test és
a lélek, a jövő felépítéséhez, létrehozásához, anyagi valóságba fejlesztéséhez szükséges az
befogható információs hatócsomagként itt van a környezetünkben, akkor a ráhangolódásnak,
a tudatosan akart célhoz történő befogásának és felhasználásának a jövőnkre meghatározó
szerepe lehet. Ahhoz, hogy bármire ráhangolódjunk, szükséges annak az ismerete, hogy a
hiányzó keresett hatásokat és az ismereteket, a tudásinformációt honnan és miképpen
szerezzük be a szomatikus mezőben lévő tudatba építéshez. Az eredendő tudás a DNS-sel
kapott mintaként meghatározza a fogékonyságunkat és az aktivitást is, de az élet során ehhez
folyamatosan gyűjthetünk, hozzáépíthetünk eltérő tartalmú megismert új információkat is.
Lehetséges a célzott tudás megszerzése, specifikus információs tagolású mintakészlet
gyűjtése, de miközben a keresett információs hatásokat beépítjük, sokszor a nem cél szerint,
azaz nem tudatosan szelektált, nem keresett társ információ is beépül változatos szélesebb
alapot biztosítva. Hogy a megszerzett tudást az egyén az adott korban és a szükséges időben
mennyire tudja érvényesítve hasznossá tenni, földi javakra értékesíteni, ez az információ
beépülése, a tudás és a megértés szempontjából nem lényeges. Az adott korban jól
értékesíthető, eladható összetételű, szelektált tudást, azaz egyedi információ készletet elvileg
bárki megszerezhet, azonban ez is folyamatidőhöz köthető tudás, amely ha nem épül át a
gyakorlatba, anyagi megvalósításba, haszontalan, holt tudássá fejlődik vissza, vagy-és a tudást
a közhasznosságra nem hozó, ezért érdemtelenül megszerzővel együtt lebomlik. Mivel a
változás gyorsasága, az eltérő információtartalom tartós beépülése nem szabadon és bárki
által azonnal megvalósítható hatásváltozás, ezért a generációs előnyben lévő, a szüleiktől,
nagyszüleiktől szelektált jó alapot, jó tudásmintát öröklők előnye egy-egy szakterületen
nyilvánvaló.
Ez a fejlődés lehetősége valamennyiünknek adott, de sokan, cél és hajtóerő hiányában nem
használják ki. Az alapot és a célt a tanítónak, a szülőknek kell beépíteni, megmutatni, a
hajtóerőt pedig a félelem, az örömszerzési élmény, a hiúság, a becsvágy és az élet során
megszerzett egyedi feszültség adhatja meg. A szegénységtől, a csúnyaságtól, a fájdalomtól
vagy a megbecsülés hiányától való félelem, a tudatosult rossz minta és nem jó példakép az
ellenkező irányba viheti el a fejlődő egyéniség fogékonyságát, és a rossz hatás mélysége
feszítheti a cél felé ható hajtóerejét. A tudás megszerzése, vagy az eredendő, a hozott
fogékonyság, a meglévő affinitás részbeni kiművelése csak egy-egy szakterület valamilyen
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szintű szakértőjévé váláshoz elég. A nagyobb eredmények elérésére, a megismert útra teljes
ráhangolódás és a zavaró mellékinformációkat kikapcsoló jó célba vetett Hit is szükséges. A
tudatba építés még nem tesz alkalmassá a ráhangolódásra, ahhoz meditációs hipnózist, vagy
ön-szuggesztív képességet, szorgalmat és kitartást is ki kell alakítani. E képességek
megszerzése során meg kell tanulni az információkat tartalmazó tudatot, a tároló alapot
aktiválni. Ehhez kitartás, elmélyülés és komoly HIT szükséges.
A feltételezés szerint a fő tudatban, és a részecskéink ösztöneiben (közös alaptudásában)
vannak a mindennapi életünkhöz szükséges alapvető információk, amely a bennünket
általánosságokban és gyakran ért hatások megválaszolásához, lereagálásához szükséges. A
szükséges tudás többségét azonban nem az agysejtjeink, a nyilvántartók, az irattárosok és a
postások ismerik, tárolják, mert e nyilvántartó rendszerek csak az információs kulcsszavakat
és a részleteket ismerők címeit tárolják.
A központi tudati nyilvántartásnak pontosan kell ismernie az éppen testen kívül, az aurában,
(vidéken) dolgozó, nyaraló részecskék tartózkodási helyeit, és azt is, hogy az adott tudást
képviselők közül ki mely résztudásnak a birtokosa, tárolója. Ha bizonytalan, kétes értelmű,
vagy teljesen újszerű hatás ér bennünket, amely erős hatásként érinti a jelenünket, ezzel
gyakran megzavarjuk a tudatot. Ha olyan helyzet elé kerül az újszerű hatásokat és
összefüggéseket értelmező psziché, amely információt nem tud beazonosítani, akkor hatalmas
energia mozgósítás árán átvilágítja a teljes információs mintakészletünket, azaz rákeres a
meglévő azonosságokra, a kulcsmondatokra. Ha nem találja meg a keresett nagyobb,
komplexebb összefüggést, akkor kisebb szakaszok, a szavak, vagy a jelek azonosságát kezdi
keresni. Miként a számítógépes keresésnél itt is gondot okozhat, hogyha a kisebb jelekre
keresve túl sok a találat. A tudat hasonlóan szelektál, azaz ilyenkor növeli a megfelel jellegű
feltételek arányát és bonyolultságát, és ezzel leszűkíti a lehetséges találatok körét. Ha így sem
talál kellő számú, megérthető analógiát, akkor változtatni kell a megközelítési szemléleten, a
dolgok aspektusán, és más oldalról eltérően értelmezett rokon értelmű szavakkal,
szinonimákkal próbálkozhat. Ha nem talál a helyzetnek megfelelő azonossággal bíró, a
beépített többdimenziós hatást beazonosító emlékképet, akkor lemegy a tudat alatti
információk régebbi tárházába, (a nem domináns déli komplexebb, idősebb, Telomérával
jobban védett, eltakart neutronok közé) amelyekben a bennünket alkotó hatásmezők korábbi
vagy kevésbé lényeges történései vannak többdimenziós hatásváltozásként elraktározva. A
térben és időrendben bennünket és elődeinket ért információk időrendi és hatáserősségi
rendben vannak elraktározva, amelyből a leglényegesebb események a legmélyebben,
dominánsabban rögzült hatások. Ha itt sem lel rá a keresett információra, akkor jön a még be
nem érkezett, vagy más elutasított, de esetleg elfelejtett információk aurában tárolt végtelen
spiráljához, és az időben távolodva a jelentől, az elektromágneses, vagy még kisebb
energiaszinten megőrzött időspirálban elkezdik keresni a megfelelő azonossággal bíró
információs hatásokat. Ezeken időrendben is visszafelé lehet menni, az emlékképeket
feleleveníteni, és regressziós hipnózissal akár az évszázadokkal ezelőtt a genetikai ősünket ért
már elmeszesedett információt is lehet aktiválni, meg lehet ismerni a múlt még kellően
megőrzött emlékeit. Bár előfordulhat, hogy a régi információ tároló helye megváltozik, a
keresett rész sokkal kisebb és szétszóródó fiatalabb részecskékben a tárolóhely különböző
területén helyezkedik el, de ilyenkor a számítógépes tárolók rendezettség növelésével analóg
rendezettség javítást lehet elvégezni. A beépülő hatáskép, mint sokdimenziós információ

idegsejti kapcsolatot épít az őt bevezető és a hasonló, analóg hatásváltozásokként
elraktározott események lenyomatai között.
A régi információk kapcsolódásai is az azonosságok szerint felépült információra alapul,
amely a kicsi eltérésekhez mindig megengedi a másság kifejlődéséhez vezető információk
befogadását is. Az új hatású helyzet kialakulásakor, a tudatban fel nem lelt információ
keresésekor, vagy a regresszív hipnózis során a kutató elme visszairányíthatja, - mintegy
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fényszóróval lepásztázva a régmúlt eseményeket – a figyelmet, amellyel keresi az analógiát a
jelenben észlelt hatással, és ha talál ilyent, azzal összekapcsolja az új ismeretet kereső,
tartalmazó párjával, amely ezzel magasabb energiaszintre kerül. Mivel abszolút azonosságú
helyzet az idő és az iránydimenziók változása, a térpozíció eltérése miatt sem alakulhat ki,
ezért természetesen beépül egy kis másság is, amely alapot jelent a később a mássághoz
kapcsolható nagy azonosságú és egy kicsi további mássággal is rendelkező információ
befogadásához. A nem használt, ezért egyre kevésbé változó, leülepedő információs
energiamezők, éppen úgy elszigetelődhetnek, elmeszesedhetnek, elszarusodhatnak, mint a fák
kérge, amely miatt egyre csökken az energiaszintjük a vérellátásuk. Ez valójában a szinte
minden nap használatos információkhoz képest, a nélkülözhetők kevésbé domináns helyre, a
fontossági rangsorban egyre hátrább, távolabbra kerülését jelenti. Az emlékezet így nyit
ablakot a múltra, de az életsíkon naprakészen változó jelen folytonosságára épült rá a későbbi
jövő.
Ez olyan, mint a pontokból álló kép felismerése. Akinek sok információja van egy képről, és a
jellegzetes információkat raktározta el, annak egy pontokkal meghatározott kép, már néhány észlelt
pont után beugrik az emlékezetből. A térlátók hasonlóan érzik a teret, a kapcsolódási pontok
felismerésével kitűnően tájékozódnak, míg az információval nem találkozóknak a teljes térkép
megjelenése is bonyolult átláthatatlan információt ad.

Kétségtelen, hogy időnként felbukkan a jövő, egyrészt, mint a már a kisebb energiaszinten
felvetődött ötletek, gondolatok, megkezdett lehetséges történések még a megerősödésük előtt
megérzett (korán felismert) lehetséges hatásai, másrészt akár több-száz évre előre is is
megismerhetők olyan grandiózus elképzelések később kifejlődő következményei, amelyeknek
az anyagi energiaszinten, nagy tömegben, vagy és nagy energiaszinten (méretbe)
megvalósulásához ennyi idő kell. Ez azt sugallja, hogy az energiamezők folytonos változása
ismert recept szerint zajlik, nincs elveszett hatás, de az energiamezők egymásra hatása az idő
vagy az irány vagy a térdimenzió, az erősség stb. hatásrészletek megváltoztatásával és az
abból kifejlődő jövő a részleteiben még módosítható. Minél nagyobb egy energiamező
információs vagy és energiatartalma, annál nagyobb a tehetetlensége, azaz kis behatással
annál kevésbé módosítható az időfolyamatra ható jövője. Nagyobb vagy tartós hatás
befolyása esetén, azonban a legnagyobb energiájú rendszerek is módosíthatók,
befolyásolhatók, és ezzel az eredőjük, kifejletük, azaz a környezetre ható jövőt befolyásolási
lehetőségük is megváltoztatható!
Tehát a jövő megváltoztatási lehetősége a lehetséges információk, hatások egy részének az
elutasítása, megváltoztatása, és a kezdetben még sokféle lehetőségek egy főirányra, főhatásra,
konkrét célra szűkítése. Ezek szerint a tudatos elmének, válogatási, vagy időbeli csúsztatási
lehetősége van, amely időcsúszással választott kicsit eltérő azonosságtartalmú hatás, más jövő
felépülését eredményezheti. Ez beleillik a krumpliszerű (szabálytalan) formájú energiamező
mássági lehetőségeibe, amely a táguló hullámfront eltérő szakaszával létesíthető
hatáskapcsolat megváltoztatható eredőjét helyezte kilátásba. A Progresszív hipnózist művelők
azt állítják, hogy a gondolat tudatos irányításával az egyéni szerveződés szempontjából
károsnak, nemkívánatosnak tartott negatív ráhatások elkerülhetők. Ez szerint itt is hasonlóan
működik a gondolat hatásbefogást megváltoztató mechanizmusa.
Ha ezek az állítások igazak – és ezt egyre kevésbé van okunk kétségbe vonni, - akkor a térben
zajló hatásváltozások időbeni és térbeni lefolyása, pályája, sorsa, jövője pontos
törvényszerűségek szerint változó rendszert tételez fel. Ez pontosan egy olyan közlekedési
rendszerként képzelhető el, mint amikor a városi busz útvonalat változtat és így folytatja az útját. A
közlekedés működik, más helyszín, más utasok, más megállók, a folyamat időben és térben, ha
megváltozva is de működik. Nincs káosz, csak a működési rend másképpen érvényesül.
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Ez megerősíti, hogy a térben zajló és általunk átláthatatlan folyamat nem káosz, azaz nem a
teljes szabadságfokkal működik, csak az átlátásunk, a befogási szintünk felett álló, az általunk
ismert rendhez képest másképpen működő szerveződés. Egy-egy rendszer, vállalat összeomlása
is hasonló labilitásokkal jár, de ezek mögött a kisebb részegységek általában átláthatóan működnek
tovább, amelyből, valamely megváltozott együttműködés egy a korábbi rendszer szerint Káosznak
titulált eltérő együttműködést, új rendet alakít ki. A működési cél szerinti eredmény csökkenhet, de a
részegységek működése nem szűnik meg minden esetben, és valamilyen szerveződési méretekben
megmaradó sejtek spontán összekapcsolódásával más, új együttműködési rendszer alakulhat ki.

Ebben a megváltozó rendben is működik a szerveződési folyamat, a lehetséges jövők jelenre
másképpen épülése, amelyből egy kiszámíthatatlanabb más jövő alakulhat ki.
A kínai Univerzizmus a tíz vödör hasonlatot használja, amelyekből csak úgy csordulhat ki a tartalom,
hogy az egyikből kicsorduló hatás, lehetőség mindig másik vödörbe kerül. Bármennyi vödörből
bármennyi anyag folyik ki, mindig ugyanannyi marad az egészet jelentő összes vödörben.

Minden jel szerint, a jövő időben megismert lehetősége, tudatos akarattal befolyásolható és
részben elkerülhető. A folyamat úgy képzelhető el, mint egy üstökös vagy aszteroida pályája.
Nagyon sok, pontos folyamat szerint működő energiamező mozgása, változása nyomon
követhető, és meghatározható, hogy időben és térben, a jövőben mikor hol található. A több
tíz változós energiarendszerek változásai is még figyelemmel kísérhetők, de a bonyolultság és
a függvények növekedésével mindig eljutunk egy olyan sokváltozós rendszerhez, amely a mi
átlátásunkkal, a véges mennyiségű részecskéinkkel, a kapcsolat, vagy a memória lelassulása
miatt nem követhető. Ez viszont nem jelenti a szabályozott, folyamatok teljes
összekeveredését, a szabálytalanság, a rendezetlen káosz kialakulását. Csak a változók
száma haladja meg az emberi képességeknél korlátozott változást követni tudó
áttekintési lehetőséget. A bonyolultság irányába fejlődő összetettség növekedésével a
biológiai rendszerek kifejlődésével a lehetséges változók ugyan növekedtek. A rálátásunk a
nálunk kisebb fraktálba szerveződött szinteket jelentő hatásmezőkhöz képest jelentősen
növekedett, de ettől a tér szabályai és építőkövei nem változtak. A térben lévő hatásváltozások
milliárd lehetőségének az egymásra hatása lehetséges nagyszámú eredőiként növekedett az
előttünk ismeretlen végeredmények lehetősége, de mivel a szervezett tér ezt megismerhető
szabályrendszer keretek között tartja, mégis véges számú változót jelent a jövő, általunk
inkább csak megérezhető sok lehetősége. Az embernél magasabb szintű rálátással rendelkező
szemlélő pozíciójából az összefüggésrendszert jobban ismerőnek, nagyobb rálátással, több
értelmes részecskével rendelkezőnek jobban átlátható, megérthetőbb, nagyobb idő alatt, de
követhetően lefolyó változási folyamat megértését jelentheti.

43. Az impulzus az élet felé vezető, az elöregedett állapotot megújító,
megfiatalító momentum:
A térben lévő részecskemezők találkozásakor, az egymásra hatás, külső vagy-és belső
változásokat hoz létre, amelyek sokféle energiahullámot, részecske ki és szétáramlást,
információs hatásáramlást kelthetnek a térben. Amikor ezek a térhullámok egy szigetszerű
akadályhoz érnek, éppen úgy, mint a tenger hullámzása, a védetlen helyeket nagy amplitúdójú
különbségekkel, viharos hullámzással gerjesztik, de a hullámoktól védettebb öblökbe és a
szigetek mögött, az uralkodó szél által hajtott nagy hullámok nem érnek be. Csak az irányt
változtató másod és harmadlagos lágy, kisebb, csendesebb hullámzások éppen csak-hogy
megringatják a védett helyeken változó, veszteglő, tartózkodó hajók alatt a közeget. A nagy
hatássugárzók között, mögött lévő térben hasonlóan hullámszegényebb, a feszültség

Aspektus 2

A sík és a tér

176

változásban sokkal lágyabb, kisebb különbségek érvényesülnek. A feltételezés szerint, a tér
hatástartalmának a változása során igen magas frekvencián is kialakultak egymáshoz
kapcsolódó energiamezők, mint nagy azonosságtartalmú, nagy felületen kapcsolódó
információs csomagok. A magas rezgésszámú bonyolult mezők rezgése a tér minden
,,szögletébe,, eljutott, amely közben az azonosságaival egymásra kölcsönhatott. Nagy az
esélye annak a lehetőségnek, hogy a magas rezgésszámú nagyfrekvencián terjedő hatások
olyan bonyolult rezgést eredményezhetnek, amely kibocsátott térsűrűsödésekként
értelmezhető jelrendszernek túl nagy az egyedisége, és ez miatt csak nagyon rövid
szakaszoknál alakul ki a kapcsolódáshoz szükséges azonosság. Ezek a legkisebb azonosságú
térrezgés szakaszok jelentik a tér hatástartalmának a legkisebb moduljait, az egységnyi
jeleket.
A logikai megközelítés alapján ezek szükségszerűen kevés dimenziós azonosságú rövid
rezgésű szakaszok, amelyekből a legegyszerűbb azonosság a Casimir által felismert
hatáskapcsolat a kétdimenziós sík, vagy felület azonosság. Az ilyen kis felületű, és kevés
dimenziós azonosságú szakaszok egymásra hatása során, egyre nagyobb felismerhető
azonosságú rendszerekbe kapcsolódtak. A hatáskapcsolatok növekedése a bonyolultsághoz
vezetett, amelytől a szerveződési időhossz növekedni kezdett. A sík és a részletazonosság
után kifejlődött az ennél sokkal bonyolultabb háromdimenziós térazonosság, majd ezt követte
a térben és időben is igényelt négydimenziós megfelelés.
A hatásterjedés során egyre több energia, hatásmodul csatolódott le a megtalált
azonosságaihoz, a kialakult hatásváltozás növekvő gömbhullám rendszeréből, amely miatt a
táguló frontokat vivő gömbhullámok is gyengültek, lassultak. A lecsatolódott, áthelyeződött
lendület, mint a korábbi hatáseredőt módosító változás beépült az azonossági kapcsolattal
megtalált nagy térbeli azonosságú részlettel rendelkező hatásmezőkbe, a mező eredő tudatába,
ismeretébe. Az egyre nagyobb (bonyolultabb) tömegbe épülés során a közös rendszerbe
került, a tömegszámban növekedett hatáscsomagok egymásra hatásaként, a hangolódási és
mozgási eredő is csökkent, amely az egyre kisebb frekvencián rezgő, érkező hatások
szempontjából további növekvő kapcsolódási lehetőséget teremtett. A hatás terjedési
sebességének a csökkenése során minden információs energia elérheti azt a sebesség,
frekvencia csökkenést, amikor a térbe göngyölődött valamelyik hatásmezővel megfelelőségi
kapcsolatba kerülve beépülhet az anyagként értelmezhető rezgési frekvencia-sáv hatókörébe.
Nem törvényszerű, hogy valamennyi hatás töredék összeépülés szükségszerűen
háromdimenziós tulajdonságú anyagba szerveződik. Számos azonossági szerveződés
megrekedhet a bonyolultság alsó fokán, amely hatástartalom, információ egyedisége miatt
nem tud nagyobb rendszerekbe épülni.
A hatások összeépülése során az anyagra jellemző frekvenciasáv alatt a hatásmodulok
szerveződése nem áll le. Az egyre növekvő hatástömeg mozgási eredőjének a lecsökkenése
hatalmas ,,nullponti,, energiakészlettel, bármikor elérhető és mozgósítható hatás és tudás
tartalékkal, (és ezek alapváltozásaként háttérzajt okozó rezgéssel) tölti fel a teret. E tartalékból
bármikor ki lehet csatolni hatásváltozást eredményező energiát, jó érzést keltő gondolatokat,
amelyhez befogadó helyazonosság, kellő affinitás szükséges. Ha negatív, (inverz)
tulajdonságúnak képzeljük el a teret, amelyben a változások végtelen lehetősége egymással
nagy kapcsolódási sűrűségre tömörödik, akkor megérthető az energia kicsatolási lehetősége,
az energia, vagy-és információ hiányként megjelenő ritkulások felé. Ha e fehér fényként is
értelmezhető, végtelen sűrűségű és lehetőségű hatásmassza, - Gazdag László és László Ervin
szerint a homályos zóna szuper-folyékony kvantumvákuuma, - valamely hatásváltozás által
kipattantott impulzus szétsugárzódó energiája egy részének az eltávozásával csökkenő
sűrűségűvé, áramlási lehetőségűvé válik, akkor a hatásváltozás helyszínén egy nem teljes
változási lehetőségeket tartalmazó, energia vagy információ hiányos, azaz teljességhiányos tér
alakul ki.
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Az energia, vagy hatás-sűrű térben a változást jelentő impulzus kialakulásakor a megnövekvő
feszültség szétszakíthatja a nagy sűrűségbe épült hatásazonossági (gravitációs) kötéseket,
amely miatt hatásmezőkből különféle méretű hatásmodulok szabadulhatnak fel. A kötéseiktől
megszabadult hatásmodulok a változásban feloldódó feszültség lendület és állapotváltozást
okozó hajtóerejével egy táguló gömbhullám-fronton szétsugárzódnak, szétáramlanak a tér
minden irányába, amely közben az azonosságuk szerint összeépülhetnek a mozgási eredőjüket
kompenzáló analóg hatáskompenzációt kínáló más szervezetekkel, a sík vagy a térazonosság
szerinti gravitációs kötésekkel. Az energia, információ vagy hatáshiányként is értelmezhető
térritkulásban megmaradt, nem teljes tudatú, de a hiányaikat a térből pótolni képes rezgési
minták, egy időfolyamatként is értelmezhető hatásváltozási folyamat alatt begyűjtik a térség
hatásváltozásai által felszabadított nagy azonosságtartalmú hatásmodulokat, mezőket, amely
során ismét egyre teljesebb lehetőségűvé, egyre összetettebbé válnak. A begyűjtés azonban a
komplex állapot lehetőségét redukálva eltolódott a speciális részhatások, és részismeret felé,
így az élet részletei némely dologban sikeresebbé váltak, de az egész rendszer komplex
szerveződési, együttműködési lehetősége, a komplexitásban teljesebb szervezetek hiánya
esetén súlyosan redukálódott.
(Hasonló a robbanás által okozott légritkuláshoz, amelyet követő vákuum visszatöltődése időfolyamat
alatt a robbanást megelőző nyomású, térkitöltöttségű állapot visszaállítódásához vezet. Azonban az
ilyen érzékeny térben, a visszatöltődéssel nem áll le a különbség keletkezésekor, megnövekedett
energiahullámzás, hanem a tömegi (vagy és a tudati) tehetetlenség miatt, a térből kiszorult részecskék
nagyobb lendülettel visszaáramolnak a hazás-kizárt, éppen alacsonyabb életnyomású, minden
lehetséges gondolattal, hatással nem eléggé kitöltött térrészbe, amely a lendületi tehetetlenség miatt is
nagyobb energiasűrűségűre épül, ezért egy időre túlnyomásúvá válik. Ez a túlnyomás ezt követően
ismét ki és szétterjed, és a kezdeti különbséget létrehozó, ezzel változási, életfolyamatot felerősödő
térrész időfolyamatban változó pulzációba, életfolyamatba kezd.
Nem tudni, hogy e folyamatnak mely szinten és hol van a kezdete, mert minden részlete korábbi
események következményeiből fejlődik ki, amelyekből újabb fraktál-következményeket hoz létre. A
fogamzás előtt is van fejlemény, és a halál, a felbomlás után is van újabb, más következmény.

Ezt a folyamatot olyan életszerű folyamatoknak lehet tekinteni, amelyben szerveződési idő
alatt lezajló, növekvő, majd csökkenő hatásváltozások sorozata során, a kezdetben csak a
másolási mintát jelentő kevés szabadságfokú hatásrendszer (mező) egyre több lehetőséget
eredményező hatással kiegészül, amelytől a teljessége fokozódik.
Az idők folyamán az összeépülő mezők egy részének a bonyolultsága egyre növekszik, amely
változatosságot, sokszínűséget, több információt és nagyobb teljességet, (de más
szabadságfokot) jelent. Tehát a változás iránya e mezőknél a bonyolultság, a teljesség
irányába halad, amely során a sűrűség, a változás sűrűség, a minőség is differenciálódik. Ha
az impulzuskor szétsugárzódó hatások osztódnak szűkülő részlehetőségekre, akkor a
hatásmezők későbbi egyesülése a korábbi korlátozott képességek, lehetőségek, információk
kiteljesedését jelentik a teljességet, a minden lehetőséget jelentő összetett sugárzás, a fehér
fény felé. Az élő szerveződések idő vagy életfolyamat alatt felgyűlő tapasztalásai a nagyobb
szabadságfok a teljesség felé mutatnak, amely során a fraktál kapcsolatban együttműködő
rendszer a hatásokkal történő feltöltődése során átlépi a harmóniában lévő szerveződésre
jellemző lassú és kiszámítható változásnál, megengedett információ (vagy hatás) másság
természetes határait. Az élet elmúlásának az oka, a változás felgyorsulását, vagy /és az egyre
nagyobb információ másságot követni, megérteni nem tudó szerveződési összhang
megbomlása. A káoszba fordulás azonban nem jelenti a hatásrendszer teljességének a
megszűnését, csak a korábbi együttműködési rend felborulását. A busz más útvonalon megy,
más utasokat vesz fel, azokat máshová szállítja, és az utasok által jelképezett hatásmodulok
máshol és másképpen adják le energiájukat, máshol megváltoztatva ezzel a befogadó mezők
azonosságainak a hatáseredőjét, a jövőt mindenképpen, legfeljebb máshol befolyásolják.
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44. A betegségek és az energiamezők kapcsolata:
Ismert, hogy az eredetileg gyűjtögető, majd vadászgató és halászó előemberek, az Ősök, főleg
magvakból, rovarokból és apróbb állatok halak elfogyasztásával fedezték kalória szükségletük
nagyobb részét. Az emberként azonosítható biológiai energiamező tápláló energiájának a
jelentősebb részét magas információ azonosságú, és ez miatt általa megemészthető
tápanyagok, vitaminok, azaz a szükséges hatóanyagok, hatásmezők kivonása során szerezte
meg. A táplálék biodiverzítása nem volt nagyobb, mint e táplálékot fogyasztó emberé, ezért
volt idő a harmónia, a táplálék-biológiai egyensúly kialakulására. A vándorlási szokások
helyhez kötöttségi hiánya miatt, a földsugárzási hatás miatt keletkező, de nem tartósan kitett
testeknél a rákos betegségek sem alakulhattak ki a korban meglévő információ által
elterjeszthető, észlelhető mennyiségben. A rendszeresen helyet változtató elköltöző elődök,
egyszerűen nem értek rá a vízerek és a földsugárzási rossz hatások miatt megbetegedni, mert
ha megérezték, hogy kellemetlen hatások gyötrik őket, egyszerűen felkerekedtek, és arrább
költöztek. Később a letelepedett és ez alatt kevés testidegen információhatásnak kitett de
relatív rövid szerveződési életidejű embereknél, nem tűnt fel a rendszerint tartós hatással
kialakuló dezinformáció okozta betegségek előretörése. A jóval később, egészen a 19.
századig élt emberi utódok étrendje nagyobb részét hasonló, általa jól ismert, az életterének a
közelében begyűjtött, ezért nagy azonosságú táplálék jelentette, amely a szervezeti egyensúlyt
megtartotta. A 19. Század után gyakorlatilag megszűnt az állandó helyváltoztatás, az
emberiség letelepedett, és ugrásszerűen fejlődött a kereskedelem és az állattenyésztés,
amelyet nemsokára a nagyüzemi hústermelés váltott fel. Ugyanez elmondható a tojásra, a
baromfira, a haltermelésre, és a tej és tejtermékek változatos dömpingjére. A háztájiban nevelt
állatok, termékek azonossága, nagyon közeli volt azt termelő emberekkel, amely miatt a
táplálékban elfogyasztott és beépült információ nem okozott szervezeti együttműködési
zavart, diszharmóniát. Később a kereskedelem fejlődése miatt, az addig helyi közösségeket
ellátó piacokra más, sokkal eltérőbb biológiai összetételű élelmiszerek is bekerültek, amely
miatt az emberi táplálék (és tisztálkodószer) genetikai információként is értelmezhető
hatásváltozatossága ugrásszerűen megnőtt. A tápláléklánc korábbi kiegyensúlyozottsága
egyre jobban felborult, az alsóbb fraktál-szinten elhelyezkedő táplálék nagyon változatos
sokféle, de egyre idegenebb, egyre nagyobb biodiverzitású variációja termelődött ki. Ezzel a
korábbi helyzet egyre jobban megváltozott. Felgyorsult az a hatásváltozási folyamat, amelyet
az ember, - mint a felvett információt folytonosan feldolgozni és kompenzálni tudó
energiaszerveződés, - még kezelni tudott. Korábban már meghatározásra került, hogy az
élethossz, és az életminőség is függvénye a szerveződést érő mássági lehetőség betelésének,
befogadásának, azaz az eltérő információs többlet, kompenzálási képességének. Az egyre
több biológiai máságú, idegen genetikai információt, hatást tartalmazó élelmiszer, információ
(TV.) stb. fogyasztása, egyértelműen az egyénre jellemző információ terhelés növekedésével
a folyamathossz megrövidülését, a rendszer változásának a felgyorsulását eredményezheti. A
fiatalabb korban e nagyobb másságú információhoz (táplálékhoz) szoktatott egyedek
genetikai változása nagyobb, gyorsabb elhangolódást eredményezhet, amely könnyebben
eljuttathatja az egyedeket alkotó belső hatásrezgést olyan frekvencia tartományokba,
amelyeken már nem lehetséges a tartós harmonikus környezethez igazodás. Ezt az ilyen
jellegű állatkísérletek is bebizonyították. Az emberiség gyermekeinek a felfokozott
szuperaktívságával a megváltozott környezethez (információ áradat) igazodási igyekezete, a
korábbi hosszú harmóniában a változásokat kompenzálni képes életlehetőség jelentős
megrövidülését eredményezheti. (Ez annak ellenére történik, hogy az egészségügy e lehetőség
megnyújtásán igyekezik, de a rezisztencia általánosabb kialakulása után, egy összeomlásszerű
genetikai változás veszélye egyre erősödik.)

Míg a 19. századot megelőző háztáji tartású állat és növénytermesztés többnyire saját
szaporulatból állott, nagyfokú azonosság, sokszor beltenyészet, azaz kicsi variabilitás
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jellemezte a tápláléknak szánt biológiai halmazokat, és azok belső információs emésztő és
hatómezőit. Az ember ezek elfogyasztásakor, a szervezete által már jól ismert fehérje és
hatóanyag variánsokat fogyasztott, amelyre az emésztő flórának, a béltraktusnak megvolt a
megfelelő fegyvertára, enzimek és baktériumok hada bontotta le, szelektálta a már ismert
összetételű információt jelentő táplálékot. A nagyüzemi termelés hatására, az alsóbb bemeneti
energiát (információt) jelentő fehérje-dús tápláléklánc biológiai diverzitása, az életritmusuk
periódusainak a fogyasztóhoz képesti gyorsulása fokozatosan előnyre tett szert az emberi
bélflóra feldolgozásával szemben, amely következtében a korábbi táplálék és emésztési
harmónia felborult. A nagyüzemi szaporítás és termelés következményeként, a termelt
táplálék nagyfokú genetikai variánsa fejlesztődött ki, amely megszámlálhatatlan egymástól
egy kicsi vagy egyre jobban eltérő genetikai génállományú állat és növény kifejlődéséhez
vezetett. A túlszaporodott emberi népességet ellátó élelmiszertermelés és kereskedelem,
ráadásul a földrészek közötti mozgást is megszervezte, amely következtében a tápláléklánc
variációja, sokfélesége tovább növekedett, messze elhagyva e táplálékot fogyasztó ember
belső flórájának, az emésztő rendszerének a felzárkózását. Mivel az ember nagyobb,
pontosabban bonyolultabb biológiai energiamezőnek tekinthető, ezért az egyensúlyban
maradása, a fejlődési tehetetlensége sokáig nagyobb volt, mint a táplálék variánsoké. Ez azt
eredményezte, hogy egyre több olyan élelmiszer, hús, tojás és tejtermék, azaz állati és
növényi hatóanyag, fehérje került az étrendjébe, amelyet a belső flóra már nem tudott teljesen
megemészteni, ezért az ismeretlen hatóanyagok lebontásának igénye, nagyfokú belső
díszharmóniához vezető flóraváltozást okozott. A XX. század nagyfokú flóraváltási igénye az
emberi emésztőrendszer harmóniájának az egyre nagyobb felborulását eredményezte, amely
viszont egyre jobban kölcsönhatott a teljes emberi szervezet egészségére. Növelte a rizikót és
a díszharmóniát, hogy az urbanizáció, majd a talaj elszennyeződése után kiépült vízvezeték
hálózat fertőtlenítésére egyre több, az emésztőrendszer által kezelhetetlen (mérgező) vegyi
hatóanyagot, főleg klórt adagoltak az ivóvízbe és hasonló tartósítókat az élelmiszerekbe. Ezek
azonban nemcsak a vizeket, hanem a béltraktus szimbiótáit is fertőtlenítették, a mérgező
hatóanyagokkal kölcsönhatóképes belső flórát is elpusztították, amely miatt az emberi
szervezetben korábban egyensúlyban működő bioflóra jelentős része elpusztult vagy
visszaszorult, (flórahiány keletkezett) amely következtében az ellenhatást jelentő riválisok
betegségi tüneteket okozva megerősödtek.
A klórozott és nyomás alatt fogyasztott ivóvíz és még a mai is, sok egyéb káros mellékhatás mellett a
máj Langherson szigeteinek, az inzulint termelő sejteknek a megtámadásával és közömbösítésével,
elpusztításával, vagy és visszaszorításával vádolható, amely ma is sokmilliárd ember időskori
cukorbetegség (diabetes) kifejlődését okozza.

A nagyfokú tejtermeléssel és az egyre változatosabb sajtokkal azonban ezerszám fogyasztunk,
azaz oltjuk be magunkat és gyermekeink bélflóráját, egyre újabb baktérium és vírus
variánsokkal, amelyek ellen a természetes emésztőrendszer nem tud hatásos bontóflórát
felmutatni. A germán területen és attól délre az ember bélflórájában elszaporodó heliobakter
csak egyike a sok ezer, az ember bélflórájában a kelleténél nagyobb arányban új tért és
nagyobb életlehetőséget nyerő baktériumoknak, amely biológiai változások és betegségek
tucatjáért felelősek. Ezek idegen információs hatóanyagként értelmezhetők. Némelyik
felpuffasztja az embert, másik csökkenti az emésztést, a felszívódást, a harmadik az
oxigéncserét vagy más hatóanyagot lebontó baktériumflóra működését gátolja, vagy éppen
egy új gombatörzs megtelepedésével a termelt toxinszint megnövelésével okozhat áttétes,
továbbgyűrűző zavart. Valamennyi új anyag megváltoztatja az emésztőrendszer belső
egyensúlyát, azt felborítva igyekszik teret nyerni, miközben az egyensúly kialakulásától a
rossz hatások halmozódása miatt egyre messzebb kerülünk. A hatások eredője, a tápláléklánc
alsóbb láncát képező elektromágneses energiamezők (információs láncszerveződések)
térnyerését eredményezik az őket fogyasztó emberi faj rovására, amely miatt a
diszharmóniaként jelentkező feszültség egyre nő. Ez sem nőhet a végtelenségig, ezért
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törvényszerűen el kell jönnie olyan életszakaszoknak, életállapotnak, amikor a feszültség
kiegyenlítődik, a más hatások eredője telítődik, és a kettő aránya, (energiaszintje)
ugrásszerű változás során más alapértéket vesz fel, az emberiségé csökken, a beépült
nagy másságú táplálékláncé nő. Ez az élettér hasonló változását eredményezi, amely
fokozatosan az ember visszafejlődését és visszaszorulását okozza, ha nem képes felismerni és
változtatni a trenden.
Az élő szervezetként meghatározott biológiai energiamezőket, mint lényeket, a
szerveződésüket meghatározó speciális tartalmú, egyensúlyban lévő, nagy
azonosságtartalmú energiaáramlás és átalakítás tartja az élethez szükséges megfelelő
alkalmazkodási és energiaszinten.
A hagyományos információs energia már ismert hatáseredőjétől nagyon eltérő hatások
nagymennyiségű befogadása megterheli a szerveződés információ feldolgozó képességét. A
túl sok eltérő információtól a szerveződés gyorsabban elhangolódik, vagy tartós feldolgozási
hátrányba kerül, ez zavart okozhat, amelytől a szerveződés megbetegedhet. A zavar
megszűntetése, gyógyítása, az idegen, azaz az eltérő információ arányának a csökkentése. A
nyugati orvostudomány téves pályát választ akkor, amikor a szerveződés eltolódott
egyensúlyát a szervezetekben kialakult ellenhatás aktiválásával, ellenható anyaggal kívánja
megszűntetni. Egyrészt egyedenként más, az igény, és nehezen állítható be a helyes
ellenhatás, másrészt ez rendszerint nem teljesen a szükséges összetevőkből áll, amely
hatóanyagtöbblet mellékhatásokat okozva a szerveződés amúgy is túlterhelt információ
feldolgozó rendszerét még jobban túlterheli. A szervezet folytonosságának és az időben és a
térben is eltolt életpiramisnak a megfelelő növelése, a téridőben jobb elosztás felé fejlődés
helyett, a szervezettség széttördelése felé fejlődünk. A helyesebb megoldás az idegen
információ arányának a csökkentése, a szerveződés nyugalomba helyezése. Ehhez jobb
időbeli és térbeli elosztottság szükséges, azaz a folyamatosság növelése. A feldolgozási zavar
által kiváltott betegségeknél szerencsésebb a túlterhelést okozó hatásinformáció megismerése,
megértése és csak a megértés kifejlődése után csökkentése. Ennek az egyik legbeváltabb, a
Homeopátiánál, valamint a régi Kínai orvoslásban is alkalmazott megoldása a hasonló hatás
kiprovokálásával a zavart okozó hatástöbblet, vagy hiány, a tünet kiprovokálása, megértése és
megismerése. Ez az immunrendszert is aktiválja, amely a csecsemőmirigyben és a
csontvelőben tárolt, beérkező, még idegen információ nélküli őssejtek, alapállapotú, még nem
szakosodott részecskék felszabadulását, a kívánt irányba szakosodását eredményezi. Ez a
szervezetben a téves információt feldolgozni nehezen tudó elöregedett sejteket leformattálja,
és tiszta eredetibb információval rendelkező sejtek másolásával segíti a harmónia
visszanyerését. Hasonló hatás érhető el, ha túl sok testidegen hatást bejuttató tartósított
élelmiszert, klórozott vizet vagy mesterséges új tápanyagokat kicseréljük a szerveződés által
már régóta ismert, általa jobban megérthető, jobban megemészthető tápenergiára. A
táplálkozásban visszatérés az ősi magvakhoz, a gabonákhoz és a búza csírához, nemcsak
egészségesebb életmódot jelent, hanem a testidegen elavult, vagy rossz információk
lecsökkentését, az emésztőrendszeren át a szervezetnek érthetőbb, ismert és ezért genetikailag
teljesen feldolgozható információs hatás bevitelét is. Minél jobban fogyasztjuk a
legkorszerűbb, az izotróp térből érkező hatásokat annál fejlettebbé, korszerűbbé válik a
szervezet. Ez is regeneráció, amely a képződő emésztősejtek hamis információs túlterhelését
csökkenti, amellyel már ismert és mellékhatást nem okozó testbarát baktériumok,
fraktálszerveződések felszaporodását segíti. Miként az elrontott gyomorban elszaporodó
idegen emésztőflóra kialakult háborúja is megszűntethető, egy pohár kefirrel a szerveződés
által ismert hatású homogén ellenhatású, vagy pufferoló kultúra beoltásával
(elfogyasztásával), hasonlóan segít a gabona, a magvak és az ősi élelmiszer, a belső harmóniát
ért információs túlterhelés megszűntetésében.
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A szauna egészségmegőrző hatása is ezen alapul. A biológiai szerveződések legősibb és
legismertebb információja a hőhatás. A nagy azonosságú, és ezért rendkívül tiszta energia, a
hőtöbblet közlése a szervezet teljessége által gyorsan megértett, könnyen feldolgozható nem
bonyolult információ. Hatása nemcsak az agyban, hanem a szomatikus sejtekben is
érvényesül, amely miatt a teljes testben érvényesül az ember által is felismert háromdimenziós
oxidáns részecskék visszabontása, méregtelenítése. A méregtelenítés a szerveződésben zavart
keltő dezinformációs jellegű hatások pótlásának a megszűntetésével érhető el, amely helyett a
tiszta, idegen másságú szakaszt nem tartalmazó hőenergia beépül. Ez nemcsak felhalmozódott
vegyi anyagok kikapcsolását, lebontását eredményezi, hanem ezek mellékhatásának a
kifejlődését, hatáskifejletének a meggátlását is.
A csecsemőmirigy, a tímusz gyógyító hatása is a szervezet immunrendszerének a
mozgósításában rejlik, amely a túl sok információ másság (dezinformáció) beépülése miatt
elhangolódott sejtmodelleket, eredetibb, hagyományos értéket tanultabb információs mintára
cseréli. Az őssejtek és a könnyen szakosodó részecskék gyorsan megismerik, kielemzik az
idegen hatóanyagok, hatások természetét, észlelik a hibákat, és kijavított jobb ellenanyagokat,
antihatásokat készítve megakadályozzák az idegen hatóanyagok tömeges beépülését, áru és
hatás dömpingjét. Amely ország, szervezet képes saját jó termékekkel a saját piacát
megvédeni, abba nem tudnak beáramolni az idegen inváziós hatások, élettermékek. Az idegen
információ nélküli eredeti mintára készülő sejtek ismételt gyártásával, a szerveződés képes a
nagyfokú elhangolódást, akár a rákot is kijavítani, és információ feldolgozás lemaradást,
valójában az immunrendszert megterhelő idegen információval terhelt sejtek másolását
megszűnteti.
A lélek gyógyítása is hasonlóan működik, mert a túl sok és ellentétes, vagy idegen információ
miatt kialakult feldolgozási zavar hatásbefolyását kell csökkenteni, amely meditációval,
imával, befelé fordulással, azaz a külső információk befogadásának az átmeneti
felfüggesztésével, a lemaradás feldolgozásával érhető el. A határozatlanságból a hatások egy
részének az elutasítása, más részek előnybe helyezésével a határozatlanság csökkenthető,
kétharmados határozott többségi dominancia érhető el, amely már határozott áramlási irány,
egyértelmű célokat adhat a többségi eredővel támogatott szervezetségnek.

45. A folyó effektus:
Szerencsére az élet egy időfolyamat alatt lejátszódó tartósabb eseménysorozatot jelent. Ez
analóg a folyó természetével, amelybe mindig új vízcseppek lépnek be, amelyek keverednek
egymással, a régebbi, és a későbben beépülő új vízcseppekkel, és az általuk közrefogott
sodort hordalékkal. Az áramlásban nemcsak a víz, hanem a hordalék is cserélődik, keveredik,
néhol, a nagyobb monszunok közötti időszakban egy időre leülepszik, amelyek együtt a
mindig változó mederben áramlanak valahová. Mindig más a folyó, csak látszatra, a látványra
ugyanaz. Ilyen az élet is, az információs energia tartós láncba szerveződése és a környezethez
igazodása is mindig más. Az alkotói is változnak, a ,,vízcseppek,, azaz az átfolyó energia is,
az információs hatásokat közvetítő részecskék, és változik a meder, amely keretet, teret
biztosít a folyamat térbeli áramlásának. Ha mérgező, a szerveződéshez nem illő, az egyensúlyt
hátrányosan érintő hatóanyag kerül bele, az élet is, mint a folyó megpróbál öntisztulással
átszerveződni. Ha ez nem lehetséges, felduzzad, kiárad, másik mederbe lép át, vagy minőségi
változást szenved. Miként a folyók alkalmazkodnak a változó vízutánpótláshoz, az
információs energiaszerveződést alkotó szimbiota energiaterek is képesek kompenzálni a
változó áramlást. Egy bizonyos tűrésen belül mindig képes regenerálódni. Amikor a mérgező
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vagy fals információkat jelentő szennyeződés át vagy levonul, a folyó megtisztul, és majdnem
változatlanul a korábbi egyensúlyi állapotba képes kerülni. Ilyen az életszerveződés is.
A nyitott idő, azaz a regenerációs képesség fennállása alatt, ha nem történik a folyamatot
megszűntető, vagy valamelyik létfontosságú alkotóját és ezzel az organizmus harmóniáját
súlyosan megbontó dezinformáció, akkor a korábbi egyensúlyhoz közeli, tartós harmónia, egy
kicsit megváltozott eredővel, más folyamat szimmetriával visszaállhat. Ha ez nem teljesen
sikerül, akkor a megváltozott minőségben de az élet tovább folyhat.
Természetesen nemcsak a test jelenti a folyót, hanem a lélek, a folyónál a pára és az eső
harmóniája is része a folyamnak. Az erkölcsi megtisztulás is mindig lehetséges, ha a folyó
korábban bármikor, az eredethez közel tisztább információk áradatával táplálkozott. Isten
megbocsátása is erre a lehetőségre alapul. Ha élve maradtál, mindegy hogy, hogy éltél, milyen
bűnöket követtél el. Ha valóban felveszed a környezet harmóniáját, a megbocsátás lehetővé
teheti a megváltozó (ember vagy istenfélő) élet környezettel harmonikus folytatódását.
Megtisztulhatsz, még lehetsz hasznos tagja az emberiségnek, a nagy fraktálrendszernek.
Lehet, hogy egy apró de fontos eseménnyel a megbocsátott mások életét vagy nagyobb
rendszer harmóniáját állítja helyre. Isten, azaz és az Univerzum törvényei tudomásul
veszik a másságot, a hibát, amely a dolgok alaptermészetéhez tartozik. A hibáért nem
kérnek életet, de a kárhozat működik, ha az egyén tisztába jön a tette következményeivel, és
szembesül az általa elkövetet hibák negatív hatásaival. Ez viszont csak meglévő belső jó
erkölcsi gát esetén működik. Akármilyen kicsi, a belső erkölcs kiépülése, ha egyszer már
beépült, a rossz dolgokat elkövetők kárhozatát fogja kiváltani. Tehát a bűnhődés és a
bűntudat, amelytől való félelem mozgatja az emberi cselekedetek nagyobb részét mindig
bekövetkezhet, ha az egyén fiatalabb korban erkölcsi szabályrendszerről nevelést, információt
kap. A nevelés, azaz a fiatalkori tanítás, ráhatás könnyen a személyi szabadság korlátozásába
torkolhat. Meg lehet tanítani az ifjúságot, a tőle elvárható alkalmazkodásra úgy is, hogy
közben az eredendő nagyfokú szabadságát lényegesen durva hatásokkal nem korlátozzuk. A
germán társadalom évtizedek óta igen sikeresen erősíti az öntudat megőrzését, miközben
külső kényszer helyett, az egyének közösségi életnek megfelelőbb belső irányítását építi fel.
Van azonban kifejezetten sikertelen tanítás, amikor az élet kezdetén beépült, majd megértett
negatív hatások az élet későbbi szakaszában ellenkező eredményt váltják ki. Egy erőszakos
apa, értelemszerűen erőszakkal igyekszik a gyermekét meggyőzni arról, hogy mi a helyes és
követendő példa. Ez agressziót szül és több generáción át továbbadódhat. A példa fogós. Egy
rossz törvényrendszerre alapuló, téves fölérendeltséget és kiváltságokat tanító, erőszakos
egyénekből kialakuló erőszakos társadalom agressziót fog terjeszteni, és a saját
szabadságjogának takarásával sok nemzet polgárai ellen követhet el erőszakot és
szabadságkorlátozást. Ebből így nem lesz Világbéke, ebből így nem lehet egészséges és
kiegyensúlyozott emberi társadalom. Ez pedig nagy veszélyt rejt magában.
Föld, csak egy van, annak tönkretétele minden ember kipusztulását eredményezheti, a
természet nem válogat. Az erőszak erőszakot szül. A tőketerror, ellenterrort, az elnyomás, az
uralkodás szabadságküzdelmet és szabadságharcot. Közben lőnek, pusztítják az embert és
környezetét. Természetesem mindenki mindezt az emberért és az ember megmaradásáért
teszi. Csakhogy nincs környezettől független emberi társadalom, nincs környezeti
békétől független emberi béke. A díszharmónia, amely a nagy fraktálrendszer
együttműködését feldarabolja a megmaradási lehetőséget, a környezeti változással szembeni
aktív ellenállás lehetőségét rövidíti meg. Minden, ami ez ellen hat az emberi társadalom
lehetőségeit, és a vezető gazdasági rendszerek lehetőségeit is csökkenti. Egy ideig még lehet
pótolni, a másik társadalmaktól, rétegektől vagy osztályoktól elvont energiákat az uralkodásra
vágyóknak elbirtokolni.
A természet törvényeit az ember sem tudja alapjában megváltoztatni, csak a már
megismert rendellenességek zavarait, az oksági renddel megértve, sok kicsi jó hatással
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jobbra módosítani, a jövőt egy kis mértékben megváltoztatni. A rossz hatásokat
megértve fel lehet oldani, a lokálisan túl sok hatást, energiát át lehet irányítani és a
szabályrendszert elfogadva együtt és békében, jobban élni, vagy továbbra is homokba
dugott fejjel mást tanítani, és ehhez képest mást cselekedni, önmagunkat és
gyermekeinket becsapva a harmónia teljes felborulását megvárni!
Szerencsére, amíg a folyók működnek, mindig van lehetőség a megtisztulásra. Elég a folyót
tápláló források, az erek, patakok tisztaságára figyelni, azokat a nem kívánatos hordalékoktól
megtisztítani, és a tiszta vízzel, megérthető jó hatásokkal táplált folyók ettől a később tisztává
válnak. A díszharmóniát okozó fals információs energiák is így szennyezik az élet folyóját,
amely miatt rendkívül fontos a folyók és az életszerveződések fiatalabb korában a táplálékot
jelentő információk és hatóanyagok, az élet információs forrásainak a tisztaságára figyelni. Ha
a még csak patakként értelmezhető ifjúsági szakaszban a tudatokat a szennyeződésektől
megóvjuk, akkor abból nagy valószínűséggel később tiszta folyó alakul ki. A sok káros
hordalékkal táplált patakokból, már csak nagyon nagy energiával, vagy azzal sem
megtisztítható szennyezett folyók keletkeznek, amelyek végleg elszennyezhetik, az
emberiséget alkotó tengereket. Az emberiség így kialakuló tengereinek a zavaros vizében, ha
túl nagy a feszültség és a váltakozása, ez fékezhetetlen viharok kialakulását is okozhatja,
amely miatt olyan díszharmónia alakulhat ki, amely a fennmaradást lehetővé tevő ökológiai
egyensúlyt végleg megbontja.
A szélvihar már kialakult energiáját, a betegségek már kifejlődött díszharmóniáját nem lehet
azonnal semmivé tenni. A díszharmónia kialakulását, a sok kis nemkívánatos rossz hatás
összeadódását, tartós halmozódását kell megakadályozni. Azt azonban tudomásul kell venni,
hogy nincs abszolút harmónia. A teljes békesség és az abszolút nyugalom a változatlanságot,
az életfolyamatok megszűnését, a halált jelenti. A téridőben változó harmónia, a gyakori de
nem túl erős, változatos információval járó folyamatos változáskor a legnagyobb, amelynek a
változási sebessége ingadozó, de e változások nem érik el a korábbi harmonikus állapotokat
véglegesen megváltoztató hatásszintet.

46. Az energia és információ:
Az energiát sokféleképpen osztályozhatjuk. A nagyfokú azonos hullámrendszerből álló
energiának viszonylag kicsi az egyéni információ tartalma, de nagy lehet az eredő energia
feltöltési hatása. A változatos, egyedi, speciális, azaz a viszonylag rövidebb azonosságokat
tartalmazó energiahullámnak nagy lehet az információs tartalma, de relatív kicsi
energiafeltöltési lehetőséggel bír. Az élő szervezet sokféleképpen szelektálódott, hogy ezeket
az energiákat ott és olyanképen fogja be és hasznosítsa, amelyek az élethez szükséges
harmóniát a legjobban segíthetik.
Az érzékszerveink fogadják be a legváltozatosabb, a legbonyolultabb információs energiát. A
szem, az orr, a fül, a bőr és a kiterjedt ideghálózat mind más és más hullámhosszon érkező
információs energia vételére specializálódott. A tüdő, a mellüreg és az egész test, valamint az
aura és gyakorlatilag minden sejt részt vesz ezeknek az energiáknak a befogásában, amelyek a
szervezeten történő áthaladás közben kölcsönhatást keltenek. A kevésbé változatos jeltartalmú
energiahullámok is rengeteg információt szállítanak, amely viszont a nagyobb
azonosságtartalmú információt befogó szerveinkbe, a gyomorban és az emésztő rendszerben
kerül azonossági kölcsönhatásba. Sokszor segéderőket foglalkoztat a szervezet, és a
táplálékot lebontó mikrobák, baktériumok és gombák által gyűjti ki a táplálékkal bevitt
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hasznosítható információs energiát, és a nagy energia tartalmú de kevésbé változatos
energiarészeket zsír, cukor stb. formában felhalmozva tárolja és hasznosítja az
izomműködéshez. A nyomelemeket is megértett szükséges katalizációs információként
letárolja.
Az élő szerveződésekben, és ezek bonyolultabb kompenzálási képességű összetett
szerveződéseiben, az emlősökben, így az emberi szervezetben is, nagyfokú szimbiózis
biztosítja a teljes lény biológiai és szellemi összhangját, a környezethez alkalmazkodó
illeszkedő harmóniáját. A biológiailag fejlettebb élőlények sok ezer, az energiát másképpen és
más szinten, vagy együttműködve egymásnak továbbadó mikro-lények, többnyire
egyensúlyban változó, (kiteljesedő) egyéneknek, a közös egyensúlyban működő társulatának
is tekinthetők, amelyeket az együttműködéssel nyert haszon, előny tart egyben, és ez biztosítja
az együttműködésben kialakult harmóniát. Az együttműködési haszon az információs energia
befogásában előkészítésében és továbbadásában, a közvetlen működtető környezet ideális
változási harmóniájában nyilvánul meg. A gyomorban több száz féle baktérium várja az
elfogyasztott táplálékot, hogy abból kivonhassa a neki legjobban megfelelő, és a társulatban, a
részecskék családja és együtt élő közössége által tőle elvárt anyagokat. Amilyen hatóanyagot
fogyasztunk, annak megfelelő flóra rajtol és szaporodik el, amely miután feltárja az általa
hasznosítható információs energia részét, átadja a helyet és a részben átalakított, előszelektált
anyagot más bontóflóra társulatának. Ha káposztát eszünk, tejet vagy húst fogyasztunk, más
és más flóra elszaporodása várható, többnyire azoké, amelyeknek az adott táplálék a legtöbb
kölcsönhatással rendelkezve a legintenzívebb szaporodási, érvényesülési lehetőséget kínálja.
A gyomorsav gondoskodik arról, hogy az elsődleges emésztés után az egyensúly mindig
helyreálljon, és ne kerüljön túlzott hegemóniába egy baktérium vagy sejtcsoport sem.
(Sokszor nem figyelünk a helyes étrendre, és savas flóraigényű ételeket keverünk lúgos bontóközeget
igénylő élelemmel, amely a bontási díszharmóniát (a lebontó szerveződések között kirobbanó háborút)
és a háború utáni diszharmónia kialakulása bélflóra vagy bontóenzim pusztulást, közvetve hasmenést,
puffadást stb. okozhat.)

A szerencsés egyensúly folyamatosan alakult ki, minden hatás ellen a keletkezése, a
differenciálódása pillanatában a szükséges ellenhatás is kifejlődött, és ennek az elmaradása a
teles harmónia elvesztésével, egyes flórák előretörésével, megbetegedési kockázattal
járhatnak. Így van ez a béltraktusban, és minden fontos szervben, vérben, nyirokban. A
betegségek első megjelenő tünetei rendszerint a fékezőerő, és az időbeli harmónia
csökkenését, az elosztás, vagy a továbbadás zavarait jelzik, amely az addig fékezett hatás
elburjánzása, a kelleténél nagyobb térnyerése, vagy éppen a visszaszorulása diszharmóniát
okoz. A Kínai hagyományos gyógyászat, és a Homeopátia ezt ismerte fel, és alkalmazott egy
helyreállító hatásmechanizmust, a hiány vagy a többlet felderítésére és kiküszöbölésére.
Mindkét gyógyászati forma, tapasztalati alapon sok tévedési lehetőséget is tartalmazhat,
azonban a természetes, az ember által évezredek óta fogyasztott hatóanyagok a szervezet
számára ismerős információs energiaként csak ott és csak annyira hatottak, amely az
egyensúly helyreállításához szükséges volt. A mellékhatás nélküli kezelés, a maga
primitívebb (kevésbé kutatott, feltárt és tudományos) háttere ellenére is sokszor egyenrangú,
nemegyszer alkalmasabb az egészséget gyorsabban és kevesebb mellékhatással helyreállító
kezelést eredményez. A tünetekre alapuló diagnosztikája pedig egyszerűen csodálatos. Kár,
hogy a kínai nyelvben természetes és érthető megfogalmazások a nyugati logika számára
nehezen érthetők!
Az élő szerveződések által elfogyasztott és befogadott információs energia, változási
esemény, az egyensúlyi állapotban magasabb információs energiaszint, a kiteljesedés
eléréséhez szükséges. Ez a kiteljesedés csak akkor válhat tartós kiegyensúlyozott folyamatát,
ha a környezet változása is kiegyensúlyozott, harmonikus változásban áll. A befogadott
hatások, és a környezet változása nem lehet eseménytelen, és nem lehet tartósan egyhangú.
Az egyhangúság, nemcsak az ételek és az események, hanem a körülmények változására is
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vonatkozik. Az egészséges kiteljesedéshez állandó változás szükséges, de a változás nem
lehet kevés dimenzióban ható. Az egyoldalú hatássorozat nem segíti az egyensúlyban
maradást a kiteljesedés felé, bár az energiaszintet a saját azonosságán növelheti, az egyensúlyi
állapot elhangolódását okozza. A tartósan egyoldalú ismeretközlés, a túl erős információs
ráhatás, dogmatizmushoz és degeneráltsághoz vezethet, a lélek és a tudat egyensúlyát
nemkívánatos irányba viheti el. Észre kell venni, hogy a kiteljesedés a cél, amely csak olyan
változatos információban dús, változatos eseményekkel és változatos környezetben érhető el,
amelyekben a változás kiegyenlített, folyamatos de nem egyoldalú. Az élet részben nyitott
szervezeti rendszer, amelynek a szervezeti állapotára meghatározható arányú folyamatos
információs hatáscserére, változásra, fejlődésre, és ehhez célokra van igénye.
Ki hinné, hogy azt, emberi szervezetet ért és befogadott információ, az energiatartalmát
viszonyítva nagyobb részt a gyomorban és a béltraktusban kerül azonosításra és első
szelekcióra, és csak ezt követő továbbadásban hasznosul. Természetesen itt nagyobb a
lehetősége az elhangolásnak, a sok információ másság miatt bekövetkezhető mérgezéseknek,
betegség forrásoknak.
Éppen azért épülhetett fel a fizikai test, mert a könnyen hasznosítható napenergia, - mint nagy
energiatartalmú, és a háromdimenziós frekvenciatartományban jelentős energiaforrás - a földön
szerencsésen összeálló körülmények között kellő mennyiségben a rendelkezésre állt. A földön a
gravitáció vonzásában szerencsésebben megmaradó és könnyebben vegyi (információs) és energia
kapcsolatba épülő elemek, hidrogén, oxigén, szén, nitrogén stb. a korábban a máshol (a világűrben)
lévő csak egymás ismerős térenergiáját hasznosító szerveződések számára új lehetőségeket nyitottak
meg. Az oxigén és a hidrogén, valamint szén különböző variációinak a megjelenésével a biodiverzitás
kiszélesedett, a szerveződések sokszázezernyi új lehetősége virágzott ki.

Ez olyan, mintha a már létező lélek kapott volna lehetőséget a naptól kapott
nagymennyiségű energiával egy fizikai testrendszert eredményező evolúciós lehetőségre!
Az energiaátadás lényege a kölcsönható képesség és a befogadóképesség, azaz a kapott
változás átalakítása és hasznosíthatósága,és a megismert azonosság tartalma. Az azonosságok
hiánya esetén nem alakulhat ki kölcsönhatás. A változás, mindig a már ismert információs
energia valamely mértékben megváltozóan keltődő és átrendeződő lendületének a
befogásával, a korábbi állapot átrendeződésével jár. A szervezet bármelyik sejtje vagy része
veszi fel az információs energiát, az csak már meglévő azonossági (információs) szakaszok
esetén kerül kölcsönhatásba, azaz hasznosítható. Ehhez az adott helyen információ
azonosságra, vagy legalább megfelelőségre van szükség. A különböző neuronok, az
idegsejtek többsége a megfelelőség és az azonosságok alapján építik fel a kapcsolataikat,
amely miatt az A+B+C információt jelentő energia vételekor, ez a jel, (hatás) hozzá
kapcsolódik a legnagyobb azonosság tartalmú, azaz az egyező jelrendszert és sorrendet
tartalmazó másik hatáshoz, amelyet vagy kiegészít és kompenzál, megerősít, vagy semlegesít,
de mindegyik esetben megváltoztat. (Ettől az magasabb energiaszintre kerül, amely miatt erre
jobban fogunk ettől emlékezni). Ez esetben érteni fogjuk a jelkombináció jelentését, mert már
találkoztunk vele, és könnyű a beazonosítás. Ha viszont pont e kombinációval még nem
találkoztunk, csak A+B+e, vagy A+y+B, vagy d+B+C (betűkkel jelképezett) információval,
vagy ennek a tetszőlegesen megtoldott hosszabb, akár több mondatot vagy kötetnyi nagyobb
információ tartalmú részével, akkor az azonosító elme az azonosságnak megfelelően részt egy
idő, ismétlődés után, a tudati telítődéstől kezdve megérti. A még fel nem ismert idegen
eltéréseket új információként kezeli. Mivel e hatáskapcsolat, csak nem túl nagy eltérő
információ esetén lehetséges, a nagy máságú információ nem ismerhető fel, az elvész vagy
nem hasznosul, nem kerül közvetlenül és a jelen felszínén kölcsönhatásba. Az ilyen
információ, vagy továbbmegy a jövő felé értelmezési társat, hatáspárt keresni, vagy
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visszakerül az aurába, a körfolyamatokban kering az esetleg későbben beérkező, kellő
azonosságú, hozzá tartozó társait bevárva.
Ha az idegen másság aránya kicsi, akkor azt képes (tanulásként) befogadni, amelyet rögtön
összekapcsol a már meglévő azonosságtartalmú információkkal. Így hozzákapcsolja a A+B+e
hez stb. Ez a logikai rendszer teszi lehetővé az emlékezést és a tanulást.
Ez íródik be a lazacok ikrából történő életfejlődése közben, amely olyan erős az utódképzéshez
kapcsolt információ, hogy évtizedek múlva is emlékezik a vizek szagára, ízére, az ikrából régen kikelt
ivadék születési körülményeire. Hogy milyen sok információ töredékből állhat ez az információ, arra
utal, hogy sokmilliószoros hígításban is megérzi az azonosság felé vezető irányt, és annak ellenére,
hogy közben a hegyek és vizek is változnak, egyes ásványok a kioldódás miatt csökkennek – tehát a
víz összetétele közben jelentősen megváltozhat – mégis az információ zöme, sokmilliós hígítás
ellenére is beazonosítható, és a következő nemzedék visszatalál, az évtizeddel előbbi ívási folyamat
helyszínére, az eredet forrásához. Ez az élet forrás esetleg egykor elgázosodott, vagy a földbe
becsapódás után elporlott, lebomlott aszteroida is lehetett, miképpen szinte minden nagyváros alatt,
korábban, valamikor régen bekövetkezett becsapódási, beépülési eseményrészecske következményei
épülnek ma is emberi, állati és diaszpóraként szétszóródó növényi társadalmakba.

47. Az információ erősödése:
Az információ dominanciája, a befogott azonos információként értelmezhető hatások egymást
erősítő szuperpozíciójával határozható meg. Annál erősebb egy jel vagy jelcsoport, minél
nagyobb az azonossággal rendelkező jelszakasz összegződő energiaszintje. Az észlelési
küszöb biztosítja, hogy ne teljünk fel feleslegesen azonos információkkal. Ha egy információ,
már megfelelő helyen áll, ismerjük és megszoktuk, akkor a töltöttségénél kisebb
energiaszinten érkező hatások, az észlelési küszöb alá kerülve nem kerülnek befogásra. Ha
ennek ellenére olyan magas energiaszintre erősödik egy információ, amely miatt a kelleténél
dominánsabb helyre kerül az emlékezet hierarchiájában, az téveszméhez, fóbiához,
képzelgésekhez, vagy egyszerűen az átlagtól jelentősen eltérő gondolatsor,
specializálódáshoz, egyediség kialakulásához vezethet.
A megszokott és már ismert hatásinformáció változatlanságát, nem fogja be az észlelés, csak
azok változását, a módosulását, a csökkenését vagy növekedését. Ez azért is lényeges, mert
csak a tempójában, forgásában stb. változó (gyorsuló, ritkuló, erősödő, gyengülő, pergőbb
stb.) információs energia adódik hozzá az érzékszerveinkben már befogott, az ideg és a
szóma-sejtekben rögzített alapinformációkhoz. Így lát a szem és hall a fül, amelyhez a
memóriás tudat alatti emlékezet kapcsolja hozzá a már ismerős információként meglévő
háttérképet. (A ritmus is egy fontos dimenzió). A terjedő, és a körülöttünk lévő térben
korlátlan mennyiségű elérhető információs energia befogása a tudattal, a gondolattal
befolyásolható.
Feltételezhető, hogy a tudatos gondolkodás során, az éppen átgondolt információk hangolását
vagy energiatöltését képes a szervezet változtatni, és az energiaszint növelésével a
kapcsolódásra alkalmas (rezonanciát keltő) információs energiát a térből lecsatolni. Az
aktivált speciális információval azonos frekvencián analóg, tehát nagy azonosságú
(megfelelőségű) energia hullámfrontot képes hozzákapcsolni. A relatív kis energiával aktivált
gondolati információ ezzel lényegesen magasabb energiaszintre kerülve megerősödik, és
dominánssá válva megjelenő gondolatként felmerül, amely jel, szó vagy közlés formájában is
kibocsátható.
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48 A változás a tér energiaszerveződésének, az életnek az alapja:
Az élet alapja a változás, és e változás által keletkezett feszültség váltakozás téridőbeli
lefolyása. Mint tudjuk, a kevés információ, és a kevés változás nem kelt ingereket, de a túl
nagy harmónia változatlansága esetén az élet nem lehetséges, ahhoz meghatározott szintű
állandó változás, szükséges. A változás a monotónia, és a túl nagy nyugalom ellentéte,
amelynek a felgyorsulásakor, azaz a környezethez képest lehető legnagyobb változáskor az
életfolyamatok felgyorsulnak. A magas változás sűrűségű, nagy életnyomás értékű környezeti
energiából a változás mértékének megfelelő energia kicsatolása lehetséges. Azt is
megérttettük, hogy nem csak gyorsuláskor vagy lassuláskor, hanem a lehető legnagyobb
mozgási szabadságot jelentő térirányú, azaz a többdimenziós elmozdulás biztosítja a
legnagyobb változási lehetőséget, ezzel a legtöbb időbeli eseményt, kölcsönhatást, a legtöbb
információs energia befogást. Ez azt eredményezi, hogy minél nagyobb egy energiamező
mozgási szabadsága, elvileg annál nagyobb mennyiségű kölcsönhatásra és információs
energia kicsatolására tehet szert. A korábbi helyzetet jelentő körülményekhez képest, a
változók mennyisége szerint megváltozó helyzetben kapunk ehhez elég információs energiát.
Dr. Egely György neves magyar fizikus, kutató, a térenergia szakterületének egyik
legnagyobb képviselője a tanulmányaiban és könyveiben megerősíti azt a nemzetközi
tapasztalatot, hogy a térenergiából energiakinyerés, jellemzően a gyorsuláskor és a térirányú
többtengelyes forgatásból lehetséges. Az információs energia és a térenergiából kinyerhető
energia egy és ugyanannak a hatásrendszernek a különböző megnyilvánulásai.
Az ingáknál észlelhető a legjobban a hatásmezőkkel történő kereszteződés hatása az energia és
lendület áthelyeződésére. Eötvös József híres ingakísérletei nemcsak Einstein későbbi
relativitáselméleti felismeréseit alapozták meg, hanem bizonyítékot ad a súlyos és tehetetlen tömeg
arányosságára. Ezt az arányosságot kiterjeszthetjük az energia, azaz a lendület megmaradás és
átalakulás területére is. A kilendülő inga tömegének a (gravitációs körülmények között) legmagasabb
pontja elérésekor, a rendszer mozgási, kinetikus energiája, a lendülete helyzeti energiának nevezett
értékre, más minőségre alakul át. E pontból kilendülve miközben gyorsul, a helyzeti energiája csökken
és átalakul mozgási energiává, amely látszólagos energiatöbblettel ruházza fel a súlyban megtestesülő
tömeget. Valójában a helyzeti energia változik, alakul vissza ismét mozgási energiává. A megszerzett
(átalakult) mozgási, kinetikai energia hatására, a súly nem áll meg a lengőrendszer gravitációsan
legalsó szimmetria pontján, hanem azon túl lengve lassulás közben látszólagosan energiát veszít,
valójában a mozgási energia alakul át ismét (a gravitációsan alsó ponthoz viszonyítva nagyobb értékű)
helyzeti energiává. A tér ismerete ezt az információt módosítja.

Minden hatásmezőnél közös az, hogy a környezetéhez képest történő észlelhető elmozdulás,
változás hatására az energiával spannolt tér erővonalain történő áthaladás közben információs
energiának tekinthető behatás éri. Ha a környezethez képest gyorsul, akkor az információs
energiaként a mezőt érő változás (az energiaátalakulás) is növekszik, amely az erővonalakkal,
erőmezőkkel gyorsabban történő metsződés miatt a mezőre ható információs energia sokkal
nagyobb tömege kerül kölcsönhatásba. Hogy ezt észleljük, annak az a feltétele, hogy a
hatásmezőkkel történő kereszteződés az általunk ismert anyagi frekvenciákra jellemző
észlelési frekvenciatartományba kerüljön, azaz kölcsönható-képes frekvencián nagy
azonosságtartalmú hatások kerüljenek egymással kapcsolatba. A gyorsuláskor, és/vagy a
térirányú forgatáskor a fokozódó, növekvő információáramlás miatt, a rendszer időérzete is
változik, mert az egységnyi idő alatt érkező inger (észlelt behatás) magasabb feldolgozási
igényt vált ki. Az várható, hogy a környezetéhez képest gyorsuló információkkal hatott mezők
belső órája is gyorsulni fog, egészen addig, amíg az egyre növekvő mennyiségű információt
képes feldolgozni. Ha a gyorsulás tovább tart, és az egységnyi idő alatt érkező behatást már
nem képes a befogadó energiamező teljes egészében minden szervével feldolgozni, várhatóan
időzavarba kerül, amely a belső harmóniája és a szinkronítása csökkenésével jár, amely
következtében egy idő után a rendszer korábban kiegyenlített információ feldolgozása teljesen
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összezavarodik. Ez a rendszer belső harmóniáját megbonthatja, amely tartós túlterhelés esetén
maradandó hatásváltozást hagy maga után, adott esetekben a tartósan időzavarba kényszerült
energiamező korábbi szerveződési egysége felbomolhat. Ha ez a szerveződés az
anyagmezőkre jellemző frekvenciatartományon belül, vagy annak a határán történt, akkor a
nagyobb szabadságfokot elérő, a térben szétzilálódó mező háromdimenziós anyagi
szerveződésként megszűnhet, azonban nem kizárt, hogy ennél nagyobb szabadságfokú
szerveződésként még szellemi képességekkel rendelkező ,, lazább,, egységekben, szellemi
energiamezőként együtt maradhat. Ha egy energiamező nem tudja a változás alatt ért
információs energiát feldolgozni, akkor benne a (rendezetlen) energiaszint megemelkedik.
Minden rendszerre kiterjeszthető, hogy a gyorsulással vagy és a lassulás megfelelő
feldolgozása, szinkronítása esetén, azaz a rendszer információs feldolgozási
képességének a tűrésén belül nem okoz lényegi energia túltöltődést, csak ritmusváltással
járó lendületátalakulást.
Az energia (vagy információs energia)-szint növekedésének a feltétele az egységnyi időnél, a
feldolgozó képességnél nagyobb mennyiségű információs energia befogadása. Az
energiamezőt érő, és a befogadási idő alatt kibocsátott energia differenciája az
energianövekmény, amely viszont nem egyértelműen és mindenkor rendezett energia.
(A környezethez képest történő gyorsulás alapján elérhető energiabefogási többletet sokféle élőlény is
hasznosítja: A növények széltől mozgatott gyorsuló hajladozása állandó energiatöbbletet és hiányt
eredményező pumpálás, amely a táplálékot szállító vízoldat (katalizátor) felszívódását segíti. A
madarak a szárnycsapkodásaikkal a szárnyak gyorsuló felemelésekor energiatöbbletre tesznek szert,
amely a testüket emelő biológiai izommunkát és a szárnyizmokat segíti. A szárny lassabb
lecsapásakor, a madártest felemelés során történő energiavesztés nem okoz problémát, mert minden
gyorsuló szárnycsapással az elveszett energia egy része pótlódik. (Lásd az aranylile és a fecskék
energiamérlegét).

A környezethez képest észlelt lassulás is változást jelent a megszokott és memóriában már
meglévő információkban, amelyet mint időeltolódást, lassuló időként észlelünk. Ekkor az
addig megszokott ütemhez képest, egységnyi idő alatt kevesebb információ, azaz kevesebb
energiahatás (átalakulás) éri az energiamezőként meghatározható információs
szerveződéseket, amely miatt több ideje marad ezeket feldolgozni. Ha tartós a lassulás, a
lecsökkenő inger (hatás) miatt lecsökkenhet a rendszer belső idejének a percegése, és az órája
lassabban ketyeg ezután. (Az eseménytelen időszakban az ember azt érzi, hogy alig
vánszorog az óra, szinte áll az idő! Ha ez tartósabban fennáll, a magasabb információ
áradathoz szokott szerveződés unatkozni fog. További teljes lassulás esetén a változások
megszűnése várható, amely szerint a mező nem kap több információt, benne feszültséget és
hajtóerőt keltő energiát.
Az életáramlásból kialakuló felületek, ha elég közel vannak egymáshoz, akkor is ha részben
átjárható hatáshullámokból állnak, lehatárolják a tér egy részét, kétfelé választják a történés,
az idő lehetőségét, a hullám megérkezése előtti állapotra és a hullám áthaladása utáni
állapotra. Ha a hatásfelületek, a térhullámok elég közel vannak egymáshoz, és közel
párhuzamos felületpárt hoznak létre, akkor az ilyen felület-pár között hatásszegényebb,
védettebb térállapot alakul ki egy rövid időre, a hatás átvonulás idejéig. Minél közelebb
vannak egymáshoz e térbeli hullámfalak, annál jobban érvényesül közöttük a Casimir féle
effektus, a hatáskizáródás összenyomó ereje, majd a lendülethullám elhaladása után a belül
összenyomódott közeg, kellő életrugalmassága esetén történő kitágulás. Az egymással
egyesülő, egymásnak torlódó hatáshullámok lényegében két részre osztják a térrészt, a
haladási irányuktól függően éppen nagyobb életnyomású, összenyomás alá helyezett térrészre,
és a hatóhullám mögött egy csökkenő életnyomású térrészre. Ha a két hullám közé egy

Aspektus 2

A sík és a tér

189

szilárdabb anyagrészecske kerül, amely nem elég rugalmas arra nagy nyomás nehezedik, de
ha egy rugalmas életbuborék kerül két egymással szemben haladó frontja közé, kellő
rugalmasság esetén csak összenyomódik, kiszorul, mint egy lufi ha rálépnek szétterül. Ha az
életbuborék nem egészen párhuzamos, már más hatások miatt eltorzult, pl, krumpli, vagy
emberszerű alakja van, akkor éppen úgy hat rá a periodikus nyomás váltakozás, azaz hol
erősebben összenyomódik, hol csökken a felületére ható nyomás és ekkor kilélegezhet,
fellélegezhet egy időre. Ha ez a krumpliszerű, vagy emberszerű, valamilyen részben zárt
életbuborékban sok kellően nagy térrész van belül, akkor csökkentheti azzal is a rá ható
nyomás erejét, ha a nagyobb külső nyomáskor felnyitja a belső légtartályait, azaz nagy
lélegzetet vesz, és hagyja, hogy a nagyobb életnyomásúvá váló térrészből e nyomás feltöltse a
tüdejét, ezzel is csökkentve a külső nyomás felső értékét amplitúdóját, a testére és a
szervezetére ható nyomás különbséget. A belső térbe elkülönült állapot igyekszik a külső
állapotot felvenni, de mivel a beáramló hatás belső torlódása és visszaáramlása egy
valamilyen fél körüli hullám frekvenciával eltolódik, ezért sokszor ennyivel későbben ér
vissza, lélegzik ki. Ha ez éppen jó pillanatban történik, mert ekkor éppen alacsony a környezet
nyomása, akkor a kilégzés sikeressé válhat. Ha azonban megfordítjuk a kérdést, hogy mikor
lesz sikeres a kilégzés, akkor felismerhetjük, hogy akkor, amikor a kilégzést jelentő
visszaható energiahullám, éppen olyan térrészbe, rétegbe jut, amelyben éppen alacsony a
környezeti nyomás. Ha egy térben interferencia alakul ki, és egymást követik a hullámcsúcsok
és a hullámvölgyek váltakozásai, akkor mindig lesz olyan a zártabb életbuborék felé haladó
hullámsor, rétegsor, amikor a kifelé haladó, visszaverődő nagyobb nyomású hullám, egy vagy
több fél periódussal is elmaradva elérhet egy ilyen réteget, és létrejöhet a kilégzés, a belső
nyomásnak és a közegben lévő részecskéknek az éppen alacsonyabb életnyomású környezeti
rétegbe ürítése.
Megismertük, hogy az életáramlások, a nyomáshullámnak tekinthető frontok éppen szemben
találkozása a hatásdifferenciában kevésbé váltakozó, a korábbi áramlási iránytengelyre
merőleges kétdimenziós életsíkokat, felületeket hoz létre, amelyek hol összenyomódnak és
ellapulva vékony felületekké válnak, máskor, amikor éppen nem hat rájuk a nagyobb
környezeti nyomás, kellő életrugalmasság esetén újra, meg újra kitágulnak, felveszik az
eredeti korábbi életbuborék alakhoz közeli állapotot. Ha azonban az életbuborék felületének a
folytonossága valahol meghibásodik, akkor már egészen kicsi ózonlyuk esetén is, az
összenyomáskor egy kicsit csökken a rugalmassága, belső közeganyagot fog veszíteni. Mivel
ilyenkor már nem fog visszanyomódni a korábbi állapotába, minden környezeti nyomás
csökkenés esetén egy kicsit lefogy, kisebbé, öregebbé és ráncosabbá válik, megszöknek belőle
az addig benne és együttváltozó, kellően rugalmas lélek részecskék. Az ilyen szervezet egy
idő után, amikor már teljesen elveszti az életrugalmasságát, a belső lélek részecskéit, teljesen
leereszt, és már többé nem töltődik fel, összeomlik a tüdeje, a szervezett rendszere, a
nyomásváltakozással működtetett keringési rendszere. Ez az életbuborék, amikor az utolsó
lélek részecskék is elhagyják, többet már nem pulzál, megszűnik a környezeti változáshoz
való alkalmazkodása, a környezeti különbség mérséklési lehetősége. Ha egy térben korábban
sok ilyen életbuborék csökkentette le a tér túl nagy életnyomásának az amplitúdóit,
elviselhető, a belső változással követhető mértékűre, akkor sok elhaló, leeresztő, a
folyamatból kieső életbuborék, szervezet esetén, a környezeti változás ingadozása jelentősen
megnő, az idő váltakozása rapszodikussá és szélsőségessé válik. Ha azonban sok
részecskebuborék megfelelően és összehangoltan változik, akkor a jó ritmusban keletkező
belégzések jelentősen mérsékelt szinten tarthatják a környezet nyomás ingadozásait. Ehhez az
szükséges, hogy az életbuborékokon belül lévő légkamrák, és a kis sűrűségű, kellően
rugalmas közeggel kitölthető, feltölthető belső részek időbeli ritmusazonossággal mindig
akkor tegyék nyitottá és ezzel tágasabbá a belső terüket összekapcsolva a külső térrel, amikor
abban megnőne az életnyomás, amelynek egy részét ezzel befogadva, a külső különbség
váltakozását elviselhető értékek között tartja. Ha azonban a közösség belső ritmusa
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egymáshoz, vagy és a külső környezetváltakozásához képest eltolódik, akkor lehet hogy a
többség éppen akkor akar levegőt venni, amikor amúgy is alacsony az életnyomás a
környezetbe, és ezzel nem javítják, hanem növelik a periodikusan ható különbséget. Ugyanez
egymáshoz képest is eltolódhat, vagy és nagyon rossz ritmuseltolódások alakulhatnak ki,
amely a megmaradási effektust erősen próbára teszi. Ha nagyon sok zátonnyal és szigettel van
körülvéve egy jól védett térbeli öböl, pl, egy sok lélekréteggel körülvett bolygó, amelynek a
gáz állapotú, a részecskékben ritkább aurái megfelelően pufferolják a távolabbi nagy sugárzók
szélsőséges váltakozását, akkor az ilyen jól védett öbölben éppen csak lágy hullámzás
elviselhető energiaszintjének a differenciálódása érkezik be. Ha azonban egy ilyen bolygó,
egy közeli csillagtól az anyai Naptól védett árnyékolt hely védelméből egyre jobban kikerül,
pl. azért, mert az egyik felmenői nagycsillagtól a másik felé áramlik, akkor az anyai Nap nem
tud egyszerre kétfelől jó árnyékolást adni, tehát az átmeneti időben és térben, amikor mind a
két felmenői csillag energiahullámzása érvényesül, az anyai Nap, hol az egyik hatását, hol a
másik felmenői szülője hatáshullámzását tudja csak mérsékelni, az utódait a szoknyája mögé
bújtatva a haragos felmenő elől megvédeni. Ilyenkor a bolygó utódokra, periodikusan egyre
nagyobb különbség váltakozás, szélsőséges időjárás alakul ki, amely hol túl nagy
életnyomást, hol túl alacsonyt hoz létre. Ráadásul, ha egy bolygó két felmenői nagyszülői
csillag köztes terén a nagyobb életnyomású melegfúziós, gyorsabban változó térrésze,
élőrétege felé közeledik, akkor nemcsak az életnyomás nő meg, hanem a hőmérséklet és a
változás sűrűség, az élet feszültsége is növekedni fog. Ilyen időben gyorsabban változó térrész
felé haladó bolygónál, az aurának növekedni fog a hőmérséklete és a feszültsége, az
életnyomása, ezzel pedig a változás sűrűsége is növekszik, azaz az ekliptikai felületen
áthaladás közben nő a belsejében lévő közeg részecskéinek az amplitúdója, ezért nagyobb
térre lesz szükségük. Az ilyen téridőbeli fejlődés felé haladó állapot azt az igényt támasztja az
ilyen életbuborékban változó közeg kisebb buborék szerveződéseivel szemben, hogy egyre
nagyobb amplitúdóban áramolva tágítsák ki a terüket, növeljék meg az aurájukat. Mivel a
változás időegységre jutó gyorsulásától a térben nő a belső impulzusok és a határfelületen
dekkoló részecskéket érő impulzusok mennyisége, ezzel a keletkező hő és feszültség
mennyisége, ez nemcsak az életbuborék térbeli méretét, hanem a belső feszültségét és a
hőmérsékletét is növeli. Ebből alakul ki a gyümölcs megérése, az élőrétegek egyesülése, a
határfelületek felrepedése, a globalizáció. Az életbuborékok egyszeres, vagy többszörös
rétegeibe bezáródott fluktáció lágyabb váltakozással alkalmazkodik a távolabbi térrészek
erősebb váltakozásaihoz. A változás hullámaival, a térben áramló határfelületekkel külső
környezetre, nagy térre, makrokozmoszra, és belső kisebb térrészre, mikrokozmoszra osztódik
a tér akkor a határvonalon olyan duális állapot alakulhat ki, amelyben a belső érbe záródott
hatáshullámzás, időbeli szimmetriába, és alkalmazkodó, követő ritmusharmóniába kerülhet a
külső nagyobb környezetben folyó változással.
Ha a belső tér és külső tér, képes időben megtartott, a külső állapotfejlődést kisebb
feszültségváltakozással követő tartós ritmus egyensúlyban fejlődni, akkor a megmaradó
képességként ismert hatás ellenhatás váltakozása, egészséges, nem kilyukadt, vagy a belső
részecskéiben nem elporlott részecskéjű életbuborékoknál sokáig megtarthatja az élet
rugalmasság állapotát. Ha azonban valamely életbuborék a környezet hirtelenül és szokatlanul
rövid idő alatt leeső, vagy a rossz belső ritmus miatt, a buborék belsejében nagyon
megnövekvő fúziós életnyomása miatt a lehetőségénél nagyobbra akar tágulni, a
rugalmatlanság, vagy a határfelületet építő, megtartó részecskék elporladása, túlfeszítése
esetén e vékonyodó héj megtartó képessége a túl nagy negatív különbségnél elégtelenné
válhat. Ez a helyzet indítja el a csillagoknál a nova állapotot, a bolygóknál az Ózonlyuk
kialakulását, amelyet még vissza - visszafoltozhatnak a vérlemezekkel analóg kétdimenziós
kis életspirálok, de ha a nyomás különbség a belső térben tovább fokozódik, akkor a
szupernova állapot, az életgyümölcs felhasadása várható. Ilyenkor az egydimenziós
áramlóképes részecskék beáramlanak a már két és háromdimenziós részecskékkel feltöltött
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térrészbe, ahol megnövelik a kétdimenziós elfolyósodó állapotot, és rövid idő alatt
elfolyósodik, majd elgázosodik a belső tér. Az életgyümölcsök közegének a
differenciálódásakor, a kettős duális állapot lebomlik, és az átlagos elfolyósodott részecskék
egydimenziós szabadabban áramló kifelé eltávozó részecskékre, és anyagi életmagba
sűrűsödő, nagyobb térsűrűségbe épült, együtt maradó, melegfúziósabb részecske közösségre
differenciálódik.
Az élet túl nagy időazonosságú csúcsokban változása esetén, a folyamatosság és a
folytonosság eredője leromlik, és az egyenletes együttfejlődés egyre differenciáltabb, a
hatásaiban összeadódó együttrezgő életváltozás felé fejlődik. Ilyenkor megszűnik a három
műszakos munka, és mindenki egyszerre és csak nappali főidőben megy dolgozni, ami miatt a
nem csúcsforgalomra, hanem optimális egyenletes felhasználásra tervezett közlekedés egyre
rapszodikus változásba fejlődik. Hol egyszerre nagyon sokan közlekednek, hol üressé válnak
az utak és a járművek kihasználatlanul töltik a nap felét, a másik két negyedében viszont
annyira túlterheltekké válnak, amelyre nem volt tervezve, ezért sorra meghibásodnak.
Ugyanez történik az emberekkel is: Ahelyett hogy az időben egyenletesen eltolódva
egymástól egyenletesen három, de legalább kettő műszakba elhúzódva széles sávban
mennének munkába, étkezni, ügyeiket intézni, egyszerre és nagy hullámokba időben
összetorlódnak, nem csoda, ha a hivatalokban is nagy sorban egymásra várnak a túlterhelt
ügyintézők elfásuló munkamenetében.
Ugyanez történik a fejlődésben is. Amikor már mindenki egyszerre és azonosan fejlett akar
lenni, amikor mindenki azonosat fogyaszt és nagy azonosságú végtermékeket bocsát ki, akkor
nincs hová továbbadni a sok használt, de még sok energiát tartalmazó jó holmit, így nem tud
kialakulni az életpiramisban sikeres hatástovábbítódás, a gazdaságosság alapvető lehetősége.
Az életpiramis a jó korában attól tud gazdaságosan fennmaradni, hogy a legfejlettebb által
továbbadott még sok jó, és az időben és fejlettségben ehhez képest elmaradottabb térség, jó
felvevő piacként működik a másodkorszerű termékre, ami által azok továbbadhatják a
harmadrangú élettermékeiket a még náluk is fejletlenebb, a fejlődési ritmusban sorban
következő szerveződéseknek. Az ilyen megfelelően az időben, a felvevő képességben és a
fejlettségben is eltolódó, életspirálban sikeresen együttfejlődő szervezetség nem jár csúcsra,
de a körbeadással mindenki és folyamatosan fejlődik. Ilyenkor nem kell csúcsra tervezni az
optimálisan kihasználható eszközöket, az embereket, a folyamatosság szélesebb sávban eltolt
lehetősége lecsökkenti az idő vad rohanását, és egyre több idő marad a megértésre, egymásra
és az utódok megfelelő nevelésére, az életprogramok hibátlanabb, sikeresebb inkább javított
változatainak a továbbadására. Ilyen sikeres téridőbeli eltolás esetén az egymás gerjesztése
lecsökken, az élet és a munka folyamatossá és kiegyenlítetté válik, a dolgok tervezhetővé és
gazdaságosan kihasználóvá válnak. A csak részben elhasznált eszközök új életlehetőséget
kapnak egy másik, kevésbé fejlett, időben-lassabban fejlődő térrészben, élőrétegben,
miképpen az élet aktívabban változó emberi szervezeti, is olyan külsőbb, nyugodtabban és
kiszámíthatóbban változó, kellően tágas rétegekbe távozhatnak folytatni a megkezdett
változást, ahol a tudásuk még korszerűvé és használhatóvá, szükségessé, a személyiségük
pedig fontossá, ezért megbecsültebbé válik. Az ilyen élet le tudja élni a teljességet, nem
kívánkozik mindig vissza a legnagyobb sűrűségű élőrétegekbe, megbékél az idővel, a létezés
életszabályaival. Ha a közös térben minden összekeveredik, ismét növelni kell a
rétegzettséget, a folytonosságot, az életbe elhúzódó időspirál folyamatosságát.
Az Olaszok sokkal sikeresebbek ebben a téridőbeli elosztásban. Talán ennek köszönhetik,
hogy sokkal kevesebb munkával sokkal jobban élnek.
Ráadásul kellő gondot fordítanak a munka utáni és a szieszta közbeni kommunikációra, a
kapcsolatok ápolására, az információs hatások kisebb szinten történő folyamatos cseréjére.
Ezzel a sokkal nyitottabb nép, tulajdonképpen jobban szétosztja a térben és az időben a
változást, a hatásokat egyenletesebbé, az anyagba építendő dolgokat előkészítettebbé, az
életüket pedig szervezettebbé teszik. Azt mondhatjuk, hogy sikeresebbek az élet átélésében.
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Az élethez szükséges változások eleve igénylik a monotónia elkerülését, tehát a
ritmusbeli differenciálódást.
Az élet sok példával ismerteti a ritmus és az időbeni eltérések széles lehetőségű skáláját,
amely folytonosan észlelhető ritmusváltásban nyilvánul meg. A változatosságra szükség van,
mert ez tölti ki eltérő tartalommal, örömökkel, érzelmekkel a hétköznapjainkat, javítva
valamennyi észlelési lehetőséggel rendelkező hatásmező életesélyét. Az élet természetes
része, az öröm és fájdalom (a két legnagyobb feszültség) közti vergődés, amely a legnagyobb
hajtóerőt adhatja. A változás ritmusa az érzelmi töltődésre bír befolyással.
Az időbeni gyorsulások mellett minőségi differenciálódás is szükséges, azaz a lehetséges
információkban a minél nagyobb változatosság. Ez egy kicsit ellene mond a folyóknál
ismertetett nem kívánatos szennyeződésnek, amely a sokszínűséget feltételezi. Az
életminőség sokféleségében nyilvánulnak meg ezek az eltérések, amely az egyén
kifejlődésétől függően a kevesebb változatosságot jelentő, de nagy stabilitás, és akár a
végtelen változatossággal és nagy feszültséggel élő magas adrenalinszint között, sokféle
helyzetet alakíthat ki. Ezek az életlehetőség szélsőségeit meghatározó másságok, amelyek
között a nagytömeg, a fő sodrásban, a tűrési mezőben helyezkedik el. Ez azonban
természetesen nem jelenti az életszerű megnyilvánulásokkal rendelkező energiamezők
azonosságát, csak kereteket ad, amelyek között az egyedi változatosság sok ezernyi virága
fejlődhet másképpen.
(A női nem által képviselt női megérzés a nagyobb életlehetőséget sejtető változási képesség tudat
alatti felismerésével vonzódik az eseménydús életet élő, a környezetben nagy feszültségeket keltő
férfiakhoz, szívesebben választja gyermekének apjául, mint a harmonikus de unalmasabb papucsférj
típust.)

49. A táplálékként bevitt információ és az egészség:
Mint tudjuk, a kölcsönhatás mértéke a nagy azonosságtartalmú hatásokkal történő kapcsolatba
kerüléstől függ elsősorban. Az analóg rendszereknél, viszonylag nagyfokú eltérés esetén is
relatív nagy kölcsönhatással kell számolni, mert jelentős azonossági szakaszok a
hatáskombinációkat jelentő biológiai energiamezőket összekapcsolja. A táplálék
megemésztése is ezen alapul, mert a táplálékból a szükséges vegyi tulajdonságú
hatóanyagokat, (energiamezőket) az információjukat felismerő, abból a szükséges
azonossággal bíró szakaszokat kiemelő, hasznosító bélflóra kivonja, átalakítja és beépíti a
szükséges testi sejtek energia (információ) utánpótlásaként. Nincs is baj addig, amíg csupa
ismerős hatóanyaggal kell megbirkóznia, mert a helyén van minden hatóanyag, enzim,
hormon és peptid, és e rendszer összessége harmóniában álló emberi testet tud építeni. A múlt
századi ember ráadásul ismerte és többnyire szerette az éhgyomori pálinkázást, amely
mintegy helyreállította az ehhez már hozzászokott béltraktus hegemóniáját, (és elnyomta a
véletlenszerűen megtelepedő, a pálinkázáshoz nem szokott idegen flóra kialakulásának a
lehetőségét.)
Más a helyzet a táplálék összetevőinek a megváltozása miatt:
Mivel sok ismeretlen új hatóanyaggal oltjuk be magunkat a táplálkozás során, joggal
kijelenthető, hogy az emberiség évtizedek óta gondatlanul mérgezi és pusztítja magát. A
gyomornak és a béltraktusnak is épp olyan tanulási folyamaton kell átmennie, mint az
elmének. Meg kell ismernie a kölcsönhatásba kerülő információt ahhoz, hogy be tudja
azonosítani. Ehhez idő és tanulás, szoktatás, gyakorlás szükséges. Amiként az elme is
megzavarodik a túl sok új és rendezetlen információtól, olyanféleképpen zavarodik meg az
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emésztő rendszer is felkészületlenül bekerült, túl sok ismeretlen tartalmú tápláléktól.
Mindkettőre igaz, hogy túl nagyfokú eltérésű információs energia betáplálása esetén
feldolgozási időzavarba, és ezzel díszharmóniába kerülhet. Egy biológiailag sokszínű, de
harmóniában álló szervezet, szerveződés egyedi információs láncnak tekinthető, amely a
térben egy anyagszerű energiamezőbe tömörödve kapcsolja össze a mezőt alkotó információs
lánc nem teljesen azonos szakaszait. Az egyre hosszabb információs lánc, egyre bonyolultabb
mező akkor alakulhat ki, ha a másolási alaphoz kapcsolódó eltérés, az új információs töredék
nem okoz díszharmóniához vezető egyensúlyborulást. Fontos része a bonyolultság kialakulási
lehetőségének, az egyre másabb (Pletykaszerűen felépülő) információs lánc együttműködési
harmóniájának a stabilizálódása, és hogy e harmónia a környezeti változáshoz szükséges
együttműködés és alkalmazkodás, azaz a hatásfeldolgozás során hosszabb idő alatt lejátszódó
folyamatban is megmarad.
Egy elfogyasztott anyag (sajátos jellemző eredőjű energiamező) akkor képez megemészthető
táplálékot, ha abban nagyfokú információ azonosság miatt, a test vagy szimbiota alkotóinak
valamely részével a szükséges arányú, felületű kapcsolódás a kellő kölcsönhatás kialakulhat.
Jellemző, hogy az állati fehérje, hús vagy tejtermék DNS információ legalább 80%-ban
azonos, vagy megfelel a táplálékként elfogadó emberi információ készlettel. A táplálékként
elfogyasztott növényi alapból származó anyag is legalább 50%-ban vagy ennél nagyobb
arányban emészthető (megérthető, feldolgozható) információt képvisel, amelynek a ballaszt
anyaga is rendkívül fontos és az emésztőrendszernek ismerős információjú természetes,
közömbös anyag, pl. katalizátor, amely növeli az emésztésre alkalmas belső felületet. A
megemészthetetlen rostok nemcsak a bélműködést segítik és a táplálék továbbításában
játszanak főszerepet, hanem távol tartva a táplálék a bélcsatornában besűrűsödő kalória és
fehérje-dús, szemcséit egymástól, kellő közegű teret biztosít a bontó mikrobák életteréhez, lég
és folyadékcseréjéhez is.
Az emberi de az állati és a növényi betegségek legnagyobb részét az emberre is tartósan ható
dezinformációs energia beépülése, az információ azonosságban bekövetkező sok kis változás
tartós hatására kialakuló diszharmónia okozza. Ez hasonlóan alakul ki, mint a fuvallatból
keletkező vihar.
Mint ismert, az elfogyasztott táplálékban a szervezetbe bevitt vegyi hatóanyagok az
összetételtől függően változást okoz, kölcsön hat, és megváltoztatja az emésztőrendszer és
ezzel a nagyobb fraktálú szervezet működését. Ha egységnyi idő alatt, a feldolgozó
képességnél nagyobb e változás, akkor a teljes harmónia felborulhat, amely a felborulást
(elhangolódást) okozó étellel, hatóanyaggal (energiamezővel) szembeni ellenállásban,
undorodásban, kihányásban, súlyosabb esetben allergia megjelenésében nyilvánulhat meg. Ha
e természeti figyelmeztetést, az egyén nem érti meg, és figyelmen kívül hagyja, akkor olyan
hatóanyagok szabadulhatnak fel benne, amelyek komoly betegség kialakulását, az
immunrendszer legyengülését okozhatják. (Természetesen nem csak az utolsó csepptől telik be a
pohár, ahhoz az előzően befogadott sok és nagy máságú információ, mint hatóanyagot jelentő csepp is
hozzájárul. Ez is viharszerűen, apróbb hatások egymásra halmozódásából alakul ki)

Ha a feltárt ismerethez kapcsoljuk a nagyüzemi élelmiszertermelés, emberi organizmusra ható
következményeit, akkor megérthetjük, hogy az allergiás és emésztőrendszeri betegségek,
miért éppen a XX. századtól növekedtek meg ugrásszerűen. A kereskedelem által importált, a
Világ minden részéből érkező hús, a tojás és a tejtermékek egyre változatosabb genetikai
eredőjű, az emberi bioszerveződéstől egyre távolabb álló, egyre eltérőbb részletinformációjú
táplálékot képez, amelynek a biodiverzítása messze megelőzi a fogyasztó ember
emésztőrendszere (által már nem követhető) biodiverzitását. A korábbi helyi termelésű
élelmiszerhez képest ez állandóan igénybe veszi a szervezet felismerő és feldolgozó
képességét, azaz a kelleténél sokkal jobban leterheli az emésztőrendszert. A túl sok nagy
máságú csepp elfogyasztása az emberi étrend és információs tanrendben, állandósult
feldolgozási zavart okoz.
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50. A dezinformáció hatásbefolyása az életszerveződésekre:
Az embernek nevezett elektromágneses mező a szerveződési, feltöltődési folyamata alatt állandó
energia felvétellel, hatáscserével jut el a maximális feltöltődési fázisig, amikor a hajtóerőt biztosító
hatáshiányból származó feszültség folyamatos csökkenése miatt a szerveződés aktivitása az élet
fennmaradásához elégtelen szintre csökken. Az életfolyamatnak nevezett visszatöltődési idő alatt a
nem túl nagy energiatartalmú statikusabb monoton jellegű energiákat éppen úgy felhasználjuk a
harmóniánk kialakításához, mint a nagyobb energiatartalmú, ételként elfogyasztott, kalóriadúsabb
információs eredőjű, összetettebb hatóanyagokat.

Ezek a hatások állandó utánpótlás mellett a visszatöltődési folyamat alatt csökkentik az élet
indulásakor meglévő maximális hajtóerőt, a fogamzáskor keletkezett különbséget. A biológiai
mintát is jelentő hatásmintához kapcsolódó analóg hatásmezők befogásával, gyakran kerül a
mintától idegen információt jelentő hatásinformáció kapcsolódására sor. Az életfolyamatnak
nevezhető visszatöltődési idő alatt az ismert hatásmezők, hatóanyagok, hatóhullámok
beépülése harmóniát, szerveződési egységet, eredőt javító hatásokként értelmezhető, míg a
dezinformációs jellegű újszerű hatások, hatóanyagok, hatásmezők nehezebben beépülő, a
harmóniát lerontó hatásként életzavaró, de egyben a változatosságot is növelő eseményt
jelentenek. A segítő hatások a visszatöltődési folyamat kiegyenlítettségével az életfolyamat, a
szerveződés zavartalanságát, ezzel a csí, az életerő áramlását segítik. A szervezeten belül zajló
sokszintű energia átalakítás, a hatásmássággal beépülő eltérő információ miatt meglévő
nagyobb hatáshézag miatt keletkező nagyobb feszültséget az átalakítás során feloldja.
A díszharmóniát okozó dezinformációs hatások beépülése az információ feldolgozás
gátlásával ellenállást jelentenek, amely a feldolgozás késése esetén a belső feszültséget növeli.
Ez a feszültség, az információ teljes beépülési ideje alatt megmarad és halmozódhat a más
dezinformációs hatások erősítésével. Ha a tudat, vagy a biológiai bontást végző szimbióta
alszerveződések nem képesek az adott esetben blokkoló hatású dezinformációt feldolgozni, az
a tudat vagy a test tartós mérgezéseként megbetegedést okozhat. Számos módszer alakult ki a
feszültség levezetésére, amelyeknek ösztönös népi felismerése az akupresszúra, és az
akupunktúrás kezelés. A gyógytorna, a gyúrás, a csontkovács hatásmechanizmusa hasonló
alapokon nyugszik, a lerögzült blokkoló dezinformációs mezők energia áramlását
megváltoztató változásokat indít el. Az akupunktúrás melegítés, a tű, a nyomás mind a
ráhatással aktivizált testrész, és a vele idegi és egyéb szervi kapcsolatban álló hatásmezőkben
változási reakciókat indít el, amely meggyorsítja a blokkolást jelentő információs energia
feldolgozását, vagy a feldolgozhatatlanság esetén a szervezetből való eltávozását. A
dezinformációs hatások miatt, a test vagy/és a testrészek ellenállása folyamatosan növekszik,
amely alkalmas eszközökkel mérhető és igazolható. Ezt a feszültséget a megbetegedés
megelőzése céljából le kell
vezetni, vagy a testi szervekből ki kell kisütve a hatásukat kikapcsolni. Az ilyen jellegű
beavatkozásokat méregtelenítésnek ismerjük.
Az emberi szerveződés által befogadott ismert információ tartalmú hatások, könnyen beépülő,
könnyen feldolgozható információs energia utánpótlást jelentenek. Feltételezhetően annál
nagyobb egy hatóanyag nyugtató jellegű hatása, minél régebben és tovább volt kapcsolatban,
az evolúciós folyamatban az ember őseivel és az emberrel. Az élet evolúciós kifejlődésének a
mai ember kialakulásához vezető sokmillió éve alatt, százezer évekig érhették olyan ősi
hatások, amelyek ma is nyugtató, gyógyító hatásmódosítóként hatnak. Az emberré fejlődés
folyamata előtt élt genetikai őseink sokszázezer évig éltek ásványi anyagokban gazdag
vulkanikus forrásokban, majd tengervízzel higított lagúnák iszapjaiban. A tenger is sokáig
adhatott barátságos élőhelyi környezetet, mielőtt a partra kiterjedve az élővilág kiszélesedett.
A korai gerinces fejlődési időszakban a gyűjtögető ősemberig növényi rostok, vad gabona
magvak és gyümölcsök alkották a legfőbb energia utánpótlást, amely az ismert hatáseredőjű
anyagok energia kivonása közben nem jelentett megemészthetetlen túl sok idegen
információt. Természetesen ez idő alatt is érték az őseinket mérgező jellegű hatások, amelyek
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megismerése, megértése és felismerése ösztönös idegenkedéshez, elkerüléshez vezetett. A
kellemetlen hatásokat javító gyógyító hatóanyagok felismerését is megtanította az evolúciós
értelem kifejlődése, amely állatoknál felismerhető megnyilvánulása sokszor megfigyelhető. A
kutya gyógyfüvekkel befolyásolja az emésztésének a segítését, a legelőn szabadon
válogatható patások megtanulták a rossz hatású füvek, magvak, gyomok elkerülését. Ez a
tanulási folyamat ösztönös emlékezetté fejlődött, majd genetikai információkba rögzülésével
továbbadott információként vigyázza az élet megmaradását.
Az elfogyasztott táplálékként bevitt energia-dús információs hatások mellett nagyon sok alacsonyabb energia
tartalmú hatás befolyásolta a harmónia megmaradását. Az ősi hatások továbbra is megnyugtató és könnyen
befogadott kölcsönhatási reakciókat keltettek, amilyen a fülön át bejutó szél zúgása, a fák lombjainak a susogása.
Ilyen a csermely csobogása, és a szemmel befogott kölcsönhatások közt a hullámok fodrozódásának látványa, a
lágy, 3 ringató hullámzás andalító ringatása. A folyó lágy vonulása közben megfigyelhető apróbb hullámok
fodrozódása nemcsak a szemen át bejutó nyugtató információ, hanem a többi rezgéssel járó ismerős hatáshoz
hasonlóan a kiegyenlített folyamatos energia utánpótlás is.

51. Az idegen égitestekről származó hatóanyagok, mint információs
dezertőrök földi életet befolyásoló hatásai:
Ismert, hogy évente sokmillió tonna csillagpor, és a pornál kisebb méretű hatóanyag, azaz
kozmikus anyag rakódik le a Földünkön, amely folyamatosan hozza csillagtér információs
anyagait. Az információ és az energia ennél tisztább hatóanyagként is folyamatosan érkezik,
amellyel a Nap és az Univerzum energiája lát el bennünket. A földet érő és abban
kölcsönhatást generáló, tehát analóg információszakaszokat is tartalmazó hatásmezők,
részben sugárzásként, részben szerves és szervetlen információs energiamezőként érkeznek.
Ezek folyamatosan beoltják az általuk hozott kölcsönhatásképes információkkal a Földet és
annak energiamezőit, amely miatt a környező Világegyetemben található háromdimenziós
anyag nem szigetelődik el a nagyobb fraktálú rendszerektől. Az ózonrétegen áthatoló
hatásmezők többnyire változást szenvednek, és átalakulnak, mielőtt a bioszféra szintjét elérik,
de sok esetben változás nélkül közvetítik a hatóanyagukat. Ez az állapotfejlődés, az egyre
nagyobb azonosság felé fejlődésnek tekinthető, amelyben a beérkező életanyagok idegensége,
generációról generációra feleződik, az azonossága nő. Ez az állandó információ áradat
folyamatos visszacsatolással őrködik, hogy a Földön elszigetelődés ne alakuljon ki. Sokszor
feltételezik, hogy a Föld mellett elszálló üstökösök, vagy a földre hulló meteorok olyan
torzult, más csillagtájról származó idegen genetikai információt tartalmazó hatóanyagokat
juttathatnak a földre, amely a földi populációt nagymértékben átalakító, megváltoztató
járványokat, evolúciós ugrásokat válthatnak ki. Lehet ebben igazság, mert egy-egy
népességtizedelő járvány éppen az ilyen megváltozott genetikai máságú hatóanyagok
beépüléséből alakulhatnak ki.
A Dinoszauruszok hegemóniájának a megszakadása is legalább annyira az aszteroida által szállított
genetikai dezinformációnak tudható be, mint, mint az általa kiváltott fizikai hatásoknak,
földrengéseknek, tűzvészeknek, füstnek, sötétségnek, áradásoknak, és jégkorszakot okozó
lehűléseknek. Nagyobb a valószínűsége, hogy ezek együtt eredményezték az evolúció megváltozását,
és nem valószínűen először, a Föld története során. Azt azonban ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a
nagy biológiai életminőség változást okozó következmények, rendszerint a galaxis körüli keringés
negyed és fél eseményeivel, a galaxis maghoz közelebb és távolabb kerüléssel, és a galaxis síkon
áthaladó galaxis nap-éji egyenlőségben jelentkezik a legerősebben. Természetesen kisebb ciklusok is
jelentősen befolyásolják a Földi és a környezeti bolygók evolúcióját.

A betegségek terjesztésében a teljesen más információt képviselő, a kevés azonosságtartalmú
hatóanyagok nem jöhetnek szóba, azok túl nagy mássága miatt nem alakul ki veszélyes, a
szervezetet módosító drasztikus kölcsönhatás. (Kivéve a mérgezéseket, és a test saját sejtjeivel
aktív kölcsönhatásba kerülhető blokkoló, stimuláló anyagokat.)
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52. Információ eltérés és a betegség:
Minél nagyobb a hatásmezők azonossága, annál erősebb a kölcsönhatási kapcsolódás. A
kölcsönhatásba kerüléskor alapvetően rendelkeznek némi eltérő információval a
kölcsönhatásba került energiamezők. Ez az eltérés meghatározó lehet a szerveződések
minőségére, harmóniájára, amely az eltérést jelentő információs szakasz értelmezésében
nyilvánulhat meg. Az alapvető helyzetben a befogott információ eltérést már ismeri a befogó
mező (mint szervezet, vagy organizmus), azt értelmezni tudja és a harmóniáját nem felborító
információ erősödéseként letárolja, vagy elutasítja. Más helyzetben ez negatívan hat rá, de
nem okoz olyan tartós díszharmóniát, amely a rendszer nagyobb zavarát kiváltaná. Lehetséges
olyan helyzet is, amelykor a szükséges és már ismert nagy azonosságú szakasszal olyan
információ töredék jelenti az eltérést, amely kis szélként kezdődő viharrá dagadó fuvallatot
indíthat el. Ha a nagy azonossági hányadú energia hatómezőknek csak kicsi része változik
meg, de azt a változást a befogadó vagy elfogyasztó szervezet nem képes követni, ez az addigi
együttműködésben résztvevők zavarát okozva betegséget válthat ki. A betegségek által
okozott biológiai változásokat hiába próbálja az ember az általa kifejlesztett egyre újabb
hatóanyagokkal helyreállítani, a gyógyszerként bejuttatott hatóanyag eredő információja az
egyedek és a diszharmóniát okozó dezinformáció mássága miatt, csak megközelítően és nem
pontosan kompenzálja a változást, és e pontatlanság egyre nagyobb amplitúdóval hullámzó
diszharmóniát indíthat meg. A megoldás, a béltraktus (vagy az elhangolódott szerv
működésének a) helyreállítása és rekonstrukciója, a szervezet által már ismert és feldolgozni
képes információs eredőjű hagyományos hatóanyagokhoz, azaz a konzervatív táplálékra való
visszatérés. Az ember az evolúciós fejlődése alatt százezer éveken át fogyasztotta, a Föld által
adott természetes táplálékot, amelyet az emésztőrendszernek volt ideje megismerni,
feldolgozni. Ilyen a sok gabona, az olajos magvak, a sok permetezetlen és genetikailag nem
módosított zöldség, és minél több természetes, permetezetlen biogyümölcs fogyasztása.
Ajánlott az állati, azaz a nagyon magas azonosságú információ tartalmú élelemtől való
tartózkodás, csak a legszükségesebb mértékben fogyasztani, amely elsősorban a fejlődő
szervezeti idő alatt, és csökkenő mértékben a szaporodási ciklus végéig szükséges. Ez után
csak a megszokás, az íz érzetnek a vágya, az elme kívánja a fogyasztást, de valójában a test
felépítéséhez a 35-40. életévek után, már nincs a fogyasztott mértékben rá szükség. Az
emésztőszervi, immun, vagy allergiás megbetegedésbe kerülőknek javasolható, hogy azonnal
váltsanak étrendet és táplálkozási vagy/és viselkedési, környezeti szokásokat. Szerencsére a
fiatalabb, fejlődési korban olyan nagy az új elfogadásának a lehetősége, olyan nagy az
alkalmazkodó képesség, hogy a gyermekeink által fogyasztott genetikai máságú élelmiszeren
nőnek fel, ez számukra később az erre kialakuló szelektálódó belső emésztőrendszernek nem
okoz olyan nagy problémát, mintha felnőtt korban kellene hozzá szokniuk.

53. Az idegen eredetű információ veszélyei:
Ha egy más bolygón életet találnánk, akár mikrobiológiai szinten, akkor annak a kockázata,
hogy a földön elterjedjék, módosítva a földi lények biológiai energiamezőit attól függ, hogy
mennyi a háromdimenziós anyagba épült szervezetben az információ, vagy genetikai
azonosság. Feltételezhető, hogy a Marson esetleg fellehető mikro-lények, nagyfokú genetikai
eltérés miatt elvileg nem fertőzőképesek a földi fajra nézve, azonban ez nagyobb
valószínűséggel csak az egészükre igaz, az őket alkotó genetikai információk töredékeire, a
kisebb információs szakaszokra nem. Mivel nagyobb részben, a bennünket alkotó
anyagokból, (információs szakaszokból) kell, hogy álljanak, ezért mindenképpen a
részletekben viszonylagosan magas azonosság és analógia alakulhat ki. A nem teljesen azonos
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környezetben elképzelhető (és törvényszerűen bekövetkező) genetikai differenciálódás, a
földitől eltérően kifejlődő hatáseredőjű energiamezők, mint az emberre, vagy a földi életre
lehetséges fertőzőképes hatóanyagok (hatómezők), lények jöhettek létre. Ez attól függetlenül
így lehet, mert a kozmikus porral érkező visszacsatolás, nem egyenletes és folyamatos,
gyakorlatilag jelentős időkéséssel érkezik a Földre. A közben eltelt idő alatt lényeges
genetikai máság alakulhat ki, amelyre az információt hozó anyag töredéke elvileg
fertőzőképes, és ugrásszerű változásokat indíthat el a Földön. Ez azzal a következménnyel
járhat, hogy egyetlen egy elszaporodó, és a földön, vagy a földi életben megtelepedő
genetikailag eltérő információs szakasz (kisebb energiamező), egy csak részben elpusztuló
reprodukció képességű lánc, vagy a földi mikrobák által beépíthető kicsit is eltérő
tulajdonságú anyag, olyan változást indíthat el, amely megváltoztatja, kipusztíthatja, vagy
alaposan módosíthatja a teljes földi élővilágot. Ez ráadásul észrevétlenül is kijuthat, mert nem
szükségszerűen felismerhető, és gyors az átalakulása, a szaporodása és beépülése. Az AIDShez és a prionokhoz hasonlóan akár évtizedek után jelenhet meg, amikor már úgy elterjedt,
hogy nem követhető, nem lokalizálható. Ilyen, a földi világban fejlődő biológiai
energiarendszereket megváltoztatható információs töredék, akár egy űrhajós ruhájának vagy
kesztyűjének a ráncában, akár egy begyűjtött kövületben átutazhatja a bolygók közti
távolságot, és genetikai hídfőt verhet a föld bármelyik mikrobájában.
Ezekkel az információkkal táplálkozó (befogadó), átalakuló vírusok (kisebb méretű önjavító
képességgel rendelkező hatásmező szerveződések) olyan specializált fokra juthatnak, amellyel
befolyásolhatják az élő sejt reprodukciós folyamatát, esetleg a számukra a szükséges előnyt biztosító
anyagokat Pl. telomerázt termeltetnek, amellyel megakadályozhatják a természetes sejthalál
kialakulását. Ez viszont rövid időn belül túl zárttá és túl azonossá teszi a biológiai körfolyamatokat, és
a zárttá váló rendszer egésze elhal. Ezzel a nekik szükséges genetikai anyagot termelő sejteket
végtelen reprodukcióra, rákosodási folyamatra serkentik, amely miatt a programozott sejthalált
megváltoztató, rákosító hatások hátterében célszerű hasznosító szerveződéseket keresni, amelyeknek a
dezinformációval szaporodásra késztetett sejtek által túlzottan termelt hatóanyagokra leginkább
szükségük van.

Remélhetőleg az első más bolygóról visszatérő űreszköz tervezői kellő gondot fordítanak arra,
hogy karanténban töltött idő alatt, de a Földtől távol az űrben, megvizsgálják minden kicsit
eltérő és/vagy szokatlan összetételű anyag, információs másságú energiamező kölcsönhatását
a Földön található biológiai energiamezőkre és megakadályozzák egy gondatlan apokalipszis
kialakulását. Ennek azonban csak csökkenthető a kockázata, de nem kerülhető el!
A nagy kockázat a vizsgálati lehetőségünk fraktálszintje alatt van, mert az atomi
energiaértékeknél kisebb információs energiamezők másságát nem tudjuk a jelenlegi
eszközeinkkel sem észlelni, sem vizsgálni. Azt csak kellő ideig a biológiai másságnak
kitett, érzékeny és gyors szaporodású, az emberközeli genetikájú, és nagy
szaporodásképességű kísérleti állatokra (kisebb fraktálszerveződésekre) gyakorolt
kölcsönhatás figyelésével lehet ellenőrizni. Azóta ismerté vált, és egy későbbi könyvben leírásra
kerül, hogy a környezeti bolygók azonossága olyan magas, hogy ez a veszély nem számottevő. Az
idegen információ inkább javítja a sokféleséget, a genetikai sokszínűséget, amely az alkalmazkodása
és az elfogadása esetén inkább segíti, mint rontja a rendszerünk vitalitását.
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54. Az egészség, az információzavar, és az immunrendszer kapcsolata:
Az egészség, azt a lehetséges legnagyobb időben megfelelően váltakozó relatív egyensúlyi
helyzetet jelenti, amelykor a biológiai lényt eredményező információs energiaszerveződésnek
a változásokhoz szükséges alkalmazkodó és feldolgozó képessége a legmagasabb értéket éri
el. Ez magas fokú harmóniát tételez fel a lényt alkotó kevésbé bonyolult bioszerveződések
között, azaz a helyek és állapotok, alá és mellérendeltségek elfogadását, a belső békét. A
harmónia és a belső béke feltétele az egészet, a nagyobb fraktált együttesen képviselő
részegységek magas tolerancia szintje. Az emberi társadalom békéjének egy magasabb
fraktálszinten ugyanez a feltétele. Pontosabban az egymáshoz és az egyensúly eltolását
eredményező diszharmonikus egységek határértéken belüli eltérésének, elhangolódásának az
elfogadása, és az egész szerveződés szempontjából szerencsésebb egyensúly felé segítése. E
segítségadásnak nagyon sok megnyilvánulása észlelhető, amely az információ feldolgozási
hátrányba (zavarba) került diszharmonikus egység egyensúlyba kerülését segíti. Sok esetben a
más részegységek alapállásba kerülnek, passzívvá válva nem fogadnak és nem folytatnak
aktív információs energiacserét, a szerveződés helyreállító és regeneráló erőit az információs
zavarba került energiaszerveződési egységek, (szervek) egyensúlyba segítéséhez
átcsoportosítja. A betegségek kialakulásakor a szervezetet fokozott hatásváltozás éri, amely
információtöbbletet és feldolgozási igényt jelent. A hagyományos doktori ajánlat, a
tapasztalással megismert ősi gyógymódot javasolja, a pihenést, a test nyugalomba helyezését.
Ez tulajdonképpen általában szerencsés választás, amikor a nyugalomba helyezéssel a
szervezetet érő információ mennyiséget, és ezzel a feldolgozandó hatásváltozást csökkentjük.
A betegséggel kialakult feldolgozási időzavar ezzel eredményesen csökkenthető, amely
lehetővé teheti az egészséges szomatikus rendszernek a hatászavar feldolgozását, a testi, lelki,
azaz a biológiai egészség, a harmónia helyreállítását.
A betegségként értelmezhető diszharmóniának belső és külső okai egyaránt lehetnek, de
mindkét esetben információ feldolgozási zavar, bontja meg az egészségként értelmezhető
harmóniát. A keletkezés szempontjából mindegy, hogy túl sok ismeretlen információval lett
gerjesztve egy szerv, avagy a feldolgozó képessége csökkent a kívánatos szint alá, a
hatáseredmény, a következmény, a feldolgozási (idő)-zavar kialakulása törvényszerű. A
megbetegedés, azonban nem véletlen elhangolódást, hanem a kívánatos egyensúlytól való
tartós eltávolodást jelenti. Ez mindenképpen idő alatt lejátszódó folyamat, amely a heveny
belső mérgezéseket, vagy külső elháríthatatlan gyors agressziót leszámítva sok kis
lemaradással kialakuló helyreállító rugalmatlansághoz vezet. Ez az immunrendszer
meggyengülését eredményezi, amikor sok információ feldolgozási hátrány felhalmozódik. Az
egészséghez, belső és külső, azaz testi és lelki edzés, gondozás szükséges, amely az
immunrendszerként ismert egyensúlyozó, helyreállító szervrendszer nagyfokú rugalmasságát
tételezi fel. Az immunrendszert pedig lehet erősíteni, gondos életmóddal a változásokra és a
tűrőképességre felkészíteni.
Dr. Hermann Geesing német orvosíró, az egyik legkiválóbb könyvében nagyon szerencsésen
ismerte fel és fogalmazta meg a létezés egyensúlyához szükséges test és lélekedzési
folyamatot. A magyarul Életerő – életstílus, IMMUNTRÉNING címmel megjelent könyv
lényegében az egészség megőrzésének a bibliája lehetne. A könyv olvasását nemcsak az
orvosoknak és a logikusan, racionálisan gondolkodó, érdeklődő embereknek ajánlhatom,
hanem mindenkinek, aki szeretné megismerni az egészség fenntartásának és a
helyreállításának az alapszabályait.
Szinte az egész könyvet lehetne idézni ahhoz, hogy e könyvhöz kapcsolódó logikai rendszer
és az életszerveződés kapcsolatát gondolkodó orvosi aspektusból gyémántként szemlélhessük.
Dr. Hermann nemcsak sikeresen tárja fel a munkatársaival és a kutatótársaival elért
eredményeit, hanem megvilágítja a Homeopátia Orvosibb megközelítésű szérumterápiás lehetőségeit.
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A szérumterápia, miként a homeopátia lényege, hogy a célzott hatóanyaggal aktiválni, felébreszteni a
sejt vagy sejtcsoport (szerv) saját immunerőit, amely a még meglévő működőképes rendszert
mozgósítja. Mivel egyértelmű, hogy a módszer működik, feltételezhető, hogy az ellenkező folyamat is
bekövetkezik, amely a gyógyszeres kezelés megfontoltabb alkalmazására figyelmeztet.
Az író (Moetrius) feltételezése szerint, a szervezet folyamatosan figyeli a hormon és hatóanyagainak a
szintjeit, amelykor ha valamely szintből az elégséges értékeket talál, a saját termelést lecsökkenti.
Ilyen lehet például az Inzulin termelés leállítása, amely akkor következhet be, ha a még meglévő de
nem elégséges termelés serkentése helyett, külső forrásból pótoljuk a hiányt. A szervezet, észlelve,
hogy van elég, csökkenti az addigi termelést is, amely miatt egy ördögi körforgás során egyre növelni
kell az adagot. Ez végül a teljes hormon-előállítás leállásához fog vezetni, amely következménye a
teljesen kialakuló diabétesz, amely a leggondosabb kezelés esetén sem tudja a felhasználás arányos
egyensúly biztosítani, amely miatt egyre nagyobb kilengéssel a harmónia hamarosan végleg
megbomlik.
Az Immuntréning írója az életszerveződés sejtjeit tanító, a funkciós információkat átadó csontvelőt,
mint sejtgyárat említi, amelyben minden másodpercben kb. kétmillió sejt képződik. Ez a nagyszámú
anyag nemcsak a kisebb egységű információs energia mesteri önszerveződése, hanem a térben lévő
torló hatás energia kicsatolást segítő magas szinten szabályozott és bizonyító megnyilvánulása. A
növények és gyümölcsfák csonthéjában képződő mag, az örökítő anyag, a fák kérgein, gyökerein belül
szaporodó sejtállomány, a nagy azonosságú információs energia robbanásszerű kicsatolása és
magasabb (bonyolultabb) szerveződési szintbe építési színhelye, az információs energia áramlását
jobban leárnyékoló sűrűbb csontállomány a vérsejtek bölcsője.

Dr. Hermann megerősíti, hogy a vérsejtek nem osztódással szaporodnak. Ez megerősíti
Moetrius azon állítását, hogy a térenergiában lévő nagy információs energianyomásból,
számos szerv képes információs energiát kicsatolni, és azokat tervszerűen, pontosan,
nagyfokú azonosságú, de analóg és bonyolultabb, nagyobb működőképes egységekké
összeépíteni. Bár az osztódással szaporodó sejtek is kicsatolják a megfelelő információs
azonosságú bázispárjaikat, ez azonban ősibb örökségű folyamat. A csecsemőmirigyként
ismert Tímusz, az immunrendszer nagy tanítója, amely az emberi társadalom nagyobb
fraktálszintjén hasonlóan lejátszódó tanító, kiképző iskolák irányító pedagógusa. Dr. Hermann
kiáll a betegség mindenáron történő elfojtása ellen, és feltárja a felügyelt betegség öngyógyító
hatáskifejlődésével megszerezhető immuntréning, az edzés védekezési lehetőségeit.
A könyv ajánlható minden szülőnek, minden pedagógusnak, és valamennyi gyermekünknek,
aki már elérte az olvasás és megértés szintjét. Moetrius véleménye szerint, az Immuntréning az
emberiség egészség védelmét a legmegérthetőbben és lényegileg pontosan és röviden kifejező
nagyszerű könyv, amelynek minden családnál ott lenne a helye.

55. A lélekre ható változások és az egészség:
A félelem, a bizonytalanság, a szerveződés által feldolgozhatatlan ütemben érkező túl sok,
gyors csapongó változás a helyes információk, azaz a pszihoszomatikus rendszerben lévő
kevés, vagy kellemetlen tapasztaláshoz társítható információkat jelenti. A nehéz döntéseket
igénylő problémák esetén, a helyzet megértése nem egyértelmű de közel azonos
energiaszinten álló tapasztalásokat tételez fel, vagy éppen a tapasztalások nagyfokú hiányát.
Az így fellelt azonosságok helyett a társított analóg információk nem illenek egyértelműen a
megoldási képbe, ezért bizonytalanság, őrlődés, szorongás, félelem és döntési probléma merül
fel. A helyzet azonos energiaszinten álló többféle – más kifejlethez vezethető – eltérő
lehetőségű válaszokat, és ezért határozott válaszra nem megfelelő információkat, vagy
nagyfokú információ hiányt jelent. A bizonytalanság rendszerint egy szokatlan nem kellően
felismert helyzet, vagy a jelentősen eltérő végkifejleti lehetőségek miatt alakul ki. A
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bizonytalanság feloldása, a helyzet felismerésekor következik be, amely jelentős
feszültségoldó hatású, főleg ha a kifejlet a szerveződés lehetőségeit már nem veszélyezteti. Ez
rendszerint nevetésbe, kacagásba és felszabadult érzésbe megy át.
A kétség, a hitetlenség az ingadozás információ feldolgozási zavart eredményez, amely
nemcsak leköti az információ feldolgozó kapacitást, hanem ezzel elvonja a szervezet
figyelmét, amely miatt a betegségek kivédéséhez szükséges információ feldolgozására
kevesebb idő jut. A súlyosabb formája félelem a rettegés, és az ebből kialakuló fóbia már
reflexszerű hatásokkal is kiváltható, a veszélyeztetés nélkül is felelevenedő megbetegítő
tényezővé válhat. Ez a tapasztalás és a jelentés megtanulása, amely mint a Pavlov kutyája
reflexszerű beidegződéseket eredményez. Az ilyen beidegződések állandósíthatják a félelmet,
a bizonytalanságot, amelyet bármi és minden kiválthat, ami a beidegződés során a pszichébe
íródott. A kétség, a bizonytalanság, a hamis vád nemcsak belső, azaz lelki fájdalmat
eredményez, hanem a folyamat alatt képződő szómasejtekbe, - az anyagszerű többdimenziós
mezőkbe - rögzített, és a szerveződés egyensúlyára deformáló hatású dezinformáció
beépülését, amely a személyi harmóniát rontó hatásmódosításával az egészséget
megváltoztató állapotot, betegséget fejleszthet ki.
Az öröm és a kacagás, a kétség és a bizonytalanság megszűnését, annak feszültségét feloldó
boldogságérzetet válthat ki, amely a dolgok egyszerűsödése mellett az információ feldolgozó
kapacitást a környezeti ingerek lereagálásához felszabadítja.
A pihenés és az alvás ingerszegényebb időszaka lehetővé teszi az aktív időszakban a
szerveződést ért nagyobb információs behatás (lemaradásának) a behozását, a feldolgozási
késés és a túlterhelés feldolgozását. A kialakult ritmusváltás a harmónia szerves része, amely
lehetővé teszi az egyenlőtlenül érő hatások megbetegedés nélküli teljes feldolgozását, a
másnapi újrakezdéshez a szükséges napi regenerálódást.
Az észlelt és feldolgozandó események mennyisége meghatározza a szerveződések
hosszabbtávú egészségét és fejlődését. A kevés új, vagy szokatlan információval terhelt
ember kevesebb alvással is beéri, mert a regenerációs időszakban hamarabb tudja a
lemaradását feldolgozni. Ez nem független az egyént jelentő szerveződés sajátos
információkészletétől is függő egyéni feldolgozó képességétől. Természetes, hogy a kevés
bizonytalan információnak kitett szerveződés lassabban égve hosszabb életidőt élhet meg, és a
kétségek nélkül hívő embernek megvan az esélye, hogy hosszabb és boldogabb életet
élhessen. Nem véletlenül alakult ki a mondás, hogy boldogok az információ hiánnyal
jellemezhető egyszerű emberek, vagy a lelki szegények, ez kiterjeszthető a korlátolt, a
tompult a környezeti eseményeket nem értő és nem igen észlelő életszerveződésekre is. A
nem értett információ befogadásának a hiánya, kölcsönhatás hiányhoz is vezet, amely a
szervezet egészségét, boldogságát veszélyeztető hatások elkerülését is jelenti. A bonyolultság
felé haladó evolúció azt is eredményezi, hogy az egyre bonyolultabb lények, emberek egyre
több információt képesek befogni, és a hatáskövetkezményét megérteni. Az emberek között is
jelentős differenciálódás észlelhető, amely eredményeként az evolúciósan fejlettebb, a
bonyolultabb egyének már egyre kevésbé képesek az eddig bevált HIT egyszerűsítéséhez
menekülni. Az élet folyamán egyre több olyan információs jellegű hatás ér bennünket, amely
túlfeszíti a feldolgozó képességet, amely miatt nem szabad minden hatást megérteni, minden
információt felvenni. A ma élő embernek is fel kell ismernie, hogy részben szabad döntési
lehetősége van a rá ható információk kiválogatására, a túl sok kölcsönhatás kikerülésére. Az
érzékenység azonban egyéni adottságtól is függ, amely sok esetben nem teszi lehetővé az
észlelés kihagyását. Ez esetben szükség van a Hit egyszerűsítésére, a bizonytalanságot okozó
információk egy részének a radikális lecsökkentésére. Az információs túltelítettséget
ellensúlyozó regenerációra változatlanul, vagy még nagyobb szükség van, amelyhez az
emberiségnek fel kell élesztenie, vagy újra ki kell fejlesztenie és használnia a pozitív HIT
egyszerűsítéséből fakadó előnyöket. Ez pedig egyre nehezebb, mert a tudatosodás átlépte a
kreacionizmus által felállított hitvilágot, amely miatt új, a tudat által elfogadhatóbb, valóság
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közelibb hitrendszert kell az emberiségnek adni. A Hit-reformizmus megerősítheti a nagy
világvallásoknál szerencsésen elindult Ökovallás-rendszer kialakulását, az egyre nagyobb
ütemben változó világ káoszba forduló társadalmi túlpörgésének a megértés, a megnyugvás, a
megtisztulás alternatíva meghagyását. Ezt a lehetőséget megadhatja az ASPEKTUS-ban
megfogalmazott térelmélet, amely az egységes Nagy Univerzumban meghagyja az Isteneket,
és felrajzolja a kapcsolatépítés új lehetőségeit a lehetséges szellemi létek és a magasabb
dimenziós feltételek szerint szerveződött bonyolultabb, ,,mindenhatóbb,, információs
energiaszerveződések felé.

56. A tér kitöltése és az információ azonosság vezetőképességre gyakorolt hatása:
Minden hatás átrendeződés, lendületváltozás, információként is értelmezhető többdimenziós
hatáshullámok kibocsátásával jár, amelyek a hatástérbe táguló hatásfront által közvetített
rezgés változásainak megfelelő sűrűsödéseket és ritkulásokat okozva, változtatóképes
energiahordozókkal információként terjed. Ha a térben változó élet szereplői megtanulják a
megszokott ismerős, gyakori változások kialakulásakor keletkezett szétterjedő hangokat,
képeket és egyéb jeleket értelmezni, és már, mint megértett következményt az észlelésekkel a
tudattal kiegészített hatásokkal összekapcsolni, akkor később már a szervezetekhez érő
rezgés, hangjából, illatából, látványából megértik hogy milyen esemény átalakulás, azaz
milyen változás történt a közelükben. A leeső kulcscsomó, vagy pénzdarab hangjáról, egy
kalapács ütéséről, egy illatfelhő, vagy egy kellemetlen szag megerősödéséről olyan sok
változási információközlés történik, hogy az eseményeket már ismerő, ezekkel a megértett
jelformációkkal gyakran találkozó személyi tudat az ismerős zaj, illat aroma hatására be tudja
azonosítani a keletkezett változást. Ha a térben nem lenne az információs hatásokat
közvetíteni, vagy a túl gyors szétáramlástól megvédeni képes, de nem túl nagy sűrűségű
közeg, akkor az információ vagy túl gyorsan szétáramlana, vagy közvetítő közeg hiánya miatt
nem, vagy csak másképpen jutna el hozzánk. Ahhoz, hogy ezeket a közelünkben változó
hatásokat észlelhessük, olyan a hatásokat közvetíteni képes közegre is szükség van, amelynek
az azonossága és a változási ritmusa is megfelelő, az információs hatások továbbításához.
A térenergia befogása, és kicsatolása az azonosság alapján lehetséges. Ezt használja minden
élő, és ez a hatás tartja a Világmindenséget körforgásban. A hatásazonosságtól is függ a
kölcsönható képesség és az elnyelődési képesség, amely a mezők közti tér vezetőképességét
meghatározza. Amennyiben teljesen üres és hatásmentes lenne a közelünkben lévő tér, amely
természetesen nem lehetséges, akkor ez a hatáshiányos, a környezettől eltérő részecske
hiányos közeg valószínűen átengedné a hatásokat, amelyek ezen az akadálytalan
folytonossági hiányon át kellene, hogy ugráljanak. Ha azonban az üres tér feltételezésében a
bolygó, vagy a csillagközi térre gondolunk, - amely szintén nem lehet üres, csak legfeljebb
kisebb hatóképességű, kisebb különbségű részecskékkel kitöltött – akkor az üres tér e
szempontból úgy viselkedik, mintha végtelen sűrűségű (ridegségű) szilárd, vagy a neutronnál
és a pozitronnál is sűrűbb cseppfolyós közeg volna. Az a tapasztalás, hogy a sűrűbb és
ridegebb, kevesebb idegen részecskékkel megszakított, nagyobb folytonosságú közegek jobb
vezetőképességgel rendelkeznek. A sűrűbb anyagú és sokkal érzékenyebb, elporladtabb,
légiesebb részecskékkel kitöltött közegben a kapcsolódás szorosabb, egymásnak feszülőbb, a
köztes térrészekben kisebb különbségű részecskék telítik a teret, ezért jobban átadódik,
áramlik a lendületváltozásként megjelenő energiaátalakulás. A sűrűbb anyagokban a
hatásmodulok és az atomnyi méretű hatásmezők között kisebb a távolság. A kis távolság, és a
nagyobb izotrópabb nyomás miatt az egymásnak feszülő, nagy hatásazonosságú kapcsolatban
álló homogén mezők közé nem fér be a térben terjedő hatásnak a távolságnál nagyobb
hullámokon terjedő része, amely miatt kevesebb kölcsönhatást provokálva, akadálytalanabbul
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terjedhet benne a hatás. Ez főleg akkor lehetséges, ha a nyomás nem olyan nagy, hogy az
életbuborékok teljesebb egymásnak nyomódása hatszög, sokszög formába deformálódva
teljesen kitöltse az életbuborékok közötti hézagokat. Ha ezek a teret nem teljesen kitöltő
életbuborékok egyenletesen és kiszámíthatóan rezegnek, akkor a hozzájuk, és a közöttük
kialakul tágas hatáshézagokhoz képest nagyságrendekkel kisebb és gyorsabb részecskék, az
ilyen kiszámítható közegben szinte akadálytalanul terjedhetnek. Nem a nagyobb buborék
szervezetek akadályozzák e kisebb hatóképes szerveződések áramlását, hanem a túl nagy
azonosságúak, akik esetleg a buborékokat kerülgető hullám kanyarokba, túl nagy sebesesség,
és ehhez képest kevés előrelátás esetén egymásnak áramolhatnak.
Ez hasonló ellentétben mutatható ki, mint a szivacssornak vagy az acélgolyóknak átadott
ütőhatás. A laza kötődésű deformációra képes kis rugalmasságú szivacsgolyókat érő külső
hatás befogásra kerül és a szivacson belül feldolgozódik, elnyelődik. Az acélgolyókról
lepattan a térrezgés, és kevesebb kölcsönhatást felvéve, a kapott rezgést majdnem veszteség
nélkül, közel azonos frekvencián továbbítják. Ha azonban olyan acélgolyónk van, amelyben
sok egyéb vegyes anyag, pl, kisebb sűrűségű szén, vagy külső reve van, akkor a terjedés jelen
idejű lehetősége, lecsökken, egyre több rezgésinformáció elterelődik, a vegyes közegben
lelassul belépéskor és kilépéskor is köszön, azaz szóródik. Még lassabban terjed egy köztes,
többféle, nem homogén változó sűrűségű anyagban, amely egyenesen akadályozza a hatások
változatlan terjedését, és a jellemző és közel azonos frekvencián bemenő rezgés, szétszóródó,
több belső nyelvre lefordított, lelassul, sokkal hosszabb információs hatásként elhúzódva
terjed. Ez a hatás az ilyen vegyes életbuborékban nem egyenes úton és nem azonos ritmusban
terjed, a réteghatárokon megtörik, más frekvencián továbbítódik, tehát lelassul, és az
összetettebb, nagyobb biodiverzitású, sokfélébb anyagokban, sokkal tovább tartó különbség
változást generál. Ha pedig egy olyan nagyon sokféle hatású, nagyon sokféle összetételű
vegyes közegben terjed egy hatás, amely közben jelentősen és gyorsan változik, akkor a
hatások, az információkat szállító postások nagyon akadályozottá válnak, állandóan
elterelődnek, ráadásul, mire a megadott címre érnek, addigra a címzett már rég elköltözött,
ezért az információs sokszoros késében és kereszteződésben rohangálnak össze vissza,
miközben változásra késztetik az adott térben elkényelmesedett ellustult szervezeteket.
Csakhogy az energiaátalakulás során keletkező hatás nem véletlenszerűen terjed. A
terjedéshez térre, az elnyelődéshez közegre van szüksége. A tér kiterjedése nem különösebben
érdekes az energia szempontjából, viszont a kitöltöttsége és e kitöltés minősége, időbeli
változás annál inkább. Az azonos hatásokkal nem sűrűn kitöltött (a hatásváltozás
szempontjából) ritkának tekinthető teret (a hatásváltozás sebességétől (frekvenciától) is
függően mintegy ellenhatás nélkül hatolja, átugorja a hatásváltozást közvetítő hatáshullámfront, de ha kis sűrűségű, rugalmas (Pl. buborékos) közeggel találkozik, abban, ha
azonosságokat talál, könnyen elnyelődik, vagy elterelődve, szóródva veszít a lendületéből.
A vezetőképesség és az ellenállás kulcsa szintén az a Gravitációs jelenség, amely a
Casimir hatáskizáródás magyaráz meg. A térben lévő lelassult, vagy a terjedő,
többdimenziós feltételeknek is megfelelő hatáshullámok sűrűségeinek és ritkulásainak a
hasonló térbeli információt hordozó hatáshullámokkal való kapcsolata, az egymástól való
távolsága a térben csavarodó, vagy párhuzamos felülete közül kizáródó hatások megléte,
folytonosság vagy éppen hiánya, telítettsége és az időegységre jutó változás sűrűség
határozzák meg a vezetőképességet. Az elnyelődést és ezzel az áthatoló kölcsönhatást a mező
hatáskizárt terébe beférő hatáslánc, a hatástöredék vagy hatásmodul határozza meg. Nem
véletlen hogy nagyobb sűrűségű, de nagy azonosságú részecskékből álló anyagokban (amely
nagyobb hatáskizárású közegnek tekinthető) a hatásterjedés lendület átadásként kevés
elnyelődéssel továbbítódik.
A térenergia lendületének az átadása pozitív és negatív tér esetén is hasonlóan működhet.
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A pozitív hatásátadásként az anyagszerű sűrűségekre ható energiahullám másképpen is
elképzelhető. Ha a teret az általunk ismert sűrűség szempontja szerint inverz mezőként
képzeljük el, amely egy végtelen sűrűségű, telített, és ez miatt teljesen hatás elnyelés
befogadására képtelen, egymásnak árnyékolást nyújtó közeg, akkor megérthető, hogy e
közegnél ritkább gravitációs hatástér egymástól távolabb lévő sűrűsödései és ritkulásai közé,
egyre több kölcsönhatást eredményező kisebb hatáshullám fér be. Tehát az elnyelődő
képesség az adott frekvencián még hatáshiányos, azaz az adott információs hatással,
rendezettséggel még nem találkozott, ezért erre kellően nyitott részecskéket tartalmazó
térrészek hatásban ritkább állapotai felé, irányába nő. Ennek az ellenkezője is igaz, a végtelen
sűrűségbe gravitálódott, már szinte minden lehetséges hatást és információt ismerő,
egymással szoros kontaktusban változó részecskék között, zárt térben kevés elnyelődés, de
nagy vezetőképesség várható. Az ismert hírt, hatást gyorsan továbbadják e részecskék, nem
szeretnek tartozni, nem akarnak karmikus adósságokba kerülni.
Most-már úgy ismerjük a teret, hogy az nem üres. Ha az energiával túlnyomott, spannolt
térben analóg hatások milliárdjai vannak jelen, akkor e térben az azonossági hatások sem
terjedhetnek végtelen sebességgel. Elvileg szinte azonnal el kellene nyelődnie minden
hatásváltozásnak, amely az azonosságok foglyaként körfolyamatokba terelődne, és az
örvényes áramlásokban útvesztőkbe kerülve nem terjedhetne csillagnyi távolságokra. Ha
viszont ez az információs, az adott rezgést, nyelvet jól ismerő rétegbe, határfelületre terelődik,
akkor abban a rétegben, még hosszabb úton is gyorsabban terjedhet, az információt egymás
között gyorsan és nem sok változtatással továbbadó közeg esetén. Miért nem történik ez?
Az egyik feltételezés László Ervin szerint azért nem, mert a vákuumban fellelhető
energiasűrűség egy szuper-folyékony, az információs hatások terjedése viszonyából szinte
veszteség és ellenállás nélküli terjedésre is lehetőséget adó, nagy sűrűségű közeget alkot.
Jánossy Lajos és Gazdag László szerint a kvantált energia vezető és ellenállás-képessége a
Planck állandóhoz képes impulzusmomentumától is függ. Ezt a Moetrius értelmezésére
fordítva a frekvencia és a spínazonosságot, valójában a Maxvell által szabályokban
megfogalmazott nagyfokú hatásazonosságot feltételez, amely az anyagra jellemző
hangolódáson a Planck állandó többszöröse lehet.
Ez jelentős de régebbről és mások által is feltárt felismerés, amely sok dolgot helyre tehet a
kvantumfizikában, és támogatja a téridő Einstein görbült téridő elméleténél megfoghatóbb,
valós fizikai mezővé restaurálását. (A tér görbülete a hatáshullámok természetes mozgásának
megfelelő spirál pályát követi. A hatásváltozás helyszínéről szétnyíló hatásfronton táguló
hatáshullámok energiája a - nagy változásban álló aktív hatásterek által átalakított és kisugárzott
analóg hatásai miatt az ellenirányú hatásokban megritkuló terek felé igyekszik, amely felé nem
kényszeríti a gravitációként ismert hatásdifferencia. Mi okozza, hogy a részecskék egy része, a
gravitációval szemben terjed? Az egyik a részecskék eredendő rugalmassága, amely szilárd anyaggal
nem teljesen feltöltött életbuborékoknál sokáig megmarad. A befelé áramlás során növekvő
felfúvódásban nő az aura és a rugalmasság, amely, amikor eléri a már áthatolhatatlan közeghatárt, a
nagy rugalmasságú életbuborékok nagyon nagy erővel elrugaszkodnak a gravitációs részecskékkel
szemben. Ha csak a szilárd felületről rugaszkodnának el, akkor nem érnék el a szökési sebességet,
azonban nem szilárd, hanem hozzájuk hasonló nagy rugalmasságot szerzett antibuborékról
rugaszkodnak el, amelyek felé kétszeres szabadesési gyorsulással közelednek. A kétszeres sebesség az
impulzuskor olyan nagy ellenirányú lendítő erőt ad az egymásnak menő, és ekkor energiát is vesztő
részecskéknek, hogy a magas rugalmasságot kihasználva nagyobb sebességgel indulnak visszafelé,
vagy az eltérülő, leperdülő irányba, mint amilyen sebességgel érkeznek.
Az impulzus pillanatfelvételére majd később még visszatérünk. Most csak annyit e pillanatról, hogy
nagyon rövid idő alatt hatalmas negatív gyorsulás, azaz lassulás alakul ki, amelyben az addig egymás
felé áramló életbuborékok eddigi irányba áramlása, a mezők rugalmasságának a teljes kihasználásáig
leáll. A rugalmas részek kilapulnak egymásnak feszülve, az áramlási irányra merőleges kétdimenziós
lapult lencseszerű alakot vesznek fel egy időre, amely közben a túl nehéz és túl nagy tehetetlenségű
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részecskéik azonban továbbáramolva átjutnak a szemközti életbuborék térfél, ekkor már fél életmag
másik felébe. Ez kölcsönös kereszteződési lehetőséget és hatáscserét, megtermékenyítést hoz létre.
Lásd a későbbi Aspektus (6-8) könyvekben az élet és a hatásmag rajzait. Később e részecskék közös
lamináris életáramlásban már együtt, kevertebb állományban vehetnek részt. Később elválás,
magcsírázás és további differenciálódás következik. A kifelé már antigravitációs hatású, a szökési
sebességet elérő részecskék, ha nem akadályozza meg a kifelé áramlásukat ellenirányban befelé haladó
részecske, akkor kirepülnek a szabadabb térbe, és a környezetben torlódva, a mező forgásához képest
részben együttforogva, de a környezeti közeg által lefékezve, a hátrahajló időspirálban lemaradó
keringésben távolodnak a fogantatási anyatér, anyaföld közeléből. Ez képezi a Galaxisokba igyekvő
hatásmezők, a csillagporból képződő anyag látványos spiráljait. A hátrahajló spirál mintegy
információs DNS szalag feltekeredik a nála gyorsabban, de többnyire azonos irányban forgó mezőkre,
azok köré sokszoros spirál réteget vonva, megnöveli a közös tér szimmetria felületének az oldalirányú
árnyékolását, a hatások egy újabb radikális irányból érkező csoportjának a korlátozásával, e sík által
kétfelé osztott elterelésével, kizárásával. Az ilyen normál, eredeti állapotban változó szervezet
többnyire hidegfúziós, vagy átlagos, jó időszimmetriában változik. A baj akkor kezdődik, amikor egy
ilyen idősíkkal rendelkező jellemzően kétdimenziós felület, elfordul, vagy olyan másféle áramlási
rendezettségű térrészbe kerül, amelyben az intersztelláris domináns részecske szél éppen szembe fúj a
spirál kívül nyitott végével, és ez miatt a szél által hajtott lendületes részecskék beterelődnek a
spirálba, és megindulnak az életfelületet adó csigaház belseje felé. Ekkor melegfúzióssá válik a
szerveződés, és a korábban a belsejéből a külső felület felé áramló, túlmelegedett és feszült részecskék
nem tudnak kijutni a környezeti szabadabb, de izotrópabb térbe, hanem visszafelé áramlás, a csigaház,
(életspirál) belseje felé ható torlódás, ezzel hőmérséklet és feszültség növekedés, egyre erősebb
telítődés alakul ki.

A másik feltételezés szerint, e könyv írója egyetért abban, hogy a hatásterjedés a hamis
vákuum sűrűségétől sokban függ, azonban ezen elsősorban a terjedő hatás sűrűségét, és a
közvetítőképes azonosságát érti. A szerző feltételezése szerint a vákuumban lévő nagy
energiasűrűség azért vezeti olyan jól a hatásokat és az információs energiát, mert a hideg
csillagközi térben lévő anyag (az anyagszerveződési frekvencia tartomány) a vákuum
alacsony hőmérsékletén nyugalmi állapotra lehűlve már nem mindenre rezonál. Ezt főleg az
segíti, hogy a kitöltöttség sokkal alacsonyabb egyéni energiaszinten történik, amely kis
energiaszintű részecskék egyszerűen nem hatóképesek a náluk nagyságrenddel nagyobb
energiaszinten áthatoló hatásoknak, ezért a megszokott módon alkalmazkodva az erősebb
hatások isteni akaratának, azokat áteresztik. Ez a tér olyan anyagi (energia) telítettségét
jelenti, amelyben a hatásváltozásokkal telített energiamezőket kivéve a tetszhalál közeli és
telített állapotában van, amely miatt az anyagra jellemző erősebb frekvencián a tér nem ad és
nem fogad be hatásokat. Ez a térben lévő alacsony energiatartalmú de tetszhalott energia
kölcsönható-képességének a hiányát jelenti. A szerző feltételezése szerint nem kell a térnek
cseppfolyós állapotba kerülnie ahhoz, hogy benne a hatás ellenállás nélkül terjedni tudjon.
Ehhez elég az is, hogy kifelé haladva a külső rétegekben és a spirálok külső részein már olyan
egyre kisebb energiaszintű részecskék, kisebb eredő tömegbe kapcsolódott állapotban
változzanak, amely a nagyobb, nem hozzájuk mérhető energiaszintű áramló részeket,
közlekedjenek azok transzverzális, vagy longitudinális, radikálisabb hullámokba átengedik. A
csillagközi tér hőmérséklete már elég hűvös ahhoz, hogy az állóhullámmá szelídült, kisebb
amplitúdóban rezgő energia azonosságok, kicsi életbuborékok többsége inaktív állapotba
kerüljön, és a lehető legkisebb hatáshézaggal kapcsolódjon. Az atomok feletti szinten álló
fraktálszerveződések ezen a hőmérsékleten már alig rezegnek, a legkisebb hézaggal
kapcsolódnak. Ezen a kis hézagon már nem férnek be az anyagra ható frekvenciasáv relatív
nagyobb hullámösszetevői, ellenkezőleg, e részecskék egyszerűen átfűződnek a náluk sokkal
nagyobb energiaszintű és méretű, anyagi életbuborékok részecskéi között lévő
hatáshézagokon, ezért a nagy hatáshézaggal rendelkező terjedő nagyobb szervezetek,
hullámok számára a hideg csillagközi tér szinte akadálytalan hatástovábbítást biztosíthat. A
hatáshézagnál kisebb amplitúdóval rezgő kisebb fraktált jelentő hatásmodulok, a rajtuk
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áthaladó nagy hatások életréseibe beférnek, ezért a nullponti hőmérsékleten alig észlelhető
némi kölcsönhatás.
Ha a kölcsönhatásban résztvevő két hatásmező között az azonossági frekvencián nem
gerjeszti a teret eltérő széles sávon hatást kibocsátó aktív energiamező, a kettőjük közti
hatáskapcsolat végtelen sebességgel akár jelen-időben is megvalósulhat.
Az Egely György által nullponti energiának nevezett rezgés frekvenciája magasabb, mint az
anyagra jellemző frekvenciasáv, és ennek a felharmonikusa kicsatolható, de gyenge
kölcsönhatást okozhatnak. A hatásváltozás által keltett hatáshullám-front a térben keltődő
többdimenziós feltételnek megfelelő hullámokon terjed, amelyek csillapodó rezgésnek
tekintendők. A terjedési sebesség a tér majdnem tetszhalott állapota ellenére is a távolsággal
arányosan csökken, amelyet, a nagy téridőt bejáró kellő azonosságú idegen hatáshullám
kölcsönhatásba kerülése csillapít. A kölcsönhatással kivonódó energia a terjedési hatás
sebességének a folyamatos csökkenését okozza, amely miatt a térben haladó, kezdetben még
túl gyors hatáshullámok jelentős része a háromdimenziós anyagszerveződési frekvenciasávba
fékeződik. E hullámsáv tartományban a hatásterjedés egyre nagyobb kölcsönhatásba
kapcsolódva növekvő ellenállásba részesül, ami miatt a hatásenergia jelentős része az
anyagként ismert elektromágneses fraktálmezőkbe beépül. Ez okozta azt a valószínűen, de nem
feltétlenül téves felismerést, hogy az anyag egy ősrobbanásból keletkezett, és a Világegyetem tágul.
Lényegében ez is relatív, azaz mihez képest gyors, mihez képest robbanás, amikor még ma is tart,
amikor nem határozható meg a kezdete, csak a lassabban és gyorsabban változó szakaszai.

A hatásterjedési sebesség az anyagi frekvenciasáv után is mérséklődik, mígnem még mindig
jelentős információs energiaként hozzáadódik a tér nagyobb azonosságú belsejében
egymásnak torlódott állóhullámaihoz. Moetrius szerint a térben tetszhalott, nagy
energiasűrűségbe lemerevedett nagy információtartalmú energia és a benne terjedő energia
azonossági kapcsolata az, amely a térbeli szupravezetést lehetővé teszi. (A térben állóhullámmá
sűrűsödött nullponti energia hatásfelületei közötti hézagnál, a hatáshézagnál kisebb amplitúdóval
rezgő hatásváltozás áthatolhat a sűrű térmezőn, de alapos esélye van arra, hogy hatásmodulokkal
azonossági kapcsolatba épüljön, és ezzel az energiája folyamatosan csökkenjen, a rezgése
csillapodjon. A nagyobb hullámokon terjedő információs jelsorozatból álló energia hatáshézagból
kiszorult része akadálytalanul áramolhat át e közegen)

A végtelen változó állandó hatásával gerjesztett és ezért a sűrűségében és a mennyiségében
állandónak feltételezhető nagy térenergia a globális eredőjében kevésbé változik, mint a
benne terjedő hatások. Feltételezhető, hogy a végtelen nagy frekvenciákon is működik az
azonossági hatáscsatolódás, amely a hatásterjedés csökkenéséért felelős. Ez lehetővé teszi,
hogy amikor a hatásterjedés sebesség csökkenése eléri az anyagra már kölcsönható-képes
frekvenciasávot, egyre nagyobb kölcsönhatás alakuljon ki, amely további lassulásokat, és
ezzel energiaátrendeződét okoz.
Tehát a tömeg növekedése és a hatásterjedési sebesség csökkenése nem csak az anyagra
jellemző frekvenciasáv kiváltsága, hanem a teljes frekvencia spektrumon végbemenő
általános, - az ember által az anyagi frekvenciasáv feletti frekvenciákon a kölcsönhatásba
kerülés észlelésének a hiánya miatt nem észlelhető, csak vélelmezhető - jelenség.
Ez azt is jelenti, hogy a fordított folyamatnak is működnie kell, azaz nem eshet eső az égből a
folyókat állandóan táplálva, ha nincs elpárolgás, amelyből az eső keletkezhet. (Einstein már
hivatkozásként felhasznált fényelektromos egyenlete is megerősíti, a belépő és a kibocsátott energia
arányosságát.)

Ha a hatásterjedés lassulása miatt, a terjedő hatástorlódásban nagyobb sűrűségbe
átrendeződése a térben növekvő háromdimenziós energiamezőkbe épülhet, akkor ennek a
fordítottjának is működnie kell. Ez feltételezi, hogy a lendület áthelyezésként értelmezhető
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impulzusok keletkezésekor, a korábbi anyagmezőknek tekintett információs energiamezők
szétszóródó részecske felhői, energiaátrendeződés közben, arányos sebességgel tágulhatnak.
Ekkor nemcsak radikális, a beérkezőnél gyorsabb kiáramlás, és ezeknek azonos irányba és
lendületben halmozódásaiból nem csak foton kibocsátás keletkezik, hanem magasabb
terjedési sebességgel kisugárzódó frekvencián gyorsabban is haladhat a keletkező
gömbhullám-front, amely végtelen téridőkön, mint fizikai téren át, engedi a hatásfront
spiráljának a nyílását, és a ki és szétáramló részecskék nagyobb és közös térrészbe
visszapótlását. A beáramló részecskék egy részét szükségszerűen vissza kell terelni, vagy
helyettük olyan, már túl régóta a nagyobb változás sűrűségű, differenciáltabb mezőkben
változókat eltávolítani, akik már unják, vagy érdektelenek az adott tér szerinti változás
lehetőségeiben.
Az elektromágneses hullámként ismert hatásterjedés a Maxvell egyenletek alapján a fény
sebességével is terjedhet. Einstein második posztulátuma szerint a kölcsönhatás terjedésének a
felső határa ezzel megegyezik. Ez azonban nem teljesen helytálló. A fény terjedési sebessége
csak az általunk még talán mérhető hatásterjedés koncentrálódása, amelyek egymással még,
nagyobb, de a kozmikus rendben szabálytalan sebességgel, túl gyors hajtással, terjedhetnek.
Ma már ismert, hogy a változásból fakadó hatásterjedés a fény frekvenciájánál nagyobb
sebességgel is képes terjedni. Ez a terjedési tartomány azonban kevésbé vagy egyáltalán nem
gyakorol kölcsönhatást az általunk ismert, a bennünket is alkotó rezgési tartományokra. Ha
megértettük elfogadhatjuk, hogy az elektromágneses jellegű térerő változásból fakadó
hatásterjedés alapvető szabálya, a nagyobb frekvenciás rezgésnek a kisebb frekvencián
változó hullámain sikeresebb áthatolóképessége egyirányú átláthatóságot biztosít. Ez
lényegében azt jelenti, hogy az alacsonyabb frekvenciákon terjedő nagyobb hullámhosszú
hullámok nem hatolhatnak át a számukra tükröző és szétszóró felületet jelentő
nagyfrekvenciás hullámokon. Az anyagként ismert, gyorsan és differenciáltan változó
mezőkből e szabály zárja ki a térerő változás nagyobb hullámokon terjedő hatások egy részét,
biztosítva ezzel az anyagi mező létrejöttéhez és a benne történő életáramláshoz szükséges
hatáskizáródást. Az anyagi hatásmezőre jellemző rezgésnél nagyobb frekvencián érkező
hatás, a hatásmezőben jellemző frekvencia tartományban rezgő (változó) térségen áthatolhat,
abban a rezgési tartomány azonosságának megfelelő kölcsönhatást generálhat. Ha nincs
dimenziós azonosság, akkor szinte kölcsönhatás keltése nélkül áthatolhat. Einsteinnek igaza
van abban, hogy az általunk ismert anyagi mezőkre ható kölcsönhatás nem terjed gyorsabban,
mint a fény sebessége. A fény sebességénél nagyobb frekvencián terjedő hatásváltozás olyan
harmonikus rezgésként értelmezhető, amelynek frekvenciajele (hatása) eltér az anyagi
frekvenciákat képező rezgési tartománytól. Ez miatt gyakorlatilag nem lép kölcsönhatás
kapcsolatba az anyagból lévő eszközeinkkel, és ez miatt a vizsgálati lehetőségeinkkel nem
észlelhető. Ha a nagyobb frekvenciával keletkezett hatásváltozásból kisugárzódott rezgés nem
harmonikus, akkor ennek a fény sebességével megegyező összetevői, hullámai vagy
hullámtöredékei még kölcsönhatás gerjesztése miatt észlelhetők, de az eltérő nagyobb
frekvencián érkező rezgést már nem tudjuk észlelni. Mivel a vizsgálati lehetőségünk az
anyagi frekvencia tartományba tartozó rezgés észlelésére terjed csak ki, természetes
következmény, hogy az eszközeinkben és a hatásmezőnkben, az érzékszerveinkben
kölcsönhatást nem gerjesztő rezgés áthaladását nem észleljük. Az ilyen frekvencián rezgő
jelforrás számunkra közvetlenül nem észlelhető, csak ha alacsonyabb frekvencián terjedő
térerő hullámzást, hatásrezgést is kibocsát. A magasabb frekvencián tiszta harmonikus jelet
kibocsátó sugárforrás, az alacsonyabb sugárzási tartományból álló megfigyelőnek egy
tükröződő, a tőle kiáramló részecskéket visszaterelő felületet jelent, amelybe nem hatolhat be
a megfigyelő változásából alacsonyabb frekvencián kisugárzott térrezgés kisebb rezgési
tartományokon áthatoló tekintete. Azokba a nagy sebességgel változó hatásterekben, amelyek
rendszeridejének a felgyorsulása a fény sebességénél gyorsabb változás miatt ennél nagyobb
rezgést eredményez, nem tekinthetünk be. Ilyenek a saját állapotunknál lényegesen gyorsabb
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frekvencián változó részecskemezők, a Nap és a csillagok, de jelenleg ilyen magasabb
frekvencián változik a Vénusz, a Jupiter, a Szaturnusz és a Mars, a Merkúr belseje. Csak
azokat a velünk kellően azonos frekvencián változó felületeket, rétegeket látjuk, amelyekről a
részecskéink, mint legalább kellő azonosságú, vagy nagyobb változássűrűségű rétegekről
visszaverődnek.
Ha kizárólag harmonikus rezgést sugároz ki egy kicsit eltérő frekvencián változó mező, akkor
számunkra láthatatlan, észlelhetetlen maradhat. A gyors változásban álló hatásmezők,
azonban belső kölcsönhatásban is állanak, amely miatt a számunkra észlelhetetlen rezgési
tartomány a mezőkben kölcsönhatásba lépve lassul és megerősödhet, amellyel átlépheti az
észlelési lehetőségünk küszöbét, és a rugalmas éppen ellenkező irányból visszaverődő, a
szökési sebességet elérő, a fénysebességre gyorsuló rezgési összetevőit, hozzánk
visszaérkezni képes, információt hozó rezgésként, vagy-és csillagfényként észlelhetjük. A
feltételezés szerint a csillagok belsejében felgyorsult változás számottevő energiája a fény
frekvenciájánál, sebességénél sokkal nagyobb frekvencián, kisebb fraktálú hatásmodulként
sugárzódik ki, amely hatástömege csak sok azonos frekvencián kisugárzódó rezgés egyre
nagyobb közös irányba tartó tömegbe halmozódó hatáskapcsolatba épülése után, éri el a
fénysebességre lassulásával az általunk észlelhető frekvenciák küszöbét. A csillagokban folyó
belső változásnak a hatástérben visszaható kölcsönkapcsolatba épülése azonban e nagyobb
frekvenciákon is folyamatos. A hatástéren belül a nagyfrekvenciás rezgés kapcsolódásával
létrejövő hatáshalmozódás, a belső térben általában gyorsuló, de a kifelé haladás után, a
fókuszpontig gyorsuló, a lendületben egymáshoz halmozódó töltések ezt követően csökkenő
változási ütemet élnek át, amelytől kezdve öregedő, lassuló mozgási eredőt alakul ki, amelyet
a fény sebességére csökkenő hatásterjedésként észlelhetünk. Ez később tovább lassul, beépül
a füvekbe a fákban, a vizekben és a napozó szervezetekben is elnyelődik, egyre lassabban
változó, majdnem állóhullámokba merevedik. Az áramlás azonban mindig lehetséges, mert a
radiális irányokba kialakuló relatív szimmetria, valamely más dimenzió párokban sohase lehet
szimmetriába, ezért a más kisebb különbségek felé elmozdulási lehetőséggel bír.
Ha az anyagi mezőket, és a bennünket, megfigyelőket is alkotó térrezgés kölcsönhatásképes
frekvencia tartománya 10-nek a 24. hatványáig terjed, akkor az ennél magasabb frekvencián
terjedő hatásváltozást csak közvetve, a lassulásuk, azaz nagyobb tömegbe épülésük, a saját
frekvencia tartományukba lelassulása esetén észlelhetjük.
Minden aktív hatásmező, a változásnak megfelelő térrezgést bocsát ki, amely kirekeszti a
kölcsönhatásban álló rezgőtérből a rezgési tartomány alkotóinál nagyobb hullámhosszon
érkező, kisebb frekvencián keletkező térrezgés, hatástartomány jelentős részét. Ez nemcsak a
nagyobb hatásmezőkre érvényes szabály, mert az életszerű folyamatban álló szerveződéseknél
is többszörös védőréteget alakít ki. A csillagoknál a fény frekvenciája képezhet visszafelé a
nagyobb hullámoknak áthatolhatatlan védőfelületet, míg a bolygónknál az ionoszféra, az
embernél az aura és a bőrként ismert hatástulajdonságú védőövezet. Valamennyi védőréteg
közös tulajdonsága, hogy a réteget létrehozó rezgésnél nagyobb hullámhosszú hatások
többségét, részben tükröző felületként befolyásolja, legfeljebb a megfelelő ritmus azonosságú
változási töredékek kölcsönhatását engedi érvényesülni. Ez a tükrözési szabály a csillagként
ismert hatásmezőknél is érvényesül, amely miatt a belső változásból fakadó rezgésnél
nagyobb hullámhosszú hatásterjedésre tükrözési felületnek tekinthetők. A csillagok
belsejében a fénynél lényegesen nagyobb frekvencián rezgő hatásváltozás a környező térből
érkező fény rezgésének jelentős részét tükrözésként visszaveri, amely miatt a fény terjedése a
forrástól lévő távolságnál lényegesen nagyobb cikkcakkos úton történik. A naplementekor, és
a nap felkelésekor, a fénysugár vastagabb légrétegen halad át, amelyben kölcsönhatásba lépve
az energiaterjedési sebessége csökken, amely miatt ilyenkor a látható fény tartománya a vörös
felé eltolódik. A vörös eltolódás a forrás és a megfigyelő között lévő tér azonos frekvencia
tartományban változó részecskékkel kitöltött elnyelő képességével arányos, amelyben a fehér
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fényként ismert látható, széles spektrumú (összetett) fényt alkotó térrezgés egy része
hatáskapcsolatba lép. A hatáskapcsolat dimenziós együtthatók belső átalakulásának
tekinthető, amelykor a mozgási (terjedési) dimenzió rovására a tömegdimenzió, azaz a
sűrűség növekszik. A sűrűbb légtömegen át érkező fényt alkotó rezgés egy része, a
légtömegen át haladása közben hatáskapcsolatba épül, amelytől a hatáseredője, a tulajdonsága
megváltozik. A vörös eltolódás, a frekvencia csökkenés energia mérlegét a sugárzás
hőtartomány növekedésével ellentételezi. A végtelen téridőn a megfigyelőhöz érkező
sugárzási spektrum vörös felé eltolódásának az oka hasonló, a távolsággal arányos lehetőség
van a fehér látható, eredetileg még széles spektrumú fény tartománynak a hatáskapcsolatba
épülésre, a megritkulásra, és a rezgések egy részének a kivonódása után, a maradék nagyobb
energiaszintű közös tömegbe épülő, nagyobb kinetikai lendület eredőjű részecskék
terjedhetnek tovább. Ezek éppen úgy az infra tartomány felé tolódnak el, mint a fekete
lyukakból kiáramló, ott nagyobb tömegbe és párkapcsolatba épülő részecskék. A kisebbek
elnyelődnek vagy szétszóródnak, de a nagyobb tömegbe és a nagyobb bonyolultságba épülők,
az egymásról elrugaszkodás után sikeresen kihasználhatják a közös lendület és az összefogás
kezdeti előnyeit. Minél messzebb van egy sugárzó objektum a távoli céltól, annál nagyobb
lehetőség van az azonos térrezgési töredékek, hatásmodulok összeépülésére, ezzel a mozgási
eredő teljes frekvencia és színkép eltolódását eredményező lendület csökkenésére. A
csillagokon kívüli, a csillagközi térben lévő hatássűrűség azonban nem elegendő a túl nagy
lendület kiegyenlítésére, az indító hatásmező hatókörén kívül a fényt eredményező térrezgés
létesítésére. A fény lehetséges, hogy csak akkor keletkezik a gyors áramlásból, amikor a nagy
sebességgel áramló közösség hasonló analóg, kölcsönhatóképes sűrűségű, analóg térrészbe ér.
Miként a sarki fények is akkor erősödnek meg, amikor a gyors napszél ionáradata eléri az
áramlását akadályozó ionszférát, és a részecskék kölcsönhatásának a növekedése, az
impulzusok időbeli sűrűsödése villódzó fényjátékot rajzol a pólusoknál bekeveredő foton
részecskék nászával.

57. A tér és az anyagmezők energiasűrűségéről:
Ha a tér ismert (és feltételezhetően nem tévesen kiszámolt) energiatartalma tényleg 10-nek a
80. hatványával (gr./cm3) megegyező, vagy annál is sűrűbb, akkor kérdés, hogy a
háromdimenziós anyagra számított alacsony érték nettó érték, vagy ez ennyivel több a tér
mindenkori sűrűségénél. Az impulzus keletkezésekor, elvileg mindkét lehetőség adott. Az is,
hogy egy mini ősrobbanást követően, a szétsugárzódás elviszi az addig helyben lévő energia
többségét és a környezeténél sokkal ritkább, energiaszegényebb (vákuumozott) tér marad
vissza. A nagyobb életnyomású környezetben kialakult alacsony életnyomásúvá fejlődött,
vákuumozódott tér igyekszik visszanyerni a korábbi teljesebb állapotát, amely időfolyamat
alatt lezajló hatásváltozási sorozatot, és az eredeti érték közelébe, (vagy annál nagyobb)
visszatöltődést eredményez. A vissza és feltöltődés előrehaladása közben a hatásmaradékhoz
analóg hatású részecskék kapcsolódnak. A feltöltődés kezdetén a nagy különbség miatt, a
nagy feszültség általi nyitottság következtében gyors információs energia befogás és
feldolgozás történik, amely a folyamat a feltöltődés (életszerű folyamat) előre haladása
közben egyre lassul.
Az energiatenger, azaz a térben lévő teljes információs energia, a teljességet a történések összes
lehetőségét tartalmazza. Az impulzuskor történő szétválás, az információ elszakadása, útválasztásnak
tekintendő, amely a korábbi teljesség szabadságfokának a lecsökkenésével a környező térnél is
energiahiányosabb lesz. Ez miatt csak töredék információt tartalmazó, relatív energiaszegény,
pontosabban lokálisan egy sűrűbb anyag maggal és ritkább aurával, légies gázréteggel rendelkező
differenciáltabb tér marad vissza, az ellenkező előjelű de nagy azonosságú energiaterek (mezők)
találkozásakor.
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Az impulzusokba keveredő hatásmezők gyors egyesülésekor az is lehetőség, hogy a
szétszóródó, differenciálódó információs energia mellett, visszamarad egy nagyon
nagysűrűségű mag, a környezet részecske sűrűségénél is tömörebb energiamező. Ez a mag
képezheti azt az azonossági mintát, amelyhez a térbeni nagyfokú analóg hatások később az
alaphoz hasonló szintű részecskékkel begyűjthetők.
A nagy térbeli energiasűrűségre úgy kell gondolni, hogy ez egy kiterjedés nélküli feszültséget,
nyomást, spannolást jelent. Ez lényegében a csillagközi tér olyan, rugalmas részecskékkel
túltöltött állapot, amelyben állandó készlet van minden lehetséges történésből, amelyek
állóhullámokba, pontokba, mezőkbe merevedtek. Minden lehetséges történés és helyzet,
információként is meghatározható többdimenziós jelekből és jelrendszerekből áll, amelyek
minden azonossági felhívásra mobilizálhatók, és lecsatolhatók. Ha igaza van László Ervinnek
és Gazdag Lászlónak, márpedig okunk van hinni az állításaiknak, akkor a gyorsabban változó,
differenciált terekben elpárolgó azon részecskék, amelyekhez hasonló analóg élettermékek
hiányoznak a csillagközi térben, akkor ide kiáramolva lehűlhetnek, megnyugodhatnak, éter
jellegű, nagyon illékony folyadékot alkothatnak, amely már néhánytíz Kelvinen elpárolog, és
képes rugalmas hártyával körülvett gáz állapotú életbuborékba szerveződni. Ez esetben ez a
folyadék csak ott maradhat folyadék állapotban, ahol nem túlgerjesztett a tér, viszont az
alacsony hőmérsékletű, nagyon illékony, törékeny, könnyen elpattanó életbuborékok jelentős
térfogat kiszorítása miatt, a csillagközi téren átáramló analóg részecskék által gerjesztett,
életrugalmasságában megtartott részecskék kellő háttérnyomást biztosítanak a csillagok körüli
szabadabb téri környezetben. Ez az a szabad és izotrópnak tekintett energia, amit frey
energiaként is ismerünk, amely bárhol hatalmas mennyiségben kicsatolható az olyan
térrészekben, ahol ezeket a részecskéket differenciálva nagyobb lokális sűrűségű anyagba, és
kisebb sűrűségű, alacsony életnyomású környezetre tudjuk differenciálni. Az áramlás tudatos
irányításával, fókuszálásával, az átlagos csillagközi térnél is alacsonyabb nyomású térrész
létrehozása esetén, az ennél nagyobb életnyomással rendelkező részecskék áramlása azonnal
megindul, és mindaddig tart, amíg a lokális térrész nem telítődik. Ha megfelelő eszközzel
folyamatosan fenntartjuk a nem, vagy csak kevésbé áramló csillagközi térhez képest az
alacsony térnyomást, akkor olyan gravitációs esőhöz, folyamatos, vagy periodikus részecske
áramláshoz jutunk, amelynek a befelé áramlása és egymással differenciálódása közben,
folyamatosan több energiát visz be, mint amennyivel eltávozik, azaz állandóan lead, adózik a
saját energiájából helyben hagy egy részt. Miközben az energiájukból leadó részecskék egy
kicsit ezzel visszafejlődnek, megfiatalodnak, kisebb kinetikai eredőre jutnak, azaz a korábbi
állapotukhoz képest elszegényednek. Az a tér és szervezettség amelynek leadóznak, amelynek
fiatal és lendületes részecskéket, honpolgárokat adnak, a részecske tömegben, az életanyagban
folyamatosan gyarapodik, egyre nagyobb energiaszintre nő.
Mivel azonban élő részecskék energiájának a megosztásáról, kivonásáról, elvételéről
beszélünk, ezért mindenképpen számítani kell arra, hogy idővel fel és kiismerik az energia
elvonó módszereket, és ezekhez alkalmazkodva, egy idő múlva már nem vehetők rá az
irányított kényszeráramlásra, az energia elvonásra, azaz önkéntes adózásra.
A teret feszítő energiának végtelen a jelsűrűsége, amelynek egy jelentős része, az
anyagszerveződésre jellemző frekvenciasáv, 10-nek a 20. hatványánál nagyobb frekvencián
terjedő hatásváltozás. Ez a nagyobb áthatolóképességű részecske hullám, a háromdimenziós
anyagon gyakorlatilag kevés kölcsönhatással áthatol, és kívül belül egyformán hat, vagy
éppen nem kerül kölcsönhatásba. Ha azt állítjuk, hogy a hatások terjedési frekvenciasávja, a
végtelen nagyfrekvenciáktól a végtelen kis frekvenciákig, többmilliárd önálló frekvenciasáv
lehetőségével bír, akkor valószínűleg nem túloztunk. E széles frekvencia spektrumban csak
szerény szélességű sávot foglal el a háromdimenziós anyaggal kölcsönható-képességű
frekvencián terjedő energia, amely feltételezhetően a 10 a 20.-on frekvenciától a néhány ezrelék
frekvencián rezgő, sok ezer km hullámhosszúságig terjed. Az anyagi mezőkre kölcsönhatóképességet ráadásul nem e sáv minden frekvencia lehetősége biztosítja, hanem csak az
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anyagszerveződésre jellemző, a Planck által és nevével fémjelzett szám többszörösein
(harmonikusain) rezgő meghatározott frekvenciák és ezek felharmonikusai. A köztes
frekvenciákon rezgő információs energia feltételezhetően csak akkor hat kölcsön (nyelődik el)
a háromdimenziós anyagra, ha a saját rezgésének, generációk kibocsátásának valamelyik
felharmonikusa a fenti sávban a Planck állandó vagy az elektron rezgésének egész számú
többszörösén rezonál. Az is lehetséges, hogy esetszerűen létrejön a kölcsönhatás, de az nem
eredményez életszerű hatásként meghatározható tartós folyamatot jelentő információ láncot,
viszont lokális nem betervezett változtatásokat generálhat.
A nagy hullámokban a földön áthatoló, és csak kevés kölcsönhatást kifejtő alacsony frekvenciás
sugárzásokat, földsugárzás, csillagsugárzás néven ismerjük, amelyhez tapasztalati megfigyelésként, az
egészséget kétségtelenül jelentősen befolyásoló hatáshoz sajátos teóriákat, eszmerendszert (részben
téves magyarázással) társítottak. A távoli sugárzók, vagy és a köztes tér csillagjai, szervezetei által
terelt, fókuszált, lokálisan nagyobb energiasűrűségre koncentrált hatáshullámok kimutathatóak,
amelyek tartósan befolyásolva kétségtelenül kölcsönhatással bírnak az anyagi mezőkre, hatnak az
emberi szerveződésre. Miként a kozmikus hosszúhullámok, ezek is befolyásolják az információs
energia beépülését, és különféle hiányok vagy túltöltések okozásával betegséget kiváltó díszharmóniát
okozhatnak. (Kétségtelen, hogy e sugárzások is befolyásolhatók. Mint minden sugárzás, ez is
visszaverődik, ha a beeső irányszöge egy érték alá kerül és irányított tükrözéssel elterelhető, amellyel
az élő szervezetre gyakorolt kölcsönhatása befolyásolható. (A földsugárzás működési
mechanizmusának az alapja csak érintőlegesen lett említve, amelynek a részletesebb az emberi
egészséget érintő feltárása egy másik könyvben jobban kifejtett téma.)

A terjedő hatásokkal feszített térben, a lehetséges széles frekvenciasávból az anyagra
kölcsönható képességű energia a térre kiterjesztett Casimir hatás következtében a felület, vagy
térbeli azonossága miatt kapcsolódik, és erősíti a kapcsolódó információs jelsorozatból álló,
már összeépült hatásinformációkat tartalmazó életcsoport, élettermékek energiaszintjét. Ebben
szerepe van a frekvencia azonosságnak, a perdületnek az iránynak és sok egyéb az
azonosságot vagy az/és analógiát meghatározó terjedési jellemzőnek, tulajdonság
azonosságoknak. Ebből levonható az a következtetés is, hogy az olyan más frekvenciákon
terjedő információs energia, amelynek a frekvenciája jelentősen eltérő a háromdimenziós
anyagba szerveződött információs mezőkétől, akadály és kölcsönhatás nélkül áthatolhat a
bennünket is alkotó anyagokon. Mára elavulttá vált a kérdés, hogy mennyi a tömege a
Világegyetemben lévő energiának, mint amiképpen a terjedési sebesség és frekvencia felső
határa sem állapítható meg. Egyértelmű, hogy a Világegyetemben nem volt egy alkalomhoz
köthető egyedi ősrobbanás, az általunk belátható téridőt nem kell, és nem lehet egy
kezdőponttól származtatni, és ezzel nem kell a Világmindenség anyagát és élő energiáit egy
szűk és időhöz kötött Világegyetembe kényszeríteni. Az élet, és az életáramlás lassú és
párhuzamos, sok egyidejűleg és időben eltolt folyamatban fejlődik talán az örökké
valóság óta, amelynek lokálisan a sűrűségben és a változás sűrűségben is differenciált
eltérő állapot lehetőségei alakulhatnak ki. Az időben is differenciált folyamatok hol
gyorsan kergetik Kronosz idejét, hol lecsendesedve ki és szétáramlanak, és ilyenkor
kellő időt adnak a helyben maradt részecskéknek a gondolatok és a részecskéik
leülepedésére. A kölcsönhatás nélküli áthatolás miatt az anyag a nem kölcsönható képességű
frekvenciákon terjedő energiára nem bír lényegi ellenállással, amely miatt az gyakorlatilag
akadálytalanul áthatolhat az anyagon. Ha ezt elfogadjuk, akkor nagyon sok, a
háromdimenziós anyagra egyébként ható energiaáramlás szupravezetése idézhető elő akkor,
ha olyan frekvenciát találunk, amely nem képes az anyagra kölcsön hatni. (A baj ezzel az, hogy
anyagi eszközökkel nem tudjuk át és visszaalakítani, ezért az eláramló anyagútja egyirányúvá válik,
amely miatt energianyerés helyett állandóan energiát veszítünk, amelynek a jelenleg a technikai
hasznosítása sem megoldható. Ezzel szemben már megoldott a más módon lehívhatósága, és elvileg el
lehet kezdeni a magasabb frekvencián zajló energiákkal való együttműködést, akkor, ha tudomásul
vesszük, hogy a kölcsönható rendszerben az energia elvétel érdekében valami más, az energiaadóknak
jó hatást, szolgáltatást viszont cserét, más hatást, jó és nekik is megfelelő ellenértéket kell
biztosítanunk, a kölcsönható, együttműködő folyamat tartós fennmaradása érdekében. )
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Az élő anyag sűrűsége és vezetőképessége, (ezzel az ellenállás és a kölcsönható képessége) is
megváltoztatható, ha lehűtjük abszolút nulla fok közelébe, amikor a belső – az anyagra
jellemző frekvenciájú – rezgések lelassulnak, vagy megszűnnek, és az anyag a tetszhalál
állapotába kerül. Ez a meglévő energiamezők belső változásának, a folyamatidejének a
megállítását jelenti, amelykor az alkalmazkodás képessége és a pillanatnyi önszerveződés is
leáll. Gyakorlatilag a mezőt érő információ befogadása, feldolgozása és értelmezése, amit
életfolyamatként ismerünk, leáll. Nem áll le viszont a magasabb frekvenciasávban terjedő
energia rezgése, amely mutatja, hogy az abszolút nulla fok megállapítása csak az anyagot
jelentő frekvenciasávban bír jelentőséggel. (Éppen az miatt nevezték el a térenergiát nullponti
energiának, mert észlelték, hogy a nulla fok közelében sem szűnik meg a rezgése. Ez nagyobb
életrugalmasságot és nagyobb alkalmazkodó képességet, és eltérő nem ismert frekvenciákat tételez
fel.)

A tér energiájának az átrendeződésekor, a helyi tér töltöttsége általában kiszámítható
energiaértékkel változik. Tételezzük fel, hogy az általunk ismert jelenlegi 3D-s anyag, a
világunk a tér belső átrendeződésének olyan pillanatnyi állapotát jelenti, amely a jelen
pillanatban és a múltban történt változásokból fakadó impulzusok sokaságának a
változásokban megnyilvánuló hatáskifejlete érvényesül. Az általunk észlelt jelen idejű
történések, a hatásérvényesülési helyeken átadott akár a régmúltban keletkezett kölcsönhatás
késői következményeként, az anyaghullámokként ismert frekvenciákon és a harmonikusain
rezonálnak. A múltat a rezonancia folytonosságában a Planck állandóhoz való viszony, a jelen
felülete előtti korábbi szuperpozíciók és interferenciák következménye határozza meg. A
befogott hatásérvényesülések korábbi információs azonosságából, és ahhoz kapcsolódó
eltérésekből fejlődött ki a jelen. A jelen a térben lévő és anyagi frekvenciatartományba eső
együttrezgő információs csomagok (mezők, szerveződések, információs láncok, lények) olyan
állapota, amely a múltbeli rezonancián rezgő információs energiamezőhöz újabb információs
energiát fogadott be, és ezzel egyidejűleg jelen időben észlelhető kölcsönhatásokat is
produkált. A múltat látjuk az ideérkező távoli égitestek fény és röntgensugarain érkező
hatások befogásával, és minél távolabb van egy esemény (térmező) helyszíne, annál nagyobb
az időelcsúszás. Azonban ezeken a beérkező hatásokból információt nyerünk a távoli régmúlt
és az adott részecske csoport, felén haladó útja során velük történt eseményekről és
módosulásokról is. Természetesen, a térenergia átrendeződése folyamatos, amelyből az
impulzusok kibocsátásával elszabaduló hatások anyagi frekvenciára történő lassulása a
hatáseredőket megváltoztató információ befogadásával a jelent eredményezi, míg a hozzánk
már részben elindult részben ezután keltődő és még meg nem érkezett hatásinformációkból a
jövőnk fejlődik. Miképpen az idő is relatív, a múltba vagy jövőbe látás képessége is az, mert
egyedenként változó az a képesség, amikor az egyedet képező energiamező a nagyobb, vagy
eltérő frekvencián terjedő hatásokat befogni, és azonosítani tudja. Az egyikünknek jobb és
finomabb az alapja, ezért az ilyen ember és lények az alapjukkal rezonáló képes fejlettségű
információs hatásokra érzékenyek, náluk ezek fejlesztik a jelent más jövővé. Joggal
feltételezhető, hogy az információ anyagba épülése csak a 10-nek a huszadik hatványára
csökkenő frekvencia tartományban kezdődik el, de az információ befogása, és beazonosítása
érzékeny és fogékony, esetleg túl szenzitív egyedeknél már ez felett, előtt nagyságrendekkel
megtörténhet. Ez nem csak szellemi és fejlődési különbözet, hanem többnyire egyedenként
eltérően kifejlődő képesség, amely az anyagtól még független információk vételével járó
kölcsönhatás hatásának a korai felismerésének tekinthető.
A biológiai életszakaszunknak a 3 D-s anyagban megtestesülő szakasza egy szükségszerű
fejlődési folyamat eredménye, amelykor az együttrezgő együtthatók lassú változása, anyagból
álló biológiai halmazok (életszerkezetek) változását, fejlődését eredményezi. Ez az elkülönült
energiamező kölcsönható-képes hatással, háromdimenziós energiával és információval
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feltöltődési folyamata. Mivel az átrendeződés relatív lassú, emberi időmértékkel mérhető,
ezért nincs okunk többé kételkedni, a biofizikai léthez nem kötött energiaszerveződési
lehetőségekben. Annál is inkább, mert mindaz a tanítás és információ, amelyet Moetrius a
forrástól közvetít, egy előre megadott magyarázat olyan várhatóan rövid időn belül kifejlődő
következményekre, amelyek kifejlődése alatt és után már e válaszok nem adhatók meg. A
fejlettségünk alapján rövidesen elhagyjuk a csak három+ idődimenzióban változó állapot
lehetőségét, az életterünk soros nagy energiaszintű differenciálódásban, a megértéshez még
éretlen szerveződések eltérő irányban differenciálódnak, mint az izotrópabb, nagyobb
életversenyben változó térbe kerülők. A föld lélek burája és gáz állapotban változó aura
rétegei nemsokára elválnak az anyagtól, egy életakadály miatt a változással járó
differenciálódás külön utakon folytatódik. Az egykor kölcsönadott földi aura egy részét
visszakapja a Mars és a Vénusz testvérbolygó.
Kétségtelen, hogy a 3 D-s anyagban is halmozódó információ, a fizikai születésünk előtt
is részese volt valamilyen időben változó energiamezőnek, és a halálunk után is sokféle
eltérő méretű információs szakaszban, energia mezőben (szellemi információt együtt
tartó tömegben) együtt maradhat, tovább változik és differenciálódik. Ez alapján
feltételezhető, hogy az erős érzelmi kötésű, a fizikai lét előtti, vagy azt követő tudatszerű nagy
azonosságú információs szakaszok különféle méretű (tömegű) mezői még a testtől elszakadva
is együtt maradhatnak egy ideig. Ezek az információs mezők, szellemlények, sugallatok
megnyilvánulásaként időnként kölcsönhatási kapcsolatot teremthetnek a biológiai
energiamezőkkel.
Feltételezhető, hogy a lélek megszólítását jelentő regressziós hipnóziskor, a tudatot alkotó, de
a tudat alattiban (akár az egész testben a szóma-sejtekben) is rögzült információ fejlődése,
változása kísérhető nyomon, amely több interferikus szakaszban, egyszer-egyszer 3 D-s
anyagból kifejlődő biológiai egységben teljesült ki. Ezek az átalakulások, az idők kezdetétől
változó energiatér folytonos átrendeződése során, a hatásváltozások terjedési sebességének a
természetes csökkenése eredményeként kialakuló, és meghatározható sugárzási (rezgési)
spektrumban, háromdimenziós anyagba szerveződő információs energiát, és ezekből
hatásmezők kialakulását eredményezi. A frekvenciasávba lassuló, és a lassabbakból gyorsuló
információs energiaként terjedő hatások egymásra hatása alakította ki, a történelemből
részben megismert Világegyetemi és földi fejlődési folyamatot. Nem lehet kétség afelől sem,
hogy ez most is zajló folytatódó folyamat, amelyben a változás alatt álló energia
átrendeződése öngerjesztően visszahat a gravitációs környezetben lévő energiamezőkbe
szerveződött anyagra.
Tehát a jövőt, a jelen térenergiai rezonancia részben szabályozható és megváltoztatható
öngerjesztő hatása alakítja ki, amely a tudatos gondolkodás irányítási lehetőségével, a
kisebb energiaszintű részecskéken át módosítható.
A jövőbeni katasztrófát jelenthető kedvezőtlen energia átrendeződést a hatásbefogási,
módosítási lehetőséggel bíró tudat időbeni eltolással megváltoztathatja, és ezzel egy kicsit
módosíthatja a jövőt. Ebben a HIT, a tudat és az erkölcs is formáló szerepet kap.
Sajnos e módosítás csak olyan időbeni halasztás, mint amikor az utazás, későbbre halasztásával
esetleg elkerülünk egy balesetet, de nem kizárt, hogy a kisebb baleset elkerülésével, éppen egy
nagyobb karambolba, azaz a megváltozott körülmények közé, a más jövőbe kerülünk.

Az életérzéssel, majd élettudattal felruházott 3D-s lélek (összetett, önszabályozási
lehetőséggel rendelkező információs lánc) nemcsak az ember sajátossága, hanem a velünk
egyidejűleg párhuzamosan kifejlődött, biológiailag összetett más energiaszerveződések
információt felismerő, beazonosító és az együttműködést szabályozó tudat kifejlődését
eredményező evolúció következménye.
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A dolgoknak, a szervezeteknek és a szerveződéseknek, azaz a folyamatoknak is lehet a saját
fejlődésüket, alkalmazkodó képességüket megmaradási effektussal segítő saját tudatuk, és
ebből kialakuló érzelmi felügyeletük, lelkük, a testet és a lelket harmóniába kapcsoló (emberi
hitrendszerben született) saját Istenük. Az embertől eltérő biológiai információs
energiamezőknek, kutyának és az állatoknak is van múltjuk és jövőjük, amelyekben szerzett
információkat kezelve lehetőségeket mérlegelnek. Ezek segítségével felismerik a
harmóniájukat segítő és ellehetetlenítő hatásokat, amelyeket megértve – a bonyolultságtól
függően - az emberhez hasonló tudatossággal a meglévő információjukban keresik a
megmaradási effektus segítségével a harmóniához vezető megoldást.

58. A nagyobb fraktálú szerveződésekről:
Kiegyensúlyozott működő rendszereket, szerkezeteket tudatosan is létre lehet hozni, amelyek
a létrehozott, kifejlődött szerveződési szabályok szerint működnek. Az ember szerveződési
szintje feletti együttműködések a család, a kisebb és nagyobb közösséget alkotó csoportok,
amelyből a nagyobbak lehetnek vallások, államok, és ilyen az emberiség által még
befolyásolható legnagyobb fraktálszint a bioszférai, és az ez felett változó Földi ökológiai
rendszer. A biológiai energiamezőket képező szimbiota közösségek együttműködéséhez
hasonlóan nagyobb fraktálrendszerek is hasonló szisztémákat valósítanak meg.
A fiatal három éves kutyánk és a két fiatal macskánk eredettől ki nem állhatták egymást, de ennek
ellenére állandó kíváncsisággal fürkészték a másikat, láthatóan küszködve az ellenérzés és a
közeledési szándék között. Az ösztönök súgták a macskának, hogy vigyázz ez ragadozó, ha elkap
végez veled. A kutya ösztönei (konzervatív részecskéi) ezzel szemben azt súgták a gazdájának, hogy
óvatos legyél vele, mert nálad fejlettebb szervezet, mindig túljár az eszeden. A magányosság és a
kíváncsiság azonban nagyobb volt a félelemnél, és a gazda segítségével egyszer-csak létrejött a
barátság. A fiatalabb macska egyre barátságosabb lett a kutyához, elkezdett dörgölőzködni hozzá, és
egyértelműen jelezte, hogy már nem fél tőle. A másik macska ezzel szemben óvatos és tartózkodó
volt, emlékezet a sok pofonra az anyjától, amelyet mindig megkapott, ha a kutyához túl közel ment. A
barátságosabb macska egyszer-csak eltűnt, valószínűen elkapták a környéken lévő kutyamenhelyről
elkóborolt kutyák és megnyuvasztották. Valószínűen bele esett abba a hibába, hogy az egyik kutya
barátságos voltát nem tudta kellően megkülönböztetni és általánosított, túl szentimentális lett, és azt
hitte, hogy minden kutya szelíd. Ez onnan lett észlelhető, hogy az eltűnése utáni harmadik héttől
kezdve az addig vadóc macska is hirtelen elkezdte felvenni a volt testvére szelídségét, és egyre
bátrabban közeledett a kutyánkhoz, de határozottan elutasított minden más kutya felé közeledést.
Hamarosan meglett az eredménye a közeledésnek, és nemsokára büszkén jöttek együtt az etetésre a
kutyával, szinte sugároztak a boldogságtól. Az addig magányos kutyának egyszerre csak lett macskája,
és a szintén boldogtalan, az ismét vemhes anyja által már elüldözött fiatal bakfis macskának pedig lett
saját kutyája. Mindkettő szerfelett elégedetté és boldoggá vált, és azóta is tart a nagy barátság. Szinte
mindenhová együtt mennek, és a kutya, minden más kutyával szemben megvédi a saját macskáját, míg
a macska számos kitűntetett figyelemmel, dorombolással, kedvességgel hálálja meg az őrzővédő
szolgálatot. A két állat valamilyen sikeres szimbiózis szövetségre, együttműködésre lépett egymással,
még a minden más jószágtól féltett élelmiszeren is megosztoznak. A hároméves kan kutya még az
anyját is elüldözi a tálától, de simán elviseli, hogy előbb a birtoka, a tulajdon macskája, - akinek a
gondviselőjévé vált – előtte jóllakjon. A gazdátlan macskának egyszerre gazdája és Gondviselője lett,
míg a kutya is gazdagodott, mert neki lett egy tulajdon saját macskája. Ez egy tipikus olyan helyzet,
amikor mind a kettő állat jól járt, mind a kettő gazdagodott, mert valami olyant kapott meg a másiktól,
amiben addig hiánya és igénye volt, amely így beteljesült. Az együttműködés sikerének az lett az ára,
hogy a kutya egy kicsit feladta a barátságát a környezetben lévő idegenebb kutyákkal, akik szívesen
megtépték volna az őket a barátságból kitúró macskát. A macskának is alkalmazkodni kellett az új
kapcsolathoz, a függetlensége egy kicsit csorbult, nem mehetett bármikor vadászni, igazodnia kellett a
kutya kedvéhez, és láthatóan egyeztetett közös programok alakultak ki. A két háznyira lévő erdőbe
már egyszerre jártak rigókat és rókákat riogatni, és ritkán fordult elő, hogy valamelyik elhagyta a
másikat és a közös munkaidőben egyedül elcsavargott.
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Az önszabályozási lehetőséggel rendelkező biológiai mezők fejlődése során több
államrendszerben, vagy csoportban (emberek, delfinek) és a szervezetten élő rovar
társadalomban (hangyák, méhek) az egyének által létrehozott együttműködési közösségek, az
egyének felett álló, nagyobb fraktálszintet jelentő önálló és önfenntartó szerveződésévé vált.
Ez a szerveződés nemcsak meghatározta az együttműködés kereteit és korlátait, hanem
uralkodó akaratként a közös érdek érdekében az egyéni szabadságfokot, érdeket korlátozta. Ez
azt a következményt eredményezte, hogy, az együttműködésben rejlő előnyökért az egyéni
akaratot rendszerellenes megnyilvánulásait keretek közé szorítva elnyomta. Ez nem más, mint
az emlősökben és az egész biológiai világban is meglévő szimbiózis magasabb fraktálszintű
megnyilvánulása. Ez okozta az emberek közösségekbe, társadalomba szerveződését is.
Feltételezhető, hogy minden, az atomoknál és a fehérjénél nagyobb (bonyolultabb)
energiaszerveződéseknek van saját történeti emlékeiket megőrző, tudatszerű memóriája,
amely választási lehetőséget biztosít a szerveződés egyensúlyát befolyásoló, a létét
veszélyeztető hatások befolyásolására, kivédésére. Ez alapján kiterjeszthető a szerveződések
harmóniájára felügyelő lélek, a Gondviselő fennhatósága a saját fraktálszintet jelentő
szerveződési egyensúly megtartására. Ez megerősíti, a Görög hitvilág bolygókat uraló
Isteneit, a szerveződések önirányító, az együttműködés felett Gondot viselő lelkeit.
A fraktálrendszer különböző szintjein létező energiaszerveződések észlelési és befolyásolási
igénye eltérő, amely a bonyolultság vagy a méret szerinti eltérésre, ezek észlelésére és
befolyásolására fejlődött ki. Más a hangya észlelési és befolyásolási igénye, más az egéré, a
baktériumé, az emberé vagy a társadalomé. Más egy bolygóé, egy csillagé, vagy egy galaxisé,
de abban valamennyi közös, hogy az egyensúly igénye, az általa észlelhető, befolyásolható és
módosítható hatásokra terjed ki. Az is feltételezhető, hogy az átfogható problémakör nem
biztos, hogy nagyobb mennyiségű, vagy sokkal nagyobb bonyolultságú a fraktálrendszer
magasabb szintjén, mint az átlagos Pl. hangya méretekben, csak egy kicsit más.
Minden rendszer belső és környezeti harmóniájáról, a rendszert felügyelő és átfogó, az
információit kezelő tudat, az egységét felügyelő lélek, azaz a rendszer saját Istene, a
közösségi együttműködés jósága felett Gondviselőként gondoskodik. A rendszerek Istenének
a fennhatósága, a saját törvényszerűségeik betartására és az egyensúlyhoz, a rendszer
harmóniájához szükséges kívánatos és befolyásolható dolgokra terjedhet ki. A beavatkozási
lehetőségük, a regenerációra, a működési egyensúly, a harmónia helyreállítására vonatkozik.
Ha a nagyobb tömegszámú közösség érdeke valamiben fontosabbá válik, mint a közösséghez
tartozó valamely egyed, vagy kisebb, kisebbségben lévő csoport érdeke, a Gondviselői lélek,
a szervezettség vezetése – ha csak nem lobbizik valaki sikeresen a közös érdek ellen – a
közősség fennmaradási közép, vagy hosszú-távú érdeke mellett fog befolyást gyakorolni.
Ritkán adódik, hogy a közös tudat, vagy és a Gondviselő arra kényszerül, hogy a
szervezettség hosszabbtávú fennmaradásának az érdekeit alárendelje a jelen mulandó
érdekeinek, pl, a szaporodáskor.
A biológiai energiamezőknek tekinthető információ szerveződések kialakulása alatti
fraktálszinteken (kisebbségi) az átalakulás és a hatásváltozás elleni megmaradási akarat nem
értelmezhető. E szint felett, a kifejlődő életszerveződésekben a tudattal és megértéssel
követhető változásnál nagyobb, vagy kényszerűbb változásnak ellenálló komplexitás fejlődött
ki, amely tudatszerű összhangot felügyelő túlélési akarattal őrködik az egység, szerveződés
biológiai és információs harmóniájára.
Az ember belső igénye és információs eredője szerint kialakult egyéni harmónia, olyan
erkölcsi igényt, elvárást és hitrendszert hozott létre, amely egyben meghatározza, az általa
átlátható problémakörben észlelt eseményekhez való hozzáállását. Sajnálhat egy megölt
állatot, egy letaposott virágot, mert a benne lakozó Információ alapján kifejlődött egyéni
Istene, de leginkább a szervezettség érzéssel bíró alanyai ezt a harmónia elleni támadásnak
érezhetik. Nem vált ki ilyent, az észlelési körön kívüli esemény, a baktérium, a hangya, a
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rosszként ismert hatású lény eltaposása, vagy egy gondatlanságból kipusztított sziget
élővilágának a teljes megsemmisülése, ha arról információt nem kaptunk. Az viszont
feltételezhető, hogy létezhetnek, az emberi társadalomnál, a csillag vagy galaxis-rendszerek
egyensúlyánál nagyobb problémakört átlátó, átfogó olyan szuperinformációs energiamezők,
Istenségek, amelyeknek a fennhatósága a saját nagyobb rendszerek egyensúlyban és
harmóniában tartása, a benne élő emberi, vagy valamilyen más energiaszinten és frekvencián
változó lények társadalmának a Gondviselésére vonatkozik. Ez az Isten, (szuperelme), fel fog
lépni minden, az általa felügyelt, egyensúlyban tartott rendszer harmóniáját veszélyeztető
hatás ellen, és várhatóan az észlelési lehetőségei szerint beavatkozik a rend helyreállítására.
Ez azonban nem zárja ki azt sem, hogy a statisztikai eredőre figyelve, ne a szerencsétlen
kevesebb egyed rosszabb sorsára, hanem a többség javuló szervezettségére koncentráljon. Ha
egy ilyen nagy és tehetetlen tömeg által nyomott, terelt, Gondviselésre kényszerített lény
letapos egy-két fűszálat, vagy átgázol nem hozzá mérhető energiaszintű lényeken,
valószínűen nem is észleli, hiszen neki a saját szintjén kialakult tömeg szimmetriájára, és a
szervezettségi eredő megtartására kell figyelni. Ha a saját nagyobb szintjén keletkezett
problémát, zavart, rendetlenséget az emberiség okozza, akkor az ember által okozott hatás
elleni fellépése, az ellenhatása várható. Ha az emberi egyéni tett és teljesítmény, a rendszer
harmóniájára felügyelő szuperelme észlelési szintje alatt van, akkor az egyénre, az emberre
éppen úgy nem lehet tekintettel, mint amiképpen az elefánt a hangyabollyal, miként az ember,
az egészségét veszélyeztető mikroorganizmusokkal. Nem várható el a Mindenható Istentől,
hogy a vele nem hozzámérhető energiaszintű egyén problémájára tekintettel legyen, mert azt
nem is észleli, neki az egész társadalom, vagy a bolygó, a galaxis vagy a Világegyetem
harmóniájáról kell gondoskodnia. Az ember felett álló rendszerek egyensúlyi igénye
magasabb fraktálszinten más információs és problémakört fog át, ezért ezekre nem azok a
szervezeti szabályok, és nem azok az érzékenységi szintek vonatkoznak, mint a szervezett
rendszer alanyaként ismert kisebb részeire, az egyedekre.

A magasabb fraktálszint Istene nem mindenható, csak felsőbb fraktálszinten
megnyilvánuló statisztikai problémákra hatóképes Istenségnek tekinthető!
Az energiaszerveződések teljes fraktálrendszerére igaz, hogy a kialakulásuk nagyfokú
együttműködés és harmónia következménye, amelynek a ma megfigyelhető relatív jó időbeli
egyensúlya csak fokozatosan alakult ki. Ez az egyensúly lassan épült fel, és sokféle
visszacsatolás őrködik az elért relatív harmóniáján. Minden szerveződés összetett
hatásrendszerrel védi a saját harmóniáját a megszűnését jelenthető gyors változásoktól.
Minden rendszerben a hatásokat kontrolláló, felügyelő Istenség, vagy lélek fennhatósága, az
adott energiamezőt befolyásoló, általa észlelhető energetikai változásokra terjed ki. Így másra
a baktériumnál másra a hangyánál, az embernél és a fraktálrendszerben felette álló
szerveződéseknél. Az emberek által létrehozott vallások, társadalmak a köztudatba Isteneket
telepítettek, amelyek mellé társított vallások szabályai az egyének tudatába épülve az
együttélés szolgálatát segítették. Miként az emberi szerveződés egyensúlyára figyelő
pszihoszomatikus lélek és tudat, a közösségek lelkébe épített vallásban megjelenő hit
felépítette a közösségek együttélésére és harmóniájára felügyelő köztudat Istenségeit, a
szervezettséget működtető Gondviselőket. Ha egy kisebb szervezet, a saját terében úgy
differenciálódik, hogy ezzel nem sérti meg a környezet szervezettségét, a nagyobb
fraktálrendszert felügyelő szervezettség nem avatkozik be. Ilyenkor neki is döntenie kell,
hogy ha két eltérő egyidejű esemény fejleménye zavarja a közös harmóniát, ki mellé áll
segíteni, és kit hagy veszi a saját differenciálódásában. Ilyen történt 1956 Magyar rekonstrukciós
ellenforradalmi kísérleténél, amikor a nagyobb környezeti szervezeteknek a Magyar belügynek
minősített (Orosz Varsói beavatkozással helyreállított) rendezettség folyamatába nem avatkozott be,
mert fontosabb volt az Orosz terjeszkedést megállítani Egyiptomban, és helyreállítani az egyensúlyt.
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A hatásváltozás észleléséhez és befolyásolására a rendszer megfelelő rezonanciájához sokféle
energiaszintű, vagy információs sűrűségű hatásmező járulhat hozzá. E hatások a tűrésen belül
sokféle eltérő energia és ezzel hatóeredő változást, azaz hatásváltozást okozhatnak és
szenvedhetnek, amellyel módosulhatnak. Az élőnek tekinthető rendszerek, szerveződések
információs energia változásának az észlelési nagyságrendje is arányos a szerveződés
működésével és fennhatóságával. (Az elefánt nem észleli a hangyát, de észlelheti a hangyák
tömege által épített bolyt, az ember nem észleli a sejteket, csak az együttműködésük
hatáseredőjét, a Föld nem észleli az egyedet, az embert, csak az emberi társadalom
hatáseredőjét, a bolygókba ütköző meteoritek hatása nem befolyásolja a naprendszer
harmóniáját, csak ha a hatáskövetkezmény, a nagyobb rendszer egyensúlyát megbontja, vagy
veszélyezteti. Ekkor az egyensúlyt helyreállító ellenhatásokra kell számítani. A rendszerek
egyensúlyát kis mértékben megbontó változás, mindig egy megváltozó állapothoz vezet,
amelyben az egyensúly egy más szinten fenntartható. Ha olyan nagy energetikai (információs)
változások, vagy és sokáig halmozódó rossz irányú módosulások következnek be, amelyek
egy adott rendszer egyensúlyát végleg megbontják, ez mindenkor hat az alsóbb és felsőbb
fraktálszinten kapcsolódó szerveződésekre. (Egy színkép, egy felhang hiánya, vagy a
tápláléklánc megszakadása stb.) A rendszereket fenntartó rezonancia szervezeti szintjein
változó alkotókat a rendszer alharmonikusainak kell tekinteni, és ezek rezgési (működési)
zavarát, a nagyobb rendszer működési zavarának, betegségi tünetnek kell értelmezni. A
működési zavar (betegség, díszharmónia) diagnosztizálása, a működési zavart okozó
elhangolódás, a díszharmónia kiváltó okának a megkeresése. Nem a már piszkos folyót kell
tisztítani, szűrni, hanem az elszennyeződött többnyire csak egy vagy kevés forrást kell
megkeresni és kiemelni a szennyeződést, zavart keltő, a forrásokba nagyon ficánkoló
diszharmonikus befolyásolókat. A Homeopátiás megközelítés, feltehetően véletlenszerűen, a
tapasztalások felismerése során, a hasonlóval kezelve a zavar felerősítésével segíti az
elhangolódást jelző tünet, a zavar tudatosítását, és ezzel igyekszik beindítani az
immunrendszer fokozottabb stimulálását. A tartós és sokszor súlyos megbetegedést kiváltó,
mélyen rögzült, sokszor genetikai ősöket ért pszichoszomatikus blokkoló hatások, az egyed,
információs történetébe visszanyúló regressziós hipnózissal tárhatók fel. A regresszió, az
elhangolódás, az energiaterjedés blokkolás, azaz a díszharmónia okát hozza, a- tudat által a
tudatalattiba kényszerített információt aktiválva a - felszínre, és ezzel a tudatosodásba.
A tudat képes a már felismert blokkolás, elhangolódás helyreállítására, a fals információt
jelentő szakasz kicserélésére. (Csak bizonyos határok közt). Ehhez általában az emóciót, a
beépített fájdalmat jelentő túl erős szintre kerül hatás feloldása szükséges, hogy a fájdalom
által blokkolt pszihoszomatikus hatásnak a szükségestől eltérően sejteket építő információk
további másolását megszűntesse.
Van azonban az együttműködési elosztási zavaroknak egy olyan szintje, amikor az egyénekre olyan
nagy alkalmazkodási kényszer hárul, amikor már nem jár előnnyel a közösségben együttélés és az
együttműködés. Amikor már olyan sok egyéni érdek sérül a közös érdek és szervezettség megtartása
érdekében, amely már a többségnek, sem jó, akkor a szervezettség eljuthat egy olyan rosszul
szervezett kényszerré váló együttműködési állapotig, amelyet nem szabad megtartani. Az ilyen
szervezett és rosszá váló együttműködés már nem jár előnnyel, nem hoz hasznot, megtakarítás a már
kényszerben együtt élő többségnek, ezért az éppen hatalmon lévő, de már rossz irányba áramló, a
hatásokat és a terheket rosszul elosztó vezető léleknek jó, akkor ettől rossz lélekké válnak, rossz
irányba viszik el a közös tömeget. Az ilyen szervezettség rövid idő alatt gazdaságtalanná,
hatékonyatlanná és egyre rosszabbul elosztóvá válik, ezért a szervezettség alanyai ilyenkor gyakran
változtatnak a már rossz célokon, és ha békével elérhető, akkor másik, jobb lelket választanak.

A térenergia változása viszont folytonos, és az egyedekként kicsi mássággal jellemezhető
információs biomezőket is állandó változás, alkalmazkodás jellemzi. Ez miatt az adott
egyedekre jellemző információihoz az életfolyamatnyi idő során egyre több fals információ,
szorongás, elfojtás kapcsolódik, amelyek miatt az elhangolódást a közös tudat egy
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halmozódási szint után már nem képes kijavítani. Ezt öregedésként és az együttműködő
képesség romlásaként, az életbe vetett hit csökkenéseként ismerjük. Valószínűen ezt
ellensúlyozza a főbb közös tudat az információs forrás, amikor egyre több információs hatást
csepegtet, juttat el az elporlódottabb állapotban lévő öregedő emberekhez, hogy a megértéssel
és a hit feltámasztásával ellensúlyozza a hitehagyás felé haladó harmónia zavart.
Az élet a hatásváltozások sorozataként értelmezhető entrópia ellenhatása a megmaradási
effektus, amely a rendezetlenség ellen fellépve a változókat a szükséges elviselhető
frekvenciatartományba kényszeríti. Ha az elhangolódás nagymérvű, akkor egy a korábbi, még
el nem hangolódott eredeti minta alapján egy jobb alkalmazkodó, regeneráló képességű
utóddal biztosítható a minta viszonylagos stabilitása. Ez lehetővé teszi, az egyéneket érő
elhangolódás ellenére újabb életperiódust jelentő folyamatideig, önálló, részben új, az elfáradt
kétkedő hitetlen részecskéket több hittel rendelkező fiatalabb részecskékre cserélt
információszerveződéssel, a kialakult minta szerinti információs mező analóg, tűrési értéken
belül tartott továbbélését.
Feltételezhető, hogy a háromdimenziós kiterjedési, téridős folyamatban változó biológiai
testet, élőlényt eredményező együttműködési rendszer, egy átlagos életfolyamnyi ideig képes
a dezinformációs hatással kialakuló entrópia elhangolásának ellenállni. Az embert és a lelket
is alkotó anyagi rezgőrendszernek a biológiai lét csak az anyagszerveződési frekvenciákon
lefutó áthangolódás. Az ebből képződött anyag – mint folytonosan átalakuló információs
mező, - mielőtt végleg lekötődne az ásványok lassú életszakaszához, több különböző
frekvenciasávban interferrálva megerősödhet, és fiatal hitesebb, hívőbb részecskékkel
kiegészítve ismét aktívabb változó életszerveződésekbe kerülhet. Ez lehetővé teheti az anyagi
testen kívül a korábbi lélek által összetartott tudatszerű információs mezők egy-egy részének
az együtt-maradását, és a végleges elhangolódást jelentő szétszóródásig az információs mező
asztráltestbe gyűjtését. Ez azonban mindig jelentésen gyengül, mert az eltávozók mindig
osztódnak, és a fele visszaáramlik, közelebb az Istenhez az eredthez, több hitet szerezni,
tanulni, míg a másik fele a matériába épülve másokkal,a rosszabb, pokolibb valóságból
visszatérő, már ismét jobban hívőkhöz kapcsolódva lekötődik, lefékeződik és lelassul az isteni
közösségtől eltávolodás felé haladásban.
Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy több olyan biológiai életszakaszt átfogó, egymás
után kialakuló rezonáns frekvencián át, szervezheti a lélek a test kormányzásait, amelyen át
fejlődve, kiteljesedve a fehér fényhez közelítő egyre több információra tesz szert, de amikor
megismeri a fehér fény hatását, hanyatt homlok menekül vissza a fekete fény és a fekete lyuk
felé.
Az információ kiteljesedésével megérthető a léleknek a fehér fény elé vágyakozása,
amely a teljesebb tudást, vagy a nagyobb szabadságot, és a kiteljesedést jelentheti. Ez a cél, a
mindenhatóvá, a teljessé, az Istenné válás tudati értelmezése.
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És lőn az anyag…

59. A 3-D-s anyag keletkezése és a sűrűségnek az átértelmezése:
Figyelemre érdemes az a megállapítás, hogy az általunk háromdimenziós kiterjedésű
energiamezőt képező anyag, az ilyen anyaghiányos tér sűrűségénél periodikusan kisebb
energiasűrűségű. Ez nagyon nagy, szinte feloldhatatlan ellentmondásnak látszik. Az anyag
belseje kvantumméretekben ritka és differenciált állapotú tér, amelyben elvileg a teljes
térenergia megtalálható, de az valamiért nem épülhet be a teljességhez képest információ vagy
hatáshiányként is jellemezhető anyagba. A környező energiamezők, a kellő azonosságú
rokonok és a hullámokban kibocsátott részecskék egyes beáramló hatásokat kizárnak az ilyen
térrészekből, más jobban, vagy gyorsabban feldolgozott, átalakított hatásokat, amelyek az
átalakítás után célirányosan kibocsátott termékeikhez szükségesek folyamatos felvételre,
importra szorul. Az ilyen alapanyagokban, beépített hatásokban folyamatos igénykeltés miatt,
azok a hatások, anyagok és részecskék, amelyek keresettek, kelendőek az átalakító
fogyasztáshoz, folyamatos beáramlás, kereslet, vákuumként beszívja az ilyen termelésben
sikeresebb, gyorsabban létrehozó környezetből. Ez a beáramló hatásáradat, mint
felhasználható alapanyag áramlik folyamatosan befelé, egyrészt nagyobb szállító
egységekben, másrészt sodorja a környezet finomabb porait, részecskéit, a folyamatosan
importra szoruló tér felé. Ha pozitív világban élünk, amelyben az anyag energiatartalma, a
környezeti tér energiatartalmánál a saját energiájával nagyobb, akkor az eddigi ismereteinkhez
képest nincs ellentmondás, viszont akkor nem érthető az elkülönülés, vagy a teljes lehetőség
és képesség hiánya jelentős magyarázatra vár. A szerző, az Aspektus írója megkísérli az
anyag általa elképzelt keletkezését leírni, amely a korábbi ismereteinkkel, és e könyvben
feltárt új megközelítéssel szinkronba állítható.
A feltételezés lényege, hogy a térben a teljességet, a lehetséges történések, változások
összessége, információval meghatározva minden lehetséges jel, betű, szó és mondat
valamennyi lehetséges hatás változata jelenti. A teljesség a csillagközi tér természetes
állapota, amelyet folyamatosan töltenek a sokféle egyedi hatást gyártó csillagok és anyagi
frekvencián is változó szervezetek sokféleséggel, amely közben a saját szakosodási profilnak
megfelelő hatásokat importálnak. A csillagközi fogyasztó térben már kevésbé áramló
formában hatalmas tömegű kiszolgált obsitos és nyugdíjas részecskék töltik ki a teret,
amelyek valóságos fogyasztói piacot jelentenek. A csillagokhoz, a központokhoz képest
vidéknek és környezetnek tekinthető térrészekben, hatásokból, élettermékekből, digitális
pontoknak (jeleknek) és jelnélküli hiányhelynek tekinthető kellően komplex információs
modulokból hatalmas helyben kevésbé igényelt készlet, túlkínálat halmozódott föl. A kellően
komplex fiatal, sokféle dologra és hatásra, szakosodási lehetőségre még megfelelően nyitott
pontokból még lehetnek jelek, betűk és mondatok, szóközök és térközök, amelyek különféle
sűrűségbe és alakzatba, késztermékekbe, szervezetekbe kényszeríthetők. A hibák a bűnök, a
bajok és a szenvedések történései éppen úgy a tér részét képezik, mint az örömök a szeretet és
a boldogságérzet. E kavalkádból lehetősége van minden szerveződésnek kiválogatni a neki
szükséges alkotókat, de nem valamennyit. Ha a közigény a szélsőséges hatásokat hordozók
mérséklése, akkor a térben lévő kellően forgalmas librációs térrészekben megtelepedő
szerveződések begyűjtik a sok rosszat és a túl jó, egymásnak ellenséges anti hatásokat, és
egymáshoz párosítva, semlegesítve fiatal neutronokat, neutrinókat termelnek, amelyekből
valamelyik belső tulajdonsági eredő megerősödése után, később ismét másban rosszabb és
másban jobb kevert tulajdonsági eredőjű utód szervezetek, élettermékek keletkeznek. Ha
azonban az igény megfordul, és túl sok lesz az egyforma átlagos élettermék, akkor a centrális
térrészekben termelő hatás átalakítók, elkezdik felbontani a sok átlagos, túl egyforma és
unalmas, felhalmozódása miatt elértéktelenedő szervezeteket, és belőlük valamilyen célra
szakosodott, létrehozott, egyedi hatásokat tudó élettermékeket hoznak létre. A termelés, a
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hatás átalakítás cél és igénykövető, tehát mindig alkalmazkodik a tömeg igényéhez, és akik jól
becsülik meg a várható közigény fejlődését, azok előbb és több hatást tudnak elhelyezni a
környezetben, tehát növekedhet az áthaladó energia áramuk, és a differenciálódásból náluk
maradó anyagi hasznuk. Ez tömeg és lehetőség növekedéshez, könnyebben mozgósítható
tömegi tartalék kifejlődéséhez vezet. Ha azonban a közigény, nem abba az irányba fejlődik, a
felhalmozódott tömeg eltartási, megtartási terhe egyre nagyobbá és nehezebbé válik, a
túlságosan nagy tömeget begyűjtő, és ezektől már függőségben változó szervezeteknek.
A piaci lehetőségek csak folyamatosan engedik az információ és a hatások, az alapanyagok és
alaphatások begyűjtését, a mind teljesebb tudást és a kiteljesedést, de ezt az anyagi
szakosodott, differenciált szerveződések sohasem érhetik el, mert az általuk megszerezhető,
összerakható egyedi információk és hatások csak töredékét képezik a teljes információs
energiának, azaz csak csekély részét az egésznek. Ez a gát a kötődési kapcsolat azonossági
igénye miatt a minta szerveződésétől való eltérést csak nagyon kis mértékben engedélyezi. Ha
már megválasztottál egy utat, egy fejlődési irányt, egy szakosodást, amelyikre ráfejlesztve
lekötötted a lehetőségeidet, az adott áramlási irány, hatások élettermékek termelésétől nem
igazán tud a specializálódó termelő eltérni. Ez szakosodási függőséget hoz létre, azaz a
megválasztott szakosodási irány, a pálya meghatározza az utak lehetőségét is, amelyektől csak
nehéz mások által már jobban ismert, kitaposott pályákra áttérni.
Az energia és információ-ritka mezőnek tekinthető, valamilyen hatások átalakítására,
létrehozására szakosodott háromdimenziós anyag, a korábban meghatározottak szerint csak
egy szerény sávot foglal el a lehetséges sokfelé szakosodási lehetőséget igénylő teljesebb
információs mezőből. Mint már ismert, a jellemző frekvenciasávon kívüli információs energia
nem a jelenben lép kapcsolatba az anyaggal, (legfeljebb korábban hatott rá, vagy későbben
fog rá hatni és változtatni a szerkezetén. Az anyagi frekvenciákon lévő energia az ettől eltérő
frekvencián változó, más hatásokat, más élettermékeket termelő szervezetek számára szinte
nem létezik, csak az átalakulásakor és a terjedési sebességének a ritmusazonosságra
kerülésekor éri el kölcsönható képességet. Ha úgy véljük, hogy az anyagként megnevezhető
energiamezőn áthatol az anyaghullámoknál nagyobb terjedési sebességű, nagyobb
frekvencián rezgő információs energia, akkor ennek az energiának az anyagi frekvenciára
csökkenő még el nem nyelődött része, megérthető információként – már csak idő kérdése
hogy válik valamely anyagra hatóvá és annak a részévé. Ez azt is jelenti, hogy a
nagyfrekvenciás, valamilyen spinnel forgó, perdülő hatáshullámot képező energiamező a
folyamatos átalakulása során, előbb utóbb felvesz olyan térbeli alakzatot, lassuló, leülepedő
ritmust, amelynek tagolása, sűrűsége, sebességváltozása anyagként definiált mező számára
már kellő azonossági szakasszal rendelkező, megérthető, értelmezhető jellé vagy
jelrendszerré, információs energiává válik. Az információ azonosság, először lehet, hogy csak
bozonokba, vagy fermionokban jelenik meg, amelyből később egyre nagyobb azonosságú
atomokba és molekulákba megy át, amelyekből változatos életút (átalakulás során) egy
növénybe, majd ezt követően a tápláléklánc magasabb részébe kerülhet. Az élő rendszerekben
és az emberi organizmusban szimbiota rendszerré szerveződő hatáshullámból lecsatolódott
jelek, egy életfolyamatnak nevezett idő alatt történő változásai jellemző szerveződési eredőt
hoznak létre. A térbeli információs mezőbe szerveződött és folyamatosan változó biológiai
organizmusnak tekinthető energiamező anyagfrekvenciára jellemző áthangolódási nyitottsága
az életnyi folyamatidő. Az organizmus, rendszerint e jellemző időtartam alatt képes az őt érő
hatásokat folyamatosan úgy átalakítani, hogy azok részbeni kompenzálása közben a
szerveződésre jellemző fő jellemzők nem változnak meg. A szerveződés életére jellemző
folyamatidő elmúltával a rendszer egyensúlya felborul, a szerveződés, mint biológiai,
szerveződési egység megszűnik, de ez a megszűnés csak az organizmus szerveződési
állapotára, az organizációra igaz. Amikor a periodikusan váltakozó energianyomású
szervezettség már nem tud kellően differenciálni, változatosságát megtartani, akkor egy újabb
differenciálódásban egy leülepedési folyamat keletkezik, amely a differenciálódásban
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elöregedettebb életanyag, hatás nagyobb sűrűségbe épülő részét állóhullámok lassulása felé
leülepíti, míg a még megfelelően változatos differenciált életáramlásra képes részét,
felfrissítve hívőbb és lendületesebb, fiatal részecskékkel mozgalmasabb, ismét
dinamikusabban változó életfolyamatba viszi át. Azonban a leülepedő, állóhullám felé, a
talajban már meglévő részecskék felé fejlődő rész nemcsak leülepedhet a, az együttváltozó
nagyobb közösség részévé válhat, hanem tovább differenciálódhat, szakosodhat egy eltérő
irányba fejlődő más szervezettség részeként. A többdimenziós feltételnek megfelelő
információs energiamezők a legkülönbözőbb szerveződésekre visszabomolva továbbra is
megmaradva sokféle kisebb egységet képezhet. Mintha a természet ismerné MURFY törvényét,
hogy ami nem működik nagyban, bontsd addig vissza, míg jól szuperáló egységeket nem kapsz!

Ez történik újra és újra. A testből az anyagibb állóhullám, az anyagba, sűrűségbe épülő
életág felé fejlődő, nagyobb sűrűségű, egymáshoz kötöttebb, nagyobb függőségű részből a
mikroorganizmusok által lebontott fehérje, és a talajlakókat tápláló trágya lesz. A trágyából
fehérjék, molekulák és kisebb tömegszámú, nagyobb szabadságfokú atomnyi információs
mezők szabadulnak fel, amelyek hasznossá váló szimbiota mikroorganizmusként ismét
beépülnek a nagyobb szerveződésekbe, és alulról újra felépítik az általunk ismert, de a
fejlődési eredőjében eltérő irányba haladó táplálékláncot. Közben statikus állapotok és
dinamikus változások váltják egymást. Kérdés, hogy az organizmus sajátos szellemi
energiamezőjével, a közös eredővel, a közös tudattal és a közös érzéssel mi történik?
Azt tudjuk, hogy az élet során hatalmas szellemi kapacitás, információ halmozódik fel, amely
nemcsak az agyban raktározódik, hanem szinte valamennyi sejt tart belőle a neki szükséges
változatokból készletet. Ha a testet alkotó matériába szerveződött információ átalakul, és
átszerveződve az új szerveződésekben együttműködve folytatja a változási, átalakulási
folyamatát, akkor hasonló sors várhat a testtől függetlenné váló szellemi energiára.
Feltételezhető, hogy az anyagi információs energiához hasonlóan kisebb-nagyobb
összekapaszkodó, kellő azonosságú egységekben nemcsak továbbélhet, hanem a lassuló
állóhullámok felé fejlődő részekhez hasonlóan más élő organizmusba, azonossági alapon
beépülhet, és a korábbi lényben megszerzett együtt, átkerülő információs csomagokban
aktívvá válhat. A szervezettség tehát nem vész el, csak kisebb egységekre lebomlik és
átalakul, de eközben rugalmasabban alkalmazkodó képes kozmopolitává fejlődik át. Az ilyen
kisebb egységekre lebomló, a lélekág felé haladó szervezettség kisebb egységekre
visszabomlás közben könnyebben áramlóvá válik, és a térben lévő más állapotú szervezettség
élet és hatáshézagai között szabadabban szárnyalva keresi az új helyét és a nagyobb
közmegbecsülés, elfogadottság lehetőségét a mindenségben. Ez a reinkarnációs ismereteket
megalapozó asztrál-(információ)-test lélekvándorlása.
Az információ átadódás az ivarsejtekkel DNS-ben átörökített utódlással biztosítható a
legnagyobb pontossággal, de nem kizárólagossággal. A speciális szabályok szerint keveredő,
a genetikai elődökből származó, transzverzális, kerülgető részecske hullámokban és
longitudinális, radikális áthatoló csomagokban más térrészekbe, más szerveződésekbe
átáramló információ tovább adódik, és a más kellő azonosságú részecske hullámukkal torlódó,
új állóhullámokba fogamzáskor a szimmetriában teljesülő hatások nagyobb méretben is
elkészíthető másolási mintájaként érvényesül.
A fraktálrendszerben használt szabály változatlan. A DNS mintára alapozott reprodukció az
impulzus kialakulásakor történt szétsugárzódáskor kialakuló mag, a részecske felhő
felépítéséhez a kisebben és tökéletesebben megalkotott elődi mintáját használja a biológiai
reprodukció során. Így lehet a levélről, tőről, magról szaporítással a másolandó mintát
felhasználni, a térből érkező nagy azonosságú hatások analóg természeti mintát létrehozó
beépítésére, amely analóg életfolyamatnyi változásra ad szervezett lehetősége a tér
megváltoztatásának, a kiürülésének a folyamatidő alatt történő visszarendeződésével. A
fogamzás csak aktiválás, a másolandó minták azonosságának és a különbségeinek az
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összevetésével kezdődő hiba kiszűrési lehetőség, a kevésbé fals tartalmú másolási minták
egybekapcsolására. A túl nagy azonosságok egymással ellenkező irányú, célú áramlás miatt
nem érvényesülnek, de annál inkább az ellenhatással azonnal, vagy később sem
megtámasztott, kellően egyediek. Az a lehetőség, hogy a páratlan, kellően egyedi hatások
továbbáramolhatnak, tovább fejlődhetnek, lehetővé teheti az elterjedésüket, addig
áramlásukat, amíg a saját párjukat megtalálják, vagy ennek hiányában más rétegek felé
továbbáramlását. Az ilyen nagyon egyedi hatások általában szellemibb szinten áthatoló
képesebbek, tovább áramolhatnak miközben a már kellő azonosságú tárakra lelt, kevésbé
egyedi részecskék leülepednek, letapadnak, megállapodnak, az anyagi fejlődés felé előrébb
jutnak. Ugyanakkor van egy lényeges jellemző, amely szerint az anyagba, családba, nagyobb
szervezettségbe épülők sikeresebben koncentrálódnak közös tömegbe és közösen
megszervezett, de viszonylag azonos, már ismert hatásokba, míg a szabadabb, nagyobb
áthatoló képességű szellemi szárnyalásban szabadabb részecskékben többlettel rendelkező,
szellemibb lények kevésbé koncentráltak, csapongók, találékonyak, de nehezen leköthetők.
Kösse fel a fehérneműjét az a leány, vagy férfinép, amely ilyen szabad szellemű, kicsapongásra
hajlamos társat választ magának.

A fogamzás után jellemzően a hozott mintának megfelelő információ épülhet be, de
törvényszerű lehetőség nyílik a kicsit más tartalmú információk, az élet során ért erős
változásokban keletkező más, utód hatások beépülésére is. Ezek térbeli kapcsolódáskén
hozzáépülnek a korábbi alapokhoz, az elődeikhez, és másolási mintát adnak a később
befogható, nekik utód információknak. A hozott, kapott eredendő mintához hozzákapcsolódó
információs hatások befogadása, beépülése, a tanulás során fejlődik ki az egyedből, a DNSben kapott másolási mintától jelentős részben eltérő analóg egyediség. Ez nem más, mint a
meglévő mintakészlet valamely információs szakaszának a speciálisabb használata által
megerősíthető tulajdonságok, azaz valamely megfelelő alappal induló képességek
speciálisabb, vagy részletekben gazdagabb kifejlesztése. Az egyediség kialakulásában fontos
szerepe van az élet során ért hatásoknak, az örömöknek és fájdalmaknak és a tanulásnak, és
ezen emóciók megélési, átélési következményének. A megszerezhető információról a
környezet gondoskodik, amely olvasásból, sajtóból, utazásból, TV-ből és moziból, azaz a
környezetből felvett ingerek befogadásából áll, amely a testi és szellemi bázisba a
fogékonyság szerinti beépülést, és a beépülőkkel keletkező új hatások felé nagyobb
fogékonyságot, egyedi affinitást eredményez. Az így megszerzett speciális hatásinformáció, a
genetikai átörökítés mellett szintén átadódik, amely a környezetben és a megmaradókban
élhet tovább. A spiritiszta szeánszokon a résztvevőkben akár tudat alatt elraktározódott olyan
információk aktivizálódnak, amelyek bennük vagy közöttük megoszló információs töredékként ismét
lehetőséget kapnak a korábban részekre töredezett, kellő azonosságú információs szakaszok
újjáépítésére, és a résztvevőkben a szeánsz alkalmára létrejövő közös érzés, (közös emlékek,
azonosságok) ismétlődő felerősítésre. Nem véletlen, hogy sok információval rendelkező személynek
kell lennie a levezetőnek, aki képes közös információs mintát szolgáltatva az összekapcsolódó
aurákban lévő töredék, de kellő azonosságú, egymáshoz kapcsolódva összetettebb információs átélést
létrehozó információszakaszok egyesítésére.

Egyre több könyvben dolgozzák fel a családi reinkarnáció lehetőségét, amely azonban inkább
a DNS-ben továbbadott és az ősöktől származó elődi információ azonosság, genetikai
halmozódással kifejlődő domináns megnyilvánulásának tekinthető. Ez megerősíti azt a
feltételezést, hogy a genetikai vonal párhuzamos öröksége miatt bármely utódban nagyszámú
információs azonosság és fogékonyság teljesedhet ki, amely információ, egy illat, egy tárgy
vagy egy személy az utódban, a hatást már átélt és rögzített modulokból átkerült információs
mezőben, már ismerős, észlelt információként elevenedik fel. A sok rejtetten átörökített
információ mellett ez is természetes, és egyedenként eltérő nagyobb azonosságok is
kialakulhatnak, amely miatt a nagyszámú utódot nemző elődöknél az ikeranalógiához hasonló
nagyfokú hatás azonosságokat észlelhetünk. Ez megerősíti azt a feltételezést is, hogy az
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utódokba átadódik minden lényeges, az egyensúlyi állapottól eltérő domináns információ, a
legkisebb részletéig követhetően, amely megfelelő körülmények között bármikor
aktiválódhat, mobilizálódva felelevenedhet. Az azonban, hogy melyek erősítik meg egymást
és ezzel dominánsabban meghatározójává válnak az adott szervezet közös tudatának, már nem
az eltérő részletek, hanem az egymást megfelelően kiegészítő, nagyobb azonossági láncba,
nagyobb és összefüggő szervezettségi láncba épülők, azaz az együtt hatékonyabbak
határozzák meg. Ez a hatékonyság azonban csak a téridő jellemző tartományaiban előny,
amely később máshol hátránnyá és probléma forrásává válhat.
Az érzelmi defektek, az elintézetlen lelki traumák a testi sejtek építését befolyásoló erőként
mindaddig fékezhetik a szükséges harmónia kialakulását, amíg negatív vagy pozitív
kiegyenlítődéssel a blokkolást megszűntető feloldást nem kapnak. Az ilyen erős érzelmi
defektust okozó lelki traumák feloldása nélkül, a traumához kötött szomatikus betegség nem
múlik el.
Nem ismert, értelmezésre és megválaszolásra vár a nem közvetlen utódokban, látszólag
vérrokonsági (genetikai) kapcsolat (a látszó folytonosság hiánya) nélkül átörökített
információ. A feltételezés szerint, akár a tudat alatt észlelt és mélyebb benyomást keltő
információ a környezetből is felvehető, közvetve is beépülhet. Ráadásul valamely közeli
hozzátartozóban meglévő erős érzelmi kötöttség, információs vagy és érzelmi azonosság
esetén is gyakran előfordulhat, olyan rejtett korábban történt információ átadás, amely önálló
csomagokban úgy adódik át, hogy sem az adója, sem a befogója tudatában, emlékezetében és
dominanciájában nem hagy nyomot. Elvileg nem kizárt, hogy sok kis információ töredék akár
ránézéssel is érzéseket keltő hatásként átadódjon a nagyobb információazonossággal
rendelkező egyedek között, akik már ránézéssel is értik egymást, és eközben a tudaton kívül
igen sok információt cserélhetnek.
Az emberi szervezetet bármilyen formában ért kölcsönhatás, a közeli azonosságú információs
készlettel rendelkező egyedekben információt keltve, a nagy azonosságú analóg információ
eltéréseként, máságaként beépülhet az éppen szintetizálódó sejtekbe. Ez az információ csak
részben módosíthatja a DNS által szállított mintát, feltételezhetően a bázisok által
meghatározott (tudatos) energiaszintek alatt épül be, és csak meglévőkhöz halmozódó
azonosságok erősíthetik fel a dominanciáját annyira, hogy megjelenjenek az adott egyén
később keletkező sejtjeiben. Az utódképzés genetika átadása ennél lényegesen
konzervatívabb, amely során az újraépülő ivarsejtekről (majdnem) mindig letisztítódik a
genetikai eltérést okozható, az elődöktől nem átörökített (gyenge hatáseredőjű)
dezinformációs töredék. Egyes érzelmi hatások azonban lehetnek annyira erősek, hogy átlépik
a fontos továbbörökítendő információs energiaküszöböt, és ezzel átkerülhetnek a későbbi
utódokba.
Ha a világ történései és az életek eseményei az Akasa információ tárban, pl, az életspirálban
lévő olyan információkat jelentik, amelyben a Világmindenség összes változása a térbe írva,
címmel és fellelhetőségi azonosítókkal ellátva követhető, akkor nagy a valószínűsége annak,
hogy a spirálban csavarodó pergő információt szállító gömbhullám-front bármely szakaszáról
nyerhető információs energia egy kiszámítható pályára áll. Ezt a rendezettséget ismerőknek,
az emberek között vagy a nagyobb fraktálrendszert és szerveződést átfogni képes
Istenségeknek e pályák kiszámíthatók, még nagyobb biztonsággal visszafelé, vagy akár
lóugrásban is kiolvashatók, értelmezhetők. Ez lehetőséget adhat a jövő lehetőségeinek a
bepillantásába, és a már leírtak szerint a lehetséges jövők némi megváltoztatási lehetőségére.
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És megjelent az élet …

60. Az információs energiamezők felépülése:
A hatásinterferencia egymásra torlódásaként is értelmezhető a térbeli azonos frekvenciákon
rezgő rétegek csavart, nem teljesen szabályos torzult gömb belsejében keletkező energia és
hatáshiány kizáródásának és differenciálódásának a következménye. Ha a térben ellenkező
irányú haladásban találkozó hatáshullámok nagy energiasűrűségű hatásmezőkbe, differenciált
amplitúdóra felcsapó energia hullámokba gyűlnek össze, akkor a teljes információs
energiaspektrumot tartalmazó térrészen belül az azonosságokkal összekapcsolódott mezők
belseje, egymáshoz viszonyítva egy kicsit a térben eltolódott,eltérően deformálódott, a
lehetséges nagy azonosság egy részében hatáskizáródott térnek tekinthető. Ez a részleges
hatáskizáródás teszi lehetővé a Casimir hatás következményeként az azonosságokkal bíró
sűrűsödéseknek tekinthető felületek és mezők között fakadó gravitációs kapcsolódást. Ez
akkor lehetséges, ha az ilyen térrészben állandó változás folyik, amely miatt a lendület és az
impulzusváltozás állandóan darabolja és kijuttatja e hatásállapot lehetőségekben csökkent,
utat és irányt, célt választó, a már nagyobb egységekbe szerveződve együttáramló térenergiát,
amely az egymást kiegészítő kellő azonosságokkal mindig újraépül. Ez akkor lehetséges, ha a
térbeli alakzatot képező hatásfront nagymérvű azonosságot és közös áramlási, kifejlődési
irányt, közös célt talál, amely meghatározza a térerő ismeretében a gravitációs kapcsolódás és
a közös amplitúdó mértékét, és ezzel az adott irányba felerősödő kinetikai lendület amplitúdós
és a közös szimmetriától eltávolodó lehetőségét is. Így alakul ki az energia körforgása!
Ez esetben a legkisebb energiájú, különbségű kizáródások, a legszegényebbek az információs
energia tekintetében és a kiáramlási amplitúdó, az energia hullám mérete is ennek megfelelő.
Ez a tér ABC-nek a legkisebb anyagegysége, ha igaz, akkor ez a Planck állandó körüli érték.
Ez a legkisebb, még az anyagi frekvencián rezgő harmonikus. Minél nagyobb anyagi
szerkezetet képez egy felépülő információs rezgőkör, visszacsatolt hatásmechanizmusaival,
(az energiahullám visszahulló habjával) amely a harmonikus felharmonikusait képezi, annál
nagyobb és összetettebb a benne érvényesülő színkép, (információs energia), annál többrehatóbb (összetettebb) a halmazokba, életpiramisba szerveződött információs láncot képezhet
az energiamező-szerű részecskék eredőjébe fejlődő lény. Ez a teória a gravitációs
rezgéskapcsolódással a hatáshiányos, azaz a negatív differenciával is eltérőre módosult
hatásmező modellt alapozza meg.
Elképzelhető pozitív hatásmodell is, amelyben az anyagmező olyan hologramnak is tekinthető,
amelyet a távolabb lévő magasabb frekvencián változó, nagyobb tömegszámú térbeli szervezettség
többdimenziós rezgései vetítenek a térbe. Annál élesebb a keletkező kép, minél nagyobb sűrűségű a
térrezgés, amely a hologramot előállítja. A fókuszált helyen az addig egyensúlyban álló hatások,
térrezgések labilitásai miatt egyes rezgési tartományok túlsúlyba kerülhetnek, és gravitációsan
összekapcsolódhatnak, differenciálódnak. Ez esetben is differenciálttá válhat a tér, de a csak pozitív
szerveződés nem eredményezheti az általunk megismert világot. A pozitív térben a hatásnövekedés az
egyediséget növeli, a másságot, nem az univerzitást, amelynek vége nem a fehér fény, hanem az
elkülönülő egyedi szín, az egyre dominánsabb tulajdonság. Az atomi anyag – mint hatásmező –
pozitív szerveződés eredménye is lehetne, de ez esetben nem, vagy csak részben lenne képes
hatáskapcsolatokat építeni, vegyi kombinációkból életet eredményező hatásmezőbe szerveződni.

El kell fogadnunk, hogy a térrezgés hatásváltozásaiból szerveződő anyagként ismert mezőket,
a hatáskizáródást eredményező többdimenziós tulajdonságú térrezgések közötti analógia és
azonosság gravitációs hatásdifferenciája tartja egyben.
A hatásmezőket övező és az emberi képesség által megfigyelhető, látható legkülső burok nem
az anyaghalmazok materialista fizikai határa, hanem annál minőségileg is több és összetettebb
információs tükör vevőantenna. Az egyedeket jelentő összetartozó rezgőgömbök egy nagyobb
energetikai rendszer (fraktál) részét képezik, amely a nagyobb rendszer alharmonikusait
jelenti. Ez esetben a Föld és a bolygók, a naprendszer alharmonikusait jelenthetik, a
csillagrendszerek a galaxisokét, amelyek az ismert Világegyetemét.
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61. Az impulzuskor szétszóródó információs energia anyagba szerveződése:
Az ellenkező előjelű de nagyon magas kiegészítő azonosságú információtartalmú
energiamezők ütközésekor, a nagyfokú kölcsönhatásban a túlságosan nagy azonosságú de a
lendület (közös cél) irányában ellenkező előjelű energiahullámok, nagyobb információs
energiaegységekben is (foton) szétsugárzódnak, de az összecsapás és a szétsugárzódás helyén
ott marad, a párjára lelt, hatástalanodott információs hatás és energiamodulok, lekötődött
sokasága. A túl nagy azonosságú de kellő életrugalmasságú, párra lelt részecskék
visszalökődtek egymásról az érkezési irányuk felé, differenciálódtak, míg a páratlanabb,
nagyobb áthatolóképességű, szerencsésebb részecskék, hatások, némi lendületváltozás, irány
és perdület módosulás árán tovább áramolhattak nagyjából a megkezdett korábbi irány felé.
Tehát az impulzus, a differenciálódás mindig három eltérő réteget hoz létre, egy köztes
keveredőt, gyorsabban változót, egy továbbhaladót, kereszteződőt, az ellenirányból jött és
távozó részecskék, rétegébe behatolót. Azonban az egymástól és az átlagos rétegtől ellenkező
irányban eltávolodók eltérő irányok és eltérő célok, más állapot következmények felé
fejlődnek. A szétsugárzódás (a térben változó) helyén, egy lokálisan nagyobb változás
sűrűségű lamináris felület, jellemzően kis harmadik mélységgel rendelkező, kifelé áramló
részecskéket tartalmazó életsík alakul ki, amely kettéválasztja e síktól távolodó részecskéknek
a környezet kellő azonosságú részecskéi felé haladó, áramló frontját. A lamináris, a térrészt
kétfelé választó hártya felülete, és a tőle távolodó ekvipotenciális jellegű szétsugárzódó, de
azonossággal egymással kapcsolatban lévő felületek között energiahiányos, pontosabban a
hatóképes részecskékben hiányosabb, ritkuló, táguló tér keletkezik, amely folyamat a
Világmindenség, bármilyen méretben bekövetkező impulzus eseményeinek az
alaptermészetéhez, következményéhez tartozik. A hullámfront kifelé haladása közben egy
információs és energiahiányos, a korábbi hatásokat keltő részecskékben hatáshiányos tér
marad vissza, amely energiahiányos, változtatóképes részecskékben ritkuló életbuboréknak,
az egységnyi részecskére jutó energiamező részei között táguló térnek is tekinthető. Ha több
ilyen nagy azonosságú információs energiát tartalmazó buborék egymás mellé kerül, akkor a
távolságtól függően egyre több hatáskizáródás következik be, amely egymás felé kényszerítő
gravitációs erőként az anyagszemcséket, (a belső kötődéssel, kölcsönös árnyékolással
egymáshoz kötődő részecske mezőket) egymás mellé kényszeríti. Minél kisebb a távolság, és
minél nagyobb az információ azonossága az energia (hatás) mezőknek, annál nagyobb az
összeszorító gravitációs (Casimir) erő. Így épül fel az energiaszegényebb, hatáskizárt térnek
tekinthető háromdimenziós anyag, a nagyobb azonosságú felületek közöl részben kizáródott
más hatások hiányában a maradékból összeálló, az áramlásban egymást lefékező kozmikus
porból.
Az információs energiahiányt bezáró (rögzítő) buborékokból sokféle információ (hatás)
záródhat ki, amelyek miatt a kizáródástól függően eltérő lehetőség, adottság és képesség
(tulajdonság) hiányok jellemzik. A nem teljes, de egymástól részben eltérő kisebb
dimenziókban egymást azért kiegészítő buborékok egymáshoz épülése, tapadása csökkenti a
tulajdonság (információ, színkép) hiányt, amely miatt egyre összetettebb tulajdonságú, egyre
bonyolultabb tagoltabb információjú), mind teljesebb eredő felé fejlődő energia mezők
kapcsolódnak össze. A rendszer alapját, a legkisebb egységeket jelentő modulok csak egy
tulajdonságot, (jelet) tartalmaznak. Több ilyen egyszerű jelet tartalmazó modul összeépülése,
egyre bonyolultabb, de még nem egészen egymáshoz illeszthető, kaotikus információs
kavalkád jelrendszert eredményez, amelyekből sokféle összetettebb hatásképlet, és az ismert
tulajdonságú (hatáseredőjű, jelrendszerű) elemek, keverékek és vegyületek képződhetnek. Az
elemek további sikeres halmozódásával, összeépülésével egyre bonyolultabb, egyre több
vagy/és tagoltabb információs energiájú térmezők alakultak ki, amely ,,fejlődés,, a
bonyolultság felé vette az útját.
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Az impulzus után kialakuló anyagmag, egy az áramlási dimenzióban korlátozott
szabadságfokú rendezett állapotnak, valóban differenciált információ és energiahiánynak,
amely más hatásokban kellő többlete miatt alkalmassá válik az ilyen többleteket kereső
analóg szervezettségű életbuborékok sikeres kapcsolódására, nagyobb és összetettebb
szervezettségbe épülésére. A nagyobb bonyolultság felé haladó szerveződési állapot fejlődés
során az információs részazonosságú energia és hatások begyűjtésével válik egyre
bonyolultabb, egyre rendezetlenebb, de a változatosságban, az amplitúdókban egyre nagyobb
szabadságfokú mezővé.
A közös szervezettségű mezőbe, hatásmezőbe kapcsolódó elektromágneses, gravitációs és
nyomásváltozásokból származó hatások, azaz információk feldolgozásának, átalakulásának,
helycseréjének, a helyét kereső hatásoknak az alkalmazkodásképes időszakát, élet, vagy
szerveződési folyamatként ismerjük.
Az egyre hosszabb információs láncba kapcsolódó energiában differenciálódó, a
sokféleségben szegényedő hatásmezőt a nagyobb környezeti sűrűség az origóban kifejlődött
azonosság körül a térben növekvő méretű gömbszerű alakzatokba kényszeríti. Ez az alakzat a
biológiai szerveződések során más, deformált formát is felvehet, de a fraktálrendszer lineáris
részén a gömbszerű alakzat meghatározó. Az alakzat mérete feltételezhetően igazodni fog az
alakzatba zárt energia árnyékoló hatásától és a térben lévő környezeti nyomásához, a helyi
rendezettséget meghatározó intersztelláris széltől. Ha a többrétegű buborékhéjak metsződései
által közrezárt hatáslencse, a fokozottan védett és egyes hatásokat többszörösen kizáró
térrész, a differenciált információt szállító anyagmag már megszületett, két lehetősége van.
A mintájához hasonló, meghatározható eltérésnél nem nagyobb másságú Információs energiát
gyűjteni, vagy hozzáadni energiáját egy már meglévő nagy azonosságú hatásmezőhöz.
Mindkettő kölcsönhatás során történik, amelynek feltétele a nagyfokú azonosság.
Az impulzussal járó kölcsönhatáskor krumpliszerű téralakzatban szétterülő részecskék életét
élheti a közösség szinte valamennyi résztvevője, amely során akár többszörös saját perdülettel
jellemezhető, egyre növekvő átmérőjű spirál pályára állhat. E pályán végtelen sok analóg
társra találhat, amelykor minden találkozásával, a kölcsönhatás mértékével kifejlődő
hatáscserében átalakul, és a mozgási energiája csökkenése során a hatóeredőjét folyamatosan
megváltoztatva, másokkal egyre nagyobb információs láncba, közös szervezettségbe épülhet.
A megszületett anyagmag egy energia és információdús, áramló részecskékkel
(hullámfrontokkal, hatásmezőkkel) sűrűn kitöltött környezetben találja magát, amelyben az
áramlási szabályok és a Casimir hatásdifferenciálódás játssza a főszerepet. Az áramlás során a
már megismert fizikai szabályrendszerek többségének engedelmeskedve, a sugárzási, a
visszaverődési és az átalakulási szabályoknak is engedelmeskedik. A visszaverődő és
valamely irányba haladó, de tükrözéssel, a hullámhosszúságnál rövidebb sűrűbb
energiafalakkal eltéríthető hatások az útjukba álló, az áramlás előtt torló falat alkotó
állóhullámoktól is irányíthatóvá válnak, amelyek lehetőséget adnak a tudatosan irányított
(célzott) hatáskibocsátásnak. Ilyent tud a szem, az agy, a sejtek többsége, amely a lények
környezetében az irányított azonosságok kapcsolódási lehetőségét megalapozza.
Természetesen e csatornákban áramló, ide terelődött hatások sem teljesen veszteségmentesen
továbbítódnak, a tükrözéskor történő visszaverődéskor, vagy a kölcsönhatásba kerülésekkor
veszteséget szenvedve csillapodó rezgésekként kell ezeket értelmeznünk. Ez a csillapodó
rezgés vezet a Doppler effektushoz, amely a távoli égitestekről érkező színkép
távolságarányos eltolódása miatt a korábbi ismereteink táguló Világegyetemet feltételeztek.
Mivel a környezeti tér nagy információs energia-sűrűségében, minden lehetséges hatás,
minden helyen és időben a környezetben rendelkezésre áll, a látszólag kaotikus tér, valójában
a teljes színkép, azaz az összes lehetőség eddigi történéseinek a visszaolvasható információs
halmaza. Az Akasa könyv e térbeli történések lehetséges folytatódását tartalmazó olyan nagy
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valószínűségek szerint kifejlődő, megtörténő eseményeknek a jövőbeni hatásegyesülés,
halmozódások és ritkulások során kiteljesedő lehetőségei, amelyek a lokális beavatkozás
(ellenkező akarat) hiányában nagy valószínűséggel megtörténhetnek. Mivel a történések
jelenből felépülő minden eltérése, (a legkisebb időbeli csúszás is) a csúszással érintett
valamennyi hatásszerveződés jövőt módosíthatja, ezért a változtatási lehetőség egy bizonyos
eltéréssel, és csak a térre vonatkozó statisztikai valószínűség lehetőségében adott. Minél
nagyobb a változó információtól való téridőbeli szerveződési távolság, elvben annál nagyobb
a jövőtől való eltérés lehetősége, amely láncolatban egyre több, a mi tudati állapotunk és
rálátásunk szerint nem eléggé megismerhető változót tartalmazhat. A nagy azonosságú térben
azonban nagy azonosságú életváltozás fejlődik, amelyiknek a statisztikai eredői vagy itt, vagy
ott a sűrűsödések és az összeépülések, vagy a ritkulások lokális következményeiként
statisztikai eredővel be fogynak következni. A lokális tér változásában csak az A és a B
szereplőknek nem mindegy, hogy a rájuk vonatkozó valósszínűség szerint melyik épül és
melyik bomlik.
Kétségtelen, hogy nagyon sok olyan hatás keltődhetett a jelent jelentő időpillanat előtt,
aminek a hatáskövetkezménye hatni fog a jövőre. A hatásterjedéstől függetlenül a szükséges
feltételek együttállásakor bekövetkezendő dolgok a részleleteikben végtelen sokfélék
lehetnek, de az eredőjükben kifejlődő törvényszerűségek következetesek és könyörtelenek. Az
egymás felé tartósan áramló részek, mit-sem látva a későbbi következményből,
évmilliárdokkal ezelőtt eredményezhették égitestek kialakulását, amelyek szétrobbanásából a
térben szabálytalanul szálló-pergő aszteroidák megkeverhetik a naprendszer kisbolygó övében
keringő milliárd anyagszerveződés némelyikének a mozgását. A rendezett áramlásból
kiszabaduló kisbolygó évezredekkel később halált hozhat a Föld valamely frekvenciáján és
rétegében változó élet nagyobb részére, a civilizáció jelentős részét és mindennemű analóg
életfolyamatot megszakítva, megsemmisítve. Ugyan ez a fejlemény, akár egy lokális
homokszemnyi vihar által kezdődött halmozódástól eltérítve lekésheti, vagy elsietheti a
lehetséges találkozást. Történhet, miképpen megtörtént a Föld szerveződése során olyan
esemény is, amikor csak részben született a helyzetből katasztrófa, amely részben eltörölve a
kialakult életszerveződések egy részét nagyfokú genetikai módosulást, fejlődés változást tett
lehetővé az emberhez vezető evolúciós bonyolultság felé nyitó fejlődés beindításával.
Azzal hogy nem ismerjük a Világmindenség sokmilliárd változóiból lehetséges történések
jelenünkre és a jövőnkre gyakorolható lehetséges hatásait, még nem állítható hogy ezek a
történések nem voltak, vagy nem fejlődhetnek ki. Ez struccpolitika. Az asztrológia teljes
tagadása egyenértékű a homokba-dugott fejjel. Az azonban, hogy mennyire kell előre
néznünk, hogy mennyire kell előre látnunk, az még vita tárgyát képezheti, azaz a politika
éppen erről szól, hogy a ma kiélvezhető jelennek, vagy és mennyire a jövő megőrizhető
lehetőségeinek éljünk? Még ma a viszonylag fejlett űrkutatási eszközök használat mellett is
csak szerény, néha csak néhány nappal előbb szerzünk tudomást (információt) olyan esetleg
évmilliárdokkal ezelőtt megtörtént hatások mai mellettünk elzúgó hatáskövetkezményeiről,
amelyek kozmikus katasztrófák kiváltásával a teljes naprendszer megsemmisülését, vagy
évmilliárdokkal visszafejlesztését is okozhatják. A nagy hatáskövetkezmények mellett sok
milliárd olyan kisebb hatáskövetkezmény is átélünk nap, mint nap, amelyek a múltból
kifejlődött eredőjeként ma hatnak a jelenünkre, és meghatározzák a későbben lehetséges
jövőnket. Elég egy Svájcban, a hegyekben lehűlő légrétegből kialakuló helyi szél nyugat felé
sodródása, hogy a meleg tengeri áramlatokkal keveredve több hét után kialakuló hatalmas
tornádóként a kelet-amerikai települések sorát tegye a földdel egyenlővé. A Svájci szellő, még
az észlelési szintünk alatt ható, esetleg a legeltető farmer által észlelhető gyenge
hatásátrendeződés, amely felerősödését és a pár héttel későbbi jövőben kifejtett hatását
Floridányi földrészen szenvedik. El kell fogadnunk, hogy a jövő a múlt és a jelen történésinek
a folytatása, amelyet ha időben észlelünk, befolyásolási lehetőséget nyerünk. E befolyásolási
lehetőség annál nagyobb, minél előbb, a forrása közelében, a nagyobbra kifejlődése előtt, azaz
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még gyermekkorban észleljük és tudatosul egy megtörtént, vagy történhető
hatásátrendeződés, számunkra nem kívánatos, de általunk befolyásolható hatásváltozása. Ilyen
például a légkör melegedése, az üvegháztartás növekedése, és nagyon sok olyan környezeti
változást viszonylag lassan ered eredményező helyi halmozódó hatásváltozás, amelynek
negatív kihatása előre, nagy statisztikai valószínűséggel megismerhető, és tudatos
változtatással a negatív jövő egy kicsit megváltoztatható, vagy részben elkerülhető.
Ha az emberiség a tudatosodása során, eljut a jövőjét és biztonságát közép, vagy hosszútávon
befolyásolható dolgok, események időbeni megismeréséhez, a képességei és az adottságai
szerint lehetőséget kaphat a szerveződési jelenléte, a megmaradása meghosszabbítására.
Ehhez meg kell tanulni a természet törvényeit mélyebben megismerni, az Akasa krónika
történéseinek a lehetőségeit, a közeljövő veszélyeit feltárni. Ez a jövőbe való lehetséges
beavatkozás, bár csökkenti a jelenben átélhető életlehetőségek szépégét, ráadásul azzal a
módosuló következménnyel járhat, hogy a lokálisan kikerül kisebb helyi vihar elterelésével,
máshol jóval nagyobb globális következményű katasztrófát okozhatunk. Az ember által
átlátható fraktálrendszer szintjén ezt a lehetőséget jól használjuk ki, de az észlelési szintünkön
kívüli hatások megértéséhez nem használjuk ki a lehetőségeinket. A számítástechnika
fejlődésével a hatásrendszerek változásának a követése, a lehetséges következmények
felismerése a meteorológiai előrejelzéssel sokat javult, de a térben is időben még nem elégé
látunk előre. Várható, hogy a többdimenziós analóg számítógépek sokat segítenek, azonban
már ismerjük, hogy az előrejelzések mélységének növelésével a hibaszázalék is
megnövekszik. Minél több szálon követjük a hatásváltozások sorozatait, annál kevésbé tudjuk
kiemelni a jövőnkre valóban a legkedvezőtlenebbül ható eseménysort kiválogatni, és azt
idejében módosítani. A megoldás, hogy a hosszabb időre kiható változások szabályozását
azon felsőbb Istenibb Gondviselőkre hagyjuk, akik külső aspektusból sokkal többet átlátnak
és megértenek, akiknek kellő rálátásuk van a múlt és a jelen történéseinek a keveredése,
halmozódása során kifejlődő jövőre. A bizalom a gondviselőkben, a bizalom egy másban,
hogy mindenki megfelelően teszi a dolgát rendbe hozhatja a sikertelenné vált, szétzilált,
kaotikus életet. Az emberi befolyás tehát jellemzően a jelen és a közeljövő befolyásolási
lehetőségére fejlődött ki, ami ezen kívül és felül történik, az a nagyobb rend és szervezeti
megmaradás érdekében szükséges és elkerülhetetlen következmény. Az elosztás jósága
esetén, ezek hol itt, hol ott okoznak rosszabb körülményeket, hogy ezt követően az élet a
rossz állapotából ismét tavaszba és fellendülésbe fordulhasson, sikeresebb együttműködésbe
szerveződhessen.
A szerveződési bonyolultság egy része kétségtelen ebbe az irányba a nagyobb entrópia felé
halad, de ezen az áron máshol mindig javul az élet és az együttműködés lehetősége, az
egymásba és a jövőbe vetett hit és a bizalom. Ez a téridőben működő szerveződés, egy
egymással sokmilliárd szálon összefüggő hatásláncot képez, amely láncszemei, az egyre
összetettebb, egyre bonyolultabb energiatér (mező) történéseinek a térszerkezetbe
(hatásmezőbe) épülése, amely során a legkisebb információt tartalmazó, más hatásokat kizáró
jelből egyre kevésbé hatáshiányos, bővülő információs energialánc épül össze a teljessé válás
felé visszatöltődése során. E láncszemek, még nagyobb hatásmezőkhöz, szervezett
életpiramisokhoz kapcsolódhatnak, amelyekből a kialakult természeti törvényeknek megfelelő
gravitációs (és információs) energiaszerkezetek épülhetnek össze. Ezek összessége ismét
teljessé teheti a térben lévő végtelenül összetett, általunk kaotikus folyamatként nem átlátható
információs bázist, amely a lehetséges hatások és állapotok összes lehetőségét tartalmazza. Ez
a nagyobb térre kitekintést engedő, látszólag nagyobb szabadságfok a lehetséges történések
végtelen halmazát állítja elénk, amelyek azonban annál jobban megkötik, elbizonytalanítják a
cselekvőképességben csökkenő, a tudásában és a megértésében gyarapodó szerveződések
lehetőségeit. Míg az összetett és bonyolult tudat ismeri a lehetséges útvesztők rengetegét,
ezért nehezen választ és határozatlan, a csak az igen vagy nemre leszűkített, hívők dolga
egyszerűbb választási lehetőség. Ha a döntés felé kell haladnunk, feleznünk kell a
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lehetőségeket, és igen nem szerint, vagy is szerint visszafelé haladni, azonban amíg az igen
nem válaszokkal eljutunk a döntés cselekvő képességet adó fokáig, addig az is válaszok
határozatlansága a végtelen Tao ösvény, a harmadik, de sokáig járható út felé mutat. Ez az út
azonban nem egyenes, hanem állandóan irányt váltó kötelezettséget ad azokra, akik e cél felé
haladva ráteszik a lábukat a Tao keskeny ösvényére.

62. Az emberi és az életszerveződésként ismert hatásrendszerek, energiamezők
A különböző méretű és eredőjű hatásmezők, fraktálszerveződések közötti kapcsolatot,
összeköttetést a változással járó hatásátrendeződés biztosítja. A változás során a dimenziós
együtthatók nemcsak hatáspárokat képeznek, hanem a dimenziós feltételek kapcsolódásával a
teljes feltételrendszer egységét bizonyítják. Az együtthatók egy rugalmas hálónak
tekinthetők, amelynek bármelyik szálon, vagy csomópontban változása változtatja a háló
többi részének a feltételrendszerét is, egy többszintű térbeli életlánc hatásjátékaként.
A hőmérséklet, a nyomás és a térfogat, a sűrűségi együtthatót határozzák meg, amely
kapcsolatban van a kiterjedést jelentő méret és erő dimenziókkal, a perdület és perdület
változás, az elektromágneses dimenziókkal kapcsolódik, a lendületváltozás, a gyorsulás a
hatásesemények ritmusát befolyásolja, amely a sűrűség változással hat az időre, és az
idődimenzió az analóg esemény sűrűségi megértési viszony függvényében hat az események
változási ütemére. A változás időegység függvényeként befolyásolja a hőmérsékletet, amely
visszahatva eseményekkel záporozza, és ezzel erőt fejt ki a környezetben lévő azonos
frekvencián rezgő erőterekre. Az átadott erő hatására növekszik a távolság, a térfogat és
csökken a sűrűség, amelynek a következményeként csökken később a hőmérséklet, ezzel
ismét csökken a térdimenzió. A térdimenzió kitöltöttsége, sűrűsége és minősége befolyásolja
a terjedési frekvenciát, ezzel módosíthatja a tér ellenállását és a vezetőképességét, az
információ elnyelődését és visszaverődését. Az információnak is tekinthető többdimenziós
hatás rezgésszakaszainak az azonossága, kapcsolatot teremt a ható és a hatott rendszer között,
a szétsugárzódás, és az elnyelődés között. Az elnyelődés, növeli az információ és energia,
azaz a hatástartalmat, az energiaszintet. Az energiaszint növekedése változással, az elnyelődés
mellett hatáskibocsátással, kisugárzással is jár. Az elnyelődés és a kisugárzás a pulzációt
eredményez, a hőmérséklet, a térfogat, és az energiaszint változását is okozza, amely a
gravitációs árnyékolás változásával jár. A tömegnövekedés a hatástartalom növekedését is
jelenti, amely a tömegbe épült hatásmező jellemző frekvenciatartományába jutó és annál
nagyobb hullámhosszon rezgő hatások áthatolóképességet csökkentve növeli a hatáserő
differenciát, a gravitációs erőt, és visszahatva befolyásolja a sűrűséget, és ezzel kapcsolatot
teremt a tömegvonzás miatt szabadon eső test, a hatásmező gyorsulása között. A gyorsulást a
gravitációs hatásmező sűrűségi központja felé eső kis hatásmező, anyag mozgás közben
növekvő hatásdifferenciája eredményezi, amely az árnyékolási rés csökkenésével a csökkenő
ellenhatás miatt folyamatosan növekvő, gyorsító erőt eredményező hatásdifferenciát okoz.
Tehát a térben lévő életháló valamennyi rezdülése kihat a többi tulajdonság, hatás változására,
csak érzékenység kérdése, hogy e rezdülésből ki és mennyit, miképpen érez át, él meg.
A tömeg növekedése, a hatásmezőkre visszahatva a hatásesemények mennyiségének a
növekedését jelenti, amely megváltoztatja a térmezők minőségét jelentő visszacsatolt
térrezgés jellemző frekvenciatartományát, és kisebb energiájú, de változatosabb sugárzási
rezgéstartomány öngerjesztő rezgése a bonyolultságot eredményező frekvenciák felé
teljesedik ki. A bonyolultság növekedése, a térrezgés hatáshelyzeteinek a jelrendszerbe
teljesedése az információ értelmezhetőségére, telítődésére bír befolyással, és ezzel a
hatásesemények által meghatározott térrezgésből fakadó energia arányát és elnyelődését
növeli.
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Az események változása egy végtelen visszacsatolt láncrendszerbe, közös hatásláncba
kapcsolja a dimenziós hatásokat, amely egy részben zárt összetett rendszernek tekinthető
végtelen teret eredményez. E tér ki van töltve a tér többi részét is befolyásoló öngerjesztő
rezgőrendszerekkel, amelyekben a változásokból keletkező rezgések pulzációszerű
átrendeződéseket keltenek. A térben a változást közvetítő térrezgés bármely dimenziójának a
változása eltérő jelekként értelmezhető többszintű jelrendszer variálódásából, ismétlődésekből
épül össze. A jelrendszerként is értelmezhető rezgés, mint több dimenzióban meghatározott
hatás áthaladás időben egyenlőtlenül tölti ki a teret, amelyben a rezgés térbeli azonosságai
között hatáskapcsolat, gravitáció ébred. A nagy azonosságú, analóg térrezgések közötti
távolságnál, a hatáshézagnál nagyobb hullámú rezgések az azonossági hullámok közül
kizáródnak, amely miatt nemcsak növekvő erőkapcsolat, gyorsulást eredményező
hatásdifferencia keletkezik, hanem a hatáskizáródás miatt csökken a teljességet jelentő
jelrendszer, a minden hatás érvényesülése, az univerzális lehetőség az egyediség felé haladó
kényszerpályára áll. Az időbeli módosulást jelentő hatásazonosság, egy speciális folyamatnak
tekinthető, amelyben a hatáshézagot jelentő távolság, tér csökkenésével arányosan egyre több
idegen hatáshelyzet, rezgési spektrum záródik ki. Ezzel nő az egyediség, amely időben
gyorsuló folyamat végén speciális hatáshelyzetbe rögzíti a térrezgés dimenziós értékeinek a
helyzetkapcsolatát. A dimenziós értékek együtthatása, a hatáskizárt térben jellemző
hatáseredőként véges számú hatáslehetőséget eredményezhet. Látszólag nincs új a nap alatt, egy
újszülöttnek minden vicc új! Az események újszerűt eredményező együttállása, csak a bonyolultság
rovására fejlődhet ki. A jellemző hatáseredők – a kölcsönhatás kis értéke, az érzékelhetőség

hiánya miatt nem mérhető - legkisebb méretei olyan több, /vagy/és sokdimenziós
hatásmodulokként határozhatók meg, amelyeknek az egymástól eltérő hatáslehetőségei, a
rezgést alkotó dimenziós értékek egymáshoz képest eltérő lehetőségei csak egy-egy értéket
engednek meg. Az történési, azaz időrendben működő szerkezetek és szerveződések közös eleme az
organizáció, amely a működőképes folyamatok fennmaradásához alapvetően szükséges. Bármilyen
bonyolult egy organikus szerkezet, Pl, egy gép, egy autó vagy egy élőlény, dimenziós együtthatók
szervezett összhangja térben és időrendben összehangolt működése kölcsönös alkalmassági, egymást
egyre jobban kiegészítő feltételt igényel. A szervezett folyamatban működési láncot képező
együtthatók bármelyikének az alkalmatlansága közös működési zavart eredményez. A szerveződésben
betöltött fontossági rend szerint ez megváltoztathatja, vagy megszűntetheti az együttműködési
harmóniát. Ha egy fontos láncszem működésében áll be zavar, ez visszahat az egész organizált
működésre, amely díszharmóniának tekintendő. Ezért van az élet dualitása, hogy mindig legyen
cserére, helyettesítésre, másik beszállítóra, másik életre választási lehetőség. A valódi életfolyamatban
működő organizmusok az evolúciós fejlődés során egyre bonyolultabb működésfigyelő és helyreállító,
hibajavító képességeket fejlesztettek ki, amelyek a működőképesség, a harmónia megtartását
segítették. Az organizált képességek javítása kiválasztódási, megválasztási és felkérési előnyt
eredményezett, a zavarok túlélését, az egyensúly helyreállítását segítette. Napjainkban erőművek és
robotok sokszorosan visszacsatolt működésfigyelő, és hibajavító lehetőségei segítik az ember által
csak évtizedek alatt létrehozott organizációit, amelyekből már csak a másolási minta reprodukcióját
lehetővé tevő, célzott hatásbefogás hiányzik. Futurisztikus gondolat a bonyolult szerkezetek
kristályszerű növesztése, pedig elvileg nem lehetetlen. Ha a térrezgések alapegységeit, a
hatásmodulokat, vagy ennél nagyobb hatásértékű, de az atomoknál kisebb hatásmezőket, mint egyedi
és ismétlődő információs jeleket megtanuljuk megérteni, akkor ezeknek a megadott minta szerint
térszerkezetbe, közös hatásmezőbe kapcsolódását is DNS-szerű mintába tudjuk majd építeni. A
genetikai kutatásnak köszönhetően a rálátásunk a DNS méretű hatásmintákra, hatásmezőkre olyan
előrehaladott, hogy a következő szint, a tér építőköveinek, a hatásmodulok egyedi információs
tartalmának a feltérképezése a következő kihívást jelenti. A tér azonban nemcsak DNS szerű durva
hatásmintákból építi fel a bonyolultságát, hanem a differenciálódásban a stabil átlagos lehetőségtől, az
egyre nagyobb rendszereket, egyre kisebb egységnyi alapokra lebontott, és megértett kicsi részek
sikeres halmozódásából, a teljességből és nem a részletekből építi fel. A lényeg, hogy az élet kicsinek
tekinthetőisteni alapból származó építő kövei, valamennyi teljességet és későbbi lehetőséget
magukban hordozzák, kezdetben univerzálisak, mindenhatók, de a nagy egésztől való leválás, kiválás,
elszigetelődés folyamatában, esendőkké, halandókká és hibásan döntőkké válnak.
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A véges számú lehetőséget eredményező hatáshelyzetek legkisebb egységei a tér legkisebb
sűrűségű és legkötöttebb hatáslehetőségeit, a tér logikai építőköveit jelentik. Bármely tér,
amely adott de nem végtelen sűrűségű és nem végtelen összetételű anyaggal, elektromágneses
rezgéssel, energiahatással, hatásmezővel van kitöltve, a fraktálelv alkalmazásával is
szemügyre vehető, értelmezhető. A fraktálrendszer, egy relativen egyszerű, - a síkban
könnyen ábrázolható - halmozási rendszer, amelyben több de véges számú összetevő
valamely értékének a változása, a változatlan összetevők arányainak a megtartása mellett, a
változó összetevő dimenziójának és változási irányának megfelelő változással ábrázolható.
Egy ilyen szervezett rendszerben bármely egység változik, időben későbben valamennyi
egység érintetté és ezzel valamely részletében megváltozóvá válhat. A fraktál azonban
nemcsak síkban, hanem a térben, sőt számtalan dimenzióban is megvalósulhat, amelykor a
változók egységeknek, részleteknek nemcsak az eredeti változást hozó résztől, hanem a
mellettük változó résztől is befolyásolva egyszerre több dimenzióban változhat az értékük, a
dimenziós külső feltételek egy részének vagy többségének a változatlansága mellett. Ez
lényegesen növeli a részben zárt rendszerekben is a bonyolultságot. A térben működő
rendszer egy sokdimenziós jellemzőkkel meghatározott, többszintű fraktálszabály szabály
szerint szerveződő, a változás változtatására alapuló hatásrendszer, amelyben azonban a
dimenziós jellemzők változása csak relatív kevés állapot változási eltérési lehetőséget enged
meg. A hatásrendszer különböző méretű és tulajdonságeredőjű egységeiben, a hatásmezőkben
a sűrűséget, a változást, a harmóniát a mezőkbe épült térrezgési eltérések, sokdimenziós
azonosságok arányai határozzák meg. Nekünk azért látszik bonyolultnak, mert nem egy adott
ponthoz, pl. az Origóhoz képest térbeli eltérést, háromdimenziós pozíciót határoz meg, hanem az adott
pozícióban meghatározott, de azonosíthatatlan kiterjedésű mezőnek a belsőváltozásában keletkező
egymásra ható tulajdonságainak, a mezőre érvényesülő hatások adott pillanatban eredményezett
eredőjének a történési folyamatot jelentő átalakulási törtését határozza meg.

Miként az atomban a folyamatosan változó erőtérben az elektron helyzete és pillanatnyi
hatáseredője csak statisztikailag határozható meg, hasonlóan a más méretű hatásmezőkben a
külső és belső változások időben és tulajdonságaiban is változó hatáseredőket hoz létre. A
kevésbé változó anyagnál nagyobb bonyolultságú önjavító térrezgésből így alakulhattak ki az
életfolyamat alatt változó tulajdonságú hatásmezők. A hatás térbeli helyzete nem mindenkor
lokalizálható, de az eredője az ami észlelhető, amely nyilvánvalóvá teszi a jelenlétét és a
befolyását is. Ilyennek tekinthető az isteni szervezettség és befolyás, a gondviselők
beavatkozásai, amelyek a legtöbbször nagyon kicsi értékekben módosulnak, amelyek
változásai nem mérhetők, sokszor nem érzékelhetők, de a módosulás következménye, a
Gondviselő jelenléte a hatáseredő változásán észlelhető, azaz az eredőnek a módosulása teszi
nyilvánvalóvá, hogy a megértéssel befolyásolt, az isteni szervezettség által ma már kreált
térben történik az élet változása.
A térben egy olyan hatásrendszer működik, amelyben a lendület megmaradás globálisan
érvényesül. A hatásrendszer kisebb fraktálú szerveződésein belül csak látszólagos lendületmegmaradás van, amelynek a változásai olyan kicsi méretűek, hogy az ehhez képest elégtelen
felbontással, megfigyelő képességgel rendelkező e változás kis egységeit nem, csak a folyton
módosuló következményi eredőt érzi meg. Ilyen a növekedés, a fejlődés, az átalakulás, a
folyamatos változás, és ilyen az öregedés, amelynek az eredő változás átlépteti az idő
lassabban ketyegő dimenzióját egy másik dimenziós valóságba. A fraktálrendszereket képező
hatásmezők kölcsönhatás kapcsolatban állanak egymással, amelyek között hatásátadás,
lendületcsere zajlik. A fraktálrendszereken belül, a hatásmezők nem tekinthetők zárt
rendszereknek, ezért egymás energiájának, lendületének a rovására energia, azaz
hatásátcsoportosítás történhet. A hatásmező bármely jellemző értékének, dimenziós
feltételének a megváltozása hatásátrendeződésként értelmezhető, amely átcsoportosulást – ha
az általunk észlelhető kölcsönhatás változással jár – energia áramlásként észleljük. Ez
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mesterségesen is előidézhető, amelykor a hatásmezők között, a dimenziós értékek változása
közben áramló, a lendületváltozás miatt hatásátadási lehetőséggel rendelkező energiát
hasznosító berendezésen át, áramoltatjuk.
Dr. Egely Györgynek igaza van abban, hogy a térenergia kicsatolható, amely emberi mértékkel
számolva majdnem korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre áll, azonban ez csak időben eltolt
szimmetria sértést jelent, csak más rendszerből kivont, elvont, átirányított energia hasznosítható. A
szimmetria megbontása a hatásmezők együtthatóinak az arányát változtatja meg, amely
energiaáramlásként észlelhető. Azonban minden szimmetriasértés idővel, a térben kifejlődött változás
törvényeinek megfelelően későbben helyreáll, sőt amennyivel megsértjük mások életterét és
szimmetriáit, később legalább ennyivel a saját szimmetriánk megbomlásával kell fizetni. Az Akasa
nemcsak a történéseket, hanem a relatív szimmetriabontások karmikus adósságait is feljegyzi, és aki
ma másoktól elvesz, annak holnap kamatostól kell visszaadni az adósság szolgáltatást.

A hatás átadás idődimenziós csúszással is lehetséges, amelykor a változást átmenetileg
zártnak tekintett hatásmezőben a potenciáljában felhalmozzuk, és a hatástömeg térbeli
koncentrációját növeljük. Az időtényező a változás függvénye, amely egy látszólag önállónak
tekintett hatásmezőn belül zajló változás, öngerjesztési reakciója határoz meg, amely a
rendszeren belül a változási folyamat alatt az eseményszám arányában pergő rendszeridőként
értelmezhető. A rendszeridő legkisebb egységeit az, az egységnyi változás jelenti, amelyet a
rendszer a változás során feldolgozni, lendület változásként, energiaként átalakítani képes. A
hatásbefogás belső időre, feldolgozó képességre jutó növekedésével, a rendszeridő felgyorsul,
amely az észlelt események, az észlelt hatások, információk, tömegének a növekedésével jár.
A rendszeridő felgyorsulása, a befogott és ezzel a változást okozó hatásátrendeződés
felgyorsulásával jár, amely ezzel megnöveli a belső változás miatt keletkező változó
eseményekben fakadó rezgéseket, az átalakuló hatások kibocsátását. Ha egy hatásmezőben, a
hatásrendszer által befogott és kibocsátott lendület, hatás, energia, vagy/és információ
szinkronba kerül, akkor ez a hatáscsere működési harmóniájának tekinthető. A működési
harmónia bármely rendszeridő mellett kialakulhat, amely az ilyen jelenben hatékony
hatásmezők tartós megmaradását, működését, életváltozását eredményezi. Az általunk ismert
emberi rendszeridőhöz képes nagyon lassú rendszeridő, alacsony hőmérsékletű, lassan változó
hatásrendszerek sajátossága, amelyekben kevés, vagy általunk nem észlelhető változás zajlik,
amely vagy az ösztönös reakciókkal lereagálódik, de nem terheli meg a szervezet egészét és
feldolgozó képességét. A gyorsan pergő saját rendszeridejű szerveződésekben, az emberi
hatásidőnél nagyságrendekkel nagyobb az idő futása, a lendület átadás, pontosabban a
befogadott és a leadott hatások átalakítása sokkal sűrűbben történik. Az időegységre jutó
változás növekedés, valójában információs energiaáramlás növekedéssel jár, amely rezgés és
reakció növekedést is jelent. Az energiaáramlás megszokott, vagy az átlagos tempóhoz
képesti növekedése, a hőmérséklet növekedésével jár, amely eredményeként a gyorsabb
rendszeridejű aktív hatásmezőkben magasabb környezeti hőmérséklet uralkodik. Szélsőséges,
nagyon gyors változással járó lendület, információs energia áthelyeződés nagyon magas
hőmérsékletet eredményezhet, amelyek csillagfényt rajzolnak az égbolt palástjára.
Az Univerzumban relatív egyenletes sebességgel haladó kisbolygók, aszteroidák és meteoritként
ismert töredékek eseménytelen, lassú rendszerideje kevés hatásváltozással jár, amelyben az események
ütemének a változása, csak a gravitációs mezők melletti elhaladás gyorsítását vagy lassítását érzékeli.
Egy légkörrel rendelkező bolygóba csapódás hirtelen felgyorsítja a rendszeridőt, és növekvő ütemű
változásokat indít el. A hatásmezőknek tekinthető meteoritok anyagát alkotó atomok energiaterére
időben növekvő számú esemény kezd hatni, amely a gravitációs hatásmezőben rezgő atomi erőterek
egymásra hatását, a kapott hatás gerjesztés továbbadását megnövelve érvényesül. A hatást
elintézhetnénk egy egyszerű súrlódással, amely a légkörbe érő tárgy felforrósodását eredményezi. Az
események ritmusának az időben történő növekedése mindenképpen növeli a változást, amelyről
megtanultuk, hogy a kölcsönhatás időbeli növekedése energia kicsatolódással is jár. Ez öngerjesztő
folyamatot indít el, amelyben a hatásmezők önrezgése megnövekszik, és a növekvő változás energia
átalakítása folyamatosan emeli a hőmérsékletet. A meteor erős kölcsönhatásnak kitett, a közeg
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részecskéi által gerjesztett felülete felizzik, amely a környező levegő hőmérsékletét is emeli, (ez hőt
von el) és ha nem éri el időben a talajt, a légkörben oxidációs kölcsönható folyamatban a beérkező
anyag elgázosodik, elhamvad. Két elkülöníthető esemény játszódhat le. Egyrészt a beérkezési szögtől,
a haladásra merőleges keresztmetszettől, tömegsűrűségtől és sebességtől függően a légkörrel (a légkör
tartalmának megfelelő hatásmezők kellő azonosságú, a kölcsönhatóképes beáramlást fékező
részecskéivel) való találkozáskor, ha nagy sebességgel érkezett, akkor a sűrű légkörben lefékeződhet,
amelykor energiát vesz fel (és adhat le hőenergia formájában) a mozgási energia életnyomássá és hővé
átalakulásából. Ha nem túl nagy sebességgel érkezett, Pl. a csillagközi porként, akkor a gravitációs
hatás miatt gyorsulhat, amelykor energiát ad le a környezete felé. Lehetséges olyan pályairány,
becsapódási szög és sebesség, amelykor a gyorsulás vagy a fékeződés nem változik számottevően,
amely miatt nem izzik fel, és viszonylag kevés eseményt jelentő változással csapódik, ülepedik le a
talajba. Az ilyen események biztosítják, a más bolygókról és a világűrből érkező szervezettebb
hatásmezők majdnem sértetlen állapotban átszállított információs terjedését, az indító térre jellemző
azonosságú élet kozmopolitaként átterjedését és kivirágzását is lehetővé tevő szerveződési szintek,
hatásmezők elterjedését. Csak alkalmas helyzet, egy hosszú életű nap és ideális pályán keringő bolygó
pár-milliárd éves szerencsés kapcsolódása, és kivirágzik a bonyolultság általunk életként ismert
önjavító-képes specializálódása, a térben létező hatások jelentős részének az átmeneti kizáródása.

Bármely rendszeridejű, de relatív egyensúlyban működő hatásmezőben felborulhat a
lendületáramlás, átalakulás aránya, amely a rendszeridő változásával jár. Ha a külső
változásból fakadó gerjesztés, esemény, hatásátadás mennyisége csökken, akkor a rendszeridő
lassulása várható, amely a hatásmező lehűlését okozhatja. A változás átmeneti csökkenése
passzivitásban nyilvánul meg, amely a változási folyamat látszólagos leállását
eredményezheti. A hatásmezők lehűlése, rendszeridejének a lassulása, látszólagos leállása
csak átmeneti jelenségnek tekinthető, amelyben a hatás, vagy energia sűrűség csak a
pufferolási értékkel csökken, a hatásmező kitöltöttsége (némely dimenzióban) mennyiségileg
és lényegileg nem változik meg. A változás, minőségi változást jelent, amelyben a sűrű
eseményt jelentő nagy frekvenciás rezgés kibocsátása helyett az adott hatásmezőt ritkán és
lassan változó energia, nagy hullámhosszú térrezgés tölti ki. Bár ilyenkor a felület lehűlőnek
és megmerevedőnek látszik, azonban erősebb felbontásban észlelhető marad a belső lineáris
változás tartős folyamat, amely csak a kifelé ható megnyilvánulásaiban csökken le a
megfigyelő elégtelen észlelési szintje alá. Az ilyen mezőkben is felgyorsítható a változás, ha a
rezgési tartomány legkisebb hullámhosszának megfelelő, vagy ennél nagyobb azonosságú
hatásokkal, azaz általuk keltett hatáseseményekkel folyamatosan hatunk rá. Ez a kölcsönhatás
a mező hőmérsékletét, feszültségét és ezzel a rendszeridejének a gyorsulását is növeli. A
legegyszerűbb tömeg, energia, lendület növelés a mező rendszeridejénél nagyobb ütemben
érkező, a mező tartalmával egyező, ismerős hatások, rezgések közlésével érhető el. Az ilyen
hatások, a mező által könnyen befogható, megérthető információs hatás, vagy lendületátvételt
eredményezhet, amely növeli a mező tömegét, de nem okoz nagyarányú belső változást, és
ezzel a harmónia felborulását veszélyeztető pulzálást, de folyamatosan növeli a beépülő más
információ arányát és beépülési lehetőségét. Ha a mezőt, az anyagára jellemző információhoz,
azaz hatásrezgéshez kapcsolódva egyre több eltérő ütemű, azaz részben minőségileg és
dimenziók egy részében megváltozó kevésbé felismerhető rezgéssel gerjesztjük, akkor ez
felgyorsítja a mező megváltozását, ezzel a rendszeridejének a ketyegését. Ez hőmérséklet és a
belső aktivitás átmeneti növekedését is eredményezi. Az egyre eltérőbb rezgés, zaj beépülése,
növeli a mező hatáslehetőségeit, az eltérő és ezzel a szerveződés, a hatásmező által kevésbé
feldolgozható rezgés arányát, amely a mezőbe gyengébben kapcsolódó új információként épül
be. A mind egyedibb rezgés, a mind nagyobb frekvencia beépülése növeli a belső változások
számát, amely a mező bonyolultságával arányos öngerjesztő folyamatokat generál. Ez a belső
bonyolultságot növeli, amely tanulásként, mind több hatás felismerési és megértési
lehetőségét tartalmazza. A hatásmezőkbe, a szerveződés által befogott kellő azonosságú rezgéshez
kapcsolódva egyre eltérőbb fals rezgések (idegen eredetű utódok) is beépülhetnek, amelyek csökkentik
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a hatásmag kezdeti - a szerveződési tempót is meghatározó – hatáshiányát, növelik a feszültséget, a
térértéknek megfelelő visszatöltöttséget.

Az újdonság, azaz az új hatásinformáció azonban ritkán elég erős ahhoz, hogy hatásában
érvényesüljön, de mindenkor alapot ad, a hozzá hasonló dimenziós értékekkel rendelkező
későbbi rezgés beépüléséhez, ezzel a hatás megerősödéséhez. A hatás érvényesülése csak sok
halmozódás után észlelhető, amikor az aránya a hatásmezőben dominánssá, a változás irányát
is meghatározóvá válik. A recesszívitás még nem jelenti a hatás, az információs töredék
hiányát, egy bonyolult hatásrendszerben sok hatás érvényesülése relatív gyenge.

63. A harmónia és a fájdalom összefüggése:
Az egyensúlyban álló hatásmezők állapotátalakulása több lehetőség szerint változhat: Az
átlagos állapottól az egyensúlytalanság irányába, vagy az egyensúlyi állapot megőrzése
mellett magasabb, vagy alacsonyabb energiaszint, tömegszám, a jobb, vagy a más minőség
irányába változhat.
A változási (időbeli) egyensúlyban álló hatásmezők, (táplálék, anyag, információ)
befogadásával növelhetik az energiaszintet, vagy a kiteljesedés és nagyobb hatóképesség felé
segíthetik az élőlényt. Ez rendszerint az egyensúlyi állapot kevés változását is eredményezi,
az ilyen változások hatáseredője rendszerint pozitív az érintett szerveződésre, ha ez volt az
igénye. A hatásmezők egyediségének sokfélesége miatt a változást okozó energia vagy/és
információ csak egy hatás, amelynek befogadása a mezők állapotától és meglévő
tulajdonságaitól (vagy azok hiányától) függően, eltérő hatáskövetkezménnyel járhat. Ha
valamely hatásmodulokból, képességekből, adottságokból az adott mezőnek hiánya van,
amely miatt a dimenziós eredője (az önbizalma) a szükséges egyensúlyi állapot alatt van,
akkor az egyensúly felé segítő hatás pozitív élményt kelt, amely által keltett (belső) változási
sorozat örömérzést generálhat. Ha az adott dimenziós hatásból a mezőnek többlete van, akkor
a már így is a kelleténél nagyobb többlettel rendelkező képességhez új, erősítő hatás
befogadása az egyensúlytalanság felé segíti a lény hatáseredőjét, amelyet az negatív hatásként
él meg. Ilyen lehet egy egyszerű nagy orr, vagy a szétálló fülek még nagyobbra növekedése.
Látható, hogy a hatás és a képességek beépülése önmagában egy relatív tényező, amely
nemcsak a környezettől, hanem a változást keltő befogadóhely állapotától és telítettségétől is
függő. A jó és a rossz tehát nincs kijelölve, annak, mint az időnek az iránya változó lehet, az
egyensúlyi állapot felé segítés esetén pozitív, az ellenkező állapot felé elmozdító hatás negatív
irányú változásokat kelthet. A legtöbb változás a meglévő hatások megerősödése, azonban
rendszerint páratlanul érkezik, és az egyensúlyt megbolygatva először negatív irányban
befolyásolja a lények egészségként értékelhető biológiai eredőjét. A részletekbe és a variációkba
belemenve sokféle egyéb és szélsőséges lehetőséget is találhatunk, de most nem a részletek bolygatása, hanem a
fő hatásváltozás és közvetlen következményeinek vizsgálata a feladatunk.

A relatív egyensúlyban álló szerveződések legkedvezőbb változási lehetősége a hiányokban a
kiteljesedés, a nem kívánt többletekben a leadás felé változás, amely a harmónia megőrzése
közben egyre magasabb energiaszintre töltődő átlagos állapot felé fejlődő mezőket
eredményez. Lehetnek azonban olyan genetikai defektek és téveszmék, amikor egy szervezet
generációkon át hiányolt egy meg nem lévő, de áhított képességet, lehetőséget, pl. a
valamilyen dologban többlet felhalmozást a gazdagodást, és a szervezet nem az átlagos
állapot, hanem annál sokkal nagyobb feltöltődésre áhítozik, mert minden porcikája a nagyobb
hatás, a több lehetőség elérésére vágyik. Az ilyen szervezeteknek akkor tekinthető sikeresnek
a fejlődése, ha az áhított hatástöbbletet elérve ez az állapot boldoggá, és a többlettel
megfelelően bánni képes szervezetté fejleszti.
A kiteljesedés, a hiányok csökkenése a változás átmeneti csökkenésével jár, azaz egyre
nagyobb energiaszintű egyensúlyi állapot felé fejlődéssel, amelynek azonban olyan negatív
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következménye is lehet, hogy a tehetősebbé váló szervezet elengedi az addig fontos
érdemeket szerző erős, de már ebben az állapotban nem szükséges hatásait. Erről sokkal
bővebben olvasható az Aspektus 5. könyvében, az Ötödik dimenzióban!

A kiteljesedés a minden lehetséges hatások ellenhatásainak az egyensúlyával rendelkező
hatásteret eredményez. Ilyennek tekinthető a csillagközi tér, amelyben a változás a
kiteljesedés lehetőségeként lelassul. A kiteljesedett állapot sem tarthat örökké, mert ekkor a
tér szerveződése leállna, az ilyen közegben az élet és az energiahullámzás lehetősége is
megszűnne. A csillagközi térben átmenetileg lassú változás nyugalmába került hatástér a
feltöltődött, túltöltődött nagy életnyomás, az áramlás hiányának az állapotba kerül, amelyből a
gravitációs hatáskülönbség kényszeríti a neutronokból kialakuló anyagba szenderült
hatásszegmenseket az egymáshoz és a legközelebbi nagyobb részecske mezőhöz
átcsoportosulásra. A csoportosulás, megnöveli a növekvő energiamezők aktivitását, amely
emeli e mezők hőmérsékletét. A hőmérséklet növekedése a változással áll visszaható
kapcsolatban, amely ezzel a változás növekedését is generálja. Az öngerjesztő folyamatot az
atomi és neutroni mezőket fenntartó erőterek egyre gyorsabb változása okozza, amelyek az
áltatunk eléggé át nem látott, meg nem figyelhető önszerveződése a csillagok belsejében
látszólagos káoszt eredményez. A káoszt azonban a tér (ön)szerveződési törvényei felügyelik,
amelyek kölcsönhatása (hatásösszegződése) miatt az inhomogén tér helyenkénti
differenciálódása (és ezzel részleges hatáskizáródása), az átmeneti ideig egyedi
tulajdonságokat megszerző mezők életfolyamatként lejátszódó visszatöltődését eredményezik.
Az egyensúlyi állapottól eltérítő (rontó) hatások végtelen változási lehetőséget gerjeszthetnek,
amelyek valamely hatások erős túlsúlyában, vagy hatáshiányban nyilvánulhat meg. E
változások a harmónia létét fenyegethetik, amely a szerveződés harmóniájára felügyelő
lelkeknek, a lehetőségeiben sérülő, kapcsolatokat, egészséget vesztő egyedeknek fájdalmat
okozva figyelmezteti.
Az élet célja az impulzusként megszerzett egyediség kezdetben alacsony energia és
információs szintjének a megnövelése a harmonikus egyensúlyi állapot megtartása mellett.
Valójában a visszatöltődés inkább elkerülhetetlen következménye az impulzussal kezdődő
lehetőségnek, és az elkülönülés egyik lehetséges legjobb, leghosszabban tartó lehetősége a
folyamat egyensúlyi állapotban maradása. A kiteljesedési sors felé haladás során a közvetlen
cél, a visszatöltődés közben a harmonikus állapot, azaz az egyensúly megtartása. A születés
pillanatában azok a mezők, amelyekből kizáródnak a hatások egy része, lényegében karmikus
kölcsönt ad a környezetben változó szervezeteknek, a részecskéinek egy részét átadva növeli
azok lehetőségeit és gerjesztését, hogy később, amikor visszakapja e hatásokat, azok a
megszerzett többletet a megismert hatásokat és eredményt a saját életterületben,
hasznosíthassák. A fraktálrendszer részét képező mezők érzik az összetartozást, amely miatt a
saját egyensúlyi állapot megtartásán túl tisztában vannak azzal is, hogy ez csak egyensúlyban
maradó környezet esetén lehetséges. A genetikai fejlődés, az evolúció, az információs feltelés
sokféle lehetőségéről szól, amelyek némelyike magas bonyolultságú, és tartós harmóniában
maradó összegződéseket eredményezett. Ez a bonyolultság számtalan praktikát, összefüggést
ismert fel és alkalmazott a saját túlélése érdekében, de a túlélés környezeti egyensúlyára nem
figyelő variánsai evolúciós zsákutcákba kerültek. A rákosodást kiváltó információs túlterhelés
a szervezet téves reakciójával, túlerősödött immunválasszal figyelmezteti a környezetét
túlszennyező emberiséget, hogy a környezet harmóniájának a megsértése a rendszerbe nem
illeszthető szervezeti faj fejlődését zsákutcájába vezeti. Ha ezt nem veszi figyelembe, az élő
rendszerek más szereplőinek az igényét, az életrendszer túlfejlődött, túlszaporodott
burjánzásaként az egyensúlyban maradó környezettől elszigetelődik, önmaga által teremtett
csapdába kerül.
Az egyensúlytól eltérés felé fejlődést, az energia és az információ csökkenését, az evolúció,
figyelmeztető fájdalom érzésként jeleníti meg. A harmónia csökkenését okozó sérülések,
dezinformációs hatások betegségként és ezzel együtt járó, először a fájdalomérzetet stimuláló
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tünetként jelentkeznek, figyelmeztetve az élő mezőket a díszharmónia felé fejlődésre. A
fájdalom, nemcsak a fizikai sérülésekkel jár, amely a saját energiatér, (mező) osztása miatti
díszharmóniát eredményez, hanem a környezetben észlelt diszharmónia irányába ható
változások belső észlelése is kiválthatja. Az evolúció megtaníttatta velünk, hogy a környezet
díszharmóniája a saját harmóniánk megmaradását is veszélyezteti, az összefüggést a szervezet
százezer évek óta ismeri. A fájdalom biológiai mechanizmusát már feltárta a tudomány, de a
kiváltó ok az egyénen túlérő szervezettség valamely közeli, általunk is fokozott diszharmónia
sérülése. A fájdalomérzéssel kezdődő tünet azonban nem a betegség, hanem a megbetegedés
felé fejlődés fontos jelzése, amelyet nem szabad elnyomni.
Mivel a személyiséget képző energiamezők egyensúlyi állapota nemcsak a saját
fennhatóságra terjed ki, ezért érzékenyen érinti a mezőket a nagy azonosságú, közeli rokon
mezők vagy fraktálrendszerek egyensúlyának a sérülése. Az információs hatásokban
egyenletes visszatöltődés, a tudati kiteljesedés, az egyre magasabb energiaszinten
megtestesülő információs egyensúly felé változás csak öregedést, átalakulást okozhat, amely a
természetes elmúlás során, egészséges lénynek nem okoz fájdalmat. Az energiavesztés, a
kisebb szintre kerülés, már betegség jellegnek, tartós megbomlása állapot átalakulásnak
tekinthető, amely jelzéseket ad az egészséget, a harmóniát védő léleknek. Ez sem igazi
betegség, inkább a változási alkalmazkodó képesség csökkenésének tekintő. A tényleges
fájdalmat, a szerveződések teljes kiterjedését befolyásoló gyors állapot romlások,
egyensúlyvesztések befolyásolják, (keltik), amelyek a megszűnés, a felbomlás rémképét
vetítik fel. Erre minden szervezet, energiamező az önmegtartó képesség fokozott
aktivizálásával reagál, belső energiák mozgósításával beavatkozik a folyamatba. Az
egyensúlytalanság kialakulásakor (növekedésekor) az egyensúly helyreállító hatású tartalék
hatóanyagok szabadulnak fel, és ilyenek készítődnek a mezőkben. Az élő mezők egy részében
kifejlődött az ellenhatások, ellenható anyagok (és a nagyobb egyensúly visszaszerzéséhez
szükséges információk) környezetből történő begyűjtési lehetősége. Ez nemcsak gyógyfüvek
legelésére, a segítő bátorító szó meghallgatására terjed ki, hanem a környezeti hatásokból
befogott információs energia szintetizálására, a szervezeten, a mezőn belüli szükséges jó
hatóanyaggá átalakítására. A harmóniát sikeresen visszaállító, megőrző mezők apró lélek
Istenei nagyobb fraktál rendszerek harmóniájára figyelő nagyobb hatáskörű Istenségekké,
szervezettebb együttváltozó rendszerekké egyesülhetnek. A folyamat az élettel nem ér véget,
az apró egyensúlyőrök újabb mezők Isteneivel építenek új hatáskörökben együttműködési
kapcsolatot.
A hatásrendszer változási láncának a felépülése, a fraktál kialakulása:
Miképpen lesz az egy neutronos hidrogénatomból, idő alatt kiteljesülő elemsor óvodai
osztályainak a végigjárása után egyre bonyolultabb vegyület, amelyek fehérjékkel végződő
átalakulásokhoz, az életszerveződésekre jellemző bonyolultságú változási sorozatokhoz
vezetett. Az élet iskolája csak egy állomás, néhány újabb osztály a változó, egyre jobban
kiteljesedő léleknek, amelyek egy része az eredményes képesség visszatöltődéssel, az
energiafeltöltődéssel járó magasabb osztályba léphet. Némely, az egyensúlyi állapotát a
visszatöltődés során mindvégig megőrző, a sikeres együttfejlődés eredményeként egyre
magasabb energiaszintre jutó szerveződésből, leszármazottaiból sikeres dinasztia, sok
rokonnal jól fejlődő élőréteg, vagy még magasabb közös eredőbe szerveződés esetén összetett
bolygó alakulhat ki, amelyekből némelyikében a felgyorsulva folytatódó változás csillagfényt
gyújthat a Világegyetem palástján. Az időben és térben, az egyensúlyi állapot megőrzésében
sikeres csillagok tovább növelhetik a más kellő arányban más szerveződéseket is tartalmazó
energiaszintjüket és belőlük a változás együttfejlődésének a sikerét bizonyító galaxisok és
még nagyobb szerveződések alakulhatnak ki, amelyek felső szerveződési határát
megismerhetőség hiányában csak vélelmezhetjük. Ha a bonyolultság és a nagyság irányába
haladó evolúció útját és együttfejlődési lehetőségeit akarjuk követni, megérteni, akkor a sok
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kicsiből az egyre nagyobb, és az egyre egyedibb. Egyre mindenhatóbb szervezet felé kellene
haladnunk, amelynek a legfőbb csúcsán kellene megtalálnunk az egyes számú, a legnagyobb
szervezetet, amelyek azonban nem lehet közvetlen kölcsönhatóképes kapcsolatunk. Csak a
fraktálrendszeren át kapcsolódhatunk az Istenhez, amely az egész teret uraló részecske
közösség, melynek a tömege és a hatóképes egyedeinek a száma nem ismerhető meg. A
fraktál rendszernek azonban van forrása, de nincsen csúcsa, miként a piramisoknak is
valószínűen tudatosan hiányzik a csúcsa. A csúcs az alaphoz vezet, az alap pedig a legkisebb
részecskék széles tömeget képviselő egyedeihez. A térben lévő fraktálrendszer egy olyan
részben zárt, táguló toroidot képez, amelynek a belseje a külsejére nyílik és igazzá válik az a
népi mondás, hogy a szervezet átbucskázik magán, és a belső részből a felületre kikerülő,
vagy a felületről a külső aspektusból bekerülő részek tulajdonképpen a toroid egyik oldalról
fehér, a másik irányból fekete lyukán haladnak azonos szervezet kifordított, vagy befordított
állapotába átkerülve. A tartósan befelé haladó szervezet az átlagos állapoton átlépve,
áthaladva egy idő után már kifelé áramlik a toroid külső felülete felé, míg a kifelé haladó és
lemaradó szervezeteket a belülről kiáramlók túl gyors fejlődés esetén utolérik.
Valamennyi szerveződési szint az életspirál DNS ágain át összefüggő végtelen fraktálrendszer
részét képezi, amelyekben közös, a harmóniára felügyelő léleknek, az egyensúlyi állapot
megőrzésére törekvő belső és együttműködési szabályozása. A fraktálrendszer különböző
szintjein lévő szerveződések egyensúlyát megtartó, biztosító, (módosító) lélek fennhatósága
és megbízatása a saját mezőjében történő hatások felügyelete és az állandóan változó
hatáseredők egyensúlyi állapot körüli érték közelében tartása. A bonyolultabb mezőkben a
szimbiota alszerveződések lélekőr Istenei nemcsak a saját, hanem a közös egyensúlyi állapot
megőrzésében is szerepet vállalnak.
A változásokból befogadott információk tudatosodása azonban nem valószínű, mert az
észlelési lehetőség a szerveződés visszatöltődési változási ritmusával is fraktált képez. A
szerveződések minden eseményről, minden változásról értesülnek, amely a sejtjeikbe épül, de
az egyensúlyt lényegesen nem befolyásoló hatásokat a beavatkozási automizmust képező
helyi rendszerben dolgozzák fel. Az automizmus egy sokszintű észlelő reagáló beavatkozó
rendszer, amely a környezeti változást, a mező egyensúlyát érintő fontossága szerint fogadja
és reagálja le. Ez a cselekvő lélek (lelkek) beavatkozási rendszere, amely a szerveződés saját
részecskéinek, a jószágnak a közvetlen reakcióik hatóköre. A legnagyobb automizmus a
szinte lényegtelen környezeti hatások esetén működik. A legkisebb, lényegtelen de a
szerveződés észlelési frekvenciatartományába tartozó hatásváltozások a központi tudatosodás
szintje alatt halmozódhatnak, amelyekre befolyást gyakorolni, sem tudatosan, sem ösztönösen
nem szükséges. A halmozódásoknak e szintjénél a valószínűségi esélyek és az azonnali
spontán reakciók döntenek, amelyekben az eltolódásokat okozó hatásokra adott helyi
reakciók, nagy valószínűséggel közel azonos ellenhatások beavatkozás nélkül, automatizmust
képezve egyenlítenek ki. A nagy valószínűséggel (törvényszerűen) egyensúlyba kerülő
hatások nem kívánnak beavatkozást, az egyensúlyban változó térből érkező hatások
kiegyensúlyozott eredőt okoznak. A térben lévő szerveződések a nagy valószínűséggel
bekövetkező hatáshalmozódásokra is felkészültek, azt, mint természetes környezeti tényező
alakulását az évmilliárdok alatt megismerhették. A visszatöltődés, mint változási sorozatot
tartalmazó életszerveződés a tér szabályai szerint működik, amelynek évmilliárdok alatt
letisztult programját ritkán zavarják meg tartósan egyirányú hatáshalmozódások. Ez a
szerveződés, az impulzussal, egy előző életfolyamatot, életszakaszt lezáró eseménnyel,
differenciáló hatáskizáródással kezdődik, és a környező erőterek alakulásától is függő
kivetítődő életprogram szerint történik, amelynek visszatöltődési programját DNS-be épült
bázisok információs rendje őrzi és működteti. A DNS és az RNS (mint esetleges program
előd) az élet kezdetekor egyesülő már bonyolult és milliárd hatásmodulból felépülő atomi
hatásmezők új (közös) programban egyesülése, amelynek kifejlődését és sorsát, a kódolt
információk alapján kiteljesülő változási program ritmusa és összetétele (sajátossága)
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határozza meg. E program nemcsak az adottságokat meghatározó szülői ivarsejtekből, az
elődi szervezetekből származik, hanem a látható anyag neutrális magjait létrehozó láthatatlan
környezeti mezők egymáshoz képesti változásából is. E mezők pedig a környezet alakulása
szerint változnak, amely jelentős kihatással van az általuk létrehozott állómezőkből
kiteljesedő neutronok halmazából egy élethossznyi időre stabilitást nyert hatásmezőkre.
A tér szerveződését fenntartó automizmus legstabilabb szintjei az öröklött és egyensúlyban
lévő állandó környezeti változást működtetik, amelyben a tudatos irányítás, a központi tudat
nem vesz részt. A körülmények kedvezőtlen változása, egyensúlyt rontó hatáshalmozódásokat
eredményez, amelyek a mezők szerveződési programját megzavarják. Ez dezinformációként
befolyásolja a harmonikus egyensúlyban egyre magasabb energia (információ) szintre kerülő
szerveződés egyensúlyát, amelyet a beépített elsődleges szerveződési programok nem képesek
visszafordítani. Az automizmus alacsonyabb szintjén az egyensúlyt biztosító léleknek
beavatkozási lehetősége van, a váratlan környezeti hatások, a dezinformációk azonnali
lereagálására, rutinszerű, beépített, az evolúció folyamán bevált sémák, megoldások
működtetésére. Ezek az ösztönös reakciók szintjén a környezeti változást feldolgozó
reagálások, a bevált megoldások azonnali alkalmazásával, a megélt valószínűség szerint
hatásos megoldások rutinszerű motorikus alkalmazását jelentik. L. Ron Hubbard helyesen
ismerte fel a reakciós elme automatikus működésbe lépését, bár a logikai eszmefuttatása a
Pavlov reflex felismerési szintjét alig haladja meg. Ha az analizáló elme feldolgozó
képessége (sokszor) kisebb, mint a változás üteme, frekvenciája, akkor a magasabb
automizmus szintű szabályozás beavatkozik. A reakciós automizmus a váratlan vagy
vészhelyzetekben a mérlegelő összehasonlító képességnél gyorsabb reakciók automatikus
működésbe hozásával blokkolja az analizálási folyamatokat, és ösztönös bevált sémákkal
igyekszik az egyensúlytalanságot okozó dezinformációt hatástalanítani. Ez sok esetben
életmentő lehet, de számos esetben a közös egyensúly ellen hat, nem válik be minden
helyzetben, főleg az újszerű dezinformációk ellen hatástalan. A hatástalan reakció miatt a
pszihoszomatikus sérülésekkel a hatásmező egyensúlyi állapotát megzavaró dezinformációk
tartósan rögzülhetnek, amelyeket az analitikus elme, a rögzülésük alatt történt blokkolása
miatt nem képes felismerni és feldolgozni. Ez tartós pszihoszomatikus zavarhoz, és ez által
testi és szervi megbetegedésekhez vezet, amelyet minden esetben a feldolgozatlan esemény
testi és idegi sejtekben történt neuronkapcsolat nélküli, vagy fájdalomérzetet keltő rögzülése
eredményez. Ha sikerül a blokkolást okozó okokat feltárni, és a tudatos elmével
megismertetni, azaz a blokkoló információkat meglévő ismeretekhez kötni a zavar
megszűnhet, az egészséget rontó ok és következmény elhárul. Az egyensúlytalanságot okozó
dezinformáció feloldása, és az ellenhatást jelentő információk befogadásával az egészség
helyreállását eredményezi. Ez a mező feltelése során a működő fraktálkiteljesülést
eredményezi.
A lélek fájdalmait a környezet fraktálkapcsolatban álló mezők egyensúlya ellen ható
változások eredményezik. A testi fájdalomnál nagyobb és másabb fájdalomérzés a szeretett
vagy becsült szerveződés egyensúlyi veszélyeztetésének az észlelése és megérzése. Egy
szeretett állat, egy kedvelt ember, egy sokat gondozott fa, egy virágoskert vagy egy közösség
elleni támadás észlelése felkelti a szeretet és a félelemérzést, az aggódást a velünk
kapcsolatban álló, vagy a hozzánk kapcsolódó szerveződés (közvetlen környezet)
egyensúlyának a veszélyeztetése. Ez az érzés tudatosíthatja velünk, hogy nemcsak önálló
szerveződések vagyunk, hanem részei nagyobb szerveződéseknek, amelyek egyensúlya a mi
testi és lelki harmóniánktól, az egyensúlyi eredőnktől is függ. A fájdalomérzet kellő
azonosságú részecskéinken keresztül stimulál, amelynél könnyen lehet,egy olyan részecskék
rokonával testvérével vagy leszármazója által átélt veszélyeztetést, a bennünk változó, emberi
szervezetben valamire szakosodó rokonaik mélyen átérzik. Az is lehet, hogy a gondviselői
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feladatok közben a szeretettel gondozott virágokba, állatokba átépült részecskéink veszik a és
közvetítik a megváltozó egyensúly labilitásából fakadó rossz érzéseket. A kapcsolat lefelé is
teljes, mert egyidejűleg szimbiota rendszergazdái és összefogói vagyunk a bennünket alkotó
alsóbb rendű, kisebb fraktálú, a nálunk alacsonyabb energiaszinten vagy kisebb bonyolultságú
szinten szerveződő hatásmezőknek. Mi és a hasonló bonyolultságú élőlények egyensúlyi
állapota e szerveződések saját és közösségi együttes eredőjétől is függ, amely nemcsak az
anyagként megismert sejtek, vírusok és baktériumok látható (észlelhető) állományának az
egyensúlyát jelenti, hanem az őket létrehozó láthatatlan erőterek egyensúlyának a
megnyilvánulását is.
A kisebb hatásmezők, szerveződések egyensúlyát biztosító hatások által a baktériumokban
habosodó neutronok atomjai átépülnek a mi sejtjeinkbe, vagy éppen az emésztést segítő
baktérium átprotezsált részeként a közvetlen egyensúlyunkat támogatják. Az életidő
lejártával, a hatásegyensúlyban működő szerveződés felbomlik, és lassúbb változásba merülő
kis hatásmezőkre, fehérjékre, atomokra esik szét. Ez nem jelenti a teljes szerveződés
egészének a megszűnését, csak a nagyobb fraktálmező, szervezettség kisebb részekre történő
átszerveződését. A fehérje szinteken megőrzött eredeti információk, hatásmodulok
továbbkerülnek más mezőkbe, és ismét nagyobb rendszerek, lények szervezeti alkotóivá
válnak. Nemcsak a táplálékláncba kerülhet így vissza a bennünket is alkotó mezők atomjai és
fehérjéiben kódolt információs energia, hanem a bolygó részévé válva egy későbbi csillaglény
fény gyermekében gyorsulhat fel a változása.

64. Az életbe szerveződés:
A fraktálrendszer különböző szintjeit jelentő hatásmezők közös tulajdonsága a részleges
hatáskizáródás következtében kialakuló kezdeti hatáshiányosság, azaz a korábbi állapotokhoz
képest a tulajdonság és képesség szűkülés. Az ösztönös létezéssel és érzésekkel kezdődő élet
ősközösségi együttműködéssel kezdődik, amelyben-kezdetben munkamegosztás, és érzés
alapú spontán szervezett együttműködés folyik. A nem túl bonyolult térrezgés nagy
azonosságú hatáshullámai a tiszta elemi színképnek megfelelő frekvenciákon rezonálnak. Az
atomi anyagok elemi részeinek tekinthető frekvenciákon megjelenő maradvány képességek,
mint egyedi tulajdonságok, a teljesség kizáródása, a jellemző térrezgés mezőben érvényesülő
hatáshullámai közül. E rezgésközpontot jelentő hatástér, amit mi anyagként, energiaként,
atomként ismerünk sem tekinthető változatlan hatásmezőnek. Az elemi anyagok atomjaiként
ismert hatásmezőkben is állandó hatáscsere zajlik, amelynek folyamata anyagátalakuláshoz,
feleződéshez és duplikázódásokhoz, társulásokhoz, a hatáspárok cserélődéséhez vezet. Az
esemény, a hatásmező önszerveződésének, életfeltételeinek, minőségének a megváltozása,
amely után a szerveződés lényeges frekvencia-eltolódást szenved. Az ismert tulajdonságok, a
megfigyelhető színkép ettől megváltozik, de a hatásmező még nem szükségszerűen bomlik
fel, nem semmisül meg végérvényesen. A feleződés átalakulása következtében a tartalom
kicsi vagy jelentős megváltozására eltérő minőség alakul ki, amelyet már nem lehet az előző
tulajdonságokkal jellemezni, nem lehet ugyan azzal a megnevezéssel, minősítéssel
megnevezni. A mező változása során a hatáseredő változik.
Az életszerveződés abban más, hogy sokkal bonyolultabb az a benne együttváltozásra
szakosodó rezgéstartomány, (eltérő állomány) amely az aktív hatásmezőbe öngerjesztő,
önjavító folyamatban, egyensúlyban képes maradni. Ez lényeges minőségi többletet jelent,
amelynek ára a folyamatidő, az élet relatív rövidülése. A monokultúrának tekinthető tisztább,
homogénebb anyagi rezgéstartomány a változása során a tartalmának megfelelő (nagy
azonosságú) térrezgést, azaz azt a hatásváltozást érti, amelynek azonossága a beépüléshez
elegendő. A bonyolultabb életszerveződés olyan szimbiota kapcsolatba szerveződött
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hatásmező láncolat, amely sokkal szélesebb spektrumú térrezgést, összetettebb hatáseredőjű
tulajdonságokat képes kompenzálni, és a szerveződéshez tartozó valamelyik rendszertag által
befogva, a közösség részére átalakítva hasznosítani. A nagyszámú és széles rezgési
tartományt hasznosítani tudó mikroszerveződések között állandó hatáscsere, kompenzáció
zajlik, amely során a változásuk közben befogadás után kisugárzódó rezgések hatáseredőit
átalakított információs anyagként a kapcsolatban álló szerveződések felé továbbadják. A teljes
hatásmező által befogott rezgés, amely lehet információs, vagy anyagi szintű hatás, sokkal
szélesebb befogási spektrumot, lehetőséget enged, mert az egy hatásmezőbe kapcsolódott
nagyszámú szimbióta szerveződés széles tulajdonsághalmazt jelentő térrezgés, információ
megértésére és átalakítására, feldolgozására képes. Az egymásnak részbeni átalakítás után
továbbadott félkész, félig feldolgozott, szelektált hatóanyagokon a szervezetben
együttműködő szimbiotái, a közös hasznon, közösen elfogadott kiegyenlítő és elszámoló
egységen osztoznak, és az egymásnak adott többleteket a széles cserelehetőséget biztosító
értékelszámolásban, vagy közvetlen érték és hatáscserében, bartellban kompenzálják le.
A halandóság, a hatáshiány, a periodikus különbség csökkenését, megszűnését jelentő
feltöltődés, a teljesség felé haladás minőségi váltását eredményezi, amelykor a szervezet és a
környezet viszonyában kifejlődő változások kompenzálására a hatáslánc egyre kevésbé képes
megfelelően együttműködni. Amíg a szervezetben váltakozó életnyomásban az ide oda
áramlás egyirányú, időfolyamatot és hatásfejlődési egyirányúsító rendezettségben képes
fenntartani a hatáscserét, addig a fejlődési célokat megmutató, nagyobb amplitúdóval az
átlagostól hol felfelé, a felső holtpont, réteghatár, felé áramló alsó ösztönös neutronok, hol a
felső tudatban elkényelmesedett neutronok megmutatták a helyes fejlődési irányokat. Az
átlagos tömeg a szervezet vezetősége után tódulva, az átlagos fiatal felület a szimmetriasík
felé, rendezett irányba haladó, és annak az életspirálján kifelé haladó folyamatban,
határozottan váltakozva kellően kiszámítható irányrendezettséget, belső időt hozott létre,
amelyben az átlagos tömeg mindig tudta követni az útmutatókat.
18. ábra. A húzó személyeket követő főtömeg ingadozása
Hidegfúziós külső, északi tér, élőréteg, amelyben váltakozik az életnyomás

Melegfúziós déli, belső réteg, amelyben szintén váltakozik az életnyomás

A 18/4. részábrán látható, hogy az átlagos rétegben ide-oda lendülő húzó személyiségek által
magával ragadott főtömeg folyamatosan tágítja az átlagos utód élettér, réteg szélességét,
méretét, növeli a szomszédos rétegekkel az azonosságát.
Az időszimmetriában váltakozó térrészre telepedett szervezettségnek hol a hidegfúziós külső
(északi), hol a melegfúziós belső (déli) rétegében alakul ki váltakozva nagyobb életnyomás.
Ez azzal a következménnyel jár, hogy amelyeik szomszédos élőrétegben éppen nagyobb az
életnyomás, onnan az elnyomást, a mellőzöttséget legkevésbé jól viselő részecskék, a kisebb
nyomású élettér felé áramlanak, de mivel nem kellő ellenhatás hiányában nem tudnak
megállapodni az átlagos, legjobb térrészben, ezért túl nagy kinetikai tehetetlenséggel mindig
átlendülnek az ideális átlagos zóna határain. A legnagyobb lendülettel rendelkező, húzó
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ágazatot, (személyeket) eredményező részecskéknek a közös szervezeti átlagos szimmetrián
átlendülésekor, azonban viszik magukkal a kapcsolataikat, a hozzájuk kellően kötődő
részecskéket, amely húzóerő ezeken át átadódik a közös szervezet fő tömegének, így a
szélsőséges részecskék lényegében, mint a közösséget a fejlődés felé húzó személyek, a
főtömeget ide-oda áramoltatják, de rendszerint annak a tömegére jellemző tehetetlenség miatt
időbeni eltolódással. Ez azt a következményt okozhatja, hogy a késve kapcsoló, reagáló
főtömeg, mindig akkor lendül át a szimmetrián, amikor az adott szomszédos élőrétegben,
éppen a túllendülő saját vezetőik miatt már nem a legalacsonyabb az életnyomás, hanem már
emelkedőben és felfutóban van az indulat és a sűrítés. Mivel a nagyobb tömeg szomszédos
réteg felé mozdulása már nagyobb ellenállást és életnyomás, (fenyegetettség) növekedést
okoz a szomszédos rétegben, mire a főtömeg odaér mindig ellenállás, nagyobb életnyomás
fogadja, mint amely helyről elindult. Ez lefékezi a tehetetlen átáramlást, és visszatereli a saját
réteg felé, amelyben közben már éppen a főtömeg el és kiáramlása miatt ismét alacsonyabb
lett az életnyomás. Mire azonban a kiáramlókban és a későn reagáló, ébredő disszidálókban
megerősödik az elhatározás a hazatérésre, addigra már a saját élőrétegben is felszökik az
életnyomás, éppen azért, mert amíg alacsony volt, addig az ellenkező irányból, a hidegfúziós
külső rétegekből is áramlottak be részecskék, amelyek együtt már nagyon sokan vannak, és
egyre nagyobbá válik a nyomásingadozás. Amíg vannak kellően érzékeny a tömeget
magukkal ragadni képes húzó részecskék, személyek, addig a főtömeg ingadozása is hol erre,
hol arra növeli meg egy kicsit az életteret, és tágítja ki a határokat. A részecskék az ide-oda
áramlásuk során, azokkal rendszeresen a kiáramlást lefékező impulzusba kerülnek, akik
megállítják a túllendülőket, a terméküket, a találmányukat, vagy csak a jó gondolatukat
kimenekítőket, akik otthon nem találtak kellő támogatást ezeknek a korszakalkotó
elgondolásoknak a megoldásához. Míg a még magányosan és kevesen kiáramlókat, a még jó,
és az életet változatosabbá, színesebbé tevő hatásokat szállítókat szívesen fogadják és
beengedik, az utánuk áramló nagy tömeg előtt lezárulnak a lehetőségek, és a tömeg tehetetlen
ide-oda áramlásában a környezetben keletkező impulzusok életmagok, saját, kellő azonosságú
részecskék otthagyásával, egyben megnövelik a szomszédos térrészek azonosságát, befogadó
képességét is. Ez miatt, miközben periodikusan beáramlanak egymás rétegébe, egyre jobban
növekszik a keveredés és az azonosság, csökken a genetikai különbség. Az egymásnak jó
hatásokat szállító szervezetek idővel összebarátkoznak, lecsökken az őket addig egymástól
elválasztó különbség, és amikor ez egy alacsony értékre, kellő azonosságra növekszik, a
közbenső határok lebomlanak. Ez azonban nemcsak a két szomszédos réteg, az eddig eltérő
szervezettség összeolvadásával jár, hanem az egymásba átáramló részecskék megváltoztatják
a befogadó élőréteg, élettér addigra a szemközti határokon éppen elfogadott azonosság
összetételét, és a távolabbra tolódó, Pl. a Schengeni határok mentén növelni fogják az éppen
lecsökkent ellentétet, a másságot.
A szervezetben ezek a részecskék vagy a felső agyi részben, a tudatban a fejlesztéssel foglalkozó,
éppen dominanciához jutott neutronok, vagy a közös szimmetriától az alvégen tárolódó, szaporodó, a
herében és a kapcsolódó szervekben gyülekező, mellőzöttebb, elporlottabb de kellően komplex
neutronok azok, akik vagy tudatos behatolással a másik féltekére és területére gerjesztik az állományt,
vagy az alsóbb ösztönös komplex neutronok hatolnak be más területekre, megtermékenyítve azokat. A
húzóágazatokat mindig találékony, hózó lendületet a környezetnek átadni képes, az együttműködő
azonosságaikat magukkal ragadni képes részecskék generálják és indítják el a tömeget később húzó
ágazatokat. Ha a tömeg megfelelően átveszi a megmutatott utak felé a haladást, a közösség időben
eltolódva, de együttáramlik. A magával ragadott tömeg lelkesedése azonban sokszor rövid idejű, és
hamar lecseng, tehát folyamatosan gondoskodni szükséges, az ötletekkel, húzó termékekkel,
ágazatokkal rendelkező szervezetek kellő felemeléséhez, felmutatásáról, hogy legyen milyen célokat
követnie a főtömegnek. Hol az ész, hol a ösztönök döntenek, de az ide-oda áramlás utódok felé ható
kimenetű folytonossága biztosítva marad. A szaporodásról, a jövőről hol innen, hol onnan döntenek.

Ha ország szinten gondoljuk át ennek az analógiáját, akkor szintén amíg rendszeresen
érkeznek a külső szomszédos rétegekből jó hatásokat, fejlesztési lehetőségeket áthozó
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iparágak, termelési és átalakítási, beszállítási igények, addig a húzó iparágak kifejlődésére
lehetőség van. A bejövő tartós igényekre kifejlődő húzó iparágak átterjednek az átlagos
szervezet másik határáig, és viszik magukkal, lendületbe hozzák az ágazatra ráfejlődő
közösség nagyobb részét, amitől annak lendülete, és a ráfejlesztéssel meghatározott áramlási
iránya, a termékben életnyomás növekedése lesz. A másik hatásokig átérő termékek elindítják
a rekombinációt, a szomszédos rétegekre, termékekre ráhatással, amelye ehhez képes
korszerűtlenné, vagy éppen ezen hatással gerjesztve korszerűbbekké fejlődnek. Ez megnöveli
a szomszédos ország termelését, annak a korszerűségét, vagy mennyiségét, azaz lenyomja
vagy felemeli az árát, de mindenképpen növeli a piaci részesedését, a jelenlét és az kifejlődő
energiából elvont arányát. Amíg a húzóágazatok, az innen-onnan átáramló egyedi, nagyobb
lendületű, nagyobb amplitúdójú részecskék, megfelelően ingadoznak, tágítják a teret és az
azonosságot, az életáramlás megfelelően váltakozva fejlődik, hol a közös szimmetriától egy
kicsit beljebb, hol kijjebb, délebbre, vagy északabbra feszítve az azonosság határain.
Akár dél-felé, befelé a melegfúziósabb anyai rétegek felé, akár észak felé, azaz kifelé lendül a
főtömeg, a beérkező húzó árazatok áramló hatásai beterelődnek a közösség újraelosztó
rendszerébe, amelyben körfolyamatokba terelődve a fiatal átlagos utód réteg, a főtömeg felé
áramolva, és azokkal együtt, kellően fiatal, korszerű egyediségű kibocsátott élettermékekként
áramolva hagyják el a saját szimmetriasík, az átlagos réteg környezetét. Az idő iránya
bármely felől jön be a jó hatás, legyen az északi, déli, nyugati, vagy keleti, a közös
főtömegben körfolyamatokba terelődve mindig a környezet felé hagyja el a szervezetség
életterét. Az idő iránya kiszámítható, befelé tartó, majd a körfolyamatokban átalakult
hatásokban, élettermékekben kifelé haladó, a Violinkulcs jellegzetes áramlási rendjét
megtartó. Azonban nagyon fontos, hogy az északról, vagy és délről (kívülről, vagy belülről)
bejött hatásokat mindig a szimmetriasíkon keletre, vagy nyugatra, a síkon kifelé az
izotrópabb, szabadabb tér, a harmadik út a piac felé továbbítják. Amíg az idő és a folyamatok
áramlási irányultsága megfelelő és kiszámítható, állandó irányba rendezett, addig többes és
közös irányba, időben azonos irányba, a múlt felé ható együttműködésre ad lehetőséget.
Az élet e rendezettsége, három fő tényezős, az északi apa, a külső környezet, a belső anya,
akit szent léleknek is nevezhetőnk, és az átlagos utód a két réteg között. Amíg a három réteg
között ide-oda áramlik a főtömeg, addig növekszik a köztes tér, és amikor kellően alacsony az
életnyomás, a környezetből is mindig be lehet engedni az éppen kellően, vagy túl alacsony
nyomásúvá vált térben ide vágyakozó idegenebb, de rokon, kellő azonosságú részecskéket.
Mivel a beszívás és a kiáramlás eltérő életsík, rétegek felé történik, a körfolyamatok sokáig
működőképesek maradhatnak. Amíg azonban a nagyobb azonosságú belső körzetben csökken
a különbség, az ebből kizáródott szomszédos rétegekhez képest ez nőni fog, ezért a kellő
feszültséggel váltakozó élettér egyre kijjebb tolódik, egyre nagyobb méreteket ölt a közös
azonosság, az együttműködésben kifejlődő minőség. Miközben kifelé tolódnak a határok, a
belső befogadó térben azonban egyre nagyobb más minőség fejlődik ki, amelynek nemcsak a
sűrűsége, hanem a mássága is kifelé nő. Ez az együttfejlődés eredményeként egyre nagyobb
átmérőre, egyre külsőbb rétegbe teszi át az azonos minősében változás lehetőségét, az azonos
életforma szerinti változás életlehetőségét. Amíg a főtömeg ide-oda áramlik, az életnyomás
ennek megfelelően váltakozik, az életfolyamatok triumvirátusban működnek. Ha azonban
megszűnnek a húzó személyek, vagy a húzó ágazatok, amelyeket már nem követ a hitetlenné
váló tömeg, (elhangolódás) akkor a főtömegnek az ide-oda áramlása, a szervezetben
váltakozó különbség, az élet hajtóereje elégtelenre csökkenhet. Az EKG ide oda ugráló
pontjáról tudjuk egy szervezetről az életképességét, amely akkor jó, ha a feszültségváltakozást
mutató pont megfelelő ritmusban, kiegyenlítetten és kiszámíthatóan pulzál. Azt is tudjuk, ha e
pulzáció leáll, azaz a nagyobb tömeg feszültségváltakozása már nem követi megfelelően a
sinus csomóban keletkező különbségeket, a szervezettség életképessége lecsökken, majd ha
beáll az átlagosabb teljesség állapotára, elhal. Amíg vagy kívül, vagy belül de váltakozik a
nyomás, addig a kívülről bejövő hatások az utódréteg felé, onnan a körfolyamaton át a
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környezet felé áramolva egyirányú időre ad lehetőséget. A főtömeg, vagy kifelé, vagy befelé
áramlása egy irányba terelődő úton végighajtja a szervezetbe bejutó energiát.
Amikor a főtömeg már nem tud, vagy nem hisz az ide-oda áramlás hasznosságában, az élet
értelmében, akkor a főtömeg lendület különbsége, együttáramló hite lecsökken, és beáll
középre, elkezd nemlineárisan nőni a saját életnyomása, ezzel elzárja a továbbáramló energia
útját a környezet felé, amely így csak egymásnak tud feszülni a kialakult túl nagy
határozatlanságban. A feszültség belülről és az átlagos tömegből elvezetődése leáll, és
elkezdődik egy a feszültségében növekvő időszak, amikor egyre nagyobb külső belső
életnyomás nehezedik az utód rétegre. Ha ráadásul a külső környezetben is leállnak a
szervezett időirányt adó folyamatok, akkor kellő váltakozás, lendületáthelyeződés hiányában
ott is felszökik az életnyomás, és ez meggátolja, hogy a nyomásában növekvő tér a
szomszédos környezetbe kialakul életáramlási, hatás kibocsátási irányt megtartva, a termékeit
leadhassa, ha a túl alacsony energiaszintű körfolyamatokban egyáltalán készülnek még ilyen
termékek. Amikor a főtömeg beáll, beszorul középre, leáll az idő megszokott iránya, és bár
még egy ideig ide-oda rezeghet a szervezettség egymással szemben mind jobban megnövekvő
életnyomása, de a túl zárttá váló élettér duálissá, a keletkező feszültséget egymásnak ide-oda
átadóvá válik. Mivel a harmadik szereplő, az élettermékeket és az átalakult hatásokat felvenni,
átvenni képes környezet kiesik az életjátékból, az életrezgés a feszültségnövekedése közben
egyre kisebbé válik, majd leáll. Ez nemlineáris belső feszültségnövekedésbe, a rossz hatások
kifelé el nem távolítható állapota miatt, egymásnak adogatott rossz hatások adogatásával,
szaporításával rezonanciába fordítja át az életidőt. A növekvő belső feszültség emelkedését
segíti, hogy a saját élettermékek rossz hatások kifelé áramoltatása helyett, a környezet még
magasabb életnyomása, befelé kezdi hajtani a szimmetria síkon a saját élettermékeibe
csomagolt rossz hatásait, amely miatt azok a közös térben egymáson torlódva, halmozottan
rosszabb élettermékekké, befogadott fogyasztássá fejlődnek át. Az életnyomásnak addig kell
nőnie a túl nagy zártságba szorult, a leadásban elszigetelődött térben, amíg a környezetben
valamelyik tényező, keletre, nyugatra, délre, vagy északra, stb. szomszédos rétegnél nem
válik magasabbá, és engedve a megnövekedett nyomásnak, a belső részecskék ide-oda
áramlásban egyre növekvő amplitúdónak, kinetikai erejének, amíg valamelyik, már túl nagy
belső életnyomású, túl nagy lendületű részecske, új fejlődési irányt bemutatva a többieknek
nem képes egy tartósan átjárható rést nyitni a az adott élettermékben, célban alacsonyabb
életnyomású környezet felé. Tehát kell egy új cél, egy új hiteles húzó személyiség, egy új
húzó ágazat, amely kimozdítja a holtpontra került szervezetet a válságából.
Ettől kezdve egy magasabb életnyomás értéken (más szimmetrián) kezdődik meg az energia
és a főtömeg ide-oda áramlása. A környezetben változó részecskéknek azonban közös hitre
van szükség a kivezető irányt megmutatók felé, és egymás felé, megértve, és elhíve
egymásról, hogy együtt összefogva, azonos irányba lendülve képessé válnak kimozdulni az
életáramlás megrekedt állapotából. Az egymásba és a jövőbe vetett hit nélkül nem fog menni,
az életbe vetett hit nélkül nem fog menni. A túl zárttá vált térségben az a szervezet fogja
megmutatni a többieknek is a kiutat, amelyben a hit először megerősödik egymásban, a közös
célban, az élet szépségében és értelmében.
A dologhoz tartozik, hogy minden szervezettség nagyobb környezetben változik, amely
környezetben áramlás közben az egyik domináns csillag teréből a másik felé áramolva
időnként át fog haladni a köztes átlagos, kellő szimmetriában változó, határozatlanabb, vagy
és gyorsabban váltakozó köztes rétegen, a határozatlanság téridején és állapotán. Amikor egy
szervezet a kisebb életnyomású öregedő csillag teréből egy ennél már nagyobb életnyomású
fiatalabb csillag terébe ér a saját életspirálján, könnyen olyan élethelyzetbe kerülhet, hogy az
eddigi életnyomása nem lesz elég a megszokottnál nagyobb átlagos nyomású közegbe
beáramláskor ahhoz, hogy a belső elégtelen életnyomású térrészből, megfelelő arányban ki
tudja juttatni a saját élettermékeibe csomagolt, felszaporodott, túldúsult rossz hatásait.
Márpedig ha a belső életnyomás alacsonyabbá válik, mint a környezeté, akkor nem kifelé,
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hanem befelé fognak áramolni a környezet rossz hatásokat is tartalmazó élettermékei, amely
kényszerfogyasztóvá fejleszti az iparát és a termékpalettáját, a kibocsátását elégtelen
mértékben fejlesztő szervezettséget. Amikor egy magasabb életnyomású, melegfúziósabb,
fejlettebb szervezet téridejébe áramlik egy ehhez képest elmaradottabb, alacsonyabb
életnyomású szervezettség, pl egy, ember, egy kis ország, vagy egy alacsony életnyomású
bolygó, az áramlási rendezettség iránya megfordul, és amely eddig kifelé áramoltató
exportképes szervezetként működött, abba egyre több rossz hatás érkezik be a múltban
kibocsátott előhatások visszaható késői másod, vagy harmadlagos utód következményeként.
Egy embernél ettől elromlik az emésztés, és az addigi kibocsátó helyeken beáramlás,
fertőzések, emésztő rendszeri megbetegedések kezdődnek, és olyan mikroszervezetek
szaporodnak el, amelyek végül felélik és megemésztik a szervezet részecskevagyonában rejlő,
de megosztódott, határozatlanná és együttműködésben képtelenné vált különbséget. A
folyamat esetleg rákosodáshoz, a rendszer bezáródásához és elhalásához, majd lebomlásához
vezet. Egy országnál leállnak az exportok, a korábbi húzóágazatok, és a termelés
visszafejlődik, szétesik, az ország fogyasztóvá a külföld ipari szemetét és rossz hatásait
befogadóvá válik, és miközben telítődik e szeméttel, a saját energiája kivonódik, a kibocsátó
képessége leáll. Ilyenkor az ország súlyosan visszafejlődik, végső esetben a szervezettség
elhal, a gazdaság szétesik és az exportálók martalékává válik.
Egy addig az élettermékeit az életspirálok a környezetbe kijuttatni képes bolygónál, az
ellenirányban fújó intersztelláris szél, az új domináns csillag nagyobb életnyomása nem
engedi ki az élettermékeket e spirálból. A meglévő csatornákat kihasználva, a nagyobb
életnyomású környezet a spirálon befelé kezdi nyomni a saját élettermékeit, és mivel nagyobb
életnyomású térbe kerül a bolygó, ezért a benne lévő túl alacsony, az exporthoz elégtelen
életnyomású belső tér felé kezd áramlani az életanyag és a korábban kibocsátott hatások. Ez
nemcsak megfordítja az életáramlás és ezzel az idő rendjét, hanem melegfúzióssá teszi a
szervezet élettér közepét, mert a befelé áramló hatások szembe terelődnek a még a
hagyományos irányba a környezettel összekötő északi, külső és déli rétegeken is, még mindig
tehetetlenül a megszokott irányba befelé áramló részecskékkel és hatásaikkal. Ez egyrészt
magas belső torlódást és feszültséget, növekvő belső életnyomást hoz létre, amelyben az
átlagos szervezettség, a hideg és a melegfúziós, valamint a környezet nyomása által is
beszorított, túl nagynyomású életállapotba kerül. Valamennyi esetben a belső
differenciálódásban növekedési folyamat kezdődik, és megfordul az életidő és az élet és a
hatásáramlás rendje. Addig növekszik a belső életnyomás, amíg az nagyobbá nem válik
valamelyik szomszédos, külső, vagy belső, északi, vagy déli rétegnél, amikor az életáramlás,
mint a Főnixmadár, újra megindul azon térrész és rétegek fel, amelyeknek az életnyomás
növekedése, elégtelenné válik a belső növekedéshez képest. Ez majdnem valamennyi esetben
valamelyik addig tápláló felmenő felé kiáramlást hoz létre, amikor a felmenői réteg
életnyomás elégtelensége miatt a köztes áramlási irány megfordul, és a már túl nagy
életnyomású átlagos rétegből elkezdődik a visszaáramlás a hatásában, életnyomásában
meggyengült, az életszimmetriájában megváltozó, befogadóvá váló réteg és szervezettség
felé. A sikeresen az elődei felé utat találó, őket kisebb térbe, vagy és további
differenciálódásra késztető fejlődési irányra találó szervezetben csökken a már túl nagy
életnyomás, ettől kezdve konszolidáció, nyomás csökkenés és áramlásnövekedés történik. A
sikeres szervezetnek ehhez nagyobb tudati felbontást kell elérnie, azaz olyan hatékony
differenciáló módszerre kell találnia, amelyben a hozzá befelé áramló, a további időrendjét
meghatározó beáramlásnál nagyobb ütemben tudja kijuttatni a differenciálódásban jobban
felbontott, és ilyen kis méretben és nagyobb áthatolóképességű formában már az életteréből
kijuttatható, élettermékként exportra kerülő, általa átalakított, a hatásában megváltoztatott
részecskéket.
Ez a kiteljesedési folyamat végtelenből visszaforduló változási irány holtpontjának tekinthető,
amelyben a változás az átmeneti lassulás után ismét gyorsulási stádiumba kerül. A változási
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folyamat a teljes feltöltődés, idegenebb hatásokkal visszatöltődés során a holtpontig lassul,
majd egyre kisebb térbe kényszerülve nagyobb részecskesűrűségű anyagba gravitálódik.
Amikor a gravitáció alapján a szervezetbe a külső rétegekből bejuttatott részecskék kifelé
áramoltatási lehetősége az idősíkon megszűnik, a holtpontról a nyomásában fokozódó
gyorsító erő, anti irányt, antigravitációt adó megforduló hatása, az idő megforduló iránya a
csillagok és fekete lyukak gyorsítóiba juttatja az anyagból lebomló, ki és szétáramlóvá váló
hatástömegeket. A gyorsítókban, az Isteni közösség malmaiban történő végtelen változás
kavalkádjában, a ritmusazonosság kialakulásakor az összegződő lendületcsúcsok megbontják
a túl homogén, neutrális struktúrákat, és egyediségű, iránnyal és áramlással rendelkező
állapotra átfejlődő tér kialakulását eredményezik, megújítva a változás életszerveződéseit.
Az anyagnak a korábbi közismeret szerint a legkisebbként ismert részét atomként ismerjük,
amely egy sűrűbb hatáskapcsolatba épült, nagyobb azonosságtartalmú, de jellemzően egyedi
tulajdonságot is megtestesítő, hatáshiányos magból és a mag körüli általunk még éppen
megfigyelhető, gyorsabban áramló, ezért valamivel kisebb nyomású hatástérből áll. Már
tudjuk azt is, hogy az atomoknak is sorsa van, történetet jelentő folyamatban változnak, és
bizonyítható, hogy az elektronhéjként ismert hatástereken kívül, és a hatásoktól részben
kizárt, késleltetett magokon belül is érvényesül a belső változás kisugárzásából fakadó rezgés
energiaátadása. A mag körüli héjként, rétegként, auraként ismert hatásmezők egy kisebb
sűrűségi kapcsolatban és ezért nagyobb változásban álló hatásátadásra, közvetítésre képes
teret jelenti, amely határán a sűrűség és a változás minőségi eltérést szenved. Ez a szabály
érvényes a magon belüli hatástérre is, amely miatt felépítési szerkezetet többrétegű
hagymahéj szerűen ábrázolhatnánk.
Az is ismert, hogy az atommag sem végtelen sűrűségű hatásmező, csak egy nagyobb
azonosságtartalom miatt, a jellemző minőségben (fejlettségben) a magnál is sűrűbb kisebb
hatásmezőkből áll, amelyekben a fraktálrendszernek megfelelően a felbontás növelésével
további sűrűbb, nagyobb azonosságtartalmú részecskéket fedezhetünk fel. Nem jó, és nem
vezethet a tér működésének a megértéséhez, ha csak a látható fraktálrendszer felbontási
létráján haladunk a mezők belseje, vagy a környezet és megértése felé. Észre kell venni a
minden mezőben megnyilvánuló felépítési, logikai hatásazonosságot, amelyeknél a változás
azonos törvényszerűség szerint zajlik.
Az életszerveződések a fraktálrendszer bármely tagjához hasonló, analóg logikai rendszerben
működnek, sokféle összetettebb bonyolultságban. Az életfolyamatként ismert hatásidő alatt
feltöltődő hatásmezők is többrétegű héjszerű interferenciás szerkezetként működnek, analóg
módon az atomi és a bolygói szerveződésekkel. A növények és a fák, az állatok és az emberek
is sok eltérő sűrűségű és eltérő változásban álló rétegből épülnek fel, amely rétegek az
azonosságtartalmuknak megfelelő térrezgéseket, hatásokat, élettermékeket képesek kicsatolni,
továbbítani a közös tér más résztvevői felé.
Az élőlényekben a legnagyobb árnyékolóhatást a sűrűbb állományú csontok jelentik, amely
miatt a legfontosabb monokultúrásnak tekinthető sejtállomány, a vörös és a fehér vértestek
termelése a csontvelőben és az agyi gerincvelőben zajlik. A hatásmező külső, kevésbé sűrű
rétegei, kifelé áramló hatáshullámai kiszűrik, elterelik a csontvelőben és a koponyában, a
gerincben képződő vér és idegsejt állomány frekvenciáját zavaró hatásokat, és ezzel lehetővé
válik a nagyobb eredeti információ azonosságú őssejtek védettebb környezetben sikeresebb,
azonosabb termelése. A sűrűség térbeli differenciálódása mellett a hús, az izomtömeg, a
lágyállomány nemcsak kisebb azonosságú, részben eltérő, de rokon információkból álló
hatásmezőket jelentenek, hanem minőségében más változásban álló külsőbb hagymahéjnak is
tekinthető. A változás ütemében, kompenzáló-képességében minőségi eltérést jelentő
határvonalak, hatástér-felületek, a sűrűbb és a lazább, a gyorsabban és lassabban változó,
egymásnak kölcsönható tereket választják el egymástól. Az élő anyagon belül, az eltérő
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minőségű szerveződések megfigyelhető elhatárolódása a jellemző biológiai állomány
változását kompenzáló hatótereként értelmezhető. A bőr, a levélzet, a fák szára, törzse, a
kéreg, a gyökér szintén eltérő sűrűségű és eltérő változási minőséget jelentenek, amelyek a
befogott rezgések egy jellemző spektrumának az elnyelésével gátolják a belsőbb, nagyobb
azonosságú hatásmezők információs zajjal megváltozható, történő szennyeződését. E
hatásmező rétegek nemcsak eltérő sűrűségűkkel tűnnek ki, hanem a befogott hatásokból
reagált belső változás nagyobb azonosságsűrűségű hatásterének a vizuálisan megfigyelhető
határainak is tekinthető. Mint az atomoknál, itt sem ér véget éles határvonallal a
hatáskisugárzás, hiszen az intenzitásában a minőségében is folyton változik. A fizikai testet
jelentő anyag körül, az atomi elektronpályáknak megfelelő hatáskörzetekben, a hatástömeg
kibocsátású hő és aura kisugárzásként ismert, a változási frekvencia szempontból lényegesen
kisebb azonosság sűrűségű hatástérben folytatódik. A belső változás, a komplex szerveződést
a környezetből ért információs energia, azaz hatás feldolgozási ütemének megfelelően
változik, amely egyenlőtlen hatás esetén változtatja a feldolgozás ütemét, ezzel differenciálja
a kisugárzódást, az aurát. Az aura, a szerveződésben szoros kölcsönhatási kapcsolatban álló
szimbiota alkotók belső és egymásra ható változásból fakadó hatáskisugárzás, jellemző
keveréket képező térrezgés, amelyre érvényes az általános rezgésterjedési szabály, hogy az
elnyelődéséig, vagy és a visszaterelődéséig terjedhet, amely a környezeti azonosságoktól, és
ezek befogadó képességétől is függ. Ez is védőréteg, miként a Földet is számos, a belső
változás által generált, (vagy a környező tér visszaható eredőjeként létrejött) védőréteg Pl.
ózonpajzsot is eredményező rezgőhéj, ütköző zóna, élőréteg öleli. Az ózonpajzs a szilárd
anyagnál lazább, kisebb azonosságú hatáskapcsolat miatt gravitációsan kevésbé kötött, terhelt
külső hagymahéjba épül. Ez a bolygó, élő, belső szerveződéseinek változási
kompenzációjából keletkező jellemző minőségű térrezgés (anyag), rezonáló környezeti
kiterjedésének az éles vonal nélküli átmeneti határa.
A Földön élő szerveződések hatáskisugárzódása, visszaverődése akár több százezer, kisebb
hatástömegben több millió km.-re is terjedhet, (vagy ilyen távolságban történő változások hatnak vissza

bár ilyen távolságra a hatássűrűség már nagyon ritka,
a földi nagy hatássűrűségben lehetséges nagyarányú azonosság elnyelődést okozó
rezonáló térrezgései ellenére. A hatásazonosság, az egypetéjű ikrek nagy azonosságú
a bolygónyi mezőnk életszerveződéseire)

hatásmagjai, a DNS információkészletei között olyan nagy lehet, hogy az egyiküknek a
nagyobb energiával kisugárzott hatástér, aura változását, (amelyet nagy veszteség, rendkívüli
esemény vagy nagy öröm válthat ki) megérzi, és azonos hatásként értelmezi a távol lakó
testvér. Ez a hatásmegértés, megérzés nemcsak azonos genetikai információk esetén
lehetséges, hanem relatív közeli hatásmintákkal, vagy ezeken belüli nagyobb azonossági
szakaszokkal rendelkező eltérő életmódú hatásmezőknél, élőlényeknél is megfigyelhető.
A hatáskapcsolat, miként a kisebb bonyolultságú hatásmezőknél is megfigyelhető, a fizikai
testen kívül is folytatódik. Az élőlények hatáskompenzációs feldolgozása a szoros
kölcsönhatású mezőket jelentő testi kiterjedésű térnél nagyobb övezetben is a nagy
azonosságú térrezgést, a nagy azonosságú lokális tartalom miatt azonos hatásokat generálhat.
Így jöhet létre a kapcsolat, az egymás mellett élő, azonosan gondolkodó, érző, nagyobb
azonosságú emberek között, és így jöhet létre, a kommunikáció, a környezetünkben élő
állatok között. A fajokon is átível az azonossági hatás megérzési, megértési lehetősége, amely
az ember és a környezetében élő szorosabb kölcsönhatási kapcsolatban álló állatok,
elsősorban a kutya, a ló, de a más környezetben élő fejlett kommunikációs lehetőségű állatok
és lények, pl. a delfinek között is számottevően megfigyelhető. A szeretettel gondozott
növény is megértheti a gondozással rendszeresen juttatott (közölt) előnyös hatásokat,
megérezheti és megtanulhatja a gondozó, a kertész kisugárzásának a környezettel összegződő
hatáseredőjéből a részére fakadó előnyös hatásoknak a rendszeresen átélt egybeeső
hatásösszefüggéseit. A sok apró törődés, gondosság, pozitív változás elmaradása, a gondozási
szokások megváltozása kiválthatja a növény fejlődési aurájának a változási zavarát, a növényi
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lény bánatát, az elmaradó jó, gondozói hatások hiánya miatt a növény elhervadását. A
gondozói hatástartalom megváltozása esetén a kertész elköltözése, betegsége vagy a halála
esetén elmaradó aurával, a szokott generáló hatásátadás elmaradásával a gondozott mező
egyensúlya sérül, szegényebbé válhat. A hatástartalmat érti meg a sikertelenül megtámadott
prédaállat, amelyből a reaktív elme megtanulja, hogy a héja veszélyes, mert az esemény
lefolyásával keletkezett térrezgéseket, változásokat, hatásokat a korábban már megismert
információjához csatolja. Ezzel a hatástartalma, az ösztönös tudása kiegészül, és a
legközelebb, ha azonos hatást észlel, be tudja azonosítani az eseményt és javul a megmaradási
esélye. A horoggal megakasztott halak óvatosságának a fokozódása is ez okból következik be,
amely megerősíti, hogy a kommunikáció alapja a megértett hatásesemények jelrendszerként,
hatásazonosságként történő információs megtanulása.
Az állandó változásban álló hatásmezők egymásra hatása feszültség változást generál, amely a
környezeti térbe egymást követő gömbhullámok sorozatából keletkező rezgés formájában
szétsugárzódik. Minden rezgés, bármely frekvencián terjed, a feszültségváltozások
sorozatának az energiáját sugározza a környezeti térbe, amelyeket mielőtt kisugároz, hozzá
beérkezéskor analizál, differenciál, a korábbi ismereteihez viszonyít, majd megért és befogad,
vagy hátalakított riasztó jelként a környezetbe továbbít. Ez az energia, a rezgéssel érintett
térben terjedő növekvő hatásgömbök felületén oszlik el, amelyből a változási energiaként
terjedő információs hatást is szállító jel, lendület, a térben lévő más hatásmezőknek a
térrezgéssel azonos frekvenciáján rezgő azonosságához kapcsolódik. Ezzel lendületet,
energiát, tömeget, anyagot, azaz hatást, információt ad át, amely miatt a hatásgömb jellemző
tulajdonsága és a megértési eredője is folyton változik. A hatásgömbből kivonódó lendület,
kölcsönhatás a térrezgés feszültségét és ezzel az amplitúdóját, végső soron a terjedési
energiáját csökkenti, amely miatt a hatáshullám mezőkön kívüli terjedése csillapított
rezgésnek tekinthető. Minden áramlás egyenletesnek tekinthető, ha a terjedést gátló akadályok
nem fékezik. A fékezett áramlások terjedési sebessége a kölcsönhatást jelentő fékezés
érvényesülése közben folyamatosan csökken, amely a hatásterjedés térbeli kiterjedésével
arányosan a lokális térméretre jutó energiasűrűségét is csökkenti. A csökkenő intenzitás a tér
távolabbi pontjában lévő mezőre kevesebb hatást közöl.
A térben lévő aktív hatásmezők egymáshoz képest időben és helyben is állandóan változnak,
amely a nagyobb fraktálrendszeren belül működő kisebb, látszólag a környezetben helyet
kevésbé változtató hatásmezőkre is érvényes. A térdimenziós változás során egymás
kölcsönhatásának az eredményeként változó gyorsulással mozognak a térben, amely miatt
állandó kölcsöngerjesztés hatása érvényesül. A gyorsulás és lassulás váltakozásainak
megfelelően változhatnak az érvényesülő hatások, energiát vehetnek fel és adhatnak le a
lassulásuk során, amelynek a fordítottja is működik, az energiaösszegződések gyorsulást, a
csökkenések lassulást okoznak.
A fraktálrendszert képező hatásmezők valamennyiére érvényesülő szabály, hogy a
rezgés, azaz nagy azonosságú dimenziós jellemzők változása, a gyorsulás, a perdület stb.
növekedése, lendület, tömeg, információs energia, azaz a változással együttható
hatásmódosulást, ezzel valamilyen energiaszintű pl. információs szinten átadott a kellő
azonosságú szervezet által értelmezhető áramlást eredményez.
Mivel egy hatásmező sem tekinthető zárt rendszernek, ezért a hatásnövekedés a rendszernél
nagyobb szintű fraktálszerveződésekben lévő más hatásmezői energiájának, lendületének a
rovására történik. A nagyobb rendszerek lendületváltozása a fizikai szabályoknak
megfelelően – az általunk mérhető pontosságnál - zérus. E felismerés alapján kijelenthető,
hogy a térben, a környezetünkben lévő hatásmezőkre ható változások növelésével a múltban
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kifejlődött nagyobb hatásmezők energiája, az utódok által megcsapolható, a tér
megismerésével a dimenziós értékek változtatásával, az idődimenzió rovására tartós
átcsoportosítási, irányítási lehetőséghez jutunk. Az információs s hatásenergia, amely
valamikor és valahol a régmúlt átalakulásában keltődött, néha friss és aktuális változtatást
okozó fiatal információként hat a jelenünkre, fejleszti át a megismert állapotot megváltozó
jövővé. Az élő szervezetek valamennyi megnyilvánulása, az energiaigénye jelentős részét
ezzel a módszerrel szerzi be, amellyel megtanult harmóniában maradva változni. Miközben
beszerzi a régi és öreg hatásinformációkat, a teljesség ismereteit, addigra régi és elavult
információkkal is feltelve az ilyen tér is megöregszik, és az ehhez képest megváltozó,
gyorsabb kifejlődésű fiatal hatások szerveződései, az elöregedett lelassult, korszerűtlenné váló
tudati erdőket hamar lelépik. Mivel az elvont hatásenergia, egy-egy nagyobb rendszeren belül
csak átirányításra, kölcsönadásra, vagy és vételre kerül, a nagyobb rendszerek energia és
hatásegyensúlya változáskor nem kerül veszélybe. Az elvont energia, az aktív
szerveződésekben, az egyensúlyban maradáshoz szükséges pufferolás, raktározás mellett a
rendszerben marad és ezért a nagyobb rendszer működőképessége, egyensúlya nem sérül,
csak időben és térben eltérő pályára, csatornákba kerül az energiaáramlás valamely lokális
mellékága.
A nagy fraktálszintet jelentő szerveződések, és az Univerzum energiája a felismeréssel egy
időre kölcsön vehető, megcsapolható, de ha az eszközeinkben hasznosított lendület energiát,
ugyanannak a hatásmezőnek adjuk vissza az átalakítás után, könnyen rezonancia, vita és
félreérté, túl nagy erőegyensúly, és ebből határozatlanság keletkezhet. Mindig kell egy
harmadik köztes tér, amely a két szomszédos tér kialakuló többleteit átmenetig befogadja,
hogy időben és a térben eltolódva később visszaadja az életváltozásnyi időre kapott
információs hatásenergia kölcsönt. A kisebb hatásmezőkből elvont energia, ha a visszapótlást
nem tudjuk megoldani, a kisebb hatásmezők egyensúlyát veszélyeztetheti, amely azonban
időben később visszahathat a környezeti nagyobb mezőkre. A fenti kötöttséggel a térből
kivonható környezetbarát, jól szabályozható energia hasznosításának a megtanulása
megállíthatja az életet kitermelő Föld harmóniájának a további romlását, a legkártevőbb
teremtménynek, az embernek a végtelen pusztítását. A folyamat felismerésének és
működésének a megoldása létkérdés, a jövő lehetséges kulcsa, a földi és az emberi életvonal
megőrzési lehetősége. Az információkat az isteni közösség valamely részének az akaratából
megértő, és megismerő közvetítő tudja a mit és a hogyant a hogyan tovább élet kérdésére. Az
azonban, hogy ehhez megkapja e a szükséges támogatást, a közösség hitét és bizalmát, még
kérdéses. Az idő múlik, és a beavatkozási lehetőségek csökkennek.
Az általunk ismert tér olyan látszólagosan zárt fraktálrendszernek tekinthető, amelyben a
változások által keltett események, az ismert térnél nagyobb környezettel időben eltolódott
folyamat szinkronitásban változnak. Ez a szinkronítás a csillagtér harmóniájában is észlelhető,
amelyben a rendszeren belüli változások térben és időben relatív egyensúlyban vannak. A
belső változások a nagyobb fraktálszint harmóniáját lényegesen és tartósan nem
befolyásolják, de megalapozhatnak egy később kellemetlenné válható, ma már nagyon
felerősödött folyamatot, amely már visszahatva megváltoztathatja a nagyobb rendszer
kialakult egyensúlyát is. A fraktálrendszerek valamennyiére érvényesíthető ez a szabály, hogy
a náluk nagyobb szerveződési szint harmóniáját meggondolatlanul, büntetlenül nem
befolyásolhatják. A nagyobb szint energiaátrendeződésének a megbolygatása, az élőnek
tekinthető, önjavító képességű szerveződés energia, hatásáramlását megváltoztatja, amely a
rendszer minőségi változását eredményezi. A tudatlan változtatás a nagyobb rendszer
harmóniájának a megbontásával, az életlehetőség elvesztését eredményezheti. A változtatás,
csak megismert hatásmechanizmus, betartandó szabályai szerint történhet, amely a felettes,
éppen dominanciát megszerző fraktál szerveződési egyensúlyára is figyelemmel van.
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Fennáll annak a lehetősége, hogy az információkat csak továbbító Moetriuson keresztül is
üzenetet kapott az emberiség, egy megnyíló információs kaput a magasabb tudati lehetőségek,
az isteni szférák felé. Ha megbékél a környezetével az ember, a lehetőségei megnyílhatnak a
tér végtelen dimenziói felé. A Világunk fejlődése, észlelhető gyorsulási fázisban halad a
kiteljesedés felé, amelyet könnyen megszakíthat a túlpörgő lendület evolúciót visszavető
végzetes tévedése, Pl, egy a Philadelfiaihoz hasonlóan szerencsétlen és végzetes kimenetelő
baleset bekövetkezése, arany Ionok ütköztetése egy Svájci gyorsítóban. A kellően át nem
látott, a kellően nem elég mélységgel, tudati felbontással ismert folyamatok nemcsak lokális
katasztrófát, hanem a Neutron bomba sokszorosát meghaladó energiaszintű lokális gyors
információs hatás átalakulásokat válthatnak ki.
A földi élet, veszélyben van. A harmónia felborult, az ember kipusztítja az életet,
mindenekelőtt az emberiséget. Hogy ez ne történhessen meg, Új és általános, az egész Világra
és minden népességre kiterjedő ökológiai alapokon nyugvó közös államrendszert kell
szervezni, egy fékezett változással járó, de a technikában gondosan bevezetett és a
környezettel időbeni egyensúlyban változó értelem központú Világállamot létrehozni.
A változás hatalmas lesz, és hogy ne okozzon civilizációs katasztrófát, az államok
szembenállására fordított szervezési energia jelentős részét e célnak kell alávetni.
Az elképzelés alapja, és kerete megfogalmazásra és leírásra került Moetrius által az Aspektus
könyvsorozat 31 könyvében megfogalmazott, a fraktálrendszerbe illő Ideális társadalom, és
az Isteni rend című könyvekben, amelyek fejlesztéséhez, javításához e célra nyitott weblapon
lehet bekapcsolódni, a jövőt meghatározó társadalmi elvárásokat, szabályrendszereket
kidolgozók csapatába kapcsolódni.
Magyarország, Pécs 2OO2 december, Átdolgozva aktualizálva 2010 február
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65. Témazáró gondolatok:
A téma a térben történő lehetőségek nagyon sokféle, de nem végtelen variációja. A
nagyszámú eltérő lehetőségek hatások, térrezgések tömege bármely dimenzióban szemlélve
eltérő, más látványt, hatás jelent, és eltérő következményt gyakorol a megfigyelőre. A
részletekre figyelő tudományos kutató pontosabb képet alkothat a megfigyelt részletről, de
ezzel túlkoncentrálási, csőlátási szemlélési hibába eshet. Az adott dolog, egy éles kő
megtalálása még nem segítette az ősembert a vágás tudományához. Ehhez fel kellett ismernie
a kapcsolatot, az összefüggést a kő élessége és a hasítás előnyei között. A logikai kapcsolódás
teljes megismerése, a tér történéseinek a dzsungele azonban áttekinthetetlen hatásrendszert
jelent a csak véges és meghatározott képességgel rendelkezhető megfigyelő részére. A
tudományos kutatás által feltárt részletek, a részirányok közötti összefüggésből most többet
ismerhettünk meg, azonban minden témát határok közé szorít az átfogási lehetőség,
Moetriusé, aki a közvetítő szerepre vállalkozott eddig terjed. A feltárt összefüggések új
kutatási dimenziókat nyitottak, amelyek határa azonban szerencsére nem a végtelen. Az
emberiség fejlődésének újabb lehetősége nyílott meg, hogy a kiváltságosnak hitt helyzetünket
megérthessük. A Mór megtette a kötelességét, a mór mehet. A feltárt összefüggések
pontosítására a részletekben is precízebb megfigyelőké a terep.
Minden aktív hatásmezőben a folyó változás, a hatásmezőt, mint szerveződési organizmust
érinti. A változás, a kölcsönhatás feldolgozása állandó hatáshullámokat, rezgés kibocsátást
eredményez az organizációba kapcsolódott szimbiota szerveződésektől, amelyek jellemző
frekvencia tartományú kisugárzódásai, többszörös térhatároló rétegként, éles határnélküli
átmeneti időhártyaként veszik körül a változást feldolgozó hatásmezőt. Az élőlények, a
bolygók, a csillagok, a fekete lyukak az időbeli egyensúlyban és állandó változásban lévő
hatásmezők a bemeneti energiát átalakítva az átalakítástól, a megértet és kapott hatásoktól
folyamatosan változnak, amely változás folyamatosan átalakítja, széttördeli a korábbi
hatáskapcsolatokat, ismereteiket, és azokra jellemző frekvencián kisugározza a változás
feszültségi kivetítődéseit. Ha az anyagként vagy/és élő szerveződéként ismert hatásmezőket,
az azonossági oldalról közelítjük meg, akkor a tér differenciálódása e szempontból a
legszámottevőbb. A Casimir hatásfelület azonosságnak a többdimenziós téridőben is változó
rezgésre kiterjesztett értelmezése lehetőséget ad a térrezgés hatásmechanizmusának a
megértésére. Az információ, energia, hatás a változástól függően egyenlőtlenül tölti ki a teret,
amelyben a kölcsönhatást eredményező változás felgyorsulása a változásban álló térben lévő
hatásmezőkben feszültség megváltozását okozza. E változás összetett és a változó elemre is
visszaható rezgést is generál, amelynek rezgési összetevői között rezonancia, sűrűségben
differenciált hatáskapcsolat alakul ki. A hatótérből állandóan kiáramló hatáshullámok
kirekesztik a kisebb ütemben alacsonyabb frekvencián változó térből a nagyobb hullámokon
érkező térrezgésnek a hatásrésbe be nem férő összetevőit. Amíg a változás tart, a kirekesztés
folyamatos, amely miatt az ilyen mezőkben nem érvényesülhet a szabad tér minden hatása. A
hatáskizáródás a mező állapot lehetőségeinek a szegényedését jelenti, a minden képesség és
adottság egyidejű megértése, megléte helyett az ehhez képest a mindenhatói lehetőségeiben
szűkülő képességű eltérő egyediséget. A tér eltérő aktivitása a térben lévő hatásmezők
színessé válását jelenti az összetett fehér fényt eredményező teljes frekvencia sprektumtól, az
egyes színek egyedi tulajdonságok és hatások érvényesülésének a túlsúlyát, hegemóniáját. A
rezgési összetevők szegényedése, kizáródása, a részleges hatáskizáródás csökkenti a rezgési
tartományokat, amely miatt a megfigyelhető dimenziók egy része a mezőkön belüli térben, az
alapok hiánya miatt nem érvényesül. Az egyedi tulajdonságúként ismert elemek atomjai, a
zavaró frekvenciákat jelentő színektől letisztult tiszta rezgési tartományt jelentő
hatásmezőknek, pontosabban állapotoknak tekinthető, amelyben csak éppen az adott elemre
jellemző rezgési tartomány domináns hatása, színképe érvényesül. Ha a tér egymástól függő
többdimenziós együtthatói differenciált tulajdonságú hatásmezőkbe épülhet, akkor a
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dimenziós feltételek felöl megközelítve a változást, szemléleti szempont szerinti eltérő
sűrűséget eredményez. Ez úgy is értelmezhető, hogy a relatív tér dimenziós együtthatóinak
összetevőinek a szinte végtelen sűrűsége a megfigyelő feltételrendszere, szempontjai,
aspektusából nézve nem egyenlő. A megfigyelő kívülállónak hiszi magát, pedig a megfigyelés
tényével is befolyásolja a megfigyelt eseményeket. A szempontként kiválasztott megfigyelés
relatív üresnek mutatja a csillagközi teret, ha a megfigyelőt csak a változó egyedi
tulajdonságok hatásállapotok érdeklik. Ebből az aspektusból nézve, a hideg csillagtér relatív
üres, benne kevés általunk ismertsége miatt keresett azonos változás tapasztalható, de a
hunyorgó csillagok hatásmezőit gyors változásban gomolygó energiaként ismert anyag,
speciális tulajdonságú térrezgés végtelen sűrűsége tölti ki.
Egy kibernetikával és természettudománnyal is foglalkozó, sokoldalúan gondolkodó
sorstársam, a Humania Világ szülője, Honti László érdekes kérdést tett fel, amikor
beszámoltam az Aspektusban megfogalmazott felismerésekről, a Tér működéséről.
Mi ennek a gyakorlati haszna? Tipikus emberi megközelítés, a haszonelv kérdése.
A hasznosság fel nem ismerése még nem jelent haszontalanságot. Hasznos lehet a kár
elkerülése, a hatáskeltési és feldolgozási időegyensúly megtalálása, amely az emberi élet
megmaradási lehetőségét segít fenntartani.
A hatásrendszer megértése feltárja a hogyan tovább Földi élet legfontosabb válaszait, a
térenergia hasznosítási lehetőségét az eddig csak véletlenül megtalált lehetőségekkel
szemben, és megnyitja a környezetet kevésbé szennyező társadalom fennmaradásának a
lehetőségét. Bár hatalmas energiatartalékok feltárási lehetősége nyílik meg, a Moetrius bízik
abban, hogy ez csak a harmónia visszatalálásához segít bennünket, veszedelmes fegyverként
nem fordítja az ember önmaga, és mások, vagy egymás ellen.
A megismerés - időben lehet hogy késve - mindig gyakorlati előnyökkel jár. A hatásrendszer
megismertetésével megnyílik annak a lehetősége, hogy az Isteni közös Tér működését
megérthessük, és remélhetően számos gondolkodó követi az úttörőket és tárja fel a
megmutatott logikai út apró, kevésbé göröngyös részleteit. A tudatlanság csökkenése, a
megmaradásunkat szolgálja, amely nélkül tán elpusztítanánk a bennünket is eltartó földi
életszerveződést.
A tudás, ajándék, amely a tudatlanságból elkövetett tévedéseink, és a hibáink csökkenéséhez
vezethet, amelyek a környezettel összhangban élő emberiség Ökológiai egyensúlyra figyelő
generációinak a kifejlődését eredményezheti. Azt azonban ne felejtsük el, hogy minden tudás,
megszerzésének, alkalmazásának ára van, és a tudás úttörői általában az életükkel, a létükkel
fizettek a felfedezett új hatások nem kellő ismeret nélkül alkalmazott kísérleteiért.
A tudás, a harmóniát segíti, az egyéni és társadalmi megbékélést. A megismerés lehetővé teszi
a megértését és elfogadási lehetőségét annak, hogy a nagy rendszer részei vagyunk, amelyhez
vagy alkalmazkodunk és beilleszkedünk a fraktálban álló hatásmezők megfelelő rendszerébe,
vagy kipusztítjuk a környezetünket, mindenekelőtt magát az emberiséget.
A tudás helyére teszi az embert, mint biológiai testtel összhangban álló, lélekkel is
rendelkező, a testi térdimenzión túlérő hatáskörű szerveződést, amelyen általa is felismert és
teremtett Istenek segítsége őrködik a megszerzett harmónián.
A tudás helyére teheti a más fraktálrendszerek harmóniájára ügyelő és lélekként
meghatározható Istenségeket, és ezek harmóniánkra kiható hatását.
Az evolúció során a kifejlődő bonyolultság az időtényező rovására egyre nagyobb ütemű
változást generál. Miközben csökken az időnk, nő a terünk és a megértési lehetőségünk, a
másféle alakot és információt is felvehető képességünk. Ez növeli a feldolgozási zavart, a
szelekció a feldolgozási gyorsaság felé indult el. Ha a fraktálrendszer különböző szintjein álló
önjavító hatásmezők ezt képesek követni, a változásuk folyamatosan gyorsul, amely idővel
végtelen frekvenciára fokozhatja az öngerjesztést, amely a megértés tömeges csökkenése
mellett újraindítja a rendszer változását. A hatásrendszerek feltöltődése első sorban a (z
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információ) tömeg növekedésével jár, amely a dimenziós együtthatók arányának a
változásához vezet. Ha nem engedjük el a múlt felé időben a régi és elöregedett, már nagyobb
nyugalomra vágyó részecskéket, az elavult információt hordozókat, a betáplálás nélkül
maradó tér nem fog elég korszerű, megváltozó fiatal információt adni. Ekkor bezárul a térben
és az időben az életáramlás lehetősége, zárt csomóba, örvénybe terelődik, amely visszaállítja
az idő és a megértés állapotát. Az egyre több eltérő tulajdonságú hatás beépülése
feldolgozandó információként növeli a hatásmezők belső változását. Ha ezzel a felgyorsuló
rendszeridő nem tud lépést tartani, akkor a hőmérséklet, a rezgés emelkedésre kell számítani,
amelyből kiegyensúlyozott folyamathoz vezető átalakulás újcsillag, új szervezettség születését
eredményezheti. Ha a hatásmezőben lévő változások növekedése miatt, a mező rendszerideje
végtelen sebességre gyorsul, ez véget vethet a kiegyensúlyozott harmonikus elődéletként
ismert folyamatnak, és a szervezettség megszűnését, radikális átalakulását eredményezheti,
amely előtt a nagy szerveződés visszaállítja a még jó állapotába az elromlott szervezettséget,
és regenerálja a rossz felé tartó időt. Ez olyan, mint az ősrobbanási periódus utolsó három
perce.
Paul Davies, Az utolsó három perc című könyvében részletesen ír a bomlásnál és a
megsemmisülésnél gyorsabb ütemű információt feldolgozó szerveződési lehetőségek
alternatívájáról. Ha zuhanunk a megsemmisülés felé, látszólag elég, ha a zuhanásnál gyorsabb
ütemben változunk, és sohasem jutunk el a Nagy Reccshez. Az élet a felgyorsult megfigyelő
aspektusából az örökkévalóságig tarthat. Ez a Barrow és Tipler által is támogatott gondolat a
folyamatosan gyorsuló változás ismeretében a nagy Recshez közelítő Világot idéz, amely a
végső összehúzódás szakaszában tart.
A Moetriusnak más a véleménye:
A hatásmezőkre ható információs energiahatás változási ütemét a rendszer visszacsatolódó
öngerjesztése fokozza, amely a felismeréssel megszerzett tudással – más dimenziók rovására
– befolyásolható, visszafordítható és uralható. A túl gyors változás is relatív, mert a
feldolgozó képességhez kötődik. Nincs etalon, hogy mennyi a helyes, ez egyedenként, a
hatásmezőkre jellemző rendszeridőként változó. A túl gyors változás követésének a
lemaradása a kifáradó, megbetegedő és az öregedő rendszerek jellemző tulajdonsága. Az
emberiség olyan változási gyorsaságot generál, hogy már a hagyományos feldolgozó
képességgel nem tudja követni. Az emberi társadalom az öregedési korszakába jutott. Tudatos
odafigyeléssel, az események számának a csökkentésével meghosszabbítható a folyamat, de a
pulzáció felpörgése a rendszeren belülről nem állítható meg. A földi hatásrendszer
öngerjesztése, a túlnépesedés, a túlgerjesztett kontroll nélküli változás, és a külső Vízöntői
csillagkorszak (nagyévi hónap) dominanciaváltása is gyorsítja az események láncolatát, amely
az emberi információ feldolgozási gyorsulást, és hajszát okozza. Ezt megértve és tudatosítva
csökkenteni kell a változás dinamizmusát és lassítani vagy megállítani a környezetre és az
emberi organizációra ható idő gyorsulását. Az állatok és az emberiség által nem befolyásolt
más hatásrendszerek feldolgozási üteme kiegyensúlyozottabb periódusokban zajlik. Ez
nemcsak a dinoszauruszok kiváltsága. Tudatosan csökkenteni kell az eseményeket, amelyeket
önmagunk generálunk. Tudatosan csökkenteni kell az információs (a hatás) túlterhelést, a
szennyezőanyag kibocsátást és az embernek meg kell találnia a környezetbe illő harmóniáját.
A változás szükséges, anélkül unalom van és a hideg, a változatlanság maga a halál, de nem
kell a változás gyorsulását, a fejlődést minden áron erőltetni és végleg elfogadni. A
harmonikus szerveződés, és együttváltozó, a téridőben megfelelően eltolt, nem teljesen
egyszerre azonosan rezgő emberi társadalomban is lehetséges. A térben a változás egyszerre
valamennyi irányban egymást fékezve egymást, közös harmóniában is lehetséges.
Tanulhatunk a természetben-egyensúlyban álló hatásrendszerektől, az állatoktól, a földektől
és a mezőktől, az erdőktől, és a csillagokban évmilliárdokig egyensúlyban szerveződő más
Fraktálrendszerektől.
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66. Az élet elmúlása:
A hattyúdal effektus:
Ismert, hogy a legtöbb élőlény, biológiai energiamező, megérzi az elmúlás a halál közeledtét.
Ez esetben igen sokszor észleljük, hogy az élet kilobbanása előtt, még egyszer összeszedi az
erejét, értelmét, energiáját, és a végső összeomlás előtt utoljára egy emlékezetes, lelkileg
felemelő hatású, az élet során megszerzett beépült hatásokat differenciáló maradandóbbat
alkot. Ez nem csak az emberre igaz, sok állat és növény, hasonlóan reagál rá. Az élő lélek
még egyszer kitesz magáért, és összeszedve és aktiválva minden erejét (energiáját) sokszor
olyant alkot, amelyre korábban nem volt képes. Mi okozza ezt?
Ismert, hogy a drasztikus metszés a fafélék utódképzési hatékonyságára, termőképességére
jelentős befolyást gyakorol. A rózsák sok virágot, a gyümölcsfák a kiszáradás előtt
rekordtermést hoznak. A termés, a mennyiség, vagy a kiváló minőség fokozásával reagálnak a
csonkításokra, ha metszéssel eltávolítjuk az ágainak (testének, energiamezőjének) egy részét.
A terméknövekedést, a gyökértömegre jutó hatóerő növekedés, azaz az egységnyi hajtásra
jutó nagyobb tápellátás is magyarázhatja, amellyel a hatóenergia áramlása a
maradványhajtások felé kétségtelenül megerősödik. A hattyúdal azonban minőségileg is más.
Az energia csökkenés, azaz a harmónia felborulása egyre erősebben hullámzó diszharmonikus
rezgőrendszereket hoz létre, amelyekben a feszültség egyre nő, amelyek a még
életjelenségként meghatározhat, a legalacsonyabbra csökkenő energiavesztést ellensúlyozva
még egyszer megpróbálják a harmóniát visszaállítani. A tartalékok összeszedésével a mező
ilyenkor még egy nagy kiáramlást produkál, amely megindíthatja a nagyon alacsony
életnyomásúvá vált, a térben valamilyen hatásokban üressé vált térrész felé a visszatöltődést.
Mivel azonban az ilyen életbuborék ekkor közel fele, - a benne változásban hitetlenné vált részecskéjét szétáramoltatja a térbe, azaz ilyenkor feleződik és differenciálódik, és a termés
kijuttatásának a lehetőségére a bennmaradó, anyagba életmagba, életmintát alkotó feleződött
másik, tömörödő rész adja meg az árát. Mivel az életmagba sűrített rész és a kifelé eltávozó
rész között nagy űr és vákuum, alacsony életnyomás alakul ki, ezért az életre kedvezőbbé váló
beáramló idegen hatások miatt a tér eredője és állapota, összetétele megváltozik. Az új közel
ötven százaléknyi (ideális esetbe csak 34 %) idegen arányban kezdődik az utód életként
megismerhető, eltérő állapot felé vezető életáramlás. A sok beáramló idegentől a belső
feszültség megnövekedése közben az információs energia kibocsátás megnő, amely tartós
energiahiányhoz, csökkenő életerőhöz vezet. Amikor az energiahiány elér egy alsó
energiaértéket, akkor a megmaradási effektus minden lehetséges energiát mozgósít az elszálló
energia pótlására. Az emlékezetet végigpásztázza a memóriákat, (a beépült információkat) a
lehetséges ellenszerek kivédésére, de amikor az utánpótlást a már csökkent
kiegyenlítőképességgel működő energiaszerveződés, biomező nem tudja biztosítani, ekkor
még egy nagyot pislant az élet, és megtörténik a régi szervezettségben az elmúlás. Ez viszont
lehetőséget és szabad teret ad az új életkeveréknek, egy kicsit másképpen megoldható újabb
életáramlás ciklus kialakítására.
A legtöbb növény, az általa megérzett, a kiszáradás előtti labilitás észlelésekor rendszerint
rekordterméssel próbálja a túlélését segíteni, amely nemcsak a több mag miatt megnöveli a
lehetséges utódok megeredési esélyét, hanem azért is, mert a fa tömegéből lebomló,
szétszóródó, kellő azonosságú részecskék, nagyobb elfogadó és befogadó képességűre,
nagyobb azonosságúra hozzák a környezet talajlakó szimbiota részecskéit. A környezetnek
adott energiatámogatás és jó hatás, a fa szervezet lebomlása árán segíti a könnyebben
elfogadott, megeredő magoncok fejlődését.
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A folyamatot úgy is szemlélhetjük, hogy a fizikai vég közeledése, (ha nem baleset
következménye), az energiaszerveződésekben érzékelt, felismert és beazonosított
információként tudatosul. A megszűnési lehetőséget sejtető felismerés, egy védekező, a
közösségi túlélést segítő esélynövelő reakciót indít el, és mozgósítja a lehetséges belső
energia tartalékokat. (Ennek során a legerősebb regenerációs (bevált) emlékképek, energiát
kaphatnak, amely az utódképzési képességet, és a maradék energiákat szétosztva még egyszer
aktiválhatja). A szerveződésben keltődött reakció hatására, az utódhoz, vagy a maradandó
alkotáshoz szükséges energia átcsoportosításra kerül, azaz az információ átadás mindennél
fontosabbá válik, amelyek azon képességek, információs szakaszok növekedését,
energiaellátását segítik, amelyek az utolsó kivirágzáshoz, a hattyúdalhoz szükségesek. Ez a
folyamat közvetetten bizonyítja a belső hatóenergia tudat alatti koncentrációs átirányítási
lehetőségeit.
A hattyúdal effektus, azaz a harmonikusan, kiegyenlítetten működő energiarendszer
egyensúlyának a végleges felborulása előtti utolsó fellángolása, mindenféle méretű,
egyensúlyban álló energiarendszerekben megnyilvánulhat. Lásd a neutroncsillag felrobbanás
előtti pulzálását, a csillagok fúziós energia utánpótlásának a megszűnésekor, az összeomlás
utáni fényesedét, majd felbomlását, az ember által megérzett elmúlás egyedülálló alkotási
lehetőségét.
Az emberiség által meghajszolt Föld üzent. E könyv ennek a megértett üzenetnek a terméke.
A jajszó, amelyet Moetriuson át közvetít, még csak figyelmeztet, hogy ember eddig és ne
tovább. Gaia bízik abban, hogy a figyelmeztetés még nem késő, és a fraktálegyensúly
felborulása még visszafordítható.
Ha a Svájci gyorsító beindul, a Föld nagykorúvá válik és elérkezik a Függetlenség napja.

Ha a hattyúdal zengése süket fülekre talál, a hattyú halála már nem halasztható!

Ez Moetrius Aspektusa, a hatásrendszer első könyveiben leírt felismerés tanulsága!
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A következő oldalakon bemutatunk néhány csillagméretű életképet az élet keletkezéséről, a
hatások részleges, majd teljesebb kizáródásáról, a csillagok fogamzását eredményező
hattyúdalról, amikor hosszú időre hatáskizárt, a lehetséges hatásokban csökkent új térrészek,
új csillagok alakulnak ki.
A képen látható csillag szerveződések lassan megközelítik egymást,
és a kisebb sűrűségű aurájuk összeérésekor, az egymással keveredő,
érintkező oldalrészek, élőrétegi részek egyre magasabb
kölcsönhatásba, nagyobb változássűrűségű állapotba kerülnek. Ez
okozza az amúgy már idősebb, nem nagy lángon élő csillagok ismét
felélénkülését, szerelemre gyulladását. A közeledéssel kialakul az
időnyiladék, a csillagnyi szervezetek tömegével egyre jobban
árnyékolt, a környezeti hatások és változás jelentős részét a kettőjük
közötti térrészből kizáró, hatáskizárt, intim térrész. Mivel a két
szervezet közötti eltávolító erő, a Casimir hatás miatt sokkal kisebb,
mint a külső lendületnyomás, a kinetikai egymás felé kényszerítő erő,
ezért a két szervezet, hacsak nem teljesen ellentétes a forgásuk,
egymás mellé fog kényszerülni.
A közeledés és a kölcsönös gerjesztés, a két aura
összekeveredése, a változási események, információk és
hatások időbeli és térbeli sűrűsödése felgerjeszti a két
szervezetet, párt, amelyek ionizált állapotba kerülnek. A
két szervezet közötti hatáscsökkent, közösen árnyékolt
térben egyre nagyobb direkt információcsere, hatáscsere
alakul ki, amely miatt a legrövidebb úton haladó,
egyenesen és gyorsan áramló neutronok, az éppen nagyobb
életnyomású tér határfelületének a megnyílása,
globalizációja közben szabaddá teszi az egymásba be és
átáramlási lehetőséget, a paralel irány rendezettsége miatt
a közös irányba együttáramló neutronoknak. A
melegfúziós térbe beáramló, más lehetőséget is ismerő
vírusokként bekerülő, elporladtabb, vagy koncentráltabb
idegenek megtermékenyítik az életváltozásba már
beposhadt, túl nagy azonosságúvá vált szervezetet, előbb
megnövekszik, majd lecsökken az életnyomás.

A csillagszerelemben közös utód fogan a védett térben, elkezdődik az utód fejlődése.
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A kép azt a folyamat epizódot ábrázolja,
amelykor a két mező részecske közössége már
jelentősen egymásba keveredett, egymásnak
áramlott, a határfelületek már átérnek
egymásba és létrehozták azt a közös
életbölcsőt, amelynek a közelben változó
felmenőkkel és fiatalabb utódukkal is együtt
védett és három térdimenzió irányából is
stabilizált, árnyékolt terében elkezdődik az utód
állócsomó, a szülők között stabilizált szervezet
fejlődése. A további közeledésben a két
mezőrész egymáson torlódás közben egyesül,
de a közös szimmetriasíkot, mint demarkációs
utód és családteret, idősíkot megtartja.
Miközben a két elődi félszervezet együtt
áramlik valamennyiünk közös terében, egymás
felé tovább közeledik, és egy egyenlítői
felületen egyesülve közös tömegbe épül. Mivel
azonban a saját forgás, a perdület nem
szükségszerűen azonos, ezért az egyiknek
többnyire a melegfúziósabb szervezetnek
mindig, nagyobb a saját spíne, a saját perdülete,
amely miatt a két félgömbbé deformálódó
szervezet egymáson a különbséggel időnként
erősebb rezgés, tektonikusmozgás közben
elfordul. A következmény olyan lesz, mint a
Föld déli (melegfúziósabb) féltekéjének az
északihoz képest kelet felé előre sietése. Lásd
az Aspektus 28 és 30 könyveit és a Földgömb
térképeket dél-Amerika, Afrika előre sietéséről.

A már bemutatott Eta Carina már abban az egyesült
állapotban van, amikor a második impulzusban új utód
fogan, keletkezik, amelynek a kiterjedő hatáshullámai
kiszorítják az idősebb testvért a szülők közötti intim
térből, a hálószobából. A kiszoruló utód élőréteg egy
toroid gyűrűként ráfeszülve a szüli hatás, időnyiladékra,
azt körben takarva védik a közös családi térrészt a
környezet nem kívánatos behatásaitól. Hasonló sokkal
nagyobb energiaszintű de rokon, kellő azonosságú
felmenőket és más oldalági rokonokat kell keresnünk a
tér környezetében és belsejében, akik hasonló analóg
élet és térszerkezetben, a már bevált életprogram szerint
változnak, nagyon kicsi újításokkal a közben mássá
fejlődő környezetben azzal együttes hatásai alatt mássá
fejlődve. Az utód kifejlődésének az ára, a negyedik
generációs elődök lebomlása, a közös élettér mind
nagyobb részének az átadása.

A fogamzás csillag méretekben közösen védett, sok idegen hatástól kizárt központba kerülő családi
teret hoz létre.
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A kezdeti fogantatás és a csíraképződést talán a legszemléletesebben bemutató, több év alatt
készített sikeres sorozatkép a barázdálódásról és a kezdeti homogén, nagyobb azonosságú
paradicsomi tér, eltérő részek felé fejlődő szakosodásáról, a kezdeti differenciálódásról.
Az első ábrán a környezet felé kitáguló, a szülői hálószobából kiszoruló utód élőréteg helyet
követel magának a térben, amelyet a legidősebb az ősz állapotot képviselő, elmenő elődök
biztosítanak neki, az általuk addig fenntartott, elért, megvédett közös térrészből. A térben
torlódó energiahullám fodrozódása az első ábrán látható fényes helyen nagyobb
változássűrűségbe torlódik, a kifelé már haladni, tágulni nem tudó élőréteg gyűrűjében
lamináris áramlásba terelődve már belül torlódik, létrehozva az élőréteg déli, gyorsabban
kifejlődő, melegfúziósabb felmenői tér felé eső pólusát. A hidegfúziósabb, rendezettebb
északi pólus csak később fejlődik ki, amikor a déli póluson torlódó, lendületszimmetriába
kerülő lamináris hullámok összecsapása után, akusztikus és más frekvenciákon is haladó
hullámok a déli pólus felől már a gyűrűben, a rétegben haladva a térrész ellenkező részén
ismét összeérnek, differenciálódnak. Lásd az első sorozat utolsó képét, és a középső sor első
képét. Itt már kétpólusú differenciált rendszer alakult ki, amely osztódás, más felé szakosodás
során tovább feleződik. Az utolsó képen már kialakul a környezeti térerő lemásolása, a 24
részre osztódó hatástér első főköri szakosodási lehetősége betelt, egymástól átlag 15 foknyira
besűrűsödő, az éppen 24 órás ciklusidejű osztódásban. Valószínűen ennyi meghatározó
domináns elődcsillag van a környezetben, és mindegyik besegít az utódtérbe a fókuszolásával,
az odafigyelésével. Ha az élőréteg a lehetőségekben és a fő szakosodási életpályákon,
irányokban telítődött, akkor egy következő impulzusban egy új külső és egy új belső
rétegnek, elektronhéjnak, és még egy neutron magnak, réteg képviselőnek kell képződni,
amely külsőbb és nagyobb felületű életbuborék rétegen már sokkal nagyobbak a szakosodási
lehetőségek. Ha az első élőréteg létrehozta a fő szerveknek megfelelő külső és belső
szakosodást, akkor 12 belső főszerv, és 12 külső nyúlvány felé fejlődhetett az élet e csírája. A
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belső szervekben kifejlődhettek 6 x 2 páros belsőben domináns, egymáson torlódó, kellő
azonosságú előd szervek, az agyrészek, a páros tüdő, a máj, a szív, a vesék, az emésztő
rendszer és a gyomor. A külső, kifelé szakosodó páros szervek létrehozták a kezeket, a
lábakat, a felső és az alsó neuron pólust, amely az északi és a déli neuron-tárként a szervezet
gerincével védett idegcsatornákon át tekervényes kapcsolatokkal összeköttetést létesít, és a
test eltérő oldalait stb.. A következő fő osztódásban valamennyi elődág tovább szaporodott,
tovább szakosodott, a kezekben az egyágú felkarok után kialakultak a már kétágú (kétcsontú)
alkarok, hasonlóan a lábnál is, amelyek osztódása, más felé szakosodása tovább
folytatódhatott a kézfej-lábfej irányuk, az egyre kevesebb energiával ellátott végek felé. Az
eredmény az Aspektus könyvsorozat későbbi könyveiből, és az anatómia könyvekből
megismerhető, de ez csak az egyik evolúciós ág a kezdeti sokféleség számos eltérő
életprogrammal induló párhuzamos lehetőségeiből. Az utolsó képen már határozottan
felismerhető, hogy a külső aurában, a külső elektronpályákon történő szakosodás közben, a
belső szedercsírásodás is megkezdődött, és már a kétzigótás differenciáltság négyfelé
osztódása, a belső szakosodás folyik. Ez vagy a szív, vagy az agyféltekék szakosodása.
Megjegyzésre érdemes, hogy az első pólus létrejötte a táguló első határfelület sikeres
fókuszálása miatt következik be, amely a középen lévő forrásból kiáramló részecskék, a
táguló határfelület belső homorú oldaláról a nagyobb változássűrűségű anyai, melegfúziós tér
felől érkező több lendület energiát visszavetítve a határfelület déli fókuszpontjára, azzal közel
egyenértékű fejlettségű, de még nagyon koncentrált ellenhatást, szimmetriát hoz létre. Ez
terjed ezt követően kétfelé, már lamináris irányban, a rétegben is, amely a tér átellenes részén,
időben később, fél fázissal eltolva északi pólusban egymásnak torlódva a lendületben
összegződik.

67. Az öregedő élet fejlődési lehetőségei:
Az életnek két fő lehetősége van a nagyon ritka egyenesen haladás lehetősége mellett, hogy a
legnagyobb energiaszintű, átlagos állapot elérése után a megöregedés felé haladva, vagy
melegfúzióssá, centralizálóvá és túldifferenciálóvá válik, azaz egyre zártabb életkörökbe
épülve tovább centralizálja, beszorítja a már kiáramlani, a túl nagy tömegi tehetetlenség miatt
nem képes részecskéit egy mikrokozmoszba, a szervezetébe. Ilyenkor egyre kisebb térrészbe,
egyre többen szorulnak, nő az egységnyi méretű térrészre a tömegszám, aránya és a változás
sűrűség. Ez az állapot és fejlődési irány csak akkor tartható fenn, ha a többiekkel a nem elég
azonosságú részecskéket kisebbségi sorsba hajtva leigázza a szervezeten belül, vagy
egyharmadát száműzetésbe hajszolja, hogy ne zavarják a bennmaradók gazdag közösségé
váló köreit. Az ilyen szervezet nemcsak melegfúzióssá, hanem paranoiássá is válik, mert az
általa elfoglalt térhez képest túl sok lesz az energiája, a veszteni valója. Az ilyen szervezetnek
folyamatosan nőni fog a belső impulzus sűrűsége, a szervezetlensége és a kaotizmus felé, a
szervezetlenség, az irányíthatatlanság és a környezeténél nagyobb életnyomása miatt az
energiavesztés felé fejlődik. A melegfúziós szervezettség és ember, magas vérnyomásos
betegségeket, szimmetria és egészség hiányt fog szerezni, amelynek nagy esélye lesz az
agyvérzésre, a szélütésre a túl magas belső feszültség által kiváltott egészség zavarokra. Az
ilyen szervezet sok energiával rendelkező táplálékot, sok húst fogyaszt, ragadozóvá válik, a
következő életében nő az esélye a túlfogyasztóvá fejlődésre. A differenciáltságban a belső
nehéz részecskék aránya nő, de hiány alakul ki az antioxidánsokban. Mivel az ilyen
szervezetben már magas az egymástól való függőség, a szervezet fogékonnyá válik a
folytonosság megszakadására, a globalizációra, amely a térben lokalizált állapotát végül
megszűnteti. Atilla a Hunok egykori királya jellemző példa a melegfúziós végállapotra.
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Ezzel szemben az élete vége felé az átlagos állapottól kifelé, az izotrópabb térrész felé fejlődő
részecskéjű hidegfúziós szervezet egyre alacsonyabb életnyomás felé fejlődik, az egységnyi
térrészre jutó részecske sűrűsége csökken, a vesztesége folyamatosan növekszik. A részecskéi
egyre jobban eltávolodnak, elhidegülnek egymástól, egyre többször fordul elő, hogy egyes
információ hordozók az adott térrész szervezettsége számára elveszik, máshová kötődik, vagy
olyan távolra és árnyékolt térhelyzetbe kerül, hogy amikor szükség van rá, a többiek nem
tudják elérni. Az ilyen öregedő szervezet viszont gazdagodik az egységnyi létszámra jutó
térben, de mivel egyre nagyobb teret kellene a változással fűteni, csökken az időre jutó
impulzus sűrűsége és ezzel az időegységre jutó hőtermelő képessége, a térrész lehűl. Ezzel
csökken a nagyobb térbe kerülő részecskék életnyomása, az általuk kitöltött tér hőmérséklete
és feszültsége, amely lehetővé teszi, hogy a kellően befogadó képessé váló térbe, a közben
már túl nagy életnyomású környezetből egyre több részecske költözzön be. Bár az ilyen tér a
méretéhez képest energiahordozóban és változtató képességben elszegényedik, de gazdaggá
válik az egy főre jutó tér méretében, amely majd később, az életforduló után lehetővé teszi,
hogy a közben nagyobb életnyomású térrészekben feleslegessé vált, onnan kiszorult
részecskéket befogadhasson. A hidegfúziós életszerveződés valószínűen végelgyengülésben,
vagy kiszáradásban fog meghalni, nagy az esélye arra, hogy amikor a nekik rossz irányú
fejlődés miatt elhagyják a gazdag, sok cukor energiát a térből kiszállító harácsolók, akkor
kellő energianyomás, életnyomás nélkül marad. Az ilyen szervezetek hajlamosak a
cukorbetegségre, az energiavesztésre, a reumára és az alacsony vérnyomás okozta
problémákra. A végtagokban vérellátási panaszok, reumás zavarok alakulhatnak ki. Mivel a
több energiával rendelkező részecskéik elhagyják az elszegényedő, és a szegénységében is
egyre nagyobb azonosságú szervezetet, a különbség csökkenésével jelentősen romlik az
emésztési lehetőségük. Minél inkább egymásra figyelő, összetartó humánus, szelíd a
közösség, annál inkább romlik a különbségképző lehetősége, ezért a humánus szervezettség
nem jó gazda, nem tud jól differenciálni, túl kíméletes marad az emésztése, az általa
elfogyasztott szervezetek nem bomlanak le teljesen, eléggé, túlélik a Tao útját az emésztő
csatornában. Valószínűen ez az oka, hogy a hidegfúziós szervezetek megtermékenyítő
képesek maradnak, a hideg körülmények között nem törlődik teljesen, és nem fejlődik vissza
nagyon kicsi részecskékre a tudás. A szegénység és a kényszer nagyúr, találékonyságra
késztet, és a sok megtapasztalás, tanulás, az ide-oda vetődés, viszonyítási lehetőséget,
kapcsolati kombinációt és sok jó ötletet, gondolatot, új terméket termel ki, de az ilyen
találékonnyá váló térnek, szervezettségnek nem lesz elég energiája ezek megvalósítására.
Az élethez azonban mind a két, külön és másfelé fejlődő életállapotnak nagyon szélsőségessé
kell válnia, nagyon el kell jutnia arra a vágyra, hogy hiányozzon neki a másik, a sok jó
találmánnyal rendelkezőnek az energiával rendelkező társ, a túl sok energiába már szinte
belefulladónak pedig a sok épkézláb ötlettel rendelkező, kellően találékony, és az
összefüggések ismerte miatt, az igéből fakadó gondolatokból anyagilag megtestesülő
életterméket is készíteni képességű szervezet. A rossz gondolatoknak azonban le kell
bomlaniuk, a rossz áramlási irányoknak, céloknak át kell alakulniuk. Az élet nem képes
nagyobb egységekben a szükséges új rendezettség megváltozására, nem képes teljesebb
visszabomlás nélkül a már nagyon időszerű paradigmaváltásra. Az elöregedő szervezettség
akkor kerül ilyen állapotba, amikor két felmenői csillag közötti dominanciaváltást
eredményező átlagos térrészen, a határozatlanság állapotán áthalad, átfejlődik.
Az egyre tágasabb térben egyre kisebb és szabadabb, de mind nagyobb azonosságú ismétlődő
részekre, előbb a regényekből csak fejezetekre, majd rövidebb novellákra rövidülnek az élet
történetének egyre kisebb egységekre darabolódó oldalai. Előbb csak nagyobb
körmondatokra, majd egyre rövidebb mondatszakaszokra bomlanak az egykori szervezetek
valaha teljesebb, egykor összefüggő rendezettségű információs láncai. Későbben már csak az
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egyre rövidebb, és már egymással alig kapcsolódó szavakra bomlik le az információ, amely
végül még kisebb, tömegszámú, de egymással egyre nagyobb azonosságú töredék jelekre esik
szét a részek egyre sokfélébben lehetséges, de az alapegységekben egyre kevesebb jelrészből
álló összeilleszthetősége. Végül az információ redukálódik, az eredeti és rendezetlen
alapegységekre bomlik, és a felszabadult kötöttség ebben a független állapotában már át képes
alakulni a környezet által meg kívánt új rendezettség dominánsabb igénye szerint. A
lebomlás egy szinten megáll, és elkezdődik egy másik tudati állapotot létrehozó rendezettség,
az Új domináns csillag, felmenő által meghatározott új rend.
Miután eltávoztak a hidegfúziós irányban áramló szervezetekből az energiában dúsabbak, a
nagyok és az erősebbek, a valamilyen speciális irányban a legjobbak, maradnak a
gyengébbek, a másoktól addig nem érvényesülők, az egyre kisebb résztudásokkal
rendelkezők. Miután a hangoskodók, majd a szószólók is eltávoznak, megszólalnak az
átlagosok, a közepesek, az összefüggéseket és a kapcsolódásokat alig, de még ismerők, hogy
az eltávozásuk után átadják a helyüket az egymással már minden helyzetben kapcsolódni,
szex orgiákba fejlődni képes, egyre kisebb szakaszokból álló, egyre nagyobb azonosságú, de
kevés tudást és megértést tartalmazó információs jeleknek. Bár van esély, hogy a bomlás csak
az átlagosok, a közepesek szintjéig történik, amelyek cseppfolyós állapotba kerülve már
képesek alkalmazkodni bármilyen új rendezettséghez. Van esély, hogy e megmaradó képes,
az élet poklában nem teljesen lebomló, nagyobb információs töredéket, életprogram
részleteket megőrző szervezetek, amint csak lehet, újra létrehozzák az élet alapjait, az ismét
közös szervezettségbe épülni képes bion csomócskákat. Az élet csak az átlagos köztes tér
állapotáig bomlik vissza, és ha kellően megőrzi az életrugalmasságát, ha kellően
összekapaszkodik másokkal, más életprogram más részleteit ismerőkkel, akkor az újféle
rendezettségben ismét összeadhatják a hatásaikat, a tudásukat, és az életprogram részletekből
ismét teljesebb és jobb de más történet fejlődhet ki. Az élet regenerálódásra képes alapjaitól a
megmaradók programjával és az energiában dúsabbak energiájával ismét kifejlődik az
együttműködés, újra felépítik a más, az adott körülmények között sikeresebb szervezettséget.
Az Aspektus könyvek szerzője a hidegfúziós irányba fejlődők táborába tartozik, aki az átlagos
állapottól kezdve a ki és a szétáramlás, a tér növekedés, a ritkulás, s az egyre nagyobb
rendezettség állapota felé fejlődik. Amikor létrejött folytonosság a nagyobb egésszel,
Moetrius ellenőriztette a mentális képességeit, hogy kontrollálhassa a folyamatot, amelyben a
tudat a koncentrálódás, és a célirányos rész-fejlődés helyett, a végtelen-véges és a felbomlás,
a túl nagy rendezettség és a béke felé veszi az irányt. Miközben lebomlanak a térbe kizáródott
ismereteket távol tartó korlátok, a tudat ismét kiteljesedik és a szervezet telítetté válik
tudásban. Az ilyen teljesen nyitottá váló szervezet, a kellően tágas, nem túldifferenciált terébe
befogadja a környezetében változó sokféleséget, az élet jobb felépítéséhez a minden
szükséges részleteket ismerőket, és az elporladt tudatban egy időre ismét összeáll a teljesség,
a részhatások kizáródása ekkor megszűnik. Az izotróp térben nagyobb fokozatra teljesedik ki
a mentális tudás, a megvilágosodás és a megértés állapota alakul ki. A végtelennek látszó
állapot azonban időben és térben is véges, mert ami az egyik rendszerből kifelé áramlás és
lebomlás, az a köztes téren és állapoton át egy másik rendszerbe befelé áramlás és felépülés
felé fejlődés. A tudás kiteljesedése után, időben később elkezdődik, folytatódik egy másik,
dominánsabb szervezet felé áramlás, a haladás ismét értelmet és viszonyítási lehetőséget, célt
és új irányt kap. A kiáramlás félideje után ismét beáramlás, és másokhoz közeledés, új, de
eltérő összetételű, eltérő tudású életbe szerveződés kezdődik.
A mentális koncentráló képesség romlása azonban nem betegség, hanem a hidegfúziós, kifelé
fejlődési állapotnak a nem gyors halál esetén szükségszerűen bekövetkező következménye.
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A melegfúziós környezetből felfúvódva, bepörögve kiáramló Orgon részecskékben, a magas
saját perdület miatt egyre alacsonyabb életnyomás alakul ki, amely miatt a tengelyirányban
kellően nyitott részükön beszívják a környezetben lévő éppen nagyobb életnyomású térrészek,
életbuborékok, szervezeteknek a túl nagy nyomásban kidudorodó longitudinális nyúlványait,
amelyeken át, radikális részecskék áramolhatnak át a jövő terébe, az Orgon buborékok
többszörösen védett és árnyékolóképes belsejébe. Az sem zárható ki, hogy az addig jól
együttműködő részek nemcsak azért nem találják meg egymást, mert egymástól nagyon
eltávolodtak, hanem azért is, mert a globalizáció után a túl alacsony életnyomásúvá váló
köztes tér, egyre több idegen részecskével, nagy sűrűségben feltelik, és a túl nagy idegen
részecskesűrűség az, ami akadályozza az életáramlás megszokott eredménybe fejlődését. Az
utolsó lendület kifulladása, a tér életnyomásának a leesése után, minden nagyobb környezeti
nyomással eddig egyben tartott kisebb belső nyomású életbuborékból kiszabadult részecske a
legalacsonyabb nyomású, fekete lyukként ható, beszívó, alacsony életnyomású térrész felé fog
áramlani, amely befogadja őket. A befogadó, kezdetben alacsony életnyomású térrész állapota
azonban a folyamatban megváltozik, és a szűkülő térségben egymásnak áramló, nagy
azonosságú, de egymással részben ellenkező irányba, valamennyien a legkisebb életnyomású térrész
felé áramló részecskék egyre nagyobb életnyomású térrészt, és új szervezettséget,
együttváltozó életközösséget hoznak létre a legkisebb nyomású térrész közepén, egy új
szimmetriapontban, megemelve e térrész életnyomását és regenerálva az időben változó
szimmetriáját.
A tudat mentális fejlődése azonban csak egy következő életben, és eltérő vegyületben, más
arányokban fog centralizálódni. A végtelen környezetbe szétszóródó, más felé fejlődő
részeknél nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ez a társaság, amely egykor egy közös tudatú
közösségben együttszervezett életet élt át egymással, változatlan téridő szerkezeti formában
újra azonos közösségbe épülhessen.
A kifelé és a szétáramlóknál a sűrűbben lakott, kellő azonosságú térrészek, szervezetek felé
közeledve nemsokára elkezdődik a másokon fékezés a keveredés, valakiknek le kell fékeznie,
meg kell állítani az egyre gyorsabb áramlást. A szabaddá és kötetlenné váló részek egy idő
után felismerik az ismerős tájat, az ismerős, egykor elhagyott részeiket, és megszólal a szívből
jövő sóhaj, hazajöttem édesanyám.
Moetriusnak a Titanic film zenészeinek a legszebb emberi mondata jut eszébe.
A Karnagy zárószava:

Uraim öröm volt önökkel együttműködni,
köszönöm, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, a játékukkal.
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Definíciók:
A hatás: A térben lévő valamely fraktálméretű változás által közölt bármilyen tulajdonsági
eredő, képesség, fizikai vagy kémiai állapot megváltoztatását kiváltó, valamilyen szinten
változást továbbító, közlő, közvetítő, többnyire tömeggel rendelkező változtató képesség.
A hatás megnyilvánulhat nanoméretű változtatásokban, az észlelési lehetőségünk alatti kis
egységekben közvetíthet erőket, lendületet tulajdonságokként, vagy jellemzőként módosulást
okozó alany. A hatás lehet információs energiaszintű, vagy annál nagyobb fizikai vagy kémiai
eredő változást közvetítő alany. A hatás azonban közvetítődhet aszteroida, vagy
csillagméretekben is, a lényege a hozzámérhető energiaszinten változó dolgokra ható
változtatóképesség. Amit az alany cselekszik, okoz az a hatás következmény.
A hatás következmény, a hordozónak és a vele járó értéknek, amely lehet kinetikai,
dinamikai, fizikai, mágneses, elektromos áramláshoz, helyzetváltozáshoz, állapot változáshoz
kapcsolódó változtató képessége, amely szoros kapcsolatban van az idő, tér és állapot
azonossággal, a hatás szervezeti fejlődésével.
Hatásmező, olyan egységnyi, valamilyen energiaszintű részecskék, együttáramló, jellemzően
együtt változó hatásegységek, részecskék csoportja, amelyekre jellemző, hogy a nullánál
nagyobb tömeg esetén a lendületváltozás gyorsulás és az alkalmazkodó képesség lehetősége
fordítottan arányos a tömeggel. Kis tömeg könnyen gyorsulhat, fékeződhet ugyanakkora
erőhatásra, mind a hozzá képest nagyobb tömeg.
A hatásmezőket eredő tulajdonságokkal is kifejezhetjük, amikor az együttváltozó közösség
jellemző tulajdonsági értékeit egy közös, vélelmezett statisztikai értékkel behelyettesítjük,
azonban az értékelés magában tartalmazza az eredőnek az érték tartományra nem mindenkor
utaló alsó vagy felső tűrésű állapot lehetőségét.
Részecskemező olyan hatásegységből együttáramló, nem szükségszerűen azonos, csak analóg
tulajdonságú részecske csoport, amelyeket valamilyen kellően nagy fokú azonossági tartalom,
egymásnak megfelelő közös, közös tulajdonság vagy minőség érték azonossági
kapcsolóerővel rugalmasan összeköt.
A hatásértékeknél van egy lényeges küszöb érték, az 1:1 aránynál, amely az átlagos és a
megfelel értéknek, a legnagyobb azonosságnak, a legjobb megállapodást, osztozkodást
lehetővé tevő hatásaránynak tekinthető.
Az egységnyi tulajdonság és képesség értékek 1-től felfelé egész számú, tiszta és
részértékekkel is rendelkező vegyes állapotok pozitív egész értékeket adó tömegbe
épülhetnek. Egytől lefelé és a nulla közé eső pozitív értékek, az átlagosnál kisebb, 0,99-től a
0,1 hatványait tartalmazva jelzik az egészhez való viszonyukat, amely az egyen belüli egység
nagyobb társak nélkül életképtelen, de osztható részeit jellemzik.
A térben nagyobb sűrűségű közös mezőbe épülő egységnyi hatások, egy idő után elérhetik az
anyagminőségi állapotként ismert tömegsűrűségét, amelyre jellemző dimenziós értékeinek a
kellően azonos, analóg más mezőre egyensúlyi állapotát megváltoztatni képes, egységnyi
eredője. A hatásában azonos jellemzőjű hatásmezők, részecskemezők az azonos értékeiben
halmozódhatnak, de egy telítettségi értéken, megértett tudásállapoton felül elutasítják a
további térsűrűségbe épülést.
A nem teljesen azonos, csak rész-azonos tulajdonságokkal rendelkező mezők végtelen nagy
tömegbe épülhetnek, de az egymással ellentétes tulajdonsági eredőjű, hatású részecskék, a
mező közepén kifejlődő semleges hatások által eltakartan, elválasztottan vehetnek részt közös
szervezetekben.
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Az azonos hatástulajdonságú részecskemezők, a tömegtől függetlenül összegeződhetnek és
megtarthatják eredeti hatásra jellemző eredő tulajdonságukat, amelytől a környezetükre a saját
képességnek tekintett egyedi hatásban erősebben, dominánsabban hatnak.
A hatás megnyilvánulása, lehet térbeli, fizikai, kémiai, információs, energia, és egyéb
dimenziós érték, amelynek a tulajdonsága csak más hatásmezőkre kifejtett változásában, a
kölcsönhatás kettős, duális viszonyában észlelhető, és értelmezhető.
Egy hatás, egy fecske, de két hatás kapcsolatából 3, (2/3), három kapcsolatából 5, (3/5), öt
hatásegység kapcsolódásából hét (5/7) egységes család, csoport fejlődhet ki. Felfelé már
rokonságnak és dinasztiának tekinthető halmozódásban az aranymetszés szabályai a
meghatározóak tovább növelhetők a végtelenségig, amelyben egy olyan fraktálszabályt kell
alkalmazni, amelynél a következő egység értékét mindig a nagyobb számmal, mint kiinduló
állapottal, és két szám különbségével folytatjuk. Ez az élet fraktálszabálya.
Hatásmodul: A térben zajló változás valamelyik életpiramisnyi energiaszintjén,
vonatkoztatási rendszerben érvényes legkisebb értelmezhető tömegű alapegység, amelynek az
adott szinten csak többszöröse lehet. Ilyen egység lehet a bármilyen méretű pont. A hatás és a
jellemző téridőbeli elrendezése, a formája együtt hatásmodulnak tekinthető. Ez egy elvi
kiragadott egység, amely az állapotát meghatározó dimenziók egy vagy több jellemző állapota
az adott szerveződési szinten a lehető legkisebb értékkel rendelkezik. Elvileg annyi – de nem
végtelen számú - hatásmodul létezik, amennyi eltérő állapotot vagy lehetőséget a tér elvi
pontja statisztikai valószínűséggel két analóg állapotnál de eltérő értéknél felvehet. A
hatásmodulok (tömeg) száma a dimenziók növelésével, pl. a Mengyelejev sor végén mindig
egy nagyságrendi helyértékkel növekszik. A periódusos rendszer a hatáskülönbség
értékrendhez kötött állapotlehetőségeinek az eredőjét mutatja, amely nagyon sokféle eltérő
energiaszinten analóg halmozódási rend szerint analóg végkövetkezményt hoz létre.
A hatásmező: A térben lévő valamely méretű és sűrűségű, energiaszintű hatásmoduljaiból a
standard fraktálszabály szerint felépülő, a benne lévő azonos hatásokra kellően fogékony
rezonáló tér, amelyben az alkotók változása egymásra erőteljes módosulást, kölcsönhatást
generálva érvényesül. A hatásmezők a kiterjedésüket tekintve jellemzően valamely
azonossági részletekkel egymásba kapcsolódott N tagú hatásegységből szerveződő, közös
szabályokat elfogadva együttváltozó csoportnak, genetikai rokonoknak is tekinthetők.
Jellemzően az átlagosnál, az 1:1-nél nagyobb sűrűségű rezonáló teret tekintjük anyagszerű,
sokdimenziós jellemzőkkel is csak a pillanatnyi állapotot meghatározható tulajdonságú
mezőnek. A mezőben érvényesülő változásból fakadó rezonancia, a többdimenziós jellemzők
azonosságokon át történő hatáskapcsolódása, amelynek a jellemző tulajdonságai a
környezettől eltérő látszólagos önállósára, különállóságra utalnak.
Egyensúlyban változó hatásmező: A hatásmező egy jellemző rezgési tartományt elnyelni,
feldolgozni képes sokdimenziós, egymást követő események időfolyamatban változó
térállapota, amelyben a belső és a külső változásokból keletkező térrezgések tartós, nem
teljesen zárt körfolyamatot eredményező kiegyenlített változása zajlik. Az egyensúlyban
változó hatásmezőknek az időegységre jutó bemeneti energiája jellemzően megegyezik,
időbeli szimmetriában van a kimeneti energiával.
Az ~-k a rezgési változásuknak megfelelően jellemzően egyéni hatáseredőjű, a megszerzett
állapotát tulajdonsági eredőjét tartósan megőrizni képes információs Önszerveződésnek, vagy
bonyolult összetett organizmusnak is nevezhetők, amelyek szervezetten és életszerűen
működő, relatív hatáskiegyenlítő, önjavító képességgel rendelkeznek. Harmonikus
hatásmezőnek is nevezhető.
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Passzív hatásmező: A térnek a többségi térfogatát kitöltő térrezgés anyagra jellemző
frekvencia tartománya alatti, más frekvencián rezgő, lassan változó olyan nagysűrűségű
állapota, amelyben a teret kitöltő hatások dimenziós értékekben kölcsönhatása olyan relatív
kicsi értékűnek tekinthető, amely nem okozza az egységek helyzetváltoztatását. A relatív
direkt kölcsönható képtelenség azonban nem zárja ki, hogy ez időben eltolva a hatásláncon,
életpiramison át ne okozzon később aktívabb következményt. A teljesen passzív, a
környezetével aktív kölcsönhatásba, nagy energiaszintű impulzusokba nem kerülő hatásmező
hideg, abszolút nulla körüli éteri állapotot tételez fel, amelyben az atomoknál nagyobb fraktált
képező hatásmezők rezgése, szerveződése, változása lelassul, fékeződik, de nem szűnik meg.
A hatásváltozás: A térben lévő valamely fraktálméretű hatásmező, közeget képező térrész,
alapegység részek vagy csoport belső egyensúlyi állapotát megváltoztató, módosító jel,
információ, energia vagy egyéb dimenziós jellemző módosító hatása, amely kimozdítja az
adott mezőt a megszokott változási frekvenciájából, és ezzel a mező bármely más dimenziós
jellemzőjének, és ezzel a korábbi eredő tulajdonságának a megváltozását is eredményezi.
A ~ mindenkor két vagy több valamely méretű és sűrűségű hatásmező szimmetriában álló
egymásra hatásaként, kölcsönhatásként értelmezhető, amelyben a ható és a hatott állapot és
eredő is változik. A hatásváltozás összetett hatásláncot is érinthet.
A ~ megnyilvánulhat egy, vagy sokdimenziós jellemző részecskecsoport, egyidejűleg, vagyés folyamatosan történő változásaként. A ~-t a hatásmezők egymásra kölcsönhatásának a
megnyilvánulásaként megszülető térerő változásból fakadó állapoteltérés. Az impulzust keltő
hatásgömb-hullámok változást közvetítő táguló hullámai okozzák, amelyek a változási
folyamatnak megfelelő kezdő frekvencián, idő és sorrendben a változási folyamat alatt a tér
minden irányába, más frekvencián változók felé is közvetítik a térerő változást.
A tér látszólagos üressége: A passzív hatásmezőket is tartalmazó tér olyan állapota,
amelyben az anyagra jellemző frekvencia tartományba eső térrezgések nagyfokú hiánya miatt
az ilyen tartományba eső rezgések majdnem akadálytalanul és lényegében ellenállás nélkül
terjedhetnek. A látszólagos üresség valójában az anyagi frekvenciatartománynál lényegesen
nagyobb hullámhosszú és lelassult térrezgési állapotként határozható meg, amelyben
jelenlévő ledermedt hatások változása, csak lassú hatásidő alatt, relativen nagyon ritkán
következik be.
Relatív hatás: A térben lévő önállónak tekintet hatásmező megfigyelő általi megközelítése,
amely viszonyító szempontként határozható meg. A szempont, nézőpont a megfigyelt,
vizsgált anyagszerű hatásmező relatív megközelítése, amelykor egy tetszőleges aspektusból,
egy kiválasztott szempont szerinti állapotot kiemelünk a hatásmező többdimenziós eredőiből.
Ez a hatás elvileg függetlennek tekintett, gyakorlatilag összetartozó mozgási, elektromos,
kémiai, fizikai és fiziológiai, gravitációs és egyéb hatás relatív, egyoldalú megközelítése,
szemlélése, amely a mezőből kiemelt hatás relatív, pillanatnyi eredőjét és tulajdonságát
próbálja meghatározni. Ha a lehetséges összes szempont szerint meghatározhatók a dimenziós
jellemzők, akkor a hatáseredő ismert állapotváltoztatóként, jellemezhető tulajdonsági eredővel
rendelkező hatóanyagként is meghatározható. Kevés számú jellemzővel is meghatározható
harmonikus rezgés tiszta színképi alkotóként, relatív tiszta hatásként is értékelhető.
Hatásgömb-hullám: Az impulzus hatásait, vagy térerő (állapot) változást közvetítő térrezgés
hullámfrontjának a kiterjedése, amely a térerő változásainak megfelelő ütemben, és
frekvencián tágul, terjed. A terjedés gyorsaságát a keletkezés gyorsasága, és a terjedési tér
dimenziós azonosságai befolyásolják, amelynek a térbeli kiterjedése, az azonossági
frekvencián rezgő hatásmezőkben történő teljes elnyelődésig lassuló terjedésként határozható
meg. A lassulást a hatásenergia elnyelődése miatt a lendület átadás okozza, amelyek a
mozgási és tömegarányok szerint képez új terjedési eredőt. A hatásgömbök ekvipotenciális
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jellegű felülete több dimenziós jellemzőjében azonos értéket képvisel, de az irány
dimenzióban a hatásgömb átlóinak a végpontjai egymás antipárjának tekinthetők.
Az impulzuskor ütköző hatáshullám kellő azonosságtartalmú lendületei összeadódnak és
legyőzhetik az azonosságokat összetartó hatáskizáró gravitációs kötődést. A hatásgömbhullámok origóján átbocsátott képzeletbeli egyenesek egymáshoz képest az ellenkező oldalon
elhelyezkedő, egymással szemben 180 fokot bezáró metszésvonalain terjedő térerő-változás
hatása, az ismert szimmetriában nyilvánul meg, amelyek legalább az irányterjedési
dimenzióban egymás antipárjának tekinthetők. Az ismeretek alapján feltételezhető, hogy más
dimenzióban is érvényesül az azonos a hatás-párok egymásra hatása, amelyek miatt valamely,
vagy több dimenzióban is eltérő, vagy ellentétes hatások, a dimenziós ellentéttől függően
módosíthatják vagy/és kiolthatják egymás hatását. A nagyobb azonosság tartalmú, térerő
rezgések kapcsolódása hatáserősítő szuszpenzorként, ösztönzőnek, míg a valamely
dimenziókban egymást gyengítő térrezgések hatásfékezőnek tekinthetők.
Hatásvonal: A síkon, (Pl. nyugvó vízfelületen) terjedő sok azonosságot tartalmazó
hatáshullámok kereszteződésének a vonala, amely a közös hatóeredő terjedési és
érvényesülési irányát jelzi. A hajóorr és a tathullám terjedéseként jól szemlélhető.
A hatásvonal a kölcsönható térrezgés egymást erősítő kapcsolódása, amely a jellemző
azonosságok lendületi összegzésének a csúcsértékeiként jelenik meg. A hatásvonalban
érvényesülő kölcsönhatás átmeneti hatásérték növekedést eredményez. Valójában ez az
értéknövekedés csak az azonos hatástartalmú, az adott téridős pontban éppen halmozódó érték
magasabb amplitúdójú rezgésére vonatkozik, de a változás hat az azonosságokhoz
kapcsolódott részben eltérő jellemzőjű hatásrezgésre is.
A hatáskörgyűrűk:
A térben egy lokális változás helyétől kifelé terjedő három vagy többdimenziós kiterjedésű
gömbhullámok hatófalainak az azonos állapotát kirajzoló, jellemző azonosság tartalommal
rendelkező térerő hullámok.
Hatásfelület: A hatásgömb-hullámfrontok kiterjedő energiatöbbletének az ekvipotenciális
felülete, amely a hatott hatásmezőknek a dimenziós jellemzők lendületének az átadásával a
helyi térerő változását okozza. Nem csak a hatásfront keresztezheti a hatásmezők rezgőterét,
hanem az áramló hatásmezők is keresztezhetik a lassabban terjedő hullámfrontokba
merevedett hatáshullámokat. Valójában olyan hatáskapcsolatra kell gondolnunk, amelyben a
térrezgés miatt keletkező kölcsönhatás összegződés, egyesülés közben, egymás módosítása
során új átlagosabb értéket vesz fel.
Hatásállapotban csökkent térrész:
A térben terjedő három vagy többdimenziós kiterjedésű gömbhullámok hatófalainak
egymáson történő áthatolása során kialakuló, legalább két oldalról, de többnyire körkörös
védettebb térlencsét határoló nem teljesen szimmetrikus, halszem, oldalról UFÓ alakú
körgyűrű rendszer részével körbezárt, fokozottan védett térrész. A hatáskör-gyűrűk az általuk
közrezárt, a távolodásuk esetén a térben is növekvő védett teret jelentő kölcsönösen
befolyásolt, hatot tér (lencse) határoló vonalát, hagymahéj-szerű hatott terét alkotják. Ez
jellemzően két gömbhullám-front egymásra hatásaként az első érintkezési ponttól (origó)
szétterjedő, növekvő változás sűrűségű változásba került vegyes befolyású utód hatástér
(lencse) kölcsönható rendszeridő alatti kiterjedésének a határoló vonalát jelenti.
Hatás kizáródás: A térrezgés valamely, vagy többségi frekvenciájának, tulajdonsági
eredőknek, hatásoknak a kizáródása a tér olyan részeiből, mezőiből, lencsékből, amely a ~ -ra
jellemző hullámhossza a hatás kizáró felületek közötti hézagnál nagyobb, de e kizáró teret a
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részazonosságban összemérhető hullámhosszú rezgések időben nagyobb ütemű változásából
fakadó többdimenziós rezgések töltik ki. A lencsék belső változásából fakadó nagyobb
frekvencián folyamatosan kisugárzódó rezgések áthatolnak a nagyobb hullámhossz
tartományba eső rezgések keltette, a hatások egy részét kizáró hullámokon, hatásmezőkön, de
a relatív sima felületük tükörként visszaveri, módosítja a nagyobb, vagy kisebb, tehát eltérő
hézag/ jel ritmuson, hullámhosszon érkező – összemérhető hullámhosszú -hatások energiáját.
Egyirányú hatásterjedés:
A hatáskizáródás jellemzően egy irányba, a nagyobb hullámhossz tartományt jelentő
hatásmezők felé a kisebb hullámhosszú nagyfrekvenciás rezgés által átjárható, de fordítva
nem. Az átjárhatatlanságot, azaz a hatáskizáródást a kisebb hullámok azonosságainak a kisebb
hatáshézaggal történő gravitációs kapcsolódása okozza, amely rezgéseket a hullámokon kívüli
tér összetettebb, nagyobb hatásnyomása kényszeríti egymás felé. Ez a Casimir hatás
többdimenzióra történő kiterjesztése, amely a tér kapcsolódásának, a gravitációnak a helyesen
felismert alapja. Minél sűrűbb egy hatásmező, minél közelebb vannak egymáshoz a térbeli
azonosságként értelmezhető térrezgés hullámai, annál kevesebb hatáshullám, hatáshullám
töredék fér be a hullámok közé. A növekvő sűrűség növekvő hatáskizáródást eredményez,
amely a sokféleség alternatívája helyett az egyediséget, a tulajdonság szűkülést eredményezi.
Hatáskizáródási rés: A nagy azonosságú többdimenziós jellemzőkben egyező térrezgésben
fakadt, jelek közötti telítettebb és telítetlen állapot közötti jelhézag, amelyek a térben áramló
füzérsugárban áramlanak a kezdő origó ponttól e Vertex felé. A hatáskizáródást eredményező
felületeken, jellemzően ezt a ritmust, nyelvet ismerő, hozzámérhető részecskék áthatolhatnak
e réseken, de az eltérő ritmusban érkező idegenek a téridő rossz ritmusazonossága miatt
kizáródnak. A kevésbé változó hatásmezőkben a hatáskizáródási rés szélességét a határoló
hatáshullám azonossága, egymást követő távolsága határozza meg, amelyen kívül mindig
nagyobb hatásnyomás, több lehetőség érvényesül, mint a résen belül lévő mezőkben,
lencsékben.
Hatásazonosság: Egy vagy több forrásból keletkezett olyan több dimenziós jellemzőkkel
meghatározott kötött tulajdonságot, eredő hatást meghatározó hatásmodulok egyezősége,
amelyekben a dimenziós értékek és hatásirányok, azaz a hatáseredők, nagy pontossággal (de
nem szükségszerűen teljesen) megegyeznek. (Relatív hatásazonosságnak, analógiának
tekinthető.) Az azonosságtartalom összegződhet, amely sokmilliárd kicsi hatás egymást
erősítő eredőjeként a hatásmezőknek domináns azonos tulajdonságot adhat.
A ~ növekedése a hatáseredőt határozza meg más hatástartalommal szemben érvényesülve.
Tükröződés: Az elektromágneses tulajdonságú és gravitáló képességű hullámok egyirányú
egymásra hatása, amelyben a hosszabb, összemérhető hullámhosszú hatás visszaverődik a
számára simább, tükröződő felületet eredményező, (gyorsabban pulzáló, ezért a hullámfront
megérkezésekor időben jelenlévő nagyobb sűrűségű, lendületimpulzusú) elektromágneses
gömbhullám-felületeken.
Melegfúziós hatás: A térben lévő kellő azonosságú hatásmodulok egymásra hatásának a
magasabb sűrűség, a gyorsabb fejlődés, a feszültség és a hő növekvését kiváltó, időben
gyorsabb és többnyire erősebben differenciált, nőies következménye, amelyre jellemző az
impulzusban ütközés, a kaotizmus felé és ionosan differenciált fejlődésű állapot.
Hidegfúziós hatás: A jellemzően, kellő azonosságú hatások közös célban, irányban,
frekvenciában, áramlásban, hatáshalmozódása egyesülése, gyorsulása, a nyomás csökkenése,
lehűlés, tértágulás, feszültség csökkentő következményű férfiasabb eredőjű állapot,
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A könyvsorozat könyvei, - ha az idő engedi, - az Ismerd meg, hogy értsd, című ismeretterjesztő, az
élet hangsúlyosabb részleteit más szerveződések aspektusaiból bemutató sorozattal folytatódnak
A történetek, valamennyiünk számára egy az őseinkkel közösen fenntartott belső, vagy és külső,
tágasabb környezetben folytatódnak, amelyeket más világokként ismerünk. Ezek az analóg élőrétegek
a mi átlagos rétegünktől radiális irányban kijjebb, vagy beljebb lévő élőrétegek, amelyek felé csökken
az azonosságunk. A külsőbb rétegek túl más, hozzánk képest kevésbé azonos, 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!
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A hatásváltozásból keletkező impulzusenergia szerveződési folyamatát bemutató
HATÁSELMÉLET, amely a vörös-eltolódás és a gravitáció átértelmezésével
egy statikusabb Világegyetemben kialakuló élethez vezető folyamatot ismerteti.
Az anyag, az Aspektus c. könyvben ismertetett nagyobb keretbe foglalt hatáselmélet kivonata.

A középfokú iskolákban megismerhető általános fizikai és biológiai ismeretekkel és
információszinttel rendelkező olvasóknak szánt hatáselmélet bővebb kifejtése az ASPEKTUS,
és a Sík és a Tér című könyvekből megismerhető.
A szakterület összefüggéseit jobban átlátó nagyobb szakismerettel rendelkezőknek készültek
az ASPEKTUSBAN kifejtett hatáselmélet fraktálszerűen kisebb, tömörebb kivonatai,
amelyekből a hozzáértőknek a hatáselmélet lényege megismerhető és megérthető.
Mivel a kivonati információk még így is viszonylag széles sávú szakismerettel
rendelkezőknek készültek, ezért a hatáselméletnek is többszintű, egyre bővebb lényegi
ismereteket tartalmazó kivonatait tárjuk az érdeklődők elé. A szerző bízik abban, hogy
mindenki megtalálja a neki legjobban átlátható, az általa legjobban megérthető kivonati
szakanyagot. Ha sikeres az új anyagnak és az ismereteiben már meglévő alapokhoz
hozzákapcsolása, megértheti a Tér újszerűen, más aspektusból szemlélt szerkezetét és a
gravitációként ismert gyenge kölcsönhatás kapcsolatát. Az impulzusenergia megmaradásával
keletkező hatásterjedés, téridőben koncentrálódó folyamatnak a Tao útján bekövetkező
lassulása, az alapjaiban már statikus, de egyszerre és folyamatban is dinamikusan változó
sokdimenziós világunk létrejöttéhez, és az élet megjelenéséhez vezetett.
Az Aspektus könyvből végül egy nagyobb terjedelmű információs sorozat, 30 könyv
született, amely a hagyományos gondolati útról kirekesztődött tudás ösvényén elindulóknak a
megértéshez és a látóvá váláshoz vezethet.
A szerző javasolja, hogy az eddigi tudásuktól eltérő életszemléletből vizsgált és bemutatott új
teória megértéséhez, csökkentsék az axiómákba és az évezredeken át a tudatokba sulykolt
alapismeretek megkérdőjelezhetetlen állításaikba vetet hitet, a lehet másképpen élni
megértése, csak nyitottságot és a dolgok eltérő megközelítését igényli.
Mint az élet dolgainak a többségén, egy kapun is nemcsak kifelé, hanem befelé, az ellenkező
irányba is lehet haladni, és ha más irányba indulunk el, már a kulcs nyitása is máshová vezet.
Azok, akik eddig azt állították, hogy tudati kapu és bejárat, csak egy lehetséges
megközelítéssel van, azoknak most meg kell érteni, hogy az ellenkező irányból megnyitva, az
ellenkező irányba haladva nagyobb lesz a rálátásunk az eddigi tudásunkra, a portára. Néha
nem befelé kell közeledni a világ dolgaihoz annak érdekében, hogy másképpen is meglássuk a
részek közti összefüggést, néha el kell távolodni az egésztől, hogy egyben lássuk mindazt,
amely a túl közelről szemlélése esetén, csak a részleteit, de a dolgainkhoz való kapcsolódását
nem mutatja meg. A világunk egyre jobban abba a hibába esett, hogy a létező dolgaink
kutatása érdekében egyre nagyobb felbontásban kezdte vizsgálni az élet dolgait, de eközben
eltávolodott a csak egyben átlátható és megérthető valóságtól. A szerző meg-megvizsgál,
kinagyít egy-egy általa észlelt pillanatképet a környezetből, de utána rögtön kellően
eltávolodva a megismert dolgokat megkísérli beleilleszteni a nagyobb egészbe, annak az
elválaszthatatlan részeként kezelve. Az Aspektus könyvek végig magukon viselik e kettős
dualitást, amelyben a világ dolgait nemcsak különálló részecskékként, hanem más
hullámokhoz is tartozó távolabbi aspektusból, a nagyobb rendszer részeként is a nagyobb
rendszerben, a közös rendben meglévő helyére igyekszik illeszteni.
A hatáselmélet alkotója nem természettudományi szakember, csak önképzéssel az ismereteit
tágító gondolkodó ember, aki a nála nagyobb szakismerettel rendelkezők részére felkínálja a
hatáselmélet szakmai pontosításának, kiegészítésének és fejlesztésének a lehetőségét.
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